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2 . Lista P-P-S. ma we wszystkich okręgach wyborczych cyfrę
KI

PODZIEMNA ROBOTA

SKŁADANIE LIST P. P. S. DO SEJMU I SENATU

Niniejsiem polecamy wszystkim Ko władzą wyborczą, że przyłączają Okrklerykalnć a pety ty , sza 
mitetom Okręgowym, aby w porozumie gową listę PPS. tak do Sejmu, jak też
l o n e PROJEKTY.
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NA FRONCIE
WYBORCZYM

niu s mężami zaufania, złożyli u władz do Senatu — do LISTY PAŃSTWOW głębokiej tajemnicy, ukryta sta wyborczych listy okręgowe kandyda
PARTJI SOCJALI
rannie przed szeroką publicznością, tów P. P. S, do Sejmu w brzmieniu u- STYCZNEJ Nr. 2.
odbywa się niebezpieczna gra.
stalonem uchwałą C. K. W. z dnia 24-go
Przypominamy, żc termin ostateczne
Pisaliśm y już o tem, że kler dobrze ro stycznia b. r.
go składania Ust do Sejmu i Senatu uzumie swe korzystne położenie w do
Ten sam obowiązek dotyczy złożenia pływa W DNIU 3-IM LUTEGO - te
bie wyborów, gdy o pomoc kleru (lub list okręgowych kandydatów P P. S. do dy w interesie Uaty należy ją zgłosić
KOMITET WYB. OBRONY KLASOWYCH INTERESÓW
przynajm niej neutralność) ubiega się: Senatu z odnośnych województw.
jaknajrychlej.
PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH.
1) „Katolicko - narodowy" blok en
Czynności związane z przedstawie
Wiadomość o złożeniu listy do Sej
decki, 2) „Katolicko - ludowy" blok niem listy P. P. S. u władz wyborczych
W dniu wczorajszym odbyło się w lo Pracowników Umysłowych. Prezydjum
mu i Senatu z Załączeniem zgłoszonego
chadecko - piastowy, 3) „Sanacja", muszą być wykonane ściśle według in tekstu pełnej listy Sejmowej i Senac kalu Związku Maszynistów Kolejowych stanowią: przewodniczący C. Jędraszko
p a rt je rządowe.
Irczne zebranie działacz ów związków (dyr. II gimn. zw. zaw. szk. średnich)
strukcji pisemnej Sekretariatu Gene
A petyty kleru tedy rosną. Orędzie ralnego z dnia 25 stycznia Nr. 8088, oraz kiej — należy nadesłać do Sekretaria zawodowych pracowników umysłowych członkowie prezydjum Z. Duda, Szczatu Generalnego C. K. W. celem jej obiskupów zredagowane było dość za Przewodnika Wyborczego.
państwowych i prywatnych.
piński i dr. H. Raabe.
głoszenia.
gadkowo, i tem się tłumaczy, że enZebrani uchwalili utworzyć Komitet
W najbliższych dniach ukaże się de
Podkreślamy, że pełnomocnicy Ust
SEKRETARJAT g e n e r a l n y
dec ja tak łatw o mogła za nie sw$ u- sejmowych i senackich P. P. S. — mu
Wyborczy celem obrony w dzisiejszej klaracja programowa Komitetu.
CK.
w.
P.
P.
s.
chwycić i wytłomaczyć na swoją ko szą złożyć oświadczenie przed swoją
chwili spraw zawodowych pracowników
Sekretarjat Komitetu czynny codzien
rzyść, t. zn. w sensie antyrządowym.
umysłowych oraz zasad demokratycz nie od godz. 4 — 8.30 w lokalu Zw. Ma
nego ustroju Państwa.
Potem przyszły jakieś dodatkowe tłoszynistów Kol, Chmielna 9, I piętro, te
maczenia w sensie odwrotnym, pro Komitet przyjął nazwę: „Komitet lefon 195-28.
rządowym, z kancelarji ks. kardynała
Wyborczy Obrony Klasowych Interesów
Rakowskiego. „Czas" (No) zncwuż
donosi, iż Rzym „interweniował" —
Berlin, 29 stycznia. (PAT). Rokowa Traktat ten podpisany został przez miZnowuż za Rządem.
Jednem słowem—gra. A w tej grze nia niemiecko - litewskie zakończyły nistra Stresemaiuui j premjera Waide*
— jak w każdej grze — są poważne się dziś podpisaniem traktatu rozfem marasa.
czego pomiędzy Niemcami a Litwą.
ARESZTOWANIA FUNKCJONARJUSZÓW ZW. ZAW. ROB.
stawki.
O 5 miljardach już pisaliśmy. Tyle
ROLNYCH NA KRESACH WSCHODNICH
— wedle pół-rządowej „Epoki"—ma
Czy to ta k ż e m a n e w ry w y b o r c z e ?
ją wynosić „krzyw dy" kleru z tytułu
odszkodowania za skonfiskowane nie
W ciągu ostatnich kilku tygodni na to, iż są one nader liczne w krótkiem
gdyś przez rządy zaborcze dobra ko
terenie Kresów Wschodnich zostali zaa okresie czasu i na tym samym terenie
ścielne. A rtykuł „Epoki" wyglądał,
Paryż, 29 stycznia. (PAT). „Petit Jeżeli rząd Waldemarasa trwać będze resztowani aż trzej funkcjomarjusze kresów wchodnich oraz, ii uprzednio
jak krzyk rozpaczy tej części Rządu,
Związku Zawód. Robotn. Rola., a mia w ciągu wielu a wielu miesięcy żadnych
Journal” w korespondencji z Londynu
która nie wie, co począć wobec ofen donosi, ii w angielskich kołach dalej na obecnem swem stanowisku, tc nowicie Bartoszewicz w Nieświeżu, o- represji tego rodzaju w stosunku do in
Polska wyśle prawdopodobnie nową no skarżony o szpiegostwo czy też spisek
sywy kleru. Niebawem ukazało się w
struktorów Związku Robotn. Rolnych
politycznych panuje przekonanie, że po
,J)wugroszówce" „wyjaśnienie"
ks. wstałe w Genewie nadzieje na pogodze tę do Ligi Narodów, prosząc raz jesz przeciwko państwu, Półtoracki w pow. nie było.
cze,
aby
ta
ostatnia
użyła
swych
wpły
Gawliny, iż istotnie kler nie chce, aby nie się Polski z Litwą rozchwiały się i
Brasławskim, oskarżony o agitację an
Powstaje więc mimowolne podejrze
wów w czasie najbliższej marcowej sesji tyrządową i Romaniuk we Włodz.miena Polsce „ciążył zarzut" niezapłace
że w chwili obecnej stosunki między te- Rady Ligi.
nie, w związku z charakterem akcji wy
nia za kościelne dobra; jednakowoż 5
rzu,
oskarżony
o
komunizm.
mi krajami przechodzą nowy kryzys.
borczej rządu, czy władze kresowe nie
m iljardów nie wymaga; ile jednak
Jak kruche są dowody winy zaaresz starają się w okresie wyborcźym skom
chce, „wyjaśnienie" nie mówi.
towanych stwierdza choćby taki fakt, promitować lub też unieruchomić naj
Ta sprawa wcale wyjaśniona nie
iż sędzia śledczy po kilku tygodniach lepszych agitatorów socjalistycznych
jest! Papieska komisja pracuje i ob
Lwów, 29 stycznia. (AW). Na za lecz na czynach. Urzędnicy państwo zwolnił Bartoszewicza z aresztu nawet drogą aresztów i innych represji, licząc
licza „krzyw dy" w dalszym ciągu i
przedstawiciela
„Ajencji wi z pewnością nie zawiodą się w bez kaucji, zmuszając jedynie do ciągłe na to, że powolność śledztwa spowodu
chyba nie dla rozrywki m atem atycz pytanie
Wschodniej" w sprawie zapowiedzia- swoich nadziejach. Z podniesieniem go meldowania sie w policji i utrudnia je pozostanie tych ludzi w areszcie na
nej?...
jąc w ten sposób Bartoszewiczowi spra
Tymczasem wyłoniła się sprawa nej regulacji płac urzzdniczych, wice- gospodarczem całego kraju niezawo wowanie czynności instruktora Związku okres agitacji wyborczej, bowiem bez
druga. Półurzędowa (!) „Epoka"
w premjer Bartel oświadczył, iż szcze dnie i bolączka niskich płac urzędni które wymagają częstych podróży. W zasadność podejrzeń ujawni się dopiero
po wyborach.
N-rze 337 zamieszcza obszerne donie re i serdeczne zajęcie się sprawą u- czych zostanie usunięta.
sprawie tych aresztów rzuca się w oczy
rzędników
nie
polega
na
słowach,
sienie (w art. wstępnym ), którem u nie
chce się wprost wierzyć... Donosi mia
nowicie, że istnieje klerykalny projekt
SKIERNIEWICE
podniesienia podatków o 55 procent—
W sali kina „Oaza”, odbył się wiec gier z Warszawy. Do kobiet znajdują
na rzecz kleru.
przedwyborczy P. P. S. Przybyło około cych się na sali, przemawiała tow. rad
Czytajm y uważnie tę niesamowitą
Lipsk, 29 stycznia. (PAT). Znany koło 30 członków organizacji prawi 500 osób. Zagaił i przewodniczył tow.
nowinę:
pacyfista niemiecki Karol Mertens, cowych i ciężko poraniony, przyczem Z. Koprowfcz, radny m. Skierniewice. na m. Żyrardowa. Wiec zakończono o„W szyscy mieszkańcy parafji katolic
który bawił w sobotę w Lipsku, przy doznał m. in. uszkodzenia oka. Urzę Ogólną sytuację polityczną i program krzykiem na cześć P. P. S. i odśpiewa
kich, częciowo naw et inowlercy, mają
był też do Niemiec na podstawie listu dnicy policyjni, którzy zjawili się na wyborczy P. P. S. omówił tow. ^r. Kry niem „Czerwonego Sztandaru",
być obłożeni obowiązkowemi opłatam i
żelaznego dla złożenia zeznań w pro miejscu wypadku już po napadzie, nie
kościelnemi, dila których podstaw ą ob
cesie szpiegowskim Schrecka, został zdołali stwierdzić tożsamości napa
liczeniową będą: 1) podatek dochodowy,
SIERPC
przy opuszczaniu Lipska napadnięty stników.
2) podatek od kapitałów i rent, 3) po
na dworcu kolejowym przez grupę o-

