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Chcemy, bySde nam dali DWA TYSIĄCE nowych stałych prenumeratorów! 
Wtedy „ROBOTNIK" bętfz e mógł powiększyć swoją objętość, ulepszyć i urozmaicić swo!ą treść.

ŚLEPY ZAUŁEK
Chociaż p. prof. Wacław Maków* 

ski, główny mówca Klubu B. B. pod
czas debaty sejmowej nad sposobem 
przeprowadzenia rewizji Konstytucji, 
potraktował z górnolotną ironją 
„programy partyjne", — pomimo to 
różne odłamy obozu „sanacyjnego" 
znajdują się w okresie wręcz gorącz
kowego poszukiwania właśnie „pro
gramów".

Że p. prof. Makowski odnosi się ra
czej pogardliwie do rzeczy tak „po
ziomych", jak określona myśl poli
tyczna i określony plan działania, — 
temu się nie dziwimy. Kto potrafił 
zmienić tyle razy „przynależność 
partyiną", ten z pewnością nie zdoła 
brać poważnie stałego przekonania 
innych ludzi, bo stałość jest dla nie
go dziedzina obcą, widocznie nieosią
galna. Czyżby jednak człowiek tak 
inteligientny, jak prof. Makowski, nie 
zauważył naprawdę owego procesu 
„poszukiwania" wśród własnych 
przyjaciół?

Zróbmy krótki przegląd, poczyna
jąc od „lewego" — pożal się Boże — 
skrzydła.

„Przedświt" uczynił z „etatyzmu" 
swój „kamień węgielny". Przeczyta
liśmy niedawno — zdumieni, — że 
akurat zagadnienie przedsiębiorstw 
państwowych było „najgłębszym" 
powodem odejścia grupy p. Jawo
rowskiego od socjalizmu. Żahremy 
mocno, że pp. kierownicy B. B. S, 
wykazywali przed trzema jeszcze 
miesiącami zupełną obojętność w 
stosunku do tego — niewątpliwie 
bardzo doniosłego — problemu. Dzi
siaj dokoła „etatyzmu" owija się, ni
by bluszcz dokoła dębu. „ideologia" 
zwolenników pp. Smulikowskiego, 
Burdy I Chudego: fabrykacja zbyt 
pośoieszna, niestety, robi wrażenie 
fuszerki.

Gruoa „liberalno - postępowa" pp. 
Kcścńałkowsldego i Lechn’ckie<*o
chciałaby „demokracji z potrawka
mi". Cały kłooot — z ustaleniem 
tych „poorawek". P. Wałek - Czar
necki widzi zbawienie w „systemie 
prezydenckim"; ktoś inny w.-, uciecz
ce od „etatyzmu"; ktoś trzeci w „syn- 
dykalizmie": p. orof. Bartel w „sy
stemie kanclerskim".

A z jeszcze innej strony pada gro
mkie hasło starożytnych Rzymian: 
„cezar i lud”. Przed siedemdziesięciu 
laty uiał to hasło w swoje rece pe
wien doświadczony minister Napole
ona m, cesarza Francuzów. Minister 
był uorzeimy, skromny, energiczny, 
„praworządny". Hasło się ziściło. 
Gdziekolwiek przyjeżdżał cesarz, 
wszędzie „lud" stawał dokoła karety 
i uzyskiwał „demokratyczne" uściski

1 J" cesarza. Aliści
„lud składał się jedynie i wyłącznie 
z... agentów tajnej policji.

Aż w dn. 4 września 1870 r. całe 
„cesarstwo" runęło, niby domek z 
kart...

Konserwatyści, którzy „witają ra- 
dośnie wszelkie „konflikty" między 
Sejmem, a Rządem, wygodniejszą ma
ją sytuację; niech przyjdzie kryzys 
państwowy: niech wybuchnie wal
ka; Piłsudski wygra, a po nim przy
będzie „król oczekiwany, a niezna
ny"; nastąpi wtedy braterstwo 
„wszystkich wiernych poddanych", 
złączonych wspólną troską o „mocar- 
stwowość" polityki „domu panują
cego".

Toż obok prof. WŁ L. Jaworski 
buduje „polskie państwo korporacyj
ne" w imię „moralności Chrystuso
we i", buduje je równie drobiazgowo, 
solidnie i uczenie, jak drobiazgowo, 
solidnie i uczenie kierował ongiś po
lityką N. K. N., aż... wybiła godzina 
bankructwa całej „koncepcji" i wszy. 
stkich przewidywań.

Tak — w kinematograficznym 
skrócie — wygląda „oblicze ideowe" 
obozu rządowego w Polsce. Nie zau
ważył tego jeden, jedyny p. prof. Wa
cław Makowski. Oślepiła go błytfca-

W AFGANISTANIE
AMANULLAHCWI ZACZYNA SIĘ POWODZIĆ

Wiedeń, 25 styeraia. (PAT). Pra
sa podaje z Londynu za „Daily Ex
press" iż według informacji jednego 
z członków poselstwa afgańskiego w 
Londynie, nie ulega wątpliwości, iż 
Baczi Sakao nie może pozostać wład 
cą afgańskim, ze względu na swą 
przeszłość.

I Londyn, 25 stycznia. (A. W.). We
dle ostatn ich  wiadomości z A fgani
stanu sytuacja króla Amanullaha po
lepsza się z każdym dniem . W Kan- 
daiharze zgromadzili się kolo króla A- 
manullaha najwpływowsi przywódcy 
szczepów afgańskich.

Z. P. P. s.

TAKŻE I W ŻYCIU RODZ'NNEM
Londyn, 25 stycznia. (A. W.). We

dług nadeszłych tu wiadomości z 
Bombaju w dniu wczorajszym mał

żonka króla Amanullaha, królowa 
Suraja, powiła syna. Jest to 8 dziec
ko pary królewskiej.

ARESZTOWANIA NA PRAWO I LEWO
Moskwa, 25 stycznia. (A. W ). A- 

resztowania trockistów kontynuowa
ne są z niesłabnąca energją. Areszto
wani zostali poza Pilniakiem i wybit
nymi przedstawicielami kierunku 
trockistowskiego także opozycjoni
ści posądzeni o prawicowe odchyle
nie, jak Wasilenko, Komarow i Su- 
chin. Aresztowania poza Leningra
dem i Moskwą objęły także Ukrainę. 
Na terenie Ukrainy aresztowania

skierowane są w pierwszym rzędzie 
orzeciwko nacjonalistom kierunku 
Szumskiego. Aresztowany został m. 
in. Hruszewskij. Ogólna liczba aresz
towanych na Ukrainie przekracza 
400. Fala aresztowań, która z począt
ku wydawała się skierowaną prze
ciwko trockistom ma obecnie cha
rakter odwetu Stalina przeciwko 
wszystkim jego przeciwnikom.

0 NAUKĘ W JEŻYKU OJCZYSTYM
fe r ii*  25 .ty ra li*  (PAT.). Rida Na- 

czetna Związku Polaków w-Niemczech, 
która obradowała po raz pierwszy w ro
ku bieżącym, uchwaliła rezolucję w Spra
wie dekretu rządu pruskiego o polskiem 
szkolnictwie mnłejszośeiowem w Niem
czech. która głosi, ie  ordynacja pruska, 
regulująca sprawy polskiego szkolnictwa 
mniejszościowego, która niebawem ma 
być ogłoszona i wejdzie w życie z roz
poczęciem roku szkolnego, budzić muń 
poważne zastrzeżenia, przedewszystkiem 
bowiem ordynacja ta nie stwarza bynaj-

1 mniej warunków, w których każde dziec- 
: ko. którego mową ojczystą jest język pol
ski, miałoby w Niemczech zapewnioną i 
ułatwioną naukę w języka polskim. Roz
porządzenie pruskie, mimo chęci uwi
docznienia swego liberalizmu, w istocie 
swojej przyznaje naogól ciężko pracują
cej ludności polskiej w Prusach pewne 
uprawnienia w jednej tylko dziedzinie, 
mianowicie szkolnictwa prywatnego, 
zwalając cały wysiłek budowy tego 
szkolnictwa wyłącznie na barki ludu 
polskiego.

ROKOWANIA RUMUNSKO-WEGIERSKIE
udało się stwierdzić, że po ostrych, chwi
lami dramatycznych debatach genew
skich — w San Remo nastąpił okres tak 
pożądanego odprężenia.

San Remo, 25 stycznia. (PAT.). Roko
wania rumuńsko - węgierskie w San Re
mo prowadzone są pod dobrą wróżbą.
Korespondentowi P. A. T„ po zbadaniu 
sytuacji u obu zainteresowanych stron,

CHOROBA DYKTATORA HISZPANJ!
Madryty 25 stycznia* (AW.). Primo dc } pogłoski, że stan jego zdrowia jest bar- 

Rńrera poważnie zachorował Obiegają ] dzo poważny.

OKROPNY 6Ł0D W PROWINCJI CHIŃSKIEJ
Londyn, 25 stycznia. (PAT). Agen

cja Reutera donosi z Pekinu o klęsce 
głodu, szerzącej się w prowincji 
Shansi, w szczególności w mieście 
Saratsi i jego okolicach. Według o- 
trzymanych, nieścisłych jeszcze, cyfr, 
liczba zmarłych z głodu jest tak wiel
ka, ie  ekspedycja ratunkowa, wyda
na do tego miasta, nie nadąża grzebać 
trupów. Władze poleciły wobec te
go wykopać poza miastem jeden wiel
ki grób, do którego wrzucane są tru
py, przysyp ywane płytkiemi war
stwami ziemi. Jednak i ta akcja nie

jest wystarczająca; trupy wynoszone 
są po za miasto i rzucane na stos, 
gdzie pożerane są przez zgłodniałe 
psy i wilki. W ubiegłym tygodniu 
zebrano z ulic miasta 40 trupów, któ
re wyrzucono na pożarcie wilkom. 
Głód poochnął ludność do desperac
kiego czynu organizowania band 
zbrojnych, które plądrują wsie oko
liczne, torturując włościan w poszu
kiwaniu maki i chleba. W ten sposób 
opuściło miasto przeszło 3.000 osób, 
zorganizowanych w  szajki bandyc-

wica „czynnika solidarystycznego", 
którą to teorję wyciągnął łaskawie 
z rupieciarni .składu przedwojen
nych zabawek".

Wszystkie te ,.poszukiwania ideo
logiczne" są zresztą godne szacunku, 
o ile są szczere. Nie o to chodzL Cho
dzi natomiast o to, że cały ten chaos 
idei, myśli, dążeń, zapatrywań stano
wi — razem wzięty — tych, którzy 
rządzą krajem, ściślej mówiąc tych, 
którzy posiadają — we własnym ro
zumieniu i w  praktyce — monopol 
na „państwowość" i na polityką pań
stwową.

Tu widzimy «fl*py zadek**, do 
którego wkracza „pomajowy" sy
stem rządzenia. Obóz .sanacyjny" 
był początkowo, jak rwąca rzeka, — 
dopóki wystarczała negacja; teraz 
trzeba tworzyć; i zamiast rzeki ma

my mnóstwo strumyczków, ginących 
w piachu. Bo jednak miał słuszność 
stary Karol Marks: w społeczeństwie 
kapitalistycznym toczy się walka 
klas, i żadna „spekulacja umysłowa" 
nie trwa ani godziny, jeżeli nie zwią
że swego losu z losem wielkich ru
chów społecznych i masowych, ty
siąc razy silniejszych w rezultacie o- 
statecznym, niż wszelkie „systemy 
rządzenia".

Dlatego — pomimo tupet, roz
mach. błyskotliwość, chwilową prze
moc fizyczna — na końcu drogi leży 
-ślepy zaułek**. A wszak p. prof. 
Makowski czytywał ongiś Marksa, 
a nawet — pono — oceniał wcale su
rowo „social - patriotyzm" dawnej 
prawdziwej Frakcji Rewolucyjnej P. 
P. S.

Mfeanrdsw NiedziafkowakL

■Posiedzenie plenarne ZP.P.S. odbę
dzie się w poniedziałek 28 stycznia o g. 
10-ej rano.

Na porządku dziennym: głosowanie

nad wnioskami, sgłoszoaemi w sprawie 
bndżetu i stosunku do wniosku Klubu 
Narodowego, o t o  tum nieufności dla mi
nistra St. Cara.

'll K0N6RES ZW. ROB. ST0W. SPORTOWYCH
W DN. 3 i 4 LUTEGO W KRAKOWIE

Uroczyste otwarcie III Kongresu Zw. 
Rob. Stow. Sport, nastąpi dnia 3 lutego 
r. b. o godz. 10 rano w sali Muzeum 
Techniczno - Przemysłowego przy uL 
Smoleńskiej nr. 9. Biura Kongresu czyn
ne będą na dworcu oraz przy ul. Duna
jewskiego 5, a podczas obrad Kongresu 
przy ul. Smoleńskiej 9.

Program Kongresu jest następujący: 
Dnia 3 lutego od godz. 10 do 14—otwar
cie i obrady; od 14—16 g. przerwa obia
dowa; od 16—19 g. dalsze obrady; o 20

wieczorem dla uczestników i gości. Dnia 
4 lutego przez cały dzień obrady Kon
gresu z 2 godz. przerwą obiadową.

Prawo głosu będą miały tylko te klu
by, które opłacą składki członkowskie 
do października 1928 r. włącznie.

Cena noclegów zbiorowych wynosi 2 
zł„ a  hotelowe 3.50 zł. Grupy, które ty 
czą sobie całego przedziału w drodze 
powrotnej, winny się zwrócić do tow. 
Stattera, Kraków, Kasa Chorych, ul. Ba
torego 3, do dnia 31 stycznia r. b.

MIĘDZYNARODÓWKA MŁODZIEŻY 
SOCJALISTYCZNEJ 0 ZAMORDOWANIU 

TOW. TEOFILA JASZK0WSKIEG0
Sekretarz Międzynarodówki Młodzie

ży Socjalistycznej tow. OUenhauer prze
słał do Komitetu Centralnego Organi
zacji Młodzieży T. U. R. następujące pi
smo:

„Wiadomość o zamordowaniu tow. 
Teofila Jaszkowskiego poruszyła mną 
do głębi. Jest wielkiem nieszczęściem 
dla ruchu robotniczego, gdy grupy roz
łamowe środkami gwałtu walczą u ludź
mi innych przekonań.

Ten wypadek jest tern boleśniejszy, 
że ofiarą zbrodni stał się człowiek mło

dy, rokujący najlepsze dla ruchu robot- 
niczego ntdziefe*

Imieniem Międzynarodówki Miodzie- 
ży Socjalistycznej pragną wyrazić Wa
szej organizacji serdeczne współczucie 
i  dać wyraz nadziei, że pzzeż działanie 
zdrowych sit polskiej młodzieży socjali
stycznej i Partp uda aią wkrótce wyple
nić z ruchu robotni czegogodn* napięt
nowania metody walld. ’ '

Z socjalistycznem pozdrowieniem 
E. OUenhauer."

„ATENEUM"
PIERWSZY POLSKI TEATR R O B O T N I C Z Y  W  WARSZAWIE 
w  p ięknej sa li te a tra ln e j Z.Z.K. p rzy  ul. C zerw onego K r iy ła  20

Dziś, w sobotę, dn. 26 stycznia, o godz. 8 wiecz, arcyweeoła

„ZŁAMANA DRABINA**
W sobotę o godz. 8 wiecz. arcyweso ła

„KWADRATURA KOŁA**
W niedzielę o godz. 12 w południe „Choinka", . przedstawienie dla dzieci. 

O godz. 4.30 po południu

„POLSKA POEZJA WSPÓŁCZESNA**
Recytacje p. Dory Kafiaówny, artystki „Qui Pro Quo".

O godz. 8 wiecz.

JAP0NJA A CHINY
Wiedeń, 25 stycznia. (PAT). Dzienni

ki donoszą z Nankinu, że Japonja mia
ła uczynić rządowi chińskiemu propo
zycję wycofania swoich wojsk z prowin
cji Szantung, jeżeli rozpoczną się roko
wania celem załatwienia kwestji spor
nych między Japonją, a Chinami i jeśli

Chiny dadzą gwarancję przeciw rucho
wi antyjapońskiemu w Chinach na rzecz 
ochrony obywateli japońskich. Ponadto 
prasa podaje, że rada centralna Kuomin- 
tang ratyfikowała umowy, które Chiny 

j zawarły z Belgją, Włochami, Portugalją, 
| Danją i Hiszpanją.

RADYKALNY BOJKOT T0WAR0W  
ZAGRANICZNYCH

Londyn, 25 stycznia. (A. W.). Według 
doniesień z Bombaju Ghandi, wykony- 
wnjąc rezolucję kongresu w Kalkucie o- 
pracował dokładny plan bojkotu wszyst
kich ubrań, sprowadzanych z zagrani
cy. Według tego piana mają być przyj
mowane dobrowolne zapisy osób, które-

by w każdym mieście oraz wiosce „c 
dziły od domu do domu" wyszukiw 
ubrania zagraniczne i spalały je na m 
scu. Przed wszystkiemi sklepami, 1 
re sprzedają ubrania sprowadzone z 
granicy mają być ustawione 
posterunki.

PROCES LUDOŻERCÓW
Praga, 25 stycznia. (PAT). Według do- i cyganów - ludożerców, rozpocznie się 

niesień z Koszyc, proces aresztowanych marcu b. r. w Koszycach, 
w ubiegłym tygodnia na Słowaczyźnie I: '■ .*■ ' ' ", * ■ •

K O ZACY- MILI SERCU ABSOLUTYZMU
BUłogród, 25 stycznia. (AW.L Król Alek

sander wydał w ostatnich dniach dla bawią
cego w mieście chóru kozaków dońskich 
jprzyjjci* na zamku królewskim. W przyję

cie wzięli udział przedstawiciele ciała dy
plomatycznego, członkowie rządu oraz ca
ły szereg osób se sfer towarzyskich.
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I  ttmtentu BogacKl I Parlament Rzeczypospolitej
Ku szczeremu i głębokiemu żalo

wi ludzi i towarzyszów, którzy go 
znali, zmarł wczoraj po ciężkiej cho
robie Wincenty Bogucki, ostatnio 
wiceprezydent miasta Warszawy.