WŚR0D GRUP I STRONNICTW

PODPISANIE NIEMIECK0-LITEWSKIEG0
TRAKTATU.

NA PROWINCJI

NOWY KRYZYS W STOSUNKACH POLSKOLITEWSKICH.

PIĘKNE SŁOWA I OBIETNICE.

NAPAD NACJONALISTÓW NIEM. NA ZNANEGO
PACYFISTĘ NIEMIECKIEGO

datki od nieruchomości i budynków, 4)
podatek gruntowy bez degresji, wresz
cie 5) podatek przemysłowy od świa
dectw przemysłowych lub od obrotu, o
ile w danem przedsiębiorstwie przemyMentona, 29 stycznia. (PAT). (Ha
słowem czy handlowem pracuje więk ras). Zmarły tu „biegłej nocy znany
szość katolików, chociażby sam właści pisarz hiszpański Blasco Ibańez napi
ciel był innego wyznania.
sał w swym testamencie między inSkładki kościelne aż do 50 proc. wy- nemi co następuje: „Ani żywy ani uaokoci wszystkich podatków powyż marły me chcę wrócić do Hiszpanji
szych miałyby prawo nakładać rady parafjalne (I) złożone w połowie z osób,
mianowanych przetz biskupa - ordynarjuaza, w połowie wybrane przez parafjanpłatników, a zatwierdzone przez tegoż
biskupa. Dopiero jeżeli suma składek
Paryż, 29 stycznia. (PAT). „Petit Pa
kościelnych przewyższy 50 proc. (1)
wszystkich podatków państwowych' po risian" donosi z Rzymu, że w udzielonym
trzebne jest zatwierdzenie wojewody w przez siebie wywiadzie rumuński min.
porozumieniu z prezesem właściwej izby spraw zagr. Titulescu potwierdził, j e
skarbowej".

I n s p e k to r s z k o ln y a p o lity k a

OSTATNIA WOLA BLASCO IBANEZ A.
dopóki panuje tam obecny system
rządu, a to tembardziej, że przewie
zienie
mnie tam przysporzyłoby
chwały moim wrogom". Zgodnie z tą
ostatnia wolą Ibańez pochowany bę
dzie w Mentonie.

MAŁA ENTENTA JEST JEDNOLITA W SPRAWIE
INCYDENTU W ST. G0TTARD.