Urodzony na Kresach, kończył 
szkoły w Mińsku, uniwersytet w Ki
jowie, połowę zaś życia spędził na 
różnorakich zesłaniach. Nieokiełzna
ny temperament i uczucie krzywdy 
rpołecznej i narodowej wcześnie za
pędziły Wincentego Boguckiego do 
szeregów rewolucyjnych. Udział w 
ruchu rewolucyjnym oędził z więzie
nia do więzienia, albo z więzienia 
na zesłanie.

Z jednego z zesłań takich dostał się 
Bogucki do Chin dla walki z dżumą. 
W walce tej zginęli wszyscy lekarze 
z Rosji wysłani, on jeden pozostał 
przy życiu...

Był wielkim działaczem ziemskim, 
organizatorem walki z głodem i ty
fusem śród ludności wiejskiej. W cza
sie ostatniej wojny odegrał rolę pra 
wdziwie wielką w zakresie organizo 
wania dożywiania miast, został też 
za rządów Kiereńskiego wicemini
strem snraw wewnętrznych (w za
kresie Zdrowia publicznego), a na
stępnie prezydentem m. Odesy. Za 
rządów bolszewickich dostał się do 
Czerezwyczajki i został skazany na 
śmierć. Gdy pewnej nocy leżał już 
związany i gotowy do drotfi, z której 
się nie wraca, wszedł nagle ktoś do 
izby i zapytał: „wy Bogucki?" Roz
wiązał postronki i wyprowadził Bo
guckiego z więzienia. Kazał natych
miast uciekać. Bogucki nie wiedział, 
k to  to buł. przypuszczał, że był to 
jeden ż nielicznvch rewolucjonistów, 
z którymi sootvkał się w więzie
niach rosyjskich i na zesłaniach. U- 
ciekł tedy z Odesy, przeczekał kilka 
miesiecy pod Akermanem u koloni
sty niemieckiego i wreszcie puścił 
się w drogę... ku polskiej granicy. 
Trwało to miesiące całe, aż sie do 
Polski dostał (latem 1920 r.). W stą
pił wnet do woiska. gdzie zużytko
wano jego genialne zdolności organi
zacyjne, zaś oo wolnie został naczel
nikiem wydziału zdrowia w Magi- 
stracie warszawskim i przy Magi
stracie pozostał aż do końca dni 
swoich. Nie mógł w warunkach nie
ustających walk politycznych zostać 
prezydentem, był tylko wiceprezy
dentem „od zdrowia i szpitali".

Pozostawia po sobie pamięć naj
lepszą, jako działacz i jako kolega. 
W warunkach warszawskich nie 
mógł rozwinąć całego zasobu talen
tów swoich. Ale ktokolwiek się z 
nim spotkał, odchodził z wrażeniem, 
ie  spotkał wiekszetfo człowieka, na 
wyższą skrojonego miarę.

Los oszczędził mu iednego cioąu. 
Nie dowiedział sie o śmierci ukocha
nej msłżonki, Lidii, która go wy
przedziła o tydzień niecały. Gdy u- 
mierała. był nieprzytomny i pomimo 
naileoszei pomocy lekarskiej, iak? 
można było wyobraz;ć sobie, skonał 
od grypy, która w roku bieżącym ta
kie okrutne w świecie całym czyni 
szczerby w społecznościach ludzkich.

Pogrzeb Boguckiego odbędzie sie 
w niedzielę. 27-go stycznia, o godz. 
2 ponoł. z kościoła kalwińskiego na 
Lesznie, na cmentarzu ewangelicko- 
reformowanym przy ulicy Młynar
skiej.

Jest obowiązkiem naszym, obo
wiązkiem klasy robotniczei. oddać 
hołd pamięci starego town-zvsza, 
który gdziekolwiek był, służył wszę
dzie ’'"teresom klasy oracu’pcei. słu
żył Wolności ł ideałom socjalistycz
nym.

Stanisław Posner.

BUDŻET NIN. REFORM 
ROLNYCH

Z Komisji Budżetowej Sejmu
BUDŻET MIN. ROLNICTWA

Głosowanie wczorajsze rozpoczęto od hn- 
dietu Min. Reform Rolnych.

Pomiędzy przyjęiemł poprawkami wymie
nię należy wnioeok tow. KwaplAskiego i po*. 
Malinowskiego (Wyzwól.) o zwiększenie po
zycji na nadzór nad parcelacją prywatną o
75 tys. zt.

Na pomoc kredytową piey scalaniu 1 za
mianie gruntów było preliminowane 9.000.000. 
Po*. Maks. Malinowski wniósł podwyższenie 
tej kwoty o 6 milj. zł., a klub Piaeta — tylko
0 1 000.000 s l ,  zastrzegając <śę, te gdyby 
znalazło się pokryci* w my*l wnioeka „Wy. 
Zwolenia", to klub Piasta będzie za tym wnio
skiem głosował.

Wicem. Grndyński sprzeciwia się powyż
szym wnioskom, ze względu neto, abybudżtt
nie był deficytowy. W interesie zaś Państwa 
leży, aby uniknąć nawet pozoru deficytu. 
(Głos: Sie przekraczajcie uchwalonych ba- 
dictów!) Jest specjalny okólnik Prezesa Ra. 
dy Ministrów i Ministra Skarbu, zwracający 
uwagę na niedopuszczalność czynienia ja
kichkolwiek przekroczeń i żądania nowych 
kredytów.

W głosowaniu wniosek p. Malinowskiego 
uzyskał jednak większość 2 głosów (13 na 
11). Referent generalny p. Byrka zapowie
dział wówczas wniosek reasumeji tej uchwa
ły, jeśli pokrycie nie będzie wskazane.

NaMępei* był wniosek tow. Kwapili*kie
go i tow. o podwyłnenle o 5.800.000 zł do
tacji na fandarz zaoomóg i kredytu ulgowe
go. Wiceminister Grodyński sprzeciwia aię
1 temu wnioskowi aa względu na równowagę 
budżetową.

P. Wożnicki zauważa, te  komisja jest w 
toku obrad nad budżetem 1 przesunięcia w 
różnych pozycjach wrażenia takiego naze- 
wnątf* robić nie mogą. O wiele gorsze wra
żenie jest, gdy budżet, uchwalony przez Sejm, 
przekraczany jest prze* Rząd o setki miljo- 
nów. Tego należy się obawiać, a nie rzeczo
wej pracy w komisji Zagranicą ta rzeczy się 
rozróżnia i dobrze rozumie.

Wniosek tow. Kwanińskiego odrzucono 14 
głosami przeciwko 10.

Następnie, po długiej dyskusji odrzucono 
12 głosami przeciwko 10 wniosek tow. Kwa- 
pińskiego, aby dopłatę Skarbu Pańatwa aa 
fundusz obrotowy reformy rolnej powiększyć 
o 25 000 000 zł, na tworzenie aapafu a
ponadto przeznaczyć 23.000.000, jako dotację 
na kapitał zakładowy Państwowego Banku 
Rolnego na wykonanie reformy rośnej.

PONIEDZIAŁKOWE
POSIEDZENIE RADY MIEJSKIE

W  poniedziałek, 28 b. m. odbędzie 
się o godz. 19 m. 30 planarna posiedź*- 
nie R ady Miejskiej.

Porządek dzienny obejmuje zakończe
nie dyskusji nad budżetem  ośw iaty  i 
kultury, budżet wydziału opieki społecz
nej i szpitalnictw a, budżet w ydziału te 
chnicznego, gazowni miejskiej i  tea tró w  
miejskich.

Dyskusja nad ośw iadczeniem  p rezy 
denta m iasta w spraw ie beznrawnego 
wydalenia 2 pracowników straży  ognio
wej została postawiona znowu na siód
mym (ostatnim) miejscu porządku dzien
nego.

P. Jaworowski stosuje nadal konsek
w entnie metodę odraczania dyskusji nad 
tą  spraw ą do nieskończoności. Dowodzi 
w  jasno, jak m agistrat, a szczególnie p. 
Słomiński obawia się tej dyskusji, która 
vnr*a2ałaby, te wydalenie 2 pracowni-

cf* °*niow«( było u  strony
P. Slomińskiego samowolą, nastąpiło 

* Powodów politycznych.

Podczas zaopatrywania poprawek, zgłoszo
nych do trsaeśego czytania, prrew. Byrka od- 
csytal Ket Marszalka Sejmu, tow. Daszyń
skiego, który podajemy ła ezianeo

LIST MARSZ. DASZYŃSKIEGO.
„Przew odniczący w szystkich klubów 

ustalili w  dniu 23 b. ra., t e  drugie czyta
nie prelim inarza budżetow ego za r. 1929. 
30 ma się rozpocząć w  Izbie 28 stycznia, 
jeżeli Sejm tna wykonać swoje konstytu
cyjne praw o w sposób poważny.

Przeciągająoe się ponad w yżalcie o- 
czekiwatne dyskusje w komisji budżeto
wej grożą opóźnieniem bardzo wydał- 
■nem terminu rozpoczęcia budżetowej 
pracy pełnej izby.

Dlatego zwracam się do pana przewo
dniczącego z apelem o ukończenie aa 
czas prac Komisji Budżetowej i o dostar
czenie sprawozdań kaooelarji sejmowej, 
osiem ich wydrukowania i rozdania po
słom".

W odpowiedzi aa to pismo przewodu. Byrka 
oznajmił, t s  termin nie może być dotrzyma- 
*y, ponieważ nis otieymai szeregu sprawo
zdań od referentów, te  aoeteł zasypany wato. 
akami 1 że referat generalny może przedsta
wić Komisji nazajutrz po ukończeniu trze
ciego czytania. W końca prezes Byrka na
znaczył, że zastanowi się, czy nie oddać prze
wodnictwo Komisji Budżetowej w ręce Mar
szałka Sejmu.

Gwałtowna dyskusja rozwinęła się przy 
drugiej poprawo* p. Kamińskśego, również 
do tego samego paragrafu, aby skreślić w o- 
bjaśnśenrach uchwalone w drugiem czytaniu 
•łowa, że z tego kredytu przeznacza aię 158 
ty*, zł. dla Towarzystwa „Sllsklj Hospodar*4 
■ero Lwowie. P, Przedpełski zarzucał socjali
stom, te  pocierają nacjonalizm gospodarczy, 
gdyż przeciwstawiają się temu, aby była 
wspólna ergaamecja rolnicza, obejmująca 
także Ukraińców. P. Ckrucki: Jesteście gor
si, niż endecy.

Tow. KwapińtkL Skoro istnieje wielka or
ganizacje. spółdzielcza ukraińska, to niema 
możności pędzić wszystko pod jeden dach. 
P. Byrka uważa, że jest to wtrącanie się w 
atrybucje władzy wykonawczej.

W głosowania poprawkę p. Kanrióskicgo 
odrzucone 13 głosami przeciw 12.

Następażs pixy jęło poprawkę Piasta o 
zwiększenie samy 4 oMj. o 1 rafii. aa me!jo. 
racje. Na wniosek tow. KwaptńsHego i pos. 
MaBnatpskiego, wprowadzono i do taj pozy
cji osobne pramaaesenie 10000 dis T-wa 
„S3*kij Hospodar* as peso* biura meljoracyj 
rolnych Tak samo uwzględniono T-wo „Sił* 
skij Hospodar* i  w dalszych paragrafach,

według wniosków tow. JTwqxdsttego 
Malinowskiego (Wysmol).

i pos.

BUDŻET MIN. 0Ś W A T Y
Na posiedzeniu popołudniowe® przystą

piono do głosowania nad budżetem oświaty* 
Wniosku, p. Kalinowskiego (Wyiw.) o skre
ślenie całego działu wyznań religijnych prze
wodniczący p. Byrka ais poddał wcale pod 
głosowanie. Tow. Czapiński zażądał zapro
tokołowania swego protestu, uważając za
rządzeni* przewodniczącego za niesłuszne i  
zastrzegając wniesienie tego wniosku na płe-

Skreślono na wniosek p. Kalinowskiego 
2,491,200 zł. taksy administracyjnej w szkol
nictwie średniem, odrzucono zaś wniosek p. 
C*lewkza o skreślenie 10,000 zł. z uposaże
nia Ministra

Dyskusja wywiązała się następnie nad fun
duszem reprezentacyjnym ministra Oświaty. 
P. Utta wnosił skreśleni* 100,000, a p. Kor
necki 50,000, Wiceminister Czerwiński bro
nił tej pozycji, dowodząc, że fundusze taki* 
posiadają inni ministrowie, te  minister O- 
śwlaty nie ma funduszu dyspozycyjnego, na
tomiast ma liczne wydatki representscyjno- 
propagandowe.

Wniosek p. Utty odrzucono, natomiast 
wniosek p. Korneckiego przyjęto, zmniejsza
jąc fundusz o 50,000.

Następnie był wniosek tow. Czapińskiego 
o skreślenie 1,000 zł. z budżetu wyznania 
katolickiego. Tow. Czapiński uzasadniał go 
jako demonstracją przeciw rozpolitykowaniu 
kleru i wskazówką dla Rządu konieczności 
przeprowadzenia rozdziała kościoła od Pań
stwa. Poddany pod głosowanie wniosek ten 
wobec równości głosów 13 aa 13 nie uzyskał 
większości i upadł.

Członek Kom. Budź. pos. Grynbaum przy 
głosowaniu tem wstrzyma) się. Na komisji 
żartowano więc, to  pos. Grynbaum uratował 
kler katolicki od klęski

Obszerna dyskusja rozwinęła się przy 
wniosku tow. Czapińskiego, aby wydatki na 
budowę szkół powszechnych, podwyższone 
w drugiem czytaniu na 20 milj. zł. powiększyć 
o dalsze 30 milj. zł., a zatem na 50 milj. zŁ 
Tow. Czapiński wskazywał, ż* to wszystko 
jest jeszcze minimalne i maluje się w tem 
tragizm szkolnictwa polskiego, skoro nawet 
w samej Warszawie przeszło 9,000 dzieci w 
wieku szkolnym, czyli przeszło 1C proc. nie 
może uczęszczać do szkół.

Przeciwko temu wnioskowi przemawiali) 
po*. Hoły taU (BU.), Kornecki (KL Nar.) i  
ref. Stypińsld (B.B.).

Przeciwko wnioskowi tow. Cąspińskiego 
przemawiał również wiceminister Grodyńzki.

W głosowaniu poprawką tow. Czapiński*.
go odrzucono, gdyż oświadczyło się za nią 
12 głosów i przeciw niej 12. Przy tym samym 
paragrafie odrzucono także poprawkę Rzą
du, który domagał się. aby kredyt 20 milj. 
obniżyć do 10 mil), e t  Tow. Czspińrlri zgło
sił swój wniosek, jaku w*lasek małejtzośei 
na plenum.

Dalej przyjęto wniosek, mający wielkie i 
i m t o c s s  znaczenie. Wniosek tea zgłoeao* 
ny przez tow. tow. Czapińskiego i Do bot* 
przeznacza 200 tys. zł. aa wstępne wydatki 
na organizację Uniwersytetu Ukraińskiego 
we Lwowie.

Na wniossk tow. Dubelt skreślono kwotą 
40,000 zł. przeznaczoną as katolicki uniwer
sytet w Lubłłaie (14 pruecłw 13 głosom).

Dłuższa dyskusja wywiązała się przy wnio
sku rządowym o skreślenie kwoty 1,435,000 
dodanej w drugiem czytaniu na wniosek p. 
Kalinowskiego w paragrafie „zasiłki dla li

czonych i instytucji naukowych". W tej do
danej tumie kwota 200,000 zł. ma być prze
znaczona specjalnie aa Warszawskie Towa
rzystwo Naukowe. W głosowaniu wniosek 
rządowy o skreślenie nie utrzymał się.

Następnie na wniosek tow, Dubois w dzia
le „opieka nad sztuką" wstawiono nową po
zycję 100,000 sL nu teatr ł  muzyką robotni- 
cza i chłopską.

Przy omawianiu poz. 9,500,000 aa Wycho
wanie Fizyczne upadł równemi głosami (U 
przeciwko 11) wniosek tow- tow. Czapińskie
go i Dubois o wydzielenie tumy na sport ro
botniczy i chłopski.

Stwierdzić trzeba, gę naogół wczorajszy 
dzień przyniósł szereg sukcesów naszym to
warzyszom.

Wnioski o subsydia aa rzecz szkolnictwa 
prywatnego niemieckiego i żydowskiego do
znały wszędzie poparcia naszych towarzyszy.

BUDŻET NIN. ROBÓT 
PUBLICZNYCH

Po krótkiej przerwie przystąpiono do gło* 
sowania nad budżetem Min. Robót Publicz
nych.

W głosowaniu przyjęto wszystkie wnios
ki rządowe, będące w związku z tymczaso
wym wydziałem samorządowym, ponadto 
wniosek Rządu o przywrócenie 45,000 na 
podróże służbowe i przesiedlenia w zarzą
dzie centralnym, dalej wniosek Rządu o 
przywrócenie 10,000 zł. aa wydatki biurowe 
i 168,000 zł. na podróże służbowe w dziale 
robót publicznych.

Pa odrzuceniu innych jeszcze poprawek 
zakończono obrady nad budżetem Min. Ro
bót Publicznych. Następne pociecz suk dzi
siaj o godz. 10 min, 30.

O m ałą  u sta w ę sa m o rzą d o w ą  d la  M ałopolsK i
POSIEDZENIE KOMISJI ADMINISTRACYJNEJ SEJMU

Komisja AdminMracyjaa pod przewodnic
twem pos Polakiewicza zakończyła dyskusję 
ogólną nad wnioskiem Wyzwolenia w spra
wi* znowelizowania rozporządzenia Prezy
denta Rzplżtej z 19.1 1928 o wyłączeniu władz 
szkolnych z administracji ogólnej. Przedsta
wi ciel Rządu, naczelnik Hausner, wypowia
dał aię przeciwko poszczególnym artykułom 
projektowanej noweli, twierdząc, to nie mo- 
ie  się dopatrzeć żadnego niebezpieczeństwu 
dla władz szkolnych, ani szkód w szkolnic
twie przez zespolenie władz w osobie woje
wody. Pos. tow. dr. Próchnik stwierdził, że 
ani interes Państwa a mniej kiteree sa
mego szkolnictwa nie wymaga zespolenia ad
ministracji ogólnej z władzami szkoinemi, 
gdyż to daj* wpływ czynnikom politycznym 
na wychowawców, a przez to i na młodzież 
szkolną, w kierunku dla rodziców n śs f il) 
danym. Każdy rząd pragnie ugruntować sie. 
Me i swój system i dekret ten jest wyrazem 
tendencji do zyskania nauczycielstwa dla o- 
becnego regime'u. Przeciwstawia się przepro. 
wadzeniu porównań a

i włoskim, warażając, że Polaka posiada wła
sną przepiękną tradycję w Komisji Eduka
cyjnej, która stanęła na stanowisku niezależ
ności szkoły.