J e st to wprost niesłychane. Z tru 
dem można uwierzyć, iż podobny pro- ta ściągania — dodaje .Jłpoka" — ma
mógł powstać naw et w najb ar ponosić Rząd.
dziej oszalałej głowiźnie klerykalnej.
Słusznie powiada pół-urzędow y or
Lecz czytajm y dalej. Do cytowa- gan, że taki stan rzeczy mógłby dopro
®Ych 50 procent dochodzi jeszcze 5 wadzić tylko do „zrujnowania podat
Procent składki djecezjalnej, czyli ra- kowej siły ludności" no i do „wojen
55 procent (!!!) podatków, na religijnych"...
djadanych przez władze, uzależnione
Nie wierzymy — mimo autorytetu
Wyłącznie od biskupów...
„Epoki" — aby poważnie groził Pol
^ Jak t°?f.., 55 procent podatków ma sce podobny projekt. Byłby szaleńst
Pojsć na rzecz kleru? Biskup stanie wem! I przedewszystkiem najgorzej
*•? nową w ładzą podatkową? A kosz- , odbiłby się n a samym klerze...,
|

Rumunja zdecydowana jest, podobnie jak
i pozostałe państwa Małej Ententy, prze
słać Lidze Narodów notę z przedstawię
nłem sprawy incydentu w St. Gottard.

A le takie projekta w rozklerykalizowanych głowach powstają! Tym hyper-klerykałom w ydaje się, że w Pol
sce — można wszystko!...
I ani „katolicko - narodowa" ende
cja, ani „katolicko - ludowa" piastochadecja, ani klerykalizująca się „sa
nacja" -— ubiegające się o pomoc kle
ru! — nie są w stanie odeprzeć tych
mnożących się szalonych pomysłów
klerykalnych!

Kazimierz Czapiński.

Na wczoraj trzech nauczycieli szkół .Inspektor Szkolny
powszechnych pow. merpeckiego — pp.
w Sierpca.
Chojnacki, Tuzłński I Kilanowski _
Niniejszem zawiadamiam, że aa dzień
zwołało zjazd nauczycielstwa za zapro
28 stycznia r. b. udzielani urlopu Nauczy
cielstwu, które zechce brać udział w zjeszeniami celem „ustosunkowania się do
żdzie
powiatowym, celem ustosunkowa
pracy wyborczej na terenie tut pow."
nia się do pracy wyborczej pod hasłem
bez sprecyzowania dalszych zamierzeń.
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rzą.
Dotychczas wszystko jest w porządku.
dem.
Ale jednocześnie z zaproszeniami na
Podpis inspektora".
zjazd nauczyciele otrzymali następują
Gorliwość p. inspektora jest dopraw
cy „dokumencik" urzędowy:
dy rozbrajająca.

WIECE NIEDZIELNE P. P. S. W STOLICY.
W dniu wczorajszym odbyło aię w
Warszawie 9 wielkich przedwyborczych
wieców zwołanych przez warszawską
organizację P. P. S. W sali teatru Kamińskiego odbył aię wspaniały wiec-akadeanja dla pracowników użyteczności
publicznej. Salę wypełniło agórą 3500 osób. Przemawiali tow. R. Jaworowski,
tow. Preis, tow. Podniesiński i tow.
Kompało. W części a r t y s t y c z n e j wzięli
udział artyści Opery warsz. p. Keyłowa,
Karwowska, Szczepańska, Tokarski i
Trębicki. Akompaniowała p. Zalewska.
Przygrywała orkiestra gazowni Wiec

zakończył się wznoszeniem entuzjasty
cznych okrzyków na cześć PPS. i Kąty
Nr. 2.
Prócz tego wielkie wiece PPS. odby
ły się na Marymonde, na Grochówie, na
Nowem Brudnie, na Woli, Mokotowie,
Annopolu { Ochocie, gdzie przemawiał
tow. N. Barlicki. O godz. 2.30 na Lesznie
odbył się wiec dozorców domowych.
Wszędzie na wiecach brały tłumny ucteiał masy rabotmcEc, słuchając uwainie wywodów mówców i wznosząc ©krzyki na cześć PPS. i zwycięstwa listy
Nr. 2.
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Z TEKI MALKONTENTA

POGWAŁCENIE PRAW I DUCHA NASZEJ

0 SZKOŁĘ GRAFICZNĄ

VI.
WRÓG STOWARZYSZEŃ.

KONSTYTUCJI.

Komunikat Zarządu Towarzystwa kształ
cenia zawodowego grafików..

Kleofas, m6j szkolny niegdyś kolega,
etal się zaciętym wrogiem wszelkich
stowarzyszeń od chwili, gdy go wyleli z
jakiegoś akademickiego stowarzyszenia
za to, ie, pokłóciwszy sić z prezesem
wrzucił do pieca powierzone mu arctrwum, wołając z gniewem: „Mam w pię
cie wasze statutyl" Tej swojej nienawi
ści pozostawał przez długie lata wierny,
również jak kawalerskiemu stanowi.
Doszedłszy do lat czterdziestu, Kleo
fas stanowi jednak wiary nie dochował,
gdyż ożenił się z młodą i bardzo ambi
tną osóbką. Ta druga właściwość jego
żony sprawiła, że twarde postanowienie
Kleofasa niebrania żadnego udziału w
społecznem życiu zaczęło przybierać
coraz mniej określone kształty, gdyż zo
na koniecznie pragnęła, aby został
„kimś". Najbardziej go zaś gniewało,
że żona stawiała mu za przykład nasze
go wspólnego kolegę Alfreda, który uchodził w szkołach za kretyna, a dzisiaj
dzięki udziałowi w stowarzyszeniach
daleko zaszedł. Kretynem wprawdzie
być nie przestał, ale został zato filarem
sanacji moralnej i ma nadzieję utrzymać
się na powierzchni życia publicznego,
dopóki ten kierunek będzie w modzie.
Nic o tem nie wiedziałem. Bardzo
więc mnie zdziwiło, gdy przyszedł do
mnie Kleofas i zaproponował mi, abym
go zapisał do jednego ze stowarzyszeń,
w których pracuję. O mało z krzesła
nie zleciałem.
Zauważył to Kleofas i zaraz uczynił
zastrzeżenie.
— Wiem ja wprawdzie, że we wszyst
kich stowarzyszeniach wielkie świństwa
się dzieją, ale trudno — zapiszę się. Już
tak postanowiłem.
— Dlaczego aż tak źle sądzisz?
— A czyż tak nie jest? Mało to ml
naopowiadał mój brat młodszy ze swe
go doświadczenia. Tu kasjer popełnił
defraudaq'ę i uciekł z pieniędzmi, tam
nie umiał się wyliczyć z wydatków, kwi
ty miał nie w porządku, a ksiąg nie pro
wadził, gdzieindziej znowu narzekano
na prezesa, że na płatnych stanowiskach
umieścił trzy swoje kochanki. Drogo
dziś kosztuje kobieta w Polsce — do
dał ze zgryźliwym uśmiechem—cóż więc
się dziwić panu prezesowi, że wolał swe
kobietki, które go naciągały, utrzymy
wać z publicznych pieniędzy, niż z wła
snych.
— No, co jeszcze?
— Alboż to mało? Najgorszem za£
Jest to, że wydatki administracyjne po
chłaniają prawie zawsze więcej, niż po
łowę ogólnych wydatków. Na istotne
cele, wskazane statutem stowarzysze
nia, idzie bardzo mało, a na wydatki
biurowe, na lokal, na wyjazdy rzekomo
w celach służbowych, na posady admini
stracyjne — bardzo dużo. Koniec koń
ców, ludzie zapytują, po co istnieje sto
warzyszenie, czy dla idealnych celów,
czy dla ludzi, którzy przy ogniu smażą
swą własną pieczeń.
—- To niech zwalą zarząd i wybiorą
sobie inny, któremu ufają.
— Łatwo ci tak mówić. Znasz polski
ogień słomiany. Ludzie się wykrzyczą,
a po tein bez protestu głosują na kandy
datów, jakich im wyznacza tak zwana
komisja - matka, która bywa zwykle
m atką wszystkich niefortunnych kom
promisów.
— No, to co ja d poradzę? Ludzi nic
zmienię. Jeśli się źle dzieje, to od tego
fest komisja rewizyjna. Jeśli ona stwier
dzi, że wszystko jest w porządku, to
poco się ludzie mają bez potrzeby awan
turować.
— Znamy, znamy te wasze komisje re 
wizyjne. Największe zło właśnie taka
komisja, byle tylko nie zrobić komu
przykrośd i nie wywoływać skandalu na
walnem zebraniu. Komisja da zawsze
wiarę urzędnikowi, że się poprawi, a ten
grzesznik już się o to postara, aby na
stępna komisja rewizyjna składała się z
samych jego przyjaciół, i dalej broi bez
karnie. Opowiadano mi o wypadku, że
raz w pewnem stowarzyszeniu, w którem złodziejstw nie było, lecz szafowa
no zbyt hojnie groszem na wydatki ad
ministracyjne, jeden z członków komisji
rewizyjnej po stwierdzeniu że kasa jest
w porządku, dorzucił do protokułu uwa
gę, że byłoby pożądanem bardziej celo
we administrowanie groszem publicz
nym. I cóż powiesz? Dopóty go pro
szono, aby zarządowi nie robił przykro
ści, aż zgodził się skreślić swoją uwagę
z protokułu. Czysto po polsku. U stą
pił dla świętej zgody. Może sprawa pu
bliczna cierpieć, byleby tylko ludzie nie
ucierpieli.
Mój kochany, ty trochę przesa
dzasz i uogólniasz. Takie rzeczy, o któ
rych mówisz, się zdarzają, ale przewa
żnie w stowarzyszeniach burżuazyjnycb,
gdzie ludzie są związani wzajemnie sto
sunkami towarzyskiemi i kierują się źle
stosowaną uprzejmością i względnością.
Ja jednak obracam się w kołach robot
niczych, gdzie panują inne poglądy.
— I tam niezawsze dobrze się dzieje.
— Pewno, że nie wszyscy i tam są
aniołami. Ale robotnicy nie lubią sie

Z prawdziwym podziwem można
śledzić gorączkową pracę Rady mini
strów, która jak z rogu obfitości, sy
pie uchwały i załatw ia projekty, ma
jące w yjść drogą dekretu Prezydenta
R. P. Ponieważ tych uchwał i projek
tów „ustawodawczych" załatw ia Rada
Ministrów na posiedzeniu nie kilkana
ście, ale kilkadziesiąt odrazu, łatwo
więc o popełnienie mniejszych lub
większych uchyleń, które, o ile nie są
zgodne z naszą marcową Konstytuc
ją, będą pewno musiały odezwać się
echem interpelacji w przyszłym Sej
mie.
Do takich poważnych pogwałceń
naszej Konstytucji należy postano
wienie Rady Ministrów z dnia 23 sty
cznia, dotyczące ustawy o now ym usłroju sądow nictw a w Polsce, o czem
szczegółowo podał „Kur. P oranny" z
dnia 24 stycznia, z tym jednak zamil
czeniem, czy przeoczeniem, że art.
dotyczący wprowadzenia sądów przy
sięgłych na całym terenie Rzplitej,
wyraźnie stanowi: że sędziami przy
sięgłymi będą obyw atele płci m ęzkiej.
Niefortunny, niedemokratyczny i
nielogiczny projekt w yłączenia uobywatelnionej kobiety polskiej od
sądów przysięgłych sięga jeszcze po
czątku 1926 r. W tedy organizacje ko
biece zostały zaniepokojone wiado
mościami pochodzącymi ze sfer praw
niczych, że przygotowuje się przez
ówczesne Min. Sprawiedliwości pro
jekt, który ma pozbawić w szystkie
kobiety jakiegobądź udziału w są
downictwie.
Na zasadzie tych niezgodnych z
naszą Konstytucją, wiadomości, w
dniu 18 marca 1926 r. został złożony
przez w iele drganizacyj kobiecych
motywowany protest w formie me
moriału do wszystkich „miarodaj
nych" ciał, jak: do Sejm u , do Senatu,
do M in. Spraw iedliw ości, do P rezvdenta M inistrów i do Komisji K odyfi
kacyjnej, — powołując się na 12 i 96
Art. naszej Konstytucji, stanowiące
kompletne równouprawnienie kobiet
z mężczyznami, nadające im czynne
i bierne prawo wyborcze do ciał usta
wodawczych i otwierające dostęp do
zajmowania wszelkich stanowisk pu
blicznych.
Bieg wypadków politycznych i inne
zagadnienia państwowe i gospodarcze
odsunęły rozpatrywanie organizacji ustroju sądownictwa na drugi plan i
dopiero teraz ze zdumieniem dowia
dujemy się że obecne Min. Sprawie
dliwości nie uznało za stosowne usu
nąć rażący art., dający przywilej tyl
ko m ężczyźnie wyrokować w imieniu
opinji społeczeństwa, co jest wbrew
naszej Konstytucji, i jest nielogiczne
zarazem, bo jeżeli uobywatelniona
kobieta ma prawo decydować o naj
ważniejszych zagadnieniach Państwa
jako całości, niezrozumiałem jest,
dlaczego inne prawo polskie może
odmawiać jej możności decydowania
o losach jednostki, znaj4u i9cei, się
w konflikcie z przepisami karnemi?
Po za stroną pravmiczą, związaną
z duchem naszej Konstytucji, — trze
ba specjalnie przy sądach przysię
głych wziąć pod uwagę czynniki
psychologiczne i życiowe, które w
jaskrawy sposób narzucają koniecz
ność udziału kobiet w sądach przy
sięgłych. W szak ideologią, podstawą,
genezą sądów przysięgłych, jest oparcie wyroku sądów nietylko na su
chym, martwym, paragrafie danego
kodeksu, ale na szerokim uwzględnieciu
psychologicznego
pierwiastka
niu opinji społeczeństwa, na wyczuimpulsu życiowego, na uchwycenie
istoty pojęcia sprawiedliwości, w y
nikającej z współczesnego ustroju
społecznego i ze współczesnego stanu
kulturalnego narodu. Czyż możliwem
jest żeby od tych istotnych czynni
ków wewnętrznego życia narodowego