Przemawiali dalej, pos, Walerem, Ctlewicz 
i Wierczak.

Dyskusję szczegółową odłożono do odstęp
nego posiedzenia.

Następnie pos, dr. Patek zreferował po
prawki Senatu, wprowadzone do rozporzą
dzenia o postępowania karno .  admiubtra. 
cyjnem. Przegłosowanie poprawek odroczo
no do następnego posiedzenia. Następnie 
ipo*. Patek zaproponował przyjęci* reaolusjł 
w sprawie wniosku posłów klubu ukraińskie
gô  dotyczącego samego roarporządzsni* o po.

stępowaniu karno - admtoisłracyjnera, a wzy
wającej Rząd do powierzania władzom samo. 
rządowym prawa nakładania grzywien za wy. 
kroczenia przeciw policji sanitarnej, ognio
wej, drogowej i budowlanej. Rezolucję tą 
przyjęto.

Przystąpiono do wniosku nagłego Ch Dera. 
w sprawi* zdemolowania kinoteatru Nirwana 
w Udzie. Po referacie pos. Czyszewskiego 
i wyjaśnieniach reprezentanta Rządu, naczcl. 
nilu Rutkowskiego, oraz przemówieniu po*. 
Wygodzkiego, na wniosek pos. Langera u- 
cbwalano przejście do porządku dziennego 
nad wnioskiem.

Przystąpiono do dyskusji nad protch+onl 
ustaw samorządowych, zawiera jąeemi posta-

Poseł Romocki żąda sądu marszałkowskiego
Wskutek zarzutu, postawionego b. 

Min. Komunikacji Romockiemu przez 
poz. Kopalińskiego, p. Romocki wysto

sował do Marszałka Sejmu piamo z  proś
bą o rozpatrzenie uczynionego mu za
rzutu przez Sąd Marszałkowski-

nowiem* e ordynacji wyborcze] do rad gmin
nych, \  iejskjch i miejskich oraz do rad po
wiatowych w Małopolsce. Referenci dr. Pa
łek, tow. dr. Pragier i tow, Ciołkosz, wskazu
jąc a* ruinę samorządu oa terenie Małoool- 
«ki przez wygaśnięci* mandatów dotychcza
sowych reprezentantów, wprowadzenie rzą
dów komisarycznych i istni soi* kurja'nej or
dynacji wyborczej, krzywdzącej niesłychanie 
klasę pracującą, srpropooowak: 1) wybór
podkomisji, składającej mą z 7 członków, 2) 
przekazanie lej podkomisji wniosków w spra
wach samorządowych, 3) sakrei’ent* 14-dnlo- 
wtgo terminu dla przygotowania rederata. 
Dyrektor departamentu samorządowego w 
Min. Spraw Wewn. p. Strzelecki oświadczył 
gotowość dania przy dyskusji ogólnej wyjaś
nień o stanowisku Rządu. Ustalono, t s  ple
num Komisji Administracyjnej przedyskutuje 
ogólne zasady i wskazani* w sprawach t  zw. 
małej ustawy samorządowej dla Małopolski 
co będzie dyrektywą dla prac podkomisji.

Następna posiedzenie w tej sprawie wy
znaczono na wtorek 29 b. ra.

SZTUKI PLASTYCZNE
WYSTAWA GRUPY ARTYSTEK 

MALAREK „KOLOR".
(Związek Zawodowy Polskich Artystów 

Plastyków, Nowy świat 19).
Ktoś powiedział, te  dla określenia 

indywidualności nauczyciela należy 
w ziąć to, co wspólne w pracach jego 
uczniów. W  stosunku do Tadeusza Pru
szkow skiego jest to szczególnie trudne. 
Posiada on bowiem dwie grupy uez- 
rtow , które różnią się znacznie między 
sobą. Jed n a  grupa, to „Bractwo św, Łu
k a sz a "  lub, poprostu „Łukasiacy", po
w racający  w  stylu 1 w technice do ma
la rstw a XVII w. Druga grupa, to „Ko
lor", hołdujący późnemu impresjomz 
mowi francuskiemu (Ł sw. poetimpre* 
jonizmowi). Dziwnem zrządzeniem lotu 
w jednej grupie znaleźli aię pi t yłam sa
mi mężczyźni, w drugiej — tlij, którą 
dzisiaj przypada nam omówić — sam* 
niewiasty.

Do twórczości malarskiej kobiet od
nosimy się naogół z pewnem niedowie
rzaniem. Przyczyniają się do tego, mię
dzy innemi, dwa typy malarek. Jeden 
typ, to młode kobiety, u których talent 
malarski jest czemś w rodzaju urody 
dziewczęcej, olśniewające], leez krótko
trwałej. Z chwilą wyjścia za mąż prze
stają one malować (paralelę stanowią 
tutaj aktorki, które w sytuacji podobnej 
porzucają scenę). Typ drugi, to malar
ki, które wychodząc za malarzy, naj
częściej swych nauczycieli, przejmują 
całkowicie ich sposób malowania, pod
dają się. mniej lub więcej biernie, wpły
wowi cudzej indywidualności. Jako przy
kład klasyczny może tutaj służyć Ros
janka Marja Baszkireew, która przeję
ła zupełnie styl malarski swego narze
czonego. U nas Michalina Krzyżanow
ska. żona Konrada Krzyżanowskiego, I- 
rena Weissewa (Anerfi, żona Wojciecha 
Weissa, przejęły zupełnie styl malarski 
swych mężów. 

Należy jednak stwierdzić bezstronnie,

że w ostatnich kilkudziesięciu latach 
kobiety odegrały pewną rolę w dziejach 
malarstwa. Wymienię tylko Bertę Mo
risot, która współpracowała z pierw
szymi impresjonistami; Kaethe Kollwitz, 
która w swych rysunkach 1 akwafortach 
przedstawia w sposób przejmujący nę
dzę proletarjatu; Marję Laurencin, twór
czynię ślicznych symfonii różowo - bia
ło - błękitnych, przywodzących na myśl 
swenj wyrafinowaniem sztukę rokoka. 
W malarstwie polskiem ostatnich cza
sów mamy również kilka świetnych ta
lentów niewieścich — Annę Bilińską, 
Olgę Boznańską, Melę Muter, Ninę A- 
leksandrowłcz, Alicję Halicką. Trudno 
wreszcie kwestionować zdolności kobiet 
do malarstwa, jeśli się zważy, że jednym 
z najznakomitszych, jednym z najbar
dziej reprezentacyjnych wsuółczesnych 
malarzy polskich jest — Zofja Stryjeń
ska... _  .

Członkini* gruoy „Kolor" — Elżbietę 
Hłrszberżankę, GizeOę Hufnaglównę i 
Mary Lłttauerównę — znamy już z Wy

stawy Dorocznej w Związku Plastyków. 
W swym postimpresjonizmie są on* bli
ższe manjerze samego Pruszkowskiego, 
niż członkowie „Bractwa św. Łukasza". 
Wszystkie one malują płynnie, tłusto, 
szęrokiemi, zamaszystemi pociągnięcia
mi pędzla. Wszystkie oae posiadają pe
wną charakterystyczną srebrzystosza- 
ro - różowo - błękitną gamę barwną- 
Hirszberżanka maluje ze szczegółnem u- 
podobaniem martwe natury, Hufnaglów- 
na pejzaże, powietrze i wodę (często 
powtarzający się u niej motyw łodzi u 
brzegu, widzianych z góryl, Ltttauerów- 
na — malownicze zaułki Wilna i Kazi
mierza nad Wisłą. Wszystkie one umie- 
;ą tworzyć lekkie, świeże, przyjemne w 
kolorze obrazy. Podstawa do dalszej 
pracy znakomita: mając taką podstawę 
daleko zajść można. Al* każda z nich 
musi zdobyć jeszcze — styl własny.

Mieczysław WalBs
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KARTEL ŁÓDZKI
Wielki przemysł bawełniany w Ło

dzi zawiązał się w kartel, obejmują
cy narazie przędzalnictwo. Kartel 
rozpoczął swą działalność w dniu 22 
stycznia ,ustanowieniem cen i wa
runków tranzakcji". Ceny narazie po
zostały bez zmian, lecz w warun
kach sprzedaży nastąpić mają dale
ko idące ograniczenia, szczególnie w 
zakresie kredytu. Terminy wekslo
we, które dochodziły do roku prawie, 
mają być skrócone znacznie i konku
rencja między producentami zanie
chana prawie zupełnie.

Podobno to porozumienie w  prze
myśle bawełnianym było wynikiem 
bardzo długich rokowań f nastąpiło 
pod silnym naciskiem zgóry. Amery
kański doradca Rządu, p. Dewey, 
zwracał łódzkiemu przemysłowi uwa
gę na niebezpieczeństwo obecnej sy
tuacji, kiedy w pogoni za odbiorcą 
przemysłowcy udzielali kredytów co
raz dłuższych i produkowali ponad 
istotną potrzebę.

Jak nas informują, dochodziło w 
Łodzi do tego, że kupcy sprzedawali 
towar nawet poniżej cen fabrycznych 
bo otrzymując gotówkę, lub krótko
terminowe weksle, .zarabiali' na od
setkach, na różnicy w terminie. Łódź 
ionie w powodzi weksli W niektó
rych mniejszych fabrykach, tam głó
wnie, gdzie pracują robotnicy żydo
wscy. wypłacano im tygodniówkę w... 
wekslach!

Te niezdrowe stosunki miały ulec 
naprawie, ale tworzenie, kartelu w 
tym celu niczem nie jest uzasadnio
ne. Na ograniczenie kredytu i na 
skrócenie terminów wekslowych sc| 
inne środki. Za parawanem „ustano
wienia warunków tranzakcji', kryją  
się poważne niebezpieczeństwa dla 
robotników, zatrudnionych w skarte- 
lizowanym przemyśle.

Skoro tylko kartel okrzepnie i u- 
normuje warunki sprzedaży, przej
dzie niezawodnie do „normowania" 
cen i do ofensywy na kieszeń konsu
menta. Po usunięciu wolnej konku
rencji, ceny będą się kształtowały 
wedle woli kartelu, — i będą odpo
wiednio wysokie, tembardziej, ie  o- 
becny kartel będzie umiał i Rząd na
stroić dla siebie przychylnie.

W zakresie płac robotniczych nie
bezpieczeństwo jest jeszcze większe 
Mniejsze fabryki, które dotąd w ak
cjach strofkowych okazywały się 
chłonniejsze do ustępstw, straciwszy 
niezależność, będą musiały słuchać 
nakazów kartelu, w którym się rzą
dzi kilku wielkich fabrykantów.

Słusznie tedy  pisze ..Włókniarz", 
organ Związku Włókniarzy, że .naj
skuteczniejszą odpowiedzią na two
rzenie przez przemysłowców karteli 
i trustów, bedzie ze strony robotni
ków zorganizowanie się w silnych 
klasowych związkach zawodowych i 
spółdzielniach spożywców".

J. S.

W niedzielę 27 b. m, o goda. 3.30 pop. 
w soli Zw. Zaw. Tytoniowców przy oL 
Dzielnej 95 odbędzie się uroczysta aka- 
deraja kn czci „Proletarjatu*1. W progra
mie przemówienie iow. Aleksandra Dęb
skiego oraz bogata csąść koncertowa.

Towarzysze, stawcie się Iiczaief

MECHANIZACJA PIEKARŃ
t r z e b a  ją  p r z y ś p ie s z y ć  w  in t e r e sie  p r o l e t a r ja t u

WYPŁATA ZAP0M06
PRACOWNIKOM UMYSŁOWYM

W poniedziałek, 28 b. m., w lokalu 
P. U. P. p. (Ciepła 21) w godz. od 13 
do 15 odbędzie się wypłata przez za
rząd obwodowy Funduszu Bezrobocia 
przyznanych na styczeń b. r. zapomóg 
państwowej akcji pomocy doraźnej 
wszystkim bezrobotnym pracownikom 
umysłowym, odpowiadającym warun
kom instrukcji z dn. 14 kwietnia 1927 r. 
i zarządzenia M. P. i O. S. z dn. 22 li
stopada 1928 r.

Lista osób, zakwalifikowanych do wy
płaty zapomóg, będzie wywieszona w 
lokalu P. U. P. P. w dniu wypłaty od 
godz. 9 rano.

Sprawa mechanizacji piekarń i u- 
zdrowienia warunków wypieku eŁUK„
stanowi zagadnienie, któremu poświęca 
się dziś duto uwagi.

Mechanizacja piekarń ma doniosłe 
znaczenie nietylko ze względu na pań
stwową politykę aprowizacyjną, ale i 
ze względu na wyższą wartość produ
kcji.

Istąieje tu i moment trzeci niemniej 
ważny: higieniczne warunki pracy, za
trudnionych w tych piekarniach.

Potworny stan sanitarny olbrzymiej i- 
Iości piekarń nietylko w małych ośrod
kach prowincjonalnych, ale i w stolicy 
oraz większych miastach Polski, zwła
szcza na terenie b. Kongresówki i na 
kresach domaga się radykalnej sanacji 
i przystąpienia do bezwzględnej likwi
dacji piekarń, znajdujących się w nie
odpowiednich pomieszczeniach i w an
ty sanitarnych warunkach.

Duszne, szczupłe i ciemne sutereny, 
ściany i sufity, pokryte kurzem i paję
czyną, ściany i kąty wilgotne, w izbach 
pełno robactwa i much, ciasto z powo
du szczupłości lokalu rozłożone na zie
mi wśród kurzu i śmieci w przedsion
kach i na podwórzu: oto często spoty
kane obrazy piekarń, według oficjal
nych protokółów komisyj lustracyj
nych.

Likwidaq'a tych piekarń, będących w 
istocie swej przedsiębiorstwami chałup- 
niczemi jest wskazana również ze wzglę
du na konieczność dania konsumentowi 
dobrego, taniego, choć ciemnego chleba, 
co wpłynie na wzrost spożycia pieczy
wa o niskim przemiale, a to jest możli
we jedynie przy piekarniach zmechani
zowanych.

To też rzesze konsumentów miej
skich z zadowoleniem przyjęły zarzą
dzenia p. ministra Składkowskiego,

zmierzające do radykalnej naprawy wa
runków sanitarnych w piekarniach.

Niestety, jednak częstokroć okólniki 
wykonawcze władz administracyjnych 
pierwszej i drugiej instancji stanowią 
odchylenie od linji wytycznej Minister- 
jum w tej sprawie i uniemożliwiają 
przeprowadzenie likwidacji piekarń, nie 
nadających się do uporządkowania.

. Zrozumiałą jest rzeczą, iż niedopu
szczalne jest likwidowanie wszystkich 
piekarń, znajdujących się w danym oś
rodku miejskim, bądź też tak znacznej 
ich części, że wytworzyłoby to brak do
statecznej podaży pieczywa. Dotyczyć 
to jednak może jedynie i wyłącznie 
miast mniejszych, w większych nato
miast, jak naprz. Warszawie, Łodzi, Kra
kowie, Lwowie i Poznaniu, istniejące 
piekarnie zmechanizowane są w stanie 
pokryć całkowity popyt.

Z drugiej strony likwidaq'a piekarń o 
charakterze chałupniczym stwarza mo
żliwość koncentracji w przemyśle pie
karskim, a tern samem da podstawę do 
mechanizacji piekarń. Liczyć się bo
wiem należy z faktem, że bez sprzyja
jących warunków, umożliwiających kon- 
centrację przemysłu, rozporządzenie o 
mechanizacji piekarń, którego wejście 
w życie zostało odroczone na terenie 
wszystkich województw, pozostanie 
martwą literą i mechanizacja będzie 
musiała być odroczona.

Z punktu widzenia interesów klasy 
robotniczej, dla której chleb jest dopra
wdy chlebem powszednim, mechaniza
cja piekarń, dająca w swym bezpośred
nim efekcie zdrowszy i tańszy pro
dukt — jest tembardziej wskazana, że 
stworzy ona higieniczne warunki pracy 
dla rzesz, zatrudnionych w piekarniach 
robotniczych.

Dd SPOŁECZEŃSTWA

KRONIKA POLITYCZNA
Z RZĄDU.

Premjer Bartel przyjął wczoraj mini
stra Spraw Wewnętrznych Składkow
skiego, z którym odbył konferencję w 
sprawach budżetowych. Następnie Pre
mjer przyjął delegację Związku Ziemian 
Małopolski wschodniej w osobach pre- 
zesea Związku p. Cieńsłdego i wicepre
zesa Związku p. Cieńskiego i wicepre- 
czorem Premjer udał się do Belwederu, 
gdzie odbył konferencję z marsz. Pił
sudskim. Konferencja trwała godzinę i 
20 minut-

OPÓŹNIONY PRZYJAZD MIN.
HERMESA.

Przyjazd przewodniczącego delegacji 
niemieckiej do rokowań handlowych 
dr. Hermesa uległ opóźnieniu. Przyczy
ną tego jest to, że Rząd moniecki opra
cowuje swoją ostateczną odpowiedź na 
wysunięte przez Rząd polski propozy
cje. Po powrocie min. Hermesa do War
szawy, rokowania prowadzone mają być 
nadal bez przerwy. (PID).

ZJAZD INSPEKTORÓW PRACY.
Na dni 28, 29 i 30 b. m. zwołany zo

stał przez Min. Pracy i Op. Społ. zjazd 
inspektorów pracy wszystkich okręgów. 
Obradom zjazdu przewodniczyć będzie 
min. Jurkiewicz. Głównym tematem o- 
brad będą sprawy hygjeny i warunków 
pracy w fabrykach.
ZJAZD PREZESÓW OKRĘGOWYCH 

URZĘDÓW ZIEMSKICH.
Dn. 25 b. m. rozpoczął się w gmachu 

Ministerstwa Reform Rolnych w obec
ności ministra Staniewicza i prezesa 
Banku Rolnego Ludkiewicza zjazd pre
zesów Okręgowych Urzędów Ziemskich. 
Zjazd zagaił p. minister Staniewicz, po- 
czem naczelnik wydziału Naleśkiewicz 
omówił wykonanie planu prac scalenio
wych w r. 1928, w którym scalono 
325.000 ha, oraz przedstawił plan tych 
prac na r. 1929. orzewidujący skomaso-
t y p  n 'e >  n .1 r r \ ł* \  W A

l ic z b a  b e h o b o t h j c b
WZRASTA

Według ostatnich danych, w schro
niskach dla bezdomnych przy ul Pod- 
skarbińskiej zamieszkuje 348 redzin, 
złożonych z 1,312 osób, przy ul. Mcczy- 
dło — 55 rodzin {216 osób), na Anno
polu — 790 rodzin {3,251 osób), na Żo
liborzu — 997 rodzin (3,770 osób), ęa 
Powązkach — 208 rodzi* (639 osób) 
przy ul. Leszno 96 — 123 rodzin {495 
osób), przy  ul. Leszno Nr. 105 — 45 
rodzin (184 osób), przy oL Okopowej 
nr. 5 — 70 rodzin (184 osób), przy ul. 
Okopowej 59 —> 160 rodzin (622 osób) i 
przy ul. Stalowej 67 — 95 rodzin (360 
osóbl, razem 2,891 rodzin, złożonych z j 
11,033 osób. i

Na Pradze w Schronisku dla Weteranów 
znajduje się 22 weteranów powstania 1863 r. 
Zdawałoby się, iż winni być oni otoczeni 
czułą opieką całego społeczeństwa, jako ci, 
którzy w bohaterskim porywie składali ty
cie i krew swoją na ołtarzu wyzwolenia Oj
czyzny naszej. Tymczasem, niestety, nie 
jest tak, albowiem weterani powstania 1863 r. 
znajdują się w opuszczeniu. Ich szczupłe u- 
posażenie nie wystarcza nawet na pokrycie 
najniezbędniejszych potrzeb. Dotychczas pra
wie jedynie z akcją pomocy spieszy Rząd, 
przejawiając stałe zainteresowanie się spra
wą weteranów. Najwyższy czas, aby dług 
swój względem weteranów powstania 1863 r. 
spłaciło obecnie społeczeństwo.

Potrzeby weteranów są znaczne; niech te 
ostatnie lata opromieni im czuła troskliwość 
i opieka społeczeństwa, niech zobaczą do
koła siebie widome oznaki miłości ogólnej, 
niech zrodzi się w ich duszy radosna pew-

ność, iż •społeczeństwo nietylko chyli czoła 
przed ich ofiarnem życiem, ale bierze czyn
ny udział w usunięciu wszelkich trosk z ich 
obecnego życia. Niech starość ich będzie 
jasna i pogodna.

Celem urzeczywistnienia tego utworzył się 
Tymczasowy Komitet Opieki nad Weterana
mi powstania 1863 r. Zwracam się tedy w 
imieniu Tymczasowego Komitetu z apelem 
do społeczeństwa, aby poparło zamierzenia 
Komitetu. Pragnący ofiarować swoją pracę 
lub pomoc w Komitecie zechcą zgłaszać swój 
akces do Przewodniczącego Tymczasowego 
Komitetu, Starosty Grodzkiego, Warszswa- 
Praga, teL 311-76.

Przewodniczący Tymczasowego Komi
tetu Opieki nad Weteranami Powsta

nia 1863 r.
Inż. G. Lichtenstein 

Starosta Grodzki Warszawa-Praga.

NIEPOJĘTE ZARZĄDZENIE
KOBIETY W SĄDACH PRACY

Nastały czasy w których dominuje nie 
„wyścig pracy1' — ale w których wola 
społeczeństwa polskiego przestaje mieć 
znaczenie, obowiązująca zaś konstytu
cja staje się frazesem.

Tym razem jest to już opinja nietylko 
nas, socjalistów, ale również opinja pół- 
urzędowej i urzędowej prasy, a to z po
wodu zamacha na prawa obywatelskie 
kobiet. Zamachu tego dokonano z ra
cji wchodzącej w życie ustawy o są
dach pracy i zatwierdzania ławników 
przy tychże sądach.

Ustawa o sądach pracy mówi, że ła
wnikami w tych sądach mogą być „oso
by, przedstaw)rme przez związki za
wodowe i zatwierdzone przez Ministra 
Pracy, oraz Ministra Sprawiedliwości.

W wyrazie „osoba1* prawo uznaje za
równo kobiety, jak i mężczyzn. W tym 
dnchu ułożona jest cała nasza konstytu
cja z dnia 17 marca 1921 r.

W ustawie o sądach powszechnych, 
pod wpływem reakcji wyraźnie napisa
no, te  „ławnikiem sądów mogą być tyl
ko mężczyźni". Z tem postanowieniem 
będziemy walczyć na terenie Sejmu, dą
żąc do przeprowadzenia zmiany czyli 
nowelizacji tej ustawy, w tym duchu, by 
ograniczenie to zostało zniesione.

Ustawa o sądach pracy tej noweliza
cji nie wymaga. Ustawę tę sanacyjni 
reakcjoniści chcą znieprawić, gwałcąc 
prawa nadane konstytucją. Jest to wy
powiedzenie wojny, nietylko kobietom, 
ale i c d w »  światu pracy, w którym

kobieta zajmuje coraz poważniejsze i co
raz bardziej Kczne stanowiska.

Jeżeli minister Sprawiedliwości nie 
zdaje sobie z tego sprawy, przytoczę tu 
oficjalną statystykę z dnia 30.IX.1921 r. 
od której to daty odsetek kobiet pracu
jących stanowczo wzrósł, a nie zmalał.

I tak: na 13,917,459 pracujących
przypada mężczyzn 7,732,897, kobiet 
6,184,556.

Sądzę, że tym, z górą sześciu mSjo- 
nom kobiet pracujących warto dać chy
ba przedstawicielstwo w sądach pracy, 
przy rozpatrywaniu zatargów z praco
dawcami, warto im dać możność bezpo
średniego wniknięcia w sprawiedliwość 
wydawanych wyroków.

Warto chyba uznać, p. ministrze Spra
wiedliwości, że kobiety te należą do 
świata pracy!

My nie upominamy się o prawa dam 
salonowych, ani o prawa dancingującej 
publiczności, ani też o prawa wypudro- 
wanego półświatka, my stajemy w obro
nie świata pracy!

A w  tym świeci* pracy, są takie za
wody, w których procent kobiet prze
wyższa procent mężczyzn, a w wielu 
zawodach dorównywa.

A zresztą, p. ministrze, mniejsza tu o 
procenty, tu chodzi przecież o sprawied
liwość, o prostą, logiczną sprawiedli
wość — a nie o osob'ste zdanie jedne
go lub paru ludzi.

Dr. J. Budzińska-Tyficka.

0 P. STPICZYNSKIM
„Dzień Połski“ dowiaduje się, że b. 

man. Meysztowicz nie składał wniosku 
o darowania p. Stpiczyńskiemu kary z 
łącznego wyroku za pcaestąpstwa preed- 
majowe, lecz tylko o złagodzenie.

Słowem, wniosek był o złagodzenie, a 
nastąpiło darowanie.

Wczorajszy „Głos Prawdy" donosi:

„Dotychczasowy naczelny redaktor „Gło
su Prawdy", Wojciech Stpśczyńsłd, z dniem 
dzisiejszym przestał pełnić obowiązki ca. 
czelnego redaktora naszego pisma. P. Woj
ciech Stpśczyńakj z powodu nadwątlonego 
zdrowia wyjechał na dłuższą kurację za
granicę”..
Jak się dowiadujemy, kierownictwo

polityczne dziennika tego objął p. Koc.

RÓWNOUPRAWNIENIE 
KOB'ET W RUMUNJI
Według wiadomości z Bukaresztu, 

rząd rumuński zamierza udzielić kobie
tom prawo głosowania w wyborach do 
rad gminnych. Inowacja ta zostanie prze 
prowadzona w projekcie o reformie ad
ministracyjnej, który ma być wkrótce 
wysłany do biura ciał ustawodawczych.

ZMIANY W EKSPLOATACJI 
PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

Angielskie towarzystwo przemysłu 
leśnego „Century", eksploatujące Pusz
czę w Białowieską przekazało innemu u- 
grupowaniu finansowemu w Anglji umo
wę koncesyjną z rządem polskim.

W najbliższych dniach przybędą do 
Warszawy dwaj przedstawiciele nowej 
spółki, celem odbycia konferencji z 
przedstawicielami rządu polskiego w 
sprawie dalszej eksploatacji Puszczy.

Przeprowadzone mają być z dełegata- 
mi spółki rokowania o wyrównanie cen 
płaconych przez konsorcjum angielskie 
za wyręby z oenami rynku światowego. 
Różnica między tend cenami na nieko
rzyść skarbu państwa waha się od 70 do 
40 proc. wartości wywożonego z Pusz
czy Białowieskiej drzewa. Roczna wpła
ta do skarbu państwa za eksploatację 
paszczy wynosi przeciętnie około 7 mil- 
jonów złotych.

POGOTOWIE KOLEJOWE
Min. Komunikacji przystąpiło do o- 

pracowania przepisów dla pogotowi ko
lejowych. W obrębie każdej dyrekcji 
kolejowej musi być zawsze przygotowa
ny pociąg sanitarny wraz z odpowied
nim personelem lekarskim na wypadek 
katastrof kolejowych. Pociągi sanitarne 
spieszące na miejsce wypadku mają 
mieć pierwszeństwo przed wszystkiemi 
innemi i dla ich przepuszczenia wstrzy
mywany ma być ruch kolejowy.

U  SPRAWIE LICZNIKÓW
W lutym b. r. odbędzie się w Warsza

wie Zjazd przedstawicieli miast, w któ
rych zostały wprowadzone, względnie 
mają być dopiero wprowadzone liczniki 
telefoniczne.

Niewykonanie dotychczas przez „Pa
stę" uchwały Sejmowej, domagającej się 
zniesienia liczników telefonicznych, do
statecznie ujawniło wrogie oblicze te
go przedsiębiorstwa wobec społeczeń
stwa polskiego,

Na Zjeździe uchwalone mają być wa
żne postanowienia, a przedewszystkiem 
będzie zdecydowana sprawa wykupu te
lefonów z rąk obcych, aby w ten sposób 
uwolnić społeczeństwo ostatecznie od 
przeciągającego się w nieskończoność 
wyzysku. *

W dobie haseł samowystarczalności 
gospodarczej sprawa ta nabrała wybit
nej aktualności, gdyż bilans handlowy 
pod żadnym pozorem nie pozwala na 
dalszy wywóz z kraju waluty w postaci 
nadmiernych zysków.

PRZEGLĄD PRASY
Sprawy sejmowe.

Jeden „Csas“ krakowski — poza 
„Głosem Prawdy" — zlitował się nad 
mową pos. Makowskiego o konstytucji 
i doszukuje się w niej „wyższych" war
tości, zastrzegając się wszakże: „o ile 
dobrze zrozumiał” wywody profesora. 
Otóż właśnie niełatwą było rzeczą zro
zumieć ten wykład o wszystkiem i ni
czem. „Czas 1 nie zgadza się zresztą z 
poglądem p. Makowskiego na partje i 
uznaje icb potrzebę.

„Naprzód1* komentuje głosowania wię
kszości komisji sejmowej przeciw wnio
skowi P. P. S., domagającemu się do
datku 25 proc. dla kolejarzy. Raz gło
sowano przeciw wnioskowi, powołując 
się na brak pokrycia. Ale oto soq'a- 
liści zaproponowali zniesienie ulg tary
fowych dla baronów węglowych, co 
przyniosłoby 22 miljony zł. i częściowo 
pokryłoby dodatek dla kolejarzy. Ale 
większość komisji i ten wniosek utrąci
ła. Tak oto prawica, B B. i in. ujaw
niają swe prawdziwe oblicze w stosun
ku do urzędników państwowych.

„Głos Prawdy", polemizując z „Rze- 
cząpospoTtą" na temat „powagi" Sejmu, 
twierdzi, te  Sejm sam dyskwalifikuje się 
w oczach społeczeństwa. Jako dowody 
przytacza: zachowanie się Sejmu wobec 
dekretu Prezydenta o sądownictwie, 
różne wystąpienia poselsk'e w komisji 
budżetowej, rzekomy nadmiar wnios
ków nagłych. Mój Boże! Na Zachodzie 
dzieją się w parlamentach stokroć „gor
sze" rzeczy, bywają awantury i bijaty
ki, a jakoś nikomu nie przychodzi do 
głowy kwestjonować oowągę parlamen
tu. Zresztą, jeżeli „Głos Prawdy" jest 
tak czuły na dobre maniery towarzyskie 
i tak wysokie stawia parlamentaryzmo
wi wymagania, że chciałby nawet... o- 
graniczyć liczbę nagłych wniosków, to 
niech zacznie od klubu B. B., i jego pre
zesa, który już dowiódł, te  niebardzo 
dba o powagę Seimu.

„A. B. C." pisze, że lewica sejmowa 
coraz wyraźniej współpracuje z Rzą
dem. „Słowo** wileńskie zaś donosi, że 
Rząd codziennie „kopie” lewicę. Ro
zeznaj się tu! .

Jeszcze o etatyzmie.
Dyskusja nad etatyzmem w Polsce 

trwa w dalszym ciągu. „Kurjer War
szawski1* nie wierzy, aby nazywanie e- 
tatyzmn interwencjonizmem zmiesiło 
coś w samej rzeczy. Na interwencjonizm 
godzi się łaskawie, przyczem pod tn- 
terwenq'ą rozumie poprostu hodowlę 
kapitalizmu prywatnego przez Państwo. 
Idzie on tak daleko, że gani nawet wy
kupywanie przez Rząd zrujnowanych' 
przedsiębiorstw prywatnych, lecz do
maga się „pozytywnej interwencji", t. J. 
ratowania bankrutującego przedsiębior
stwa i pozostawiania go w rękach przed
siębiorcy! To się nazywa „apetyt" ka
pitalistyczny!

Z drugiej strony organ raczej humo
rystyczny — „Przedświt** dopinguje pra
sę kapitalistyczną urojoną rzeczywisto
ścią olbrzyma - etatyzmu w Polsce. Or
gan B. B. S. „polemizuje" z naszym ar
tykułem o przedsiębiorstwach państwo
wych. Ale polemizuje w ten sposób, że 
głównego naszego zarzutu, iż przedsię
biorstwom państwowym zagraża (dzięki 
komercjalizacji) uniezależnienie się od 
administracji państwowej i wytycznych 
oolityki gospodarczej Państwa — wca
le nie bierze pod uwagę.

Ale na takich właśnie metodach ro
dzą się „Przedświty" i B. B. S.-y.

B.

Komitet centralny organ. Młodz. T. U. 
R. podaje niniejszem do wiadomości, iż 
nakład ^Kalendarzyka Młodego Robot
nika" został całkowicie wyczerpany.

RADA ARTYSTYCZNA
WOBEC PLAKATÓW KINOWYCH

Rada Artystyczna magistratu zajmo
wała się w dniu wczorajszym sprawą 
plakatów kinoteatrów stołecznych. Ra
da Artystyczna stwierdziła, że plakaty 
uliczne kinematografów nie odpowiadają 
elementarnym -wymogom estetyki. W 
przyszłości wywieszanie plakatów 
przez kina dozwolone będzie dopiero po 
ich zatwierdzeniu przez radę artysty
czną.

DRUKARNIA
„ROBOTNIKA"

W ykonywa w szelkie ro
boty w  zak res  drukar
s tw a  w chodzące. Przyj
m uje do druku DZIEN
NIKI. T Y G O D N I K L
  MIESIĘCZNIKI. -----

C e n y  n i s k i e .  
W arszaw a, W arecka 7.
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„WALNY SEJM" OŚWIATY ROBOTNICZEJ 
W POLSCE

IV WALNY ZJAZD T. U. R.
Zjazd odbędzie się w dn. 3 i 4 lutego

w Krakowie.
Porządek dzienny obejmuje:
11 Zagajenie. 2) W ybór Prezydjnm. 

3) Powitania. 4) Ideologia T. U. R. — 
referat wstępny bez dyskusji — tow. K 
Czapiński. 5) Sprawozdania: z ogólnej 
działalności — tow. St. Kopański, fi
nansowe — tow. Z. Piotrowski. 6) Spra
wozdanie Komisji Rewizyjnej — tow. J. 
Luksemburg. 7j Czynnik wychowawczy 
w pracy T. U. R. — tow. St. Posner. 8) 
Praca oświatowa na wsi — tow. M. No

wicki, 9) Praca oświatowa wśród kobiet 
— tow. J . Markowska. 10) Zmiany w 
statucie — tow. Z. Piotrowski. 11) W y
bory 10-ciu członków Zarządu Główne 
go i Komisji Rewizyjnej. 12) Wolne 
wnioski.

* •
*

Sekretarjat Generalny T.U.R. wzywa 
Oddziały, aby do dn. 26 b. m. zgłoszenia 
o noclegi nadsyłały bezpośrednio na rę
ce tow. Zygmunta Grossa, Kraków, Du
najewskiego 5.

DO NASZYCH KORESPONDENTÓW 
I WSPÓŁPRACOWNIKÓW

W ciągu tygodni ostatnich zwiększyła 
się bardzo znacznie ilość otrzymywanych 
przez nas a-'ykułów i korespondencji od 
organizacji partyjnych, od grup robotni
czych i pracowniczych, od poszczegól
nych towarzyszek i towarzyszy.

Nie jesteśmy jeszcze w stanie na tyle 
rozszerzyć objętość ,.Robotnika", byśmy 
mogli cały materjał, nieraz bardzo cieka
wy, zużytkować niezwłocznie. Jeżeli na

sza kampanja o 2.000 nowych stałych 
prenumeratorów da, jak przypuszczamy, 
odpowiednie wyniki, — możliwości te 
powstaną. Narazie mtsimy prosić na
szych korespondentów i wspó’pracowni- 
ków o cierpliwość; postaramy się uwzglę 
dnić stopniowo wszystko, co otrzymu
jemy.