wykluczyć przeszło połow ę narodu?
tę połowę, która ma rów ne praw a i
rów ne obow iązki, która jest twór
czynią nowych pokoleń, która jest
wychowawczynią wzrastających poleń; która mniej jest brutalną i bar
dziej moralną; która mniej ulega
zwyrodnieniom dziedzicznym i mniej
podlega nałogom szkodliwym, jak al
koholizm i nadużywanie życia seksu
alnego. Jeżeli psychika kobieca zawie
ra pewne pierwiastki różne od męzkich, to ud zia ł kobiet w sądach przy
sięgłych tem w ięcej je s t w ska za n y,
ponieważ za opinję społeczeństwa
można uznać tylko taki pogląd, który
odzwierciadla pojęcia i uczucia całe
go społeczeństwa.
A jeszcze jedno: wszak na ławie
podsądnych zasiadają i mężczyźni i
kobiety, — a w ięc sama logika, spra
w iedliwość i życie wymagają by w
skład areopagu decydującego o ich
winie lub niewinności wchodziły za
równo kobiety jak i mężczyźni.
Zapewne powyższemi motywami
kierowała się komisja kodyfikacyjna,
która w swym projekcie ustawy o
sądach powszechnych (druk sejmowy
Nr. 1955) zapewniała kobietom udział w sądach przysięgłych z tym ty l
ko zastrzeżeniem, że uznawała udział
m ężczyzn za obowiązkowy i przymu
sowy, a udział kobiet pozostawiała
ich w oli i chęci (art. 103).
Ta część prawników, która w y
łącza bezprawnie kobiety od udzia
łu w sądach przysięgłych, wysuwa
jako najważniejszy motyw, że „kobie
ty nie posiadają d o sta teczn ej sam o
dzielności i bezw zględnego opanow a
nia, niezbędnego dla odpow iedzial
nych obow iązków sęd zió w p rzysię
głych".
Nieuzasadnione to mniemanie w
stosunku do współczesnej powojen
nej kobiety, a w szczególności do
kobiety polskiej, która umie wyko
rzystać swe pełne uobywatelnienie;
która tak czynny wprost bohaterski udział brała w w yzwoleńczym ruchu
niepodległościowym; która podczas
wojny i dziś jeszcze zastępuje m ęż
czyzn na prawie wszystkich placów
kach życia społecznego, gospodar
czego, narodowego, — tak dzielnie
w alczy z nędzą, bezrobociem, klęs
ką mieszkaniową! Czy to nie jest nie
uzasadniona opinja ludzi, którzy mo
że obracają się li tylko w otoczeniu
niesamodzielnych kobiet, a nie widzą,
że wokoło nich życie kobiet podlega
gruntownemu przeobrażeniu, zmusza
jącemu ciężko pracow ać kobiecie nie
tylko na siebie, ale bardzo często i
na całą rodzinę...
A wreszcie, czy istotnie za spra
w iedliwą będzie można uznać opinję
sędziów przysięgłych złożonych li
tylko z samych m ężczyzn, gdy na ła 
wie oskarżonych zasiądzie uw iedzio
na dziewczyna — matka dzieciobój
czyni? lub stanie przed sądem m ały
nieletni przestępca? lub gdy w grę
jakiegoś skomplikowanego procesu
w ejdą jakieś psychiczne tczynniki
specjalnie kobiecej natury?
Pamiętamy, że dwa lata temu sąd
krakowski, złożony jak zawsze, tylko
z mężczyzn, skazał nieletnią dziecio
bójczynię... na karę śmierci..., _ nie
wchodząc w to •— kto był ojcem
dziecka..., a przy sądach dla nielet
nich, dziewczęta za _ drobiazgowe
przewinienie idą do więzienia... prze
byw ają często z aresztowanemi pro
stytutkami: — a kobiety pracowniczki wykwalifikowane nie mogą być sę
dziam i nieletnich...
A w ięc uchwalony przez Radę Mi
nistrów projekt o ustroju sądowni
ctwa, gwałcący naszą Konstytucję
musi być przez przyszły Sejm zad w e
st jonowany — i zmieniony.

Wyszły z druku nakładem Księgar
ni Robotniczej wspomnienia tow.

ZE ZWIĄZKU POLSKIEJ INTELIGEN

Jana Kwapirtskiego
p. t.

„ORGANIZACJA BOJOWA.
KATORGA. REWOLUCJA
ROSYJSKA*'.
Przedmowa tow.
IGNACEGO DASZYŃSKIEGO.
Ceni 1 złoty.

Dr. J . B u d ziń ska - T ylicka.

NOWE LOTNISKO ANGIELSKIE W
CREYDON.
Dziś, w poniedziałek nastąpi otwarcie
nowego rozszerzonego lotniska w Creydon (Anglja). Koszty budowy nowego
lotniska wynoszą kilka miljonów ft.
szterlingów, a koszty budowy gmachn
urzędu celnego, hallu inspekcyjnego (Ba
imigracji oraz kas biletowych i pomiesz
czeń dla podróżnych wynoszą 260 tyr.
ft. szt. Wieża kontrolna nowego lotniska
ma 50 stóp wysokości.

BANKRUCTWO WIELKIEGO LOM
BARDU W BERLINIE.
Wielki lombard' i dom składowy pr»y
alei Urater den Linden w Berlinie zban
krutował. Właściciel jego oraz siedmiu
urzędników lombardu zostało areszto
wanych. Bankructwo to rozrasta się dn
rozmiarów wielkiego skandalu. Oczeki
Do powyższego tem atu jeszcze w ró wany jest szereg dalszych aresztowań w
związku z tą sprawą.
cimy.
— ■*»*»*'

WYDAWNICTWA C.K.W. P.P.S.
Już wyszły z druku nost. broszury Sejmie, który odszedł" — cena 5 gr.
W druku zaś jeszcze broszura:
wyborcze:
„Niedola polityczna chłopów pols
„Kobietyl Kartki wyborcze to Wasza
kich" — cena 5 gr.
broń", oraz Numer Wyborczy „Głosu
„Jtk pracowali posłowie P, P, S. w Kobiet".