REDAKCJA „ROBOTNIKA".

W iadomości z CAŁEGO KRAJU
KALISZ

OŻYWIENIE W PRACY ORGANIZACYJNEJ

Co styehiiC no lutecie
KRONIKA TELEGRAFICZNA

NIEZWYKŁA EKSPEDYCJA.
Przed kilku dniami wyruszyło z Frey- 

ming w Alzacji czterech górników pol
skich, którzy zamierzają odbyć piechotą 
podróż do Paryża, tocząc przed sobą 
beczkę, w której zajął miejsce ich kole
ga Juljan Gabryś, przezwany człowie
kiem o „żelaznych nerwach". Oryginal
na ta ekspedycja przybyła już do Verdun, 
gdjde powitał ją tłum, który otoczył 
beczkę, udekorowaną we flagi polskie 
i francuskie.

Po otwarciu beczki wyszedł z niej by
najmniej nie zmęczony Gabryś, któremu 
zgotowano entuzjastyczną owację. Po 
kilkugodzinnym odpoczynku, ekspedycja 
wyruszyła w dalszą drogę do Paryża, 
gdzie oczekiwana jest w połowie lutego.

(PAT.)
KOLONIZACJA ZIEMI FRANCISZKA 

JÓZEFA.
Komitet wykonawczy okręgu archan- 

gielekiego (Z.S.S.R.) przystąpił do opra
cowania programu kolonizacji ziemi 
Franciszka Józefa, przyłączonej do gu- 
beraji arch angielskie j na zasadzie posta
nowienia Centralnego Komitetu Wyko
nawczego Z.S.S.R. Na wiosnę ma być 
tam utworzona mała osada kolonistów.

O PRAWA DO GROBU RACHELI.
Między gminą żydowską w Je ro 

zolimie, a rządowym komisarzem o- 
kręgowym wynikł konflikt na tle różni
cy zdań co do praw do grobu Racheli. 
Grób domaga się pilnie pewnych robót

W Kaliskim okręgu wyborczym, zło
żonym z powiatów: Tureckiego, Wieluń
skiego i Kaliskiego, zdobyła Polska Par- 
tja Socjalistyczna 20.000 głosów w 1922 
r., zaś w ostatnich wyborach 1928 r. 
32.000. głosów.

Wybrany na posła p. Gardecki sprze
niewierzył się wyborcom, porzucając za
sady, które głosił w czasie walki wy
borczej, a zarazem zdradził zaufanie na
szej organizacji.

Po wystąpieniu posła Gardeckiego z 
szeregów PPS., ani jedna osoba nie 
przeszła od nas do BBS. i nie przyłączy
ła się do tutejszego posła. Natomiast, 
dzięki tej zdradzie, oczyściła się atmo
sfera dokoła naszej organizacji we wszy
stkich trzech powiatach.

Od kilku lat p. Gardecki wytwarzał 
ferment niezgody wśród członków PPS. 
w całym okręgu. Faworyzował jednostki 
o zaszarganej reputacji, które usunęły 
się później z okręgu i z partji. Udzielał 
np. jednej osobie pięć głosów na konfe
rencji okręgowej, a mianowicie „delega
towi" z Wielunia, gdzie w roku 1925 nie 
było żadnej organizacji. Usiłował usu
wać z organizacji ludzi zacnych i uczci
wych dla zadowolenia własnych małost
kowych interesów. Słowem, p. Gardec
ki stał się złym duchem naszej organi
zacji w okręgu. Jego odejście oczyściło 
atmosferę i nowe życie wstąpiło od 
„rozłamu" w szeregi miejscowej PPS. U-

, _ . . , , wydatniło się to szczególniej od chwili
reparacyjnych. Gmina żydowska wyra- j  g d y  w ł a d z e  c e n t r a l n e  o b d a r z y } y  n a s2  » .
ziła gotowo c do onama yc ro o , ecz bręg nowym opiekunem w osobie sena- | Sulwiński, wiceburmistrz
nie uzyskała na to  zezwolenia od komi 
sarza, który motywował swoje stanowi 
sko tern, że zarówno żydzi, jak i moha- 
metanie roszczą pretensje do grobu 
Racheli, dlatego też rząd sam roboty te 
wykona.

ŚMIERĆ DZIĘKI ZAPOMNIENIU.

W  Hollywood aktorka kinematogra- j 
ficzna Lena Wichart, grająca główną ro- i 
lę w filmie lotniczym, w którym boha- j 
terka, uciekając przed swym prześla
dowcą, ma wyskoczyć z aeroplanu ze 
spadochronem, zapomniała pociągnąć za 
sznurek, otwierający spadochron, i za
biła się na miejscu.
POLICJANCI POD SAMOCHODEM.

Z Bukaresztu donoszą: Wczoraj w no
cy, samochód, pędzący z wielką szyb
kością, wrpadł na oddział 60 policjantów, 
opuszczających koszary. 10 policjantów 
odniosło rany.

W pierwszych dniach stycznia 1929 
roku przybył po raz pierwszy tow. So
kołowski do Kalisza, gdzie znajduje się 
siedziba Okręgowego Komitetu Robotni
czego. Zwołano członków O. K. R--u, 
członków lokalnego Komitetu, a wresz
cie zwołano ogół członków miejscowych 
i na wszystkich zebraniach omawiano 
sprawy organizacyjne, oraz przygotowa
no plan działalności na najbliższą przy
szłość. Zaraz ujawniło się ożywienie w 
robocie.

W niedzielę, 20 stycznia, urządzono 
pierwszy odczyt publiczny w kinie „O- 
aza”, na który zjechał tow. Sokołowski.

I oto w tym Kaliszu, w którym p. 
Gardecki nie był w stanie przemawiać 
publicznie, bo nie znajdował u nikogo 
sympatji, w ubiegłą niedzielę przema
wiał tow. Sokołowski do licznie zebra
nej publiczności. Sala była zapełniona, 
pomimo, że bilety kosztowały po 20 gr. 
Odczytu na temat „Dyktatura, Demo
kracja, a Socjalizm" wysłuchano z wiel- 
kiem zainteresowaniem i przyjęto gorą- 
cemi oklaskami- Przewodniczący tow. 
A. F. Kowalski podziękował zebranym 
za tłumne przybycie.

Po południu tego samego dnia urzą
dził O. K. R. odczyt publiczny w miej
scowości Błaszki. I tu przybyło sporo 
ludu i wysłuchano w skupieniu rzeczo
wego referatu tow. senatora Sokołow
skiego na temat: „Czego chcą socjali
ści?"

Na zebraniu przewodniczył tow. Leon 
miasta Bis-

tora tow. Michała Sokołowskiego. ! szek, nauczyciel.

ZYCIE I PRACA ROBOTNICZEJ 
WARSZAWY

JESZCZE 0 PROWOKACYJNEJ! POSTĘPOWANIU WŁAŚCICIELA
FIRMY „STANREJ"

Pisaliśmy w -„Robotniku" z dn. 24 b. 
m. o zajściach w firmie „Stanrej" z po
wodu niewypłacania należności robot
nikom.

Zatarg pomiędzy przedstawicielami 
Związku Robotników Przemysłu Meta
lowego w Polsce, oraz delegatami robot
niczymi a firmą „Stanrej", przedstawia 
się następująco:

Dnia 21 b. m. zgłosił się do Dyrekcji 
Sekretarz Okręgowy, tow. Piontek, a- 
by odbyć konferencję z prezesem tej 
firmy p. Rejchmanem w sprawie niedo
trzym ania umowy, podpisanej obustron
nie 21 grudnia 1928 r., w której powie
dziane jest, że podwyżka dla robotni
ków obowiązuje wstecz od 1.X.1928 o- 
raz, że różnica, przypadająca z tego ty
tułu, ma być wypłacona najpóźniej 21 
stycznia b. r.

Wvmieniony przemysłowec ukrył się 
przed tow. Piontkiem, wobec czego tow. 
Piontek, nie mogąc się z nim porozu
mieć. zwrócił się pisemnie do Inspekto
ra  Pracy I-go obwodu o zwołanie kon

ferencji w celu uniknięcia grożącego za
targu.

Inspektor Pracy wyznaczył konferen
cje na dzień 25 stycznia b. r. P. Rejch- 
man nie przybył na konferencję, a urzęd
nicy telefonicznie zakomunikowali kil
ka razy, że p. R. niema, co nie było pra
wdą. Była to wyraźna prowokacja, i 
nieposzanowanie przedstawiciela Min. 
Pracy. Faktem jest, że p. R. był przez 
cały czas w fabryce; przed konferencją 
delegaci rozmawiali z Rejchmanem.

Uwydatniło się w całej pełni prowo
kacyjne stanowisko p. Rejchmana, k tó
ry sam okłamuje delegatów Związku, 
Inspektora Pracy i doprowadza robot
ników do rozgoryczenia — i zasłania 
się policją!

Rejchmanowskie przedsiębiorstwo wy
gląda w ten sposób, że na 100 z górą 
pracowników, jest tam aż 2 dyrekto
rów i 24 urzędników, z których więk
szość nosi „żałobę" d o  caracie, ale za to 
razem z majstrem Blumem wytwarzają 
oni takie stosunki, że gdyby nie zimna 
krew  robotników, trzeba by codziennie 
urządzać strajk!

WILNO
OKRĘGOWA KONFERFNfJA KLASOWYCH ZWIĄZKÓW 

ZAWODOWYCH
Niedawno odbyła się w Wilnie Okrę- j szereg akcyj o poprawę bytu robotai- 

gowa Konferencja Klasowych Związków i  ków zarówno w Wilnie, jak i na prowin- 
Zawodowvch, przy udziale 68 delegatów, i oji.

Konferencję zagaił tow. Stążowski, po- : Po obszernej dyskusji, w której zabie-
wołując do prezydjum tow. Zdanowskie- ■ rał głos cały szereg delegatów, uchwa- 
go, sekretarza Centralnej Komisji, jako i l°no wszystkiemu głosami przedw 7 ab- 
przewodniczącego, tow. Pławskiego i A- I solutorjum dla ustępującej Komisji Okrę- 
ronowicza, jako zastępców, oraz tow. j  gowej.
Z, Karana, jako sekretarza. j Rozbijacze, widząc, że zamiary ich ror-

Zblokowana „lewica", która w przed- bieda Konferencji, wobec zdecydowanej 
dzień konferencji odbyła naradę, uchwa- postawy delegatów, obracają się w ni- 
lając dążyć wszelkiemi sposobami, by wecz, zączęld się znowu awanturować, 
konferencja się nie odbyła — za pośred- Przewodniczącemu udało się jednak

ZEBRANIE ROBOTNIKÓW PAŃSTWOWYCH ZAKŁADÓW
LOTNICZYCH

Wczoraj w lokalu Związku Metalów- I tow. Gruszko.
ców odbyło się ogólne zebranie robotni
ków państwowych zakładów lotniczych 
(„Aviata") w Mokotowie.

Przewodniczył tow. Łaźniewski, refe
ra t o koniunkturach gospodarczych wy
głosił tow. pos. Zaremba; referat o ru
chu zawodowym — sekretarz okręgowy

W  dyskusji przemawiało kilku towa
rzyszy robotników, którzy w całości so
lidaryzowali się ze stanowiskiem, zaj- 
mowanem przez związki, należące do 
Komisji Centralnej Związków Zawodo
wych, z Centralną Komisją Związków 
Zawodowych, oraz z CKW. PPS.

Książki nadesłane
Rudyard Kipling Światło, która zgasło. 

Powieść, przekład autoryzowany i wstęp 
Józefa Birkenmajera. Biblioteka Laureatów 
Nobla. Nakładek Wydawnictwa Polskiego. 
Poznań 1928. Str. 307.

F. Antoni OssendowtkL 5 minut po półno
cy. Powieść Biblioteka Autorów Polskich. 
Wydawnictwo Polskie R. Wegner. Poznań. 
Str. 285.

Marja Rodziewiczówna. Florjan z Wielkiej 
Hłuszy. Powieść. Wydawnictwo Polskie R. 
Wegner. Poznań. Str. 240

nictwem zaufanych, jak Bednarowicz i 
znany na terenie Wilna warchoł Bujko, 
wysunęła wnioski odroczenia obrad kon
ferencji Wnioski te zostały odrzucone.

Dla charakterystyki warcholskiej ro 
boty tych łudzi wystarczy wskazać, że 
Bujko, jako powód odroczenia konferen
cji, wysunął motyw, że... nie wszyscy de
legaci zostali wybrani przez ogólne zgro
madzenie członków, jak polecał okólnik 
Komisji Okręgowej, a przez Zarządy.

Tymczasem wszyscy delegaci zostali 
wybrani przez ogólne zgromadzenia, o- 
prócz delegatów Związku Dozorców Do
mowych, którymi byli Bujko i Kozłowski, 
i z tego należy wnioskować, że Bujko 
starannie przygotowywał się do rozbicia 
Konferencji, gdyż własne jego postępo
wanie. sprzeczne z zarządzeniami Komi
sji Okręgowej, miało być pretekstem do 
rozbicia Konferencji.

Konferencja jednak w ogromnej więk
szości przejrzała perfidną grę warchołów 
i przeszła do porządku dziennego nad 
ich nieuzasadnionemi pretensjami, wobec 
czego rozbijacze, nie chcąc dopuścić do 
obrad, zaczęli urządzać takie awantury, 
że musiano wykluczyć z sali najgłośniej 
awanturującego się Bedn arowi cza, któ
rego zachowanie wobec delegatów wzbu
dzało niesmak i powszechne oburzenie.

Tow. Stążowski złożył sprawozdanie 
organizacyjne i kasowe za ubiegły okres 
2-ch lat, z którego to sprawozdania wy
nika. że Komisja Okręgowa poczyniła 
wielkie postępy. Przed 2 laty tylko 3 
związki wchodziły w skład Komisji O- 
kręgowej, obecnie zaś należy do mej 14 
związków i niedaleki jest już moment 
całkowitego scalenia ruchu zawodowego 
na terenie Wilna. W  okresie sprawozda
wczym przeprowadzono pomyślnie cały

opanować zamieszanie.
Po referacie posła tow. Pławskiego w 

sprawie sytuacji politycznej i tow. Zda
nowskiego w sprawie sytuacji w  ruchu 
zawodowym, przyjęto rezolucję, która 
omawia stosunek do Rządu, oraz potę
pienie z powodu prób B.B.S. rozbicia i 
wprowadzenia zamętu w szeregi robot
nicze.

Rezolucja wyraża uznanie Centralnej 
Komisji i CKW PPS za należytą obronę 
praw robotniczych.

Sprawę wyborów do Komisji Okręgo
wej referował tow. Z. Kuran, przyczem 
wyboru dokonano jednomyślnie.

Komisja Okręgowa na swojem pośle

CH0JNCE
UCHWAŁY KOŁA ZWIĄZKÓW 

KLASOWYCH
Koło Związków klasowych miast Choj- 

nice i Czersk oraz powiatu chojnickiego, 
na konferencji Polskiej Partji Socjalis
tycznej w Chojnicach w dn. 19 b. m. po
wzięło rezolucję, w  której — między in- 
nemi — uchwalono:

1) Koło potępia jaknajostrzej ohydne 
morderstwo, dokonane na towarzyszu 
Jaszkowskim przez członka B. B. S. 
Przez powstanie złożono hołd pamięci 
zamordowanego.

2) Postanowiono utworzyć Komitet 
Partyjny z siedzibą w  Chojnicach.

3) Wyrażono uznanie C.K.W. P.P.S. i 
O.K.R. P.P.S., stwierdzając, iż zebrani 
staną na każde wezwanie C.K.W. do wal
ki o obronę klasy pracującej w Polsce.

4) Wyrażono szczere podziękowanie 
tow. tow. pos. Grylowskiemu, Guziałko- 
wi, Szulcowi i Osińskiemu za współpra
cę przy wyborach do Rady Powiatowej 
Kasy Chorych, w  skład której weszło 
6 członków z naszego ramienia, gdy po
przednio był tylko 1.

Należy jeszcze nadmienić, że czołowy 
kandydat z enpeerowskiej listy Z.Z.P., 
Józef Kolasa z Szenfeldu, pow. Chojnice, 
przeszedł po wyborach do Rady Powia
towej Kasy Chorych do naszego klubu, 
jako 7 członek.

W0ŁK0WYSK
ŻYWCEM SPALONY

Mieszkaniec wsi Hupczyce, gm. Podo- 
rosk, pow. Wołkowysk, Łukasz Piekar
ski, lat 28, podpalił swój dom mieszkal
ny, sam zaś wszedł umyślnie na strych, 
gdzie się żywcem spalił. Powodem samo
bójstwa była kłótnia z m atką na tle nie
porozumień natury spadkowej. (PAT.).

BIAŁOWIEŻA
STOSUNKI W TERPENTYNIARNI

Przedsiębiorca Terpentyniarni, p. Piotr 
Bodner, sabotuje ustawy Rzplitej, Ins
pektorów Pracy, przedstawicieli bezpie
czeństwa publicznego. Wyzyskuje on 
robotników na każdym kroku, nie wypła
ca im zarobków, nie wydaje książeczek 
obrachunkowych i t p .

Wydaje nam się, że chodzi mu rów
nież o to, aby, wykazując mniejszą licz
bę pracujących robotników, oberwać 
część należności Kasie Chorych, oraz wy
kupić świadectwo przemysłowe niższej 
kategorji. W każdym razie stosunki w 
terpentyniarni białowieskiej zasługują 
na uwagę.

T0RUN
SZEŚCIOKROTNIE SKAZANY 

NA ŚMIERĆ
W  dniu 24 b- m. Sąd O kręgow y w 

G rudziądzu  po trzydniow ej ro zp ra 
w ie p rzeciw ko  Leonow i L ew andow 
skiem u z W ielk iego  T a r tn a  pod G ru
dziądzem , oskarżonem u o w ym ordo- 

j w an ie  w  ro k u  1927 sześciu osób, zło 
żonych z ojca, m atk i i rodzeństw a, po

dzenau konstytuowała się następująco: j  przesłuchan iu  około  60 św iadków  i
rzeczoznaw ców  w ydał w yrok , uzna
jący  w innym  L eona L ew andow skie
go zb rodn i z par. 211 jako 6-ciu sa 
m oistnych czynów  i skazał go na 
sześciokrotna karę śm ierci oraz do
żywotnią utratę praw obywatelskich. 
B yła to  d ruga z rzędu  ro zp raw a p rz e 
ciw ko oskarżonem u, k tó ry  'pozosta
w ał przez 6 tygodni pod  obserw ac ją  
le k a rzy  w  zak ładzie  p sy ch ia try cz
nym w  Świeciu. gdzie uznano go za 
zdrow ego um ysłow o. S kazany , k tó 
ry  przez ca ły  czas w y p ie ra ł się zb ro 
i l i ,  p rzy ją ł w yrok  spokojnie, nie o- 
kazując skruchy, ani żalu.

tow. tow. Franciszek Stażewski przewód 
ińczący. Stanisław Bartnicki i Józef A- 
ronowicz zastępcy; Józef Godwod I se
kretarz, Zygmunt Kuran II sekretarz, 
Jan  Żejmo skarbnik: jako członkowie— 
t.tow.: Pławski, Własiewicz, Judycid,
Walukiewicz, Gorlic*, Małek.

W skład komfsii rewizyjnej wchodzą 
t.tow.: Gry te, Hołowtfa, Rożni cki, Cze- 
szkiel, Ogonowski.

Przyjęto wnioski w sprawie scale
nia ruchu zawodowego na terenie Wil
na, organizowania Sekcyj młodocianych 
przy Związkach zawodowych, prawa do 
pracy dla robotników mnieiszości naro
dowych, działalności kulturalno - oświa
towej, oraz w sprawie potępienia postę
powania omawianego na wstępie Bojki, 
który, opuszczając Konferencję, oświad
czył: „Jeszcze on mnie popamięta" {pod 
adresem tow. Stążowskiego).

Po odśpiewaniu przez delegatów 
„Czerwonego Sztandaru", przewodniczą
cy zamknął Konferencję.

Zetkaen.

NOWY KOMITET WYKONAWCZY ORGANIZACJI MŁODZIEŻY
T. U. R.

W  obecności delegata Centralnego Ko
mitetu Organizacji Młodzieży TUR totv. 
posła Dubois, odbvło się ogólne zgroma
dzenie członków Wileńskiej Organizacji 
Młodzieży.

W  obszernej dyskusji nad sprawami or- 
ganizacyjnami zabieraM głos ttow.: H°- 
łownia, Lakner, Zapolski, Z. Kuran, Du- 
szczenko, Turzinkówna, Kuran WŁ, 
W albinowicz, Woronowicz, Rydel i inni.

Wybrany został nowy komitet wyko
nawczy, który na posiedzeniu ukonsty
tuował się następująco: Bolesław Woro
nowicz przewodniczący, Zygmunt Kuran 
zastępca przewodniczącego, Antoni Wie- _ 
liczko I sekretarz, Aleksander Dtuzczen- j-------------------   - T  ”  ■ -     I  " -----J ---------

ko II sekretarz i  jako członkowie, ttow.: | czył zgromadzenie.

Antoni Unczur, Władysław Kuran, Paweł 
Rydel

Komisję Rewizyjną wybrano w skła
dzie: ttow. Hojownia, Łukowski i  Lak
ner.

Po wyborze komitetu tow. poseł Du
bois wygłosił półtoragodzinny referat na 
temat: „Co młodzież powinna czynić, aby 
osiągnąć lepszą przyszłość".

Rzeczowego referatu wysłuchano w 
skupieniu.

W wolnych wnioskach omawiano spra
wę Zjazdu Organizacji Młodzieży TUR 
w  Krakowie, sprawę międzynarodowego 
Zlotu w  Wiedniu itd.

Hymn" młodzieży robotniczej zafeoń-
Zetkaeu. [

KRAKÓW
STRZELANINA NA ULICY

Onegdaj w godzinach popołudniowych 
nastąpiła po raz drugi w  ostatnich cza
sach strzelanina w pościgu za bandy
tą. Znany włamywacz Adam Michalik, 
spostrzegłszy śledzących go wywiadow
ców, oddał do nich szereg strzałów i po
czął uciekać w  kierunku Dąbia. Do po
ścigu za bandytą przyłączył się kelner 
Olszanowski, oraz kilku przechodniów- 
Ścigany bandyta, otrzymawszy ranę, wi
dząc, że nie ujdzie policji, strzelił so
bie w  skroń. W  stanie beznadziejnym 
odwieziono go do szpitala. W  czasie po
ścigu zranionych zostało 4 przechod
niów. Pogotowie ratunkowe przewiozło 
rannych do szpitala.

• LIST DO REDAKCJI
Od p. C. Sidorsfciej z Bielska Podlaskiego 

otrzymaliśmy Ust, w którym skarży się ona 
na niespołeczne stanowisko lekarzy bielskich. 
Lekarze, jak twierdzi p. Sidorska, nie chcą 
w nocy i w niedzielę chodzić do biednych 
chorych, choć istnieje tego potrzebo.
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Z ŻYCIA PARTJI
W ARSZAW SKA ORGANIZACJA 

P .  P .  S .
VARSZAWSKA KONFERENCJA 

OKRĘGOWA P. P. S.
W a<s(htol» da. 37 stycnU r. k , •  

fods. i# raso, w Do m  K ab iny , «L 
Cisrwoaago K n jA  A « n U Im m  
( M fln pMro) zostania otwarta War. 
ctawrfta Koatoraacfa Obradowa. Poiaą.

i)
w yM r proaydha a. 3) P ow ttaa ła . 3) „D o »  
U ta i"  ba. T . Jaezkew aklefo . 4) S praw o , 
zdani* p oRt y w a  —  r o t  pooo) N orbort 
B arfcfc'. 9) Spraw oadaaio  o rgan łzac  
o« — r o t  r o t  E dw ard Z aw adsU , o o tc j 
T o m a n  A rd w o wrk l. S taaW aw a W o n -  
errńaka . f t  S praw oadaaia  s  R ad ?  Miej
skiej m. W arszaw y —  r*Ł po**ł Arci
szew ski 7) W spó łp race  a  k h e e w r a  ra 
d i e *  zaw odowym  —  roŁ A atoai W ąsik. 
8) P raca k n ttw a la c  .  oówlatowa — r a t  
Ł a c n a  W oflnlew tka. 9t K ata  C k o m k  
ra. W a m a w y  — r a i  S'*nfc»aw GarBc- 
tki. 10) W v b o rr W ładz Okręgowych. 11) 
W o'ne 'nioski.

Tow. Iow. delegaci zaopatrzą się w 
legitvrnacje w  S ekre tariac ie  Egzekoty- 
wy, W areck a  7, w  godzinach 6 — 8 wie
czorem . w  dniach czw artek- p 'ą te k  1 so
bo ta  b ieżącego trgodnia. T am ie  udzłełn 
sie in’ormacfi, dotyczących Konferencji 
Okrągowei.

EGZEKUTYWĄ ORGANIZACJI 
WARSZAWSKIEJ.

POKWITOWANI!.
Komitat P. P. S. w Gliniku Marjampol- 

tkim nadesłał de Kasy CJC.W. P.P.S. zł. 70 
na fundusz partyjny

Sekretariat Generalny CKW. PPS.

W SOBOTĘ, M b . *
Dzielnica Grochów. 0  godz. 6 wiecz., w

i d  a!u C.K.W., Warecka 7, zebranie Korni-, 
te tr Dzielnicy.

Dzielnica Jerozolimska. 0  godz. 6 wlecz, 
w lokalu Warsz. Wydz. Kob. PPS Leezae 
nr. 53, odbędzie się posiedzenie Wydziału 
Kulturalno - Oświatowego Dzielnicy Jero- 
eoiimalrie) PPS.

W PONIEDZIAŁEK, M b . *

Koło Szoferów PPS. O godz. 6 wlecz, po
siedzenie komitetu, a o godz. 7 w, zebranie 
ogólne. Stawiennictwo obowiązkowe.

Koło „Elektrownie'*. O godz. 6 wiec*, od
będzie tie zebranie Koła w lokalu CK.W. 
przy ul. Wareckiej Nr 7. Obecność wszyst
kich członków obowiązkowa.

RUCH ZAWODOWY
Sekcja Pr*blanek przy Związku Nauczy

cieli Przedszkoli, Marszałkowska 53a zawia
damia, te  dziś o godz. 8 wlecz, odbędzie *ię 
w lokalu Związku wieczór dyskusyjny na te 
mat „Znaczenie społeczne przedszkoli" z re
feratem kol. Łaponówny, na który członków 
oraz osoby, interesujące sie tem zagadnie
niem, zaprasza Zarząd Sekcji Freblanek.

Ze Związku Metalowców. Jutro o godz. 10 
rano odbędzie sią Walne zebrani, sekcji spa
waczy w tali Związku Metalowców, uL Lesz
no 53. Obecność wszystkich konieczna. Wej
ście za okazaniem legitymacji członkowskiej.

Nowy lokal Związku Pracowników Kas 
Chorych. Zarząd Główny Związku Pracow
ników Kas Chorych i Instytucji Ubezpieczeń 
Społecznych zawiadamia, te  biuro Związku 
zestało przeniesione z ulicy Lwowskiej 13 
na ul. Marszałkowską 108 as. 5 (□ piętro 
łrent).

PODZIĘKOWANIE.
Zarząd O kręgu W arszaw skiego Z Z K. 

okład* serdeczne podziękow anie wezyst- 
kun, k tó rzy  sw ą besin tereąow są pracą 
uświetnili urządzenie choinki dla dzie
ci członków  ZZK w  dniu 20 b. m. w  dn
ie j  sali Związku, w  szczególności zaś 
C.W.K.O., na ręce  poeła tow . K uryło , 
wicza, za pomoc fiaaooową; zespołowi 
K ółka D ram atycznego „A teneum " na rę - 
oe p. Górskiej i p . Szpakiew iczowi. o r
kiestrom  kolejowym w arsztatów  W ar
szaw a W schodnia i W arszaw a Praga, o* 
raz  wszystkim, k tó rzy  przyczynili się 
do ooiększema choinki i do zabaw ienia 
dzieci.

MŁODZIEZ
AKADEM JA  KOŁA IM. WORCELLA.

W niedzielę o godz. 4 po poł„ w loka
lu przy ul. Grzybowskie) 57. Koło i*. 
SL Worcella urządza uroczystą akade
mią ku czci JProłetzrJatu".

Towarzysze z innych Kół proszeni tą  
o jaknajliczaiejszo przybycie.

CZERWONE HARCERSTWO, 
Zebranie Rady Ratce Warszawskiego 

Czerwonego Harcerstwa odbądde m« 
dziś o gods. 7 wiec*, w lokalu przy a). 
Wareckiej ar. 7.

Warszawska Organizacje Mods. T. U. JL 
Młodzi Robotnicy! Tsrewcy- Niech ni
kt go nie zabraknie aa uroczystej Akademii 
młcdzioty robotniczej ku czci „Proletaria
tu". która odbędzie się w niedzielę, 27 łun., 
o godz. 4 popoł. w lokalu Koła „Powązek", 
ul. Dzielna 93.

WJelka Zabawa Karnawałowa odbędzie tlę 
dnia 38 b, m. (sobota) o godz. 9 wiec*, w 
lokalu T.U.R„ uL Grzybowska 57. Zabawę 
oiganlzuje Komitet Wykonawczy. Wzywa
ni * wszystkich towarzyszy aa „Wesoły Kir- 
nawał Turowski".

Zapraszamy wszystkich towarzyszy na 
„Powązki" dnia 27 b, m. fałedziela) o g. 7 
wiec*. Odegrane będą 2 wesołe komedie: 
..Nikt mnie nie zna" 1 „Nieboszczyk a przy
padku". Tanie bilety wstępu do nabycia 
p-»y ereiłełu.

Koło .Mokotów". Dziś o godz. 9 wiecz. 
odbędzie się zabawa całonocna, na którą 
zapraszamy członków i sympatyków. Kar
ty wstęon mogną nabywać przy wejściu w 
lokalu Z.7.K- ul, Chocimska 23.

Koło „Ochota". Dnia 27 b. m. o godz. 5 
prro ł. odbedzie sie ogólne zebranie z refe- 
ra*»m. w lokabi własnzm ul. Przemyska 18.

Wycieczka do Ęamku. Referat wycieczko
wy Warsz. Organ. Młodz. T. U. R. organizuje 
jutro wycieczkę do Zamku Warszawskiego. 
Zbiórka na placu Zamkowym przy kolum
nie Zygmunta punktualnie o godz 41,30 przód 
południem. Bilety w cenie 50 gr. nabywać 
tnośna w Sekretariacie T.U.R.. a  tow. Syno- 
włeckieg© lub na miejscu zbiórki u kierowni
ka erycieczki 

Koło „Nowe Brudno". Dziś o godz. 7 wiecz. 
w lokalu Koła, uL Żytomierska 9, zebranie 
Koła z referatem tow. Jabłońskiego „Po
wstania polskie".

Koło „Ochota”. Jutro o godz. 3 popoł., w 
lokalu przy ul. Przemyskiej 18, zebranie Ko
ła z referatem tow. Brzezińskiego.

Ł  N. M. S. Kolejna zebranie Sekcji Samo
kształceniowej odbędzie słę w niedzielę, 27 
b. m-, o godz. 11-30, przy ul Koszykowej S3 
m. ‘33 z referatem „Socjalizm a religja”. 

Sekcja tańców ludowych przy Kole Im. L  
Mlsiołka rozpoczyna swą normalna pracę. 
Pierwszy wykład odbędzie się dziś o godz. 
5,50 popoŁ

OKRĘGOWA ORGAN. MŁODZ TUR.
WARSZAWA - PODMIEJSKA. 

Baczność, Zakroczym! W niedzielę 28 h. 
m. zebranie organizacyjne i referat tow. 
Siwka.

Wołomin. Godz. 12 w poł. zebranie erga- 
rizscyjne — ref. tow. ObarsW, o godz. 2 pp. 

, uroczyste odsłonięcie sztandaru.
Mińsk Mazowiecki. Zebrania organ izscyj- 

: ne, ref. tow. Mldak.

CO GRAJA KINA
Apollo: „Przedwiośnie”.
Colosseanu „Tajemnice Wschodu" (Sze- 

cherezada). W małej sali: Pat i Patachon 
jako „władcy".

Csataoi „Pantera" z Dolores dal Rio i 
„Brawo Garsonka".

Capitoli „Ostatni Monarcha".
FUhanseała* „Tajemnice Wschodu” (Sze- 

cherezada).
Miejski: „Ojcze".
Palacci „Gwiazda Tawerny Portowej". 
Pan: „Ostatni Monarcha".
Rococo: „Miasto cudów".
Splendid: „Rekordzłatka" a Bebe Danir’s. 
Światowid: „W wirze wielkomiejskim" z 

Loa Chaneyem.
Stylowy: „Młasto cudów".
Słońce: „Wołga, Wołga—".
Wodewili „Mtłłeństwo" a Brygidą Heim. 
Quo Vzdis: „Wicher" a Lilianą Gtah. 
Astra: „Zemst* murzyna" z Janingter- 
Uciecha: „Tajny Kurjer" z Mozżuchinem. 
Trianon: „Kelnerka z Mont-martru". 
Sokół i „Księżniczka Dunaju".
Mowa: „Nieznany ojeiec”.
Znicz: „Atlantyda”.
Muza: .Do czego tęskni kobieta”. 
Tnmbola: „Szkarłatna róże 1 czerwone

usta oraz „13 minut strachu"
Bajkai „Pat 1 Patachon, jako „strałntcy 

cnoty".
Italfai „Strainiey enoty".
Helios: Niepotrzebny człowiek"
Tęcza: „Zdobywcy złota".
RUłonai „Świętoszek'.
Lotos: „Kobieta na torturach”.
Era: „Strzelec cesarski”.
Praga: „Wołga, Wołga”—
Kometa: .Pan Tadeusz". W małe) saU: 

„Primabalerina Mikołaj* O".
Promień: „Szpiedzy".
Maskat „Hrabina Paryża".

P A C i y n ' 1 N o w y S w fa tS O
„ I H J i n U  Poezat-k o g. 4, 

ost. seans o g. 10.15.
Orkiestra pod batutą A. Furraańskłego. 1

DOLORES del R!0
w ftmie FOXA p. t.

P A N T E R A  i
w roli napół-dzikiei indjanki. /  

Reżyserował: J. GRIFFITH WRAY 
ponadto

B raw o G arsonka
arcywesoła komedja FOXA z uroczą 

LOIS MORAN w roli głównej.
Bilety ulgowe i pssss oartout nieważne I

ODCZYT TOW. POSŁA Z. ZAREMBY.
Dni* 30 b. m. o g, 7 wiecz. w lokalu 

przy pL Długiej 19 (I piętro, na wprost 
bramy) odbedzie się odenrt tow. posła 
Zygmunt* Zaremby na tameti

„ZAGADNIENIA IDEOLOGICZNE**.
W stęp wołny.

RUCH KOBIECY
Warszawski Wydział Kobiecy. Dziś o g. 

6 wiec*., w lokalu przy uL Wareckiej 7, od
będzie się posiedzenie Zarządu Warszaw
skiego Wydziału Kobiecego.

Ruch K ult.-O św iatow y
Wykład tow. Toepłitza aa kunach samo- 

rządowych w Grodziska. We wtorek, 29 
b. m., o godz. 7 wi< cz. w Grodzisku (Błońska 
Nr. 4) na kursach dla kandydatów aa dzia
łaczy samorządowych odbędzie się czwarty 
z kolei wykład.

Wykład wygłosi tow. T. ToepHtz na temat 
pSamorzad za żra-Jcą”,

WYNIKI WALK ZAPAŚNICZYCH 
W  CYRKU

Petrowlcz i Karach po 25-ciu minutach 
walki nie rozstrzygnęli, jednak wobec bru
talnych metod zapaśniczych 1 nietaktów Kar- 
•cha, sędziowie ogłosili zwycięstwo Petro- 
wieza. Węgier Holuban pokonał Langu ta w 
11-ej minucie. Decydująca walka między 
Garkowienko i Pooshofem przyniosła w 34-ej 
minucie porażkę temu ostatniemu, co wywo
łało prawdziwą bursę aa galerii. Walka 
Stekkar — Neuman bez wyniku.