FRANCJA A SOWIETY.
Paryż, 29 stycznia. (PAT). ,JLe Jour
nal", donosząc o rozmowie Poincarego z
ambasadorem sowieckim Dowgalewskim,
jaka miała miejsce w dniu wczorajszym,
wyraża przypuszczenie, że Poincare za
komunikował Dowgalewskiemu konie
czne warunki pod jakiemi mogłyby być
przywrócone normalne stosunki pomię
dzy Francją i Sowietami. Warunki te

są następujące: 1) poszanowanie kon
wencji międzynarodowych i zaniechanie
przez Sowiety wszelkiej propagandy re
wolucyjnej; 2) odpowiednie uregulowanie
sprawy odszkodowania nietylko dla wła
ścicieli pożyczek rosyjskich, lecz rów
nież dla wszystkich Francuzów, którzy
pracowali i dostarczali środków na two
rzenie przedsiębiorstw w Rosji.

TROCKI NA ZESŁANIU.

W poniedziałek, d« 30 b. ta., w lokalu
Moskwa, 29 stycznia. (AW). Trocki
Klubu Społeczno - politycznego w Ka
mienicy Książąt Mazowieckich, Stare przybył już do miejsca zesłania, WierMiasto Nr. 31, o godz. 8 i pól wieczo nyj. Został on mianowany przez rząd
rem odbędzie się
ZEBRANIE DYSKUSYJNE.

Tow. prof. Edward Lipiński wygłosi
p a ty c z k o w a ć i p ra w d y w k o rc u nie tają. referat na temat: „Zagadnienia konjunP ow iem ci n aw e t, t e częściej w sto w a  ktnry gospodarczej a polityka ekono
rzy sz en ia ch ro b o tn ic z y c h s p o ty k a łe m miczna klas pracujących".

Nar-ski.

J a k to wskazuje sama nazwa Szkoły, jest
ona ju± teraz znacznie wszechstronniejszą,
gdyż zawiera, oprócz działu litogratji ł chemigrafji, dzieł fotograficzny, oraz bardzo du
ży dział drukarski, a w przyszłości urucho
miony będzie i dział introligatorski. W ten
sposób reprezentow ane będą w Szkole
wszystkie działy, składające się na produk
cję graficzną. Ilość miejsc w Szkole jest
ograniczona, a w związku z powyższem i
obawy autorów artykułu, że szkoła wytwo
rzy nadmiar wykwalifikowanych pracowni
ków w dziale lito - chemigraficznym jest
nieuzasadniona, gdyż wychowankowie Szko
ły zaledwie w niewielkiej ilości reprezento
wać będą tę gałęź przemysłu graficznego
1 ogół ich dzielić się będzie między wszyst
kie działy produkcji graficznej, nadmiernej
więc podaży rąk do pracy nie będzie.
Uruchomienie nie kursów, ale dziennej
Szkoły Przemysłu Graficznego, nie jest eks
perymentem, ale wypełnieniem istniejącej
dotychczas luki w nauczaniu zawodowem
i dążeniem do podniesienia poziomu wyko
nania. Druki wzorowe, spotykane na wy
stawach, nie zmniejszą faktu, że ogólny po
ziom sztuki graficznej w Polsce, a szczegól
nie w b. zaborze rosyjskim, jest bardzo ni
ski ł że w tej dziedzinie poprawa jest ko
nieczna, Prowadząc ucznia od pierwszej
chwili jego zawodowego kształcenia, chro
niąc go od nabycia w pracy wad, które obec
nie łatw o nabywa term inator w praktyce
warsztatowej, dzięki przeważnie niskiemu
poziomowi tych warsztatów, przeciwnie,
wskazując właściwe metody pracy i operu
jąc nowoczesnemi maszynami i narzędziami,
Tow. sądzi, te w ciągu 4-o letniego okresu
nauki postawi poziom zawodowego wy
kształcenia ucznia Szkoły Przemysłu G ra
ficznego na potrzebnym wysokim poziomie,
tak pod względem technicznym, jak i p rak
tycznym, co niewątpliwie odbije się korzyst
nie w swoim czasie na produkcji warsztatów.
Organem zwierzchnim Szkoły jest Rada
Nadzorcza, w skład której wchodzą nietyl
ko przedstaw iciele Organizacji W łaścicieli
Zakładów, ale, jak tego sobie życzą autorzy
artykułu, również i przedstawiciele Min.
Oświaty (Dep. Szkół Zawodowych), oprócz
przedstawicieli miasta i innych instytucji
społecznych. Praca Zarządu Szkoły prowa
dzona jest bezstronnie, z uwzględnieniem
przepisów władz szkolnych i istotnem do
brem sprawy, a nie z punktu widzenia czy
ichkolwiek bądź interesów. Uwagi organizacyj zawodowych brane są zawsze pod uw a
gę, o ile powyższym zasadom odpowiadają,
a jako chęć w spółpracy z temi organizacja
mi, może służyć dowód, że na posiedzeniu
Zarządu Towarzystwa z dn. 19 b. m. uchwa
lono wniosek rozszerzenia Rady Nadzorczej
Szkoły, celem powołania przedstawicieli organizacyj pracowniczych. Sprawa ta stanie
się aktualna po uzyskaniu zatwierdzenia
Władz.

ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWEGO
USTAWODAWSTWA ROBOTNI
CZEGO.
W licznych państwach przeprow a
dzono w ostatnich tygodniach ratyfi
kacje międzynarodowych
konwencji
pracy, skutkiem czego ogólna- ilość do
konanych aktów ratyfikacyjnych do
sięga 253. Wspomnieć należy w szcze
gólności o następujących ratyfikacjach:
Francja ratyfikow ała konwemcię uchwalooą w r. 1921 i ustalającą granice
wieku dla dopuszczenia robotników
młodocianych do pracy na statkach w
charakterze palaczy.
Indje ratyfikow ały konwencję o uproszczeniu inspekcji wychodźców na
statkach, uchwaloną w roku 1906, jak
również konwencję o równomiernem
traktowaniu robotników
obcokrajo
wych i tubylczych w razie nieszczęśli
wego wypadku przy pracy oraz kon
wencję o odszkodowaniu należnem ro
botnikom w razie choroby zawodowej.
Tę ostatnią konwencję ratyfikow ała
również Irlandja, podczas gdy W ęgry
ratyfikow ały konwencję, zakazującą
stosowania bieli ołowiu w przem yśle
malarskim. W reszcie A ustrja ratvfikowała warunkowo konwencję o upro
szczeniu inspekcji wychodźców na s ta t
kach.
W związku z tem zarejestrow ać trze
ba szereg faktów, mogących mieć po
ważne znaczenie dla dalszej ratyfikacji
konwencji W aszyngtońskiej o 8-godzmnym dniu pracy w przemyśle. W Niem
czech weszło 1-go stycznia b. r. w ty 
cie
rozporządzenie
wprowadza ące
8-godzinny dzień pracy dla licznych ro
botników przemysłu metalowego
W
Hiszpanji 8-godzinny dzień pracy roz
powszechnia się coraz więoej i według
obliczeń Międzynarodowego Biura Pra
cy pracowało już w końcu roku 1925—•
89,69 proc. robotników przem vsłowych nie więcej, jak osiem godzin na
dzień. Od tego czasu odsetek ten po
większył się w dalszym ciągu. W Mek
syku wprowadzony został 8-godz’nny
dzień pracy w handlu. Pozatem ukazało
się w Belgji rozporządzenie o czasie
pracy w urzędach pocztowych, a w Holandji przygotowano projekt ustawy o
stosowaniu 8-godzinnego dnia pracy w
sklepach oraz w szpitalnictwie,

CJI SOCJALISTYCZNEJ.

■ A ***

w y p ad k i n iesłu szn eg o p o d ejrz en ia , niż
w y p ad k i o b o jętn o śo i lu b b r a k k o n tro li.
M ożesz w ięc śm iało tam się zap isać, a
się n ie zaw ied ziesz. P rz y n ajb liższej zaś
okazji z a p ro p o n u ją cię n a c z ło n k a k o m i
sji rew izy jn ej. K ry ty k u je sz in n y ch —
p o k a ż , ja k trz e b a tę fu n k cję pełn ić.

W związku z artykułem p. t. „Orga
nizacja nowej Szkoły Graficznej w W ar
szawie", zamieszczonym w Nr. 26 „Ro
botnika" z dn. 25 b. m„ Zarząd Towa
rzystwa Kształcenia Zawodowego G ra
fików, jako koncesjonariusz Szkoły, ko
munikuje, że autorzy artykułu niesłusz
nie stają wyłącznie na gruncie potrzeb
przemysłu lito - chętni graficznego.

Co słuchać na świecle?

Wstęp wolny dla członków Związku,
członków Partji i Związków Zawodo
wych, oraz wprowadzonych przez nich
goścL

Z. S. S. R. p rez ese m m iejscow ego zwśi
zku hodow li b aw e łn y .

MILITARYZM STANÓW ZJEDNOCZONYCH.

Londyn, 29 stycznia. (AW). Jak o- i 825 oficerów. Koszt budowy jednego
świadcza szef marynarki amerykańskiej krążownika stanowić ma 140 milj. *L
nowo-budowane krążowniki w liczbie Nowe krążowniki będą posiadały naj
25 wyposażone będą w działa 8 calowe. większą z osiąganych dotychczas szybZałoga wynosić będzie 20.000 żołnierzy kości.

WIEDZA TO POTĘGA, POTĘGA — TO WIEDZA
ZAKŁADAJCIE WSZĘDZIE ODDZIAŁY T. U. R.

iNr. 30

W ARSZAW SKA
ORGANIZACJA P. P. S.
POSIEDZENIA, ZGROMADZENIA
ODCZYTY.

WYPADKI K R O N I K A
nam am Macom
STAN POGODY.

Prawdopodobny przebieg pogody w Pol
sce: Naogół chmurno, miejscami mglisto, z
wypogodzeniem w ciągu dnia. Na zachodzie
kraju przejściowy wzrost zachmurzenia.
Właściciel domu zabija lokatora.
Nocą lekkie przymrozki, Mr ciągu dnia od
Wczoraj około godz. 16-ej w domu 39 wilż na zachodzie i w środku Polski. Słabe
przy ul. Grodzieńskiej wynikła sprzecz wiatry południowe.

ZABÓJSTWO PRZY UL. GRODZIEŃ
SKIEJ.

W poniedziałek dnia 30 b. m.
Koło robót publicznych, O godz. 6 w loka
lu O. K. R. (Al. Jerozolim skie 6), odbędzie
się zebranie członków i sympatyków Koła.
Koło centraln. warsztat, saperskich. O
godz. 4 m. 30 w lokalu dzielnicy, W olska nr. ka między 32-letnim Mieczysławem Matokańskim, pracownikiem magistrackim,
44, odbędzie się zebranie koła.
Koło Gazowni „Kredytowa". O godz. 5 m. lokatorem tegoż domu, a Aleksandrem
30, w lokalu O. K. R., Al. Jerozolimskie 6, Rylem, właścicielem wspomnianego do
mu. W czasie sprzeczki Ryl wyjął na
odbędzie się zebranie koła.
Koło „Okęcie". O g. 4.30 w lokalu dziel gle nóż i zadał nim d o s Matokańskienicy, G rójecka 59, odbędzie się zebranie mu w klatkę piersiową. Cios był zadany
prawdopodobnie w serce, gdyż MaloKoła.
kański padł nieprzytomny Ł, przed przy
W e wtorek dnia 31 b. m.
byciem lekarza Pogotowia żyde zakoń
Komis)a Finansowa. O g. 7, Al. Jerozolim
czył. Na alarm lokatorów nadbiegł poli
skie 6, posiedzenie Komisji Finansowej W.
cjant,
który zabójcę aresztował i od
OJC.R. P.P.S.
prowadził do XIV komisarjatu.
śródmieście. O g. 7, AL Jerozolim skie 6,
posiedzenie kom itetu dzielnicowego.
DRAMAT RODZINNY.
M arymont. O godz. 7, Marymoncka 40,
Przy ul. Strzeleckiej Nr. 46 od kilku
posiedzenie kom itetu dzielnicowego.
Powązki. O godz. 7, Okopowa 30 m. 16, lat zamieszkiwał posterunkowy XIV ko
m isariatu 43-letni Józef Trześniewski.
posiedzenie kom itetu dzielnicowego.
Praga. O godz. 7, Brukowa 29, posiedzenie Trześniewski swego czasu był właści
cielem bufetu III inspekcji P- P- miesz
kom itetu dzielnicowego.
Koło rzeźników. O godz. 7 w lokalu przy czącej się w XIV kom. Po śmierci pier
wszej żony, która pozostawiła dwoje
hL Chłodnej nr. 41, zebranie Koła.