Dziś walczą: Perowles — N aura ani Poo- 
shoff — Stakksr, Siklci — Stibor, decydują
ca Karsch — Holuban.

KINEMATOGRAF MIEJSKI
Hipoteczna 8. Długa 23. 

Początek o godz. 6*.
Sobo’y i niedziele o godz. 5*.

„OJCZE”
Motto: tan film poświęcam 

memu ojcu i waszym 
ojcom—

WŁ b. „EstefUm". Nadprogram,
_________________ „PIĘKNO TATR”.

Codzienni* seans* oświatowe wyłącz
nie dla szkół. W soboty o godz. 12-ej. 

niedziele i święta o godz. 11® i 1®

K ino „PAŁACE"
Chmielna 9. Pocz. o godz. 3-30 pp.

JENNY JU 60 
I WILLI FRITSCH

w potężnym dramacie miłosnym

„WIAZDA TAWERN) 
PORTOWEJ"

CAPITOL i P A N
Marszałkowska 123 I Nowy Świat 40. 
Pocz. o g. 4.30 pp. | Pocz. o g. 4 pp.
Wypadki, które wstrząsnęły światem 

i sumieniami narodów

Tragedia królewskich serc. 
Najbardziej wstrząsający dramat z praw

dziwego zdarzenia.
W rolach głównych:
ALFONS FRYLANO.

MALY DELSCHAFT

RftSA m. r a m i  m m \u spfsL
W styczniu r. b. zawiązało się stowarzy- J

sarnie pod nazwą: Kasa Henryka Melcera. 
Zadaniem jego — jak głosi statut niedawno 
zatwierdzony przez Min. W. R. 1 O, P. —« 
last rozwinięcie jaknajszerszej działalności w 
celu niesieni* pomocy tak wszelkim gałę
zi: m sztuki muzycznej, jak I artystom. Wy
dawanie dzieł muzycznych, ogłaszani* kon
kursów, udzielanie stypendiów wchodzi ze
tem w zakres działalności Kasy.

Inicjatorem Stowarzyszenia jest p. Stefan 
Benzęf, protektorat zgodził się objąć Igo, 
Paderewski.

Jeżeli nowe stowarzyszenie nie poprze
stanie tylko na statucie ł projektach, ale 
rozwinie rzeczywiście swoją działalność, to 
drprawdy trudno o świetniejszy sposób U- 
pamiętnlenła zasłng zmarłego kompozytora,

H. D.

K ino „ S Ł O N C E ."
BIELAŃSKA 8.

Poezątsk o g. 4 30, ostatni seans g. 10. 
O s ta tn ie  dwa dni przy cenach 

od I-go  at.

. W - W
Uwaga I Dziś i w Niedzielę o 12-ej 

i 2-ęj oorsnkt dla dzieci 
„PAN DYKTATOR TO JA" 

z Haroldem Lloydem — ceny od 50 gr.

y n m s x  o o o o  r r x r o u o  x o m o c r
R  Wytworne K I N  O - V A R I Ż T Ź  R  
1  „ A S T R  A «  p

(Dzika 51 róg Szczęśliwe!). Q
Na threat*: Zemsta Murzyna ■

q  z JANINGSEM i LYA de PUTTL q  
- N a sc e n ie :  Występy Artystów Scen Q 

Polskich pod kierownictwem autor*- W 
Q  humorysty BOLESŁAWA NORStOE- Q  
q  GO-NOŻYCY (rewja) „ J e d z ie m y  C 
'  d » le j“  z udziałem esów stolicy: BO- - 
O LESŁAW NORSK1-NOŻYCA, ALE- C 
V' KSANDRYJSCY (sagr. duet taneczny), C 
w CEZARY ROM (cygan) OŚCIŃSKA 
Q NELLY (subretka) A L E K S A N D E R  O g SZPAKOWSKl g
O Sal* centralnie ogrzewana. f*
o o o o o o o o o o g c a x o -x x x  .x o o a o x

WODEWIL N owySwint 43
Początek o gods. 3,20, ost s. 10.13. 

Bilety ulgowe ważne tylko da  g. 8-ej.

Odwieczny głód miłości, żądza przygód
erotycznych, zmienność i mimo wszyst
ko wierność dla męża. Oto czem popi
suj* się nsjhardc’ei zmysłowa kobieta 

świata

BRYGIDA HELM
ąr fflmie

MAŁŻEŃSTWO"

0  NIEOGŁASZANIE
W  PRA SIE WYROBÓW 

DYSCYPLINARNYCH
Związek pracowników samorządowych 

wystąpił do p. prezydenta miast* a prośbą
o wydanie zakazu ogłaszania w prasie wnios
ków dyscyplinarnych Biur* Dochodzeń Dys
cyplinarnych, zatwierdzanych przez prezy
denta miast* z wyjątkiem tych. które przej
dą przez komisję dyscyplinarną z orzecze
niem osunięcia ze służby miejskiej-

K R 0 N I K A
STAN POGODY,

Temperatur* najwyższa wynosiła wcieraj 
w Warszawie —6,2* najniższa —12®.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym: Mroźno erzy zachmurzeniu *- 
miarkowanym i tniegowem na Śląsku I w 
Tatrach. Rankiem mglisto. Słabe wiatry 
wschodni* i północno-wschodni*.

Ulgi kolejowe dla młodzieży. (PAT.). Mi- 
nisterjum Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego donosi ż* wychowańcom szkół 
przyznane zostało prawo korzystania z ulgi 
taryfowej, przewidzianej w rozdziale D. L 
części II taryfy osobowej i bagażowe), pod
czas t  zw. małycb wakacji w okresie od 
30 stycznia do 3 tutego 1929 r.

Z  Instytutu badań narodowościowych. Dnia 
29 b, m. o godz. 8 wiecz. w Kamienicy Ks. 
Mazowieckich (Stare Miasto 31) prof. Józef 
Schipcr wygłosi odczyt p  Ł „Struktura za
wodowa żydów w Polsce". Odczyt ten bę
dzie pierwszym z cyklu odczytów, organizo
wanych przez Instytut Badań 5praw Naro
dowościowych n* temat położeni* gospodar
czego ludności żydowskiej w Polsce. Wstęp 
na odczyt za zaproszeniami, które otrzymać 
można w biurze Instytutu (ul. Jasna 19, II p., 
godz. U  — 1. te l  46-84).

Odczyt, W poniedziałek, 28 b, m., o godz. 
8,15 wlecz, w Towarzystwie Ekonomistów i 
Statystyków Polskich w sali Banku Gospod. 
Krajów- Krak. Przedm. 22, mac. Władysław 
Józef Ssatensztajn wygłosi odczyt p. t. „Za
gadnienie gospodarce* w nowej ustawi* ak
cyjnej".

Z WCZORAJSZEJ GIEŁDY
Dolary notowano 8,88 H ,  dewizy New-Yerk

8,90. Tranzakcje międzybankowe kablem 
New-York przeprowadzano na 892,00 za 100 
dolarów. Dewizy europejskie be* większych 
zmian. Między bankami płacono za dewizą 
Berlin 211,96, a za dewizę Gdańsk 172,89. 
Prywatnie notowano dolary 8,88 K , ruble 
złote 4A2H. ezerwońc* sowieckie 1,90 do
larów.

Na rynku akcyjnym panowała tendencja 
al*co mocniejsza. Niewielką stratę na kur
sie poniósł Bank Polski, obniżając słę « 19240 
na 19240. W porównaniu a poprzadaioal 
notowaniom! podniosły odę: Węgiel • 9340 są 
98,00, Lllpopy z 3730 u  3830, Starachowic* 
■ 3730 na 37.75. „Siła I Iwiatło” s* 114,00 
na 11900, Spieoa a 24030 na 25030, obniżył 
się natomiast Cukier ■ 44,00 na 4230.

W działo papierów państwowych tenden
cja otrzymana, dla liftów zastawnych m. 
Warszawy nioc* mocnisjaaai S %  L  Z. pod
niosły się a 5330 aa 5330, a %% L  Ł  as. 
Warszawy a 8935 na 7030.

W prywatnych obrotach pozagiełdowych 
notowano) Bank Polski 19230, Starachowice 
37,75, Modrcofów 3130, Lllpopy 3830, Rud*. 
U 4430, Węgiel 9830, Cukier 4230.

FABRYKA PIENIĘDZY 
W OTWOCKU
5-ty P Z m  ROZPRAW.

Wczorajszy dahń rozprawy miał znacze
ni* decydując*, albowiem właśnie wcaoraj 
ogłoszona eoatął* ekspertyza proŁ Wzch- 
holc*. ekspertyza, która w swoim czasie ca
łą tę aprawę, dwukrotnie umarzaną, pchnęła 
na nowe tory dochodzenia.

RAPAŁOWKZ ZOSTAŁ UDUSZONY.
Prof. Waehholc wczoraj z -.złą stanow

czością oświadczył, iż jako przyczynę śmier
ci jedynie uznać można uduszenie.

Mówią za tem zarówno fakt, iż denat był 
młody i zdrów kompletnie, jak brak jakich
kolwiek zmian w organizmie (jak np. śladów 
otrucia). Po odrzuceniu prze* prof. Wach- 
holca możliwości szoku lub wstrząsu mózgu 
ekspertyza stwierdza bez ogródek, że Rafa
łowie* został uduszony.

OBRONA PRÓBOWAŁA INACZEJ 
ZROZUMIEĆ EKSPERTYZĘ.

Obrona próbowała wydobyć od eksperta 
esy prócz uduszenia istnieje jeszcze rodzaj 
śmierci, mogący ni* pozostawić śladów, lecz 
usiłowania te spętały na alczam.

OSKARŻENIE O ZABÓJSTWO JEST 
KONKRETNE,

Wobec wyników ekspertyzy oskarżeni* o 
zabójstwo w stosunku do czterech oskarżo
nych przybiera b. poważny charakter.

I  JL

CO USŁYSZYMY
PRZEZ WARSZAWSKIE RADJ0

DZIt.
11.58 — 12.10 Sygnał czasu z Warszaw

skiego Obserwatorium Astronomicznego, 
heinał a wieży Marjacklej w Krakowie, ko
munikat letniczo - meteorologiczny. 12,16— 
13.00 Koncert z płyt gramofonowych. 13.10— 
13.15 Komunikat rolniczy, oraz transmisja 
z Krakowa notowań giełdy zbożowej krs- 
kewsklej. 13.15 — 1440 Przerwa. 1440 —
15.10 Komunikaty: meteorologiczny, gospo
darczy, nadprogram. 15.10 — 15.35 „O dzie
sięcioleciu Kas Chorych” mówić będzie tow. 
red. Roman Boski. 15.35 — 15.50 Komunikat 
samorządowy. 15.50 — 16,45 Koncert z płyt 
gramofonowych. 16.45—17.00 Przerwa. 17.00 
—17.25 Odezyt .Atmosfera w nauce geogra
fii". 17.25 — 17.50 Odezyt „Przechadzki ar
tystyczne po Warszawie”. 1735—1830 Pro
gram dla dzieci i młodzieży z Krakęw*. 
18.50 — 19.10 Rozmaitości. 19.10 — 1935. 
„Radjokronika". 19.35 — 19.50 Nadprogram 
i komunikaty. 19.56 — 20.00 Sygnał czasu 
a Warszawskiego Obserwatorium Astrono
micznego. 20.30 Operetka „Adieu Mlml”. 
22 00 — 22.30 Komunikaty) lotniezo - mete- 
orclogiezny, PAT„ policyjny, sportowy i nsd- 
p: ogram, 22,30 — 23.30 Transmisja muzyki 
tanecznej.

JUTRO.
10,15 — 11,45. Transmisją nabożeństwa z 

Katedry Wileńskiej. 1136 — 12,10, Sygnał 
czasu, hejnał a wieży Mariackiej w Krako
wie, komunikat letniczo - meteorologiczny. 
12,10—1330. Transmisja z Filharmonii War
szawskiej. 14,00 — 14,20. Odczyt „Pogadanka 
dla gospodyń wiejskich". 14,20 — 14,40. Od
ezyt „Prawidłowa uprawa lnu". 14,40—15,00. 
Odczyt „Najważniejsze wiadomości i wska
zania rolnicze". 15,00 — 15.15. Komunikat 
meteorologiczny, nadprogram, 15.15 — 17,30. 
Transmisja z Filharmonii Warszawskiej. 
17J0 — 1735. Odesyt „O pomnik dla Mo
niuszki". 17,55 — 18,20. „Z przeżyć i dzie
jów narodu". 18,20 — 19,00. Koncert popo
łudniowy popularny. 19,00 — 19,20, Rozmai
tości -  wygłosi p. Wł. Walter. 19.20-19A5. 
Odezyt „W krainach półksiężyce, sfinksów 
i piramid”, 19,45 — 1935. Nadprogram, ko
munikaty. 1938 — 3030. Sygnał czasu. 2030 
— 20,20. Rozrywki omysłowc, 2030 — 2045. 
Kwadrans literacki. 2045 — 2230. Transmi
sja ■ Krakowa. W przerwie komunikat tea
trów Miejskich. 23,00 — 2230, Komunikaty: 
lotnlesomstsorologłczny. P. A. T„ policyj
ny, sportowy | nadprogram. 2230 — 2240. 
Transmisja motyki tanecznej,

ODCZYT TOW . RED. ROMANA 
BO SKI! GO

Z okazji dzlcsląciolaola ukazania sią 
dekretu o Kasach Chorych teąr. rad, 
Roman Botki wygłoci dstsUj o gods.
19.10 odesyt przsz radjo *0 
M s  Km  Chorych".

I.POBUDKA*1
ILUSTROWANY TYGODNIK 

SOCJALISTYCZNY

WYSZEDŁ N r .  4  
CZYTAJCIE W SZYSCY ji

Robotnicy popierajcie 
swoje plsmp codzienne

LECZNICA
m m c f lu  »

W s z y s tk ie  * p e -
c ja ln o ic i .

Ogłoszenia 
drobne

Mifnty, Par-
l a H t t iX i s .
*  wielkim wyborze, 
orez płyty rajnewwyeh
nagrań na dogodnych 
warunkach po cenach 
najniższych p o l e c a  
Feigenbaum, Blelart-

nolle*
  . „  PSIO I
najtartno — pierwsza 
Źródło. Osplą 3 m. t.

POdlMilM S £
ca— na samochodach 
-zkolnyeh Kursów H- 
Brylińskiego. W arne- 
w*, Jerozolimska 27. 
Szkoła prowadzi osob. 
na kursy motocykio-

zjotyzb tneż*
  zarobić każdy

mieszkaniec m'SSU, 
wsi. |nform *cjt pa 
nadesłaniu 28 groszy 
znaczkiem. W i l n o ,  
Wileńska 15, Bank.
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ZE SPORTU
SEKCJA SPORTÓW ZIMOWYCH 

W. R. S. K. O.
Wcrorajj ukonstytuowała się ta sekcja 

pod przewodnictwem tow. J. Szapiry, 
przy udziale tow. Żurkówny, jako sekre
tarki, oraz Akrsa i Kwietniewskiego.

Sekcja przystępuje <ło rejestracji hoc- 
keistów, łyżwiarzy i narciarzy w robot- 

. mczych klubach soortowych, i wzywa
uśmiechu, zdrowie. Patrząc na tę pełną ży- . c zy s tk i*  kluby, wchodzące w skład W.

~ł -■* •*- - -* - * • R.S.K.O., aby członków swych, uprawia-
; iących sporty zimowe, zgłaszały do se- 
I kretarki sekcji, tow. Żurkówny, codzien
nie od g. 7—9, Warecka 7, tel. 334-95.

Sekcja rozpoczęła już prace przygo
towawcze do odbycia pierwszych ro
botniczych zawodów łyżwiarskich.

STYLOW Y— ROCOCO
„MIASTO CUDÓW*.

Jeśli się zastanowić czemu przypisać m oi- 
aa niebywałe (z powodu ścisku przy wejściu 
aa salę zagrażająca połamaniem żeber) po
wodzenie obrazów z Douglasem Fairbanks, 
należy dojść do wniosku, iż działają tu dwa 
magnesy: jeden to  fantastyczność tych fil
mów, ich barwna, czerpana przeważnie s  
legend, treść, drugi to owo promieniejące s 
każdego ruchu Fairbanks*, z każdego jego

wiołowej radości życia postać naw et melan 
chslik, nawet największy pesymista musi 
„rozponurzyć" nadętą czy nachmurzoną mi
nę. Na filmach z Fairbanksem  oślepia nas 
promienne, przejaskraw e słońce południa, 
porywa wzrok i serce owa przedziwna tę 
żyzna fizyczna i moralna, której on jest uo
sobieniem.

Przechodząc do filmu wyświetlanego o- 
becnie na dwuch ekranach stolicy, przede- 
wszystkiem musimy stwierdzić, iż mimo swej 
istotnie dużej wartości, nie przekroczył on 
dotychczasowych arcyfilmów Fairbanksa, to 
znaczy: „Znaku Zorry" i „Czarnego Pirata". 
Jedyne co wyróżnia ten  film ponad filmy 
wyżej przytoczone, to owa głębsza, głosząca 
piękno nanki Chrystusa, myśl przewodnia. 
Myśl tę  przeprowadzono z umiarem i głębo
ką finezją, io też czyni ona jaknajlepsze w ra
żenie.

Sama treść obrazu, zaczerpnięta z legendy 
Południowej Ameryki, obfituje w barwne 
sceny z życia ówczesnych kolonji hiszpań
skich w Ameryce Południowej i pełne ju
nackiej buńczuczności obrazki z postępowa
nia niezwyciężonego wodza bandytów (na
leżącego do typu szlachetnych bandytów).

Mamy więc i kapitalne w pomyśle zdoby
wanie miasta przy pomocy niezliczonych stad 
byków, i ucztę na zamku, i zdobycie pełnego 
żołnierzy zamczyska przez jednego człowie
ka (oczywiście Fairbanksa, bo riikt inny te 
go by nie dokazał), i wywiezienie całej cha
ty . do którei zaprzężono 100 koni, i walki i 
pogonie, i nastrojowe momenty (prolog) i 
pełne grozy sytuacie (zemsta trędowatego)

Dodać trzeba, źe wszystkie owe cuda 
dzieją się na tle egzotycznych Andów, w cu
downych zakątkach puszczy i uroczem „mie
ście cudów"; źe wszystko pławi sie w prze- 
cudnem słońcu południa (tak miłem na ekra
nie, gdy na ulicy mamy 16* mrozu) i że dzie
je się to w tych czasach, kiedy jeszcze nie 
walczono ani przy pomocy gazów trujących, 
ani innych piekielnych wynalazków „kultu-
ry".

Jeszcze i ten a tu t należy przypomnieć, że 
Fairbanks zdobył sobie w tym fiimie wspa
niałą partnerkę, nieznaną zupełnie Lupę Ve- 
ler, przemiłe, dzikie, o nieprawdopodobnie 
bujnym temperamencie stworzonko, porywa
jące żywiołowością gry i błyskotliwością mi
miki. Młodziutka ta  artystka stać się może 
nietylko wielką gwiazdą, ale i groźną ry
walką uroczej, a tego samego typu przed
stawicielki, Dolores del Rio. Tka.

ZMIANA KIEROWNICTWA W  „A RM JI ZBAWIENIA"

Kobiecy R-obotn^ezy 
KLUB SPORTOWY

„ S T A R T "
Ćwiczenia są prowadzone w gim

nazjum im. Królowej Jadwigi, Flac 
Trzech Krzyży, oraz w salach g'mna- 
stycznych szkół powszechnych.

Sekretariat Klubu — Warecka 7, II 
piętro. codzionn:e  czynny od 7 do 9 w.

Wpisowe 1 złp składka miesięczna 
50 gr Bezrobotne towarzyszki zwalnia
ne sę od opłat

POLSKA BIJE SZWAJCAR JĘ.

W  piątek polska reprezentacja hokejowa, 
bawiąca w 'miejscowości klimatycznej Gar- 
misch, rozegrała mecz z reprezentacją Szwaj
carii, wygrywając spotkanie w stosunku 2:0 
(0:0, 0:0, 2:0). W  formie drużyny polskiej 
nastąoiła widoczna poprawa. Obie bramki 
strzelił Tupalski, k tóry  był najlepszym gra
czem naszego zespołu. Sędzia p. Reinemann 
(Niemcy).

TURNIEJ PING.PONGOWY 
O MISTRZOSTWO WARSZAWY.

W dotychczasowych -rozgrywkach o ping
pongowe raistrłostwo stolicy prowadzi w dal
szym ciągu YMCA., 6 punktów, 2) Znicz, 5 
pkt., 31 t .  A. S. S., 4 pkt., 4) Szturm, 3 p k t ,  
5) Kraft, 2 pkt.

O WEJŚCIE DO KLASY A W WARSZAWIE
Na walnem zgromadzeniu W.O.Z.P.N. zo

stanie złożony wniosek o wprowadzenie do 
klasy A ieszeze jednego, dwunastego klubu. 
Na wiosnę r. b. zostałvby zorganizowane spe
cjalne rozgrywki eliminacyjne pomiędzy trze
ma najlepszemi drużynami klasy B (Ogniwo, 
Kordian i Sokolętal, przyczem zwycięzca 
wszedłby do klasy A.

COŚ DLA ZAPAŚNIKÓW.
W arszawska YMCA. organizuje w porozu

mieniu z Polskim Związkiem Atletycznym za
wody zanaśnicze dla początkujących zawod
ników. Zawody odbędą się dnia 10 lutego w 
sali na Dynasach. Zapisy przyjmuje YMCA. 
ful. Miodowa 71.

„GIEWONT1 ORGANIZUJE ZAWODY 
SANECZKOWE W ZAKOPANEM.

Dnia 2 lutego, t. j. bezpośrednio przed mię- 
dzynarodowemi zawodami narciarskiemi F. 
L S. w Zakopanem odbędą się tam pierwsze 
na wielką skalę organizowane zawody sa
neczkowe i bobsleiowe. Organizacją zawo
dów zaimuie się R. K- S. „Giewont". Odbędą 
się konkurencie: saneczki jedno, dwu i trzy
osobowe, bobslele cztero i więcei-osobowe.

POCZĄTKUJĄCY BOKSERZY NA RING!
Ośrodek W ychowania Fizycznego i redak

cja „Stadionu" organizują dziś i jutro w sa
lach Ośrodka W. F. turniej dla początkują
cych bokserów pod nazwą „Pierwszego kro
ku bokserskiego".

WĘGRZY BIJA ANGLIKÓW.
W  czwartek odbył się w Budapeszcie mecz 

hokejowy między reprezentacją Anglii, b a 
wiącą na dłuższem tournee po Europie, a  
B. K. E., znanym z turnieju krynickiego w 
Polsce (pokonanym, zresztą, przez A. Z. S.). 
Mecz zakończony został zwycięstwem B. K. 
E w stosunku ld) (0:0. 1:0, 0:0) Jedyną bram 
kę dla W ęgrów zdobył najlepszy ich gracz 
Mfndner.

W ĄW O ZY  W  AFGANISTANIE

Zdjęcie nisze przedstawia jeden z 
licznych i trudnych do przebycia wą* 
wozów Afganistanu. Wąwozy te zna
komicie ułatwiają prowadzenie kam-

Potężna organizacja filantropijna 
t. zw. Armja Zbawienia, operująca 
wielkiemi kapitałami, uległa rady
kalnej reformie. Dotychczasowy jej 
kierownik i samowładny dowódzca 
gen. Booth został zmuszony do ustą
pienia z powodu sędziwego wieku i 
słabego zdrowia. Chwilowo zastępu
je go komisarz Higgins (z lewej stro

ny) przy pomocy ..sztabu" (na pra
wem zdjęciu), w skład którego wcho
dzą p. p.: Cunningham, Brengle,
Yaumauro, Hay, oani pułkownik 
Troume, Mitchell i Haines. Niezale
żnie od zmiany kierownictwa, człon

kowie „Armji Zbawienia" domagają 
sie demokratyzacji, któraby umożli
wiła wszystkim członkom kontrolę 
nad zarządzaniem majątku Armji, o- 
szacowanym na 200 miljonów doi.

WYPADEK SAMOCHODOWY DZIENNIKARZA
Na Krak. Przedm., przy skwerku H oore- | mózgu i ogólne potłuczenie. Po nałożeniu 

ra, od strony ul. Bednarskiej dostał się pod : opatrunku, Berlanda w stanie ciężkim prze- 
samochód prywatny 40-1etni M. Berland, wieziono do szpitala Starozakonnych. Spraw-
dziennikarz (Nowolipie 32), który w tym 
czasie przechodził przez jezdnię i poślizgnął 
się. Lekarz Pogotowia stwierdził wstrząs

bpri
cę nieostrożnej jazdy zatrzymano w 1 ko 
sarjacie. (Wad.).

OFIARY Z A W 0D 0 W  ŻYCIOWYCH
— 17-letnia W acława S. (Górczewska 53) 

otruła się sublimatem w bramie przy ul. Prą- 
dzyńskiego 43. Młodocianą desperatkę w sta 
nie ciężkim Pogctowie przewiozło do szpi
tala  Wolskiego.

— 20-letnia W iktorja Gr., otruła się esen
cją octową w m ie’ dcaniu rodziców swych 
przy ul. Okólnej 24. Desperatkę w stanie 
ciężkim przewiozło Pogotowie do szpitala 
św. Rocha.

UDANY „ P 0 Ł 0 W "  RYBAKA»
Dwudziestoośmioletnia Brandla Fogelma- 

nowa, mając udać się do męża swego przeby
wającego we Francji, udała się celem załat
wienia formalności związanych z wyjazdem, 
do konsulatu francuskiego (Al. Róż 2). Do 
oczekującej emigrantki zbliżyła się jakaś 
młoda kobieta i poczęła wypytywać się do
kąd jedzie, jak dużo posiada pieniędzy i gdzie 
je przechowuje. W  toku rozmowy nieznajo
ma zaproponowała, aby Fogelmanowa udała 
się z nią na ulicę Mokotowską, gdzie ułatwi 
jej otrzymanie kartki niezbędnej do uzyska
nia wizy. Emigrantka, nie przypuszczając 
podstępu, udała się z nią w kierunku ulicy

Mokotowskiej. W czasie, gdy nieznajoma 
chciała wprowadzić swą ofiarę do bramy 
jednego z domów, zjawił się obserwujący to 
wszystko st. post. Piotr Rybak, który pełnił 
służbę przed konsulatem. Z kilku słów f o -  
gelmanowej. Rybak odrazu domyślił się, że 
ma przed sobą oszustkę - złodziejkę, polują
cą na naiwne emigrantki, wobec czego a- 
resztował ją. W 9-tym komisariacie ustalo
no, że jest to  25-letnia Marja Siergiejewa, 
podająca się za pończoszarkę. W urzędzie 
Śledczym stwierdzono, że S. była iuż kilka
naście razy notowana, jako „koperciarka". 
Oszustkę osadzono w więzieniu. (Wad.).

ZŁODZIEJE W  ROLI ZDUNÓW
Przy ul. Nowy Świat 38, w mieszkaniu 

małżonków Wolfa i Eleonory Surawiczów, 
od pewnego czasu wadliwie paliło się w pie
cu, wskutek czego wydzielał się czad. Sura- 
wieżowa, w poszukiwaniu zduna, udała się 
do sąsiadki, gdzie napraw iał piec zdun po
dający się za Alfreda Krauzego. Surawi- 
czowa poprosiła go, aby po skończonej p ra 
cy pofatygował się do jej mieszkania, rów
nież w celu naprawy pieca. Rzekomy Krau
ze przyszedł, piec obejrzał i zapowiedział 
powtórne przyjście nazajutrz. Istotnie wczo
raj Krauze przyszedł w towarzystwie jeszcze 
jednego zduna i chłopca. Przynieśli oni wo- ' 
rek  z narzędziami oraz glinę i słomę. Po wy
biciu dwuch kafli od strony pokoju stołowe
go i jednego — od STreny pokoju sypialne
go, zduni włożyli w otwory słomę i podpa
lili ją. W kilka minut później cały lokal 
złożony z dwuch pokoi, kuchni i przedpoko

ju napełnił się gęstym dymem. W tedy Sura- 
wiczowa udała się do sąsiadów o piętro wy
żej, mężowi zaś swemu poleciła uważać na 
zdunów. Surawicz, nie mogąc znieść silne
go dymu, udał się do kuchni. Skorzystali z 
tego „zduni” i szybko opróżnili trzy szafy z 
ubrań. Pierwszy wyszedł z naładowanym 
workiem „maister", następnie ulotnili się po
mocnik jego i chłopiec. Piec pozostał nie- 
naprawiony. Gdy Surawiezowie nie mogli 
doczekać się powrotu zdunów, ‘ tknięci złem 
przeczuciem zajizeli do szaf i stwierdzili z 
przerażeniem, źe są one niemal doszczętnie 
opróżnione z ubrań damskich i męskich, 
nadto zginęło również kilka sztuk bielizny. 
Poszkodowani udali się do 10 komisariatu, 
gdzie zameldowali o tej niezwykle zuchwałej 
kradzieży. W artość skradzionych ubrań i 
bielizny Surawiezowie obliczają na sumę 
3000 zł. (Wad.).

panji partyzanckiej, a przez to samo 
uniemożliwiają rychłe zakończenie 
wojny domowej w Afganistanie.

Z epdaunlttu muzycznych
MONOGRAFJA MUZYCZNA 

pod red. Mateusza Glińskiego.

Moniuszko — Żeleński — Różycki—Schubert 
Paderewski.

Już  przed pół rokiem ukazały się w druku 
nakładem  G ebethnera i Wolffa te  pożyteczne 
wydawnictwa. Są to małe książeczki, z wv- 

j glądu tak  dobrze znane ze swych różowawych 
i okładek, stosunkowo tance (cena pojedyńczaj 
i mooograiji wynosi zŁ 5.50), ładnie ilustrowa

ne, o treści zajmującej i  przystępnej zara
zem. Popularnie u jęte życiorysy, z uwzględ
nieniem przedewezystkiem twórczości, rzeź
bią nam postać kompozytora tak  dokładnie, 
iż staje się on dobrym znajomym czytelnika.

Szkoda, w projektowanych na przysz
łość wydawnictwach nie widać nazwisk Kar
łowicza, Noskowskiego lub Siatkowskiego.

Żyjąpy mogą jeszcze poczekać na monogra
fię, podczas kiedy taki np. Karłowicz już da
wno zasługuje na nią w pierwszym rzędzie.

H. D.

„MUZYKA". Rok VI Nr. 1, poświęca nu
mer wyłącznie zagadnieniom, związanym z 
muzyką polską. P ro t  Jachimecki omawia 
dwie opery polskie, poświęcone Napoleono
wi. O Szopenie pisze Sanche; wspomnienia 
o H. Wieniawskim i Zarębskim daje Hubay, 
wreszcie w sprawie szczególnie dziś aktualnej 
reformy szkolnictwa muzyczn. zabierają głos 
p.p. Joteyko i R ydzew ski ,

TEATR I MUZYKA
Dz)£ a teatrach m iejsk ich
Wielki

o 8 w. „Cyrulik Sewilski" 
N a r o d o w y

o 8 w. „Brat marnotrawny"
NOWY

o 8 w. „Adwokat i róże"
Letni 

o 8 w. „Kokoty z towarzystwa"

Teatr „Ateneum" (Czerwonego Krzyża 20). 
Dziś o godz. 8 wiecz. arcywesoła komedia, 
idąca w dalszym ciągu a ogromnem powo
dzeniem p. Ł „Kwadratura koła". W niedzie
lę o godz. 12 w poł przedstawienie dla dzie
ci p. t  „Choinka"; wieczorem o godz 8 .Kwa
dratura koła".

W poniedziałek teatr nieczynny. We wto
rek „Kwadratura koła".

Teatr WlelkL Dziś o godz. 3 popoł. „Cy
rulik Sewilski"; wieczorem „TannhSuser"

Teatr Narodowy. Dziś „Brat Marnotraw
ny'.

Teatr Nowy. Dziś „Adwokat i róże".
Teatr L etni Dziś i dni następnych „Ko

koty z towarzystwa".
We wtorek po raz pierwszy „Panienka z 

dancingu".
Teatr Polski Dziś „Włamanie".
Teatr Mały. Dziś „Murzyn Warszawski".
Morskie Oko. Rewja „Klejnoty W artza- 

w r” pozostaje na afiszu do niedzieli w łącz
nie. We wtorek, dn. 29 b. m„ prem iera wiel
kiej rewji „1000 pięknych dziewcząt".

Oni Pro Quo. Dziś nowa rewja „M. S. Z." 
czyli .Pam iętaj o mnie".

Czerwony As. Ostatnie dni występów  
Leona Wyrwicza, oraz przegląd przebojów 
Czerwonego Asa.

„Jasełka kukiełkowe" w Konserwatorfms. 
W nadchodzącą niedzielę dwa przedstawie
nia tego urozmaiconego widowiska o g. 13 
w poł. oraz o 4 popoł.

Koncerty Wydziału Oświaty ! Kultury 
Magistratu m. Warszawy. W Konserwato
rium w nadchodzącą niedzielę o  godz. 6  pop. 
odbędzie się p iąty z rzędu koncert. W  pro
gramie m uzrka polska. U dział biorą koła 
śpiewacze W ydziału: 1 pod dyr. W. Laskie
go. m  pod dyr. J . Nawrockiego, VI pod dyr. 
T. Czudowskiego, oraz p. P. Proniakówna 
(śpiew), prof. J. Dworakowski (skrzypce), 
pref. J . Lefeld (akomp.).

Z Filharmonji. Ju tro  odbędzie się poranek 
muzyczny, którym  dyrygować będzie p. Zbi
gniew Dyramek. Udział b iorą p.p.: Olga Mar- 
tusiewiczowa (fortepian) i Ksenja Szemjoto- 
wa (śpiew).

Jutrzejszym  popołudniowym koncertem  
symfonicznym dyrygować będzie Adam Doł- 
życki. Solistką będzie m łoda utalentow ana 
pianistka, p. M aryla Jonasów na. k tóra  wy
kona K onzertstuck Schumana. W  części or
kiestrowej symfonja siódma Beethovena i 
wstęp do „Śpiewaków norymberskich” W a
gnera.

Bezrobotny pracownik umysłowy ob. W. C , 
pozostający bez żadnego zaopatrzenia, prosi 
o pomoc w gotówce i  w naturze.

Datki przyjmuje administracja „Robotni
ka", uL Warecka 7.

KURSY JĘZYKA ESPERANTO. Wyda. 
K ult -  Ośw. przy Zw. Metalowców (Lesz
no 53) organizuje kursy języka esperanto 
dla członków Związku i sympatyków. Zapi
sy przyjmuje do piątku ewidencja w godz. 
od 5 — 8  wiecz.

. WARUNKI PRENUMERATY? w Warszawie z odnoszeniem miesięcznie zł. 5.40, bez odnoszenia zł. 4.70, na prowincji miesięcznie zł. 5 40, zagranicą zł. 8.— Za zmianę 
Sr- CENY OGŁOSZEŃ! Za wiersz wysokości 1 milimetra w tekście gr. 50, zwyczajne gr. 20. komunikaty t nadesłane gr. 80. nekroicgi do 60 mm. gr. 20, powyżej 60 mm. 

?  I . ,n ? e ,a  y vT*z Sr 20 Poszukiwanie i zaofiarowanie pracy o 50 proc. taniej. Ogłoszenia tabelaryczne i fantazyjne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia zagraniczne e 50 proc. 
grozę;, układ ogłoszeń w tekście 5-szpaltowy. układ zwyczajnych — 10 szpaltowy. Za terminowy druk ogłoszeń Administracja nie odpowiada.

Redaktor naczelny MIECZYSŁAW NIEDZIAŁKOWSKI. Redaktor odpowiedzialny MAR JAN MURAWSKI. 
Odbito w drak. „Robotnika", Warecka 1
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