Sekretariat

Koła

Prac.

Kasy Chorych

czynny w środy, i piątki od godz. 18 do 20
m. 30 wiecz.
Koło łabr. „Perkun". O godz. 430 w lo
kalu dzielnicy, Brukowa 29, odbędzie się ze
branie Koła.

KOMUNIKATY WYBORCZE
W .O . K. R. P .P .S .
BACZNOŚĆ,

TOWARZYSZE Z FABRYKI

Koła fabryczne pepesowskie oraz
członkowie partji z fabryk w których
niema kół fabrycznych P. P. S. winni
niezwłocznie zgłosić do W. O. K. R,
termin masówek w swych fabrykach
na okres wyborów. Zgłoszenia przyjmu
je tow. Truszewski Al, Jerozolimskie 6
telefon 317-32 w godzinach od 10 do 12
i od 5 do 7 wieczorem.

dzied Trześniewski poślubił drugą żo
nę, z którą ty ł zaledwie 3 miesiące. Po
tem, przed 5-ciu laty, poznał on Florentynę Ryszkowską, którą jako gospody
nię i opiekunkę dla dzied, wprowadź*!
do swego mieszkania. Owocem ich 5-letmiego pożyda było dziecko. Od tego cza
su zaczęły się między niemi spory i nie
porozumienia, ponieważ Ryszkowską
zaczęła wyróżniać swoje dziecko, na
tomiast zaniedbywać dzieci Trześniewskiego. Wczoraj około godz. 14-ej wyni
kła znowu sprzeczka. Zdenerwowany
policjant schw ydł za rewolwer i wyce
lowawszy lufę w prawą skroń wystrze
lił. Zanim przybył lekarz Pogotowia
Trześniewski jut ży d e zakończył. W
szeregach policji Trześniewski służył
od początku zorganizowania straży oby
watelskiej, desząc się jaknajlepszą opinją u swych podwładnych.

BACZNOŚCI
WYRODNY SYN,
Wszystkie dzielnice należące do O.
Przy ul. Płockiej 40, został pobity
K. R. Warszawa Podmiejska winny się
niezwłocznie zgłosić po nowe odezwy i przez swego syna 73-letni Jakób Ostro
inne druki wyborcze do Sekr-' >tn O. wski, robotnik. Poszwankowanego star
ca opatrzył lekarz w ambulatorjum Po
K. R. Długa 19 w godzinach między 3—
gotowia.
7 wieczorem.
ZBRODNICZY NAPAD

RUCH ZAWODOWY
BACZNOŚĆ METALOWCY FABRYK
PRYWATNYCH I UWOJSKOWIONYCH!

Na ul. Krochmalnej w pobliżu Żelaz
nej został ugodzony nożem Karol L utek
lat 27, robotnik. Lekarz Pogotowia
stwierdził
dwie rany kłute lewego
przedramienia i rany klatki piersiowej.

POD KOLAMI SAMOCHODU.
W e wtorek, dnia 31 stycznia 1928 r.
o godz. 7 pp., w lokalu Związku M eta
Przy zbiegu ul. Szerokiej i Jagielloń
lowców —— ul. Leszno 53 — odbędzie skiej dostała się pod pędzący samochód
się posiedzenie mężów zaufania i dele 17-letnia Irena Tofilówna, z Pruszkowa,
gatów fabryk prywatnych i uwojsko- służąca u p.p. Strzałkowskich przy ul.
wionych.
Jagiellońskiej 10. Lekarz Pogotowia
Mężowie zaufania proszeni są o punk stwierdził wstrząs mózgu, złamanie pod
tualne i liczne przybycie.
stawy czaszki i ranę tłuczoną głowy.
Sprawy ważne.
Niepr--*tomną w stanie ciężkim prze
POWSZECHNY ZWIĄZEK ZAWODOWY wiozło Pogotowie do szpitala Przemie
nienia Pańskiego.
PRACOWNIKÓW HANDLOWYCH
I BIUROWYCH W POLSCE.
Zarząd Główny:

Str. 3

„ROBOTNIK", poniedziałek 30 stycznia

Warszawa, Graniczna 17.

Nowozałożony z inicjatywy Centralnej Ko
misji Związków Zawodowych w Polsce „Po
wszechny Związek Zaw. Pracowników Han* dlowyeh i Biurowych w Polsce" rozpoczął
energiczną działalność w kierunku zorgant
eowania i scentralizowania ruchu zawodo
wego pracowników handlowych i biurowych
w Polsce.
Na apel Centrali odezwała się prowincja
tak, że w całym szeregu miejscowości czyn
ne już są obecnie zalegalizowane oddziały
Związku, a legalizacja nowych oddziałów
jest w toku.
Miasta, które jeszcze nie weszły w kon
tak t z Centralą, a które chcą założyć od.
działy Związku, winny natychmiast porożu,
mieć się z Zarządem Głównym.^
S ekretarjat Centrali czynny jest codzieu
nie do godz. 3 po poł. w tymczasowym lo
kalu przy ul. Granicznej 17.

UPADEK Z I PIĘTRA.
Przy id. Pawiej 50 pozostawiona
chwilowo bez opieki 2-letnia Regina
Hofmanówna wdrapała się na parapet
okna I piętra i przez lufcik wypadła na
podwórze. Dziecko przeniosła matka
do ambulatorjum Pogotowia, gdzie le
karz dyżurny stwierdził ogólne potłucze
n ie.

MŁODZIEŻ.
Nadzwyczajne walne zebranie Z. N. M. S.
odbędzie się dn. 1 lutego b. r. o godz. 19 w
lokalu „Spółdzielni Mieszkaniowej", ul. Dłu
ga 19, Na porządku dziennym sprawy bardzo
ważne. Obecność wszystkich członków obo
wiązkowa.

Zebranie Komisji Rewizyjnej Warsz. Org.
Mł. TUR. odbędzie się dnia 31 b. m., t. J.
we w torek o godz. 7 wiecz. w lokalu OKR,
Al. Jerozolimskie 6. Winni stawić się t.t.:
Porczek I, Kuczyński, Niewiarowski i HuszW arszawski W ydział Kobiecy PPS. przy czówna.
pomina o zebraniu wtorkowem, przypadaKolo Śródmieście Org. Ml. TUR, im. Wa
jącem na dzień 31 stycznia r. b.
ryńskiego
urządza w lokalu ZZK przy ul.
Na zebraniu wygłosi referat tow. prof.
W ładysław Gumplowicz na tem at „Gospo Długiej 19 w poniedziałek 30 b. m o g. 7.30
darczy opis ziem polskich" (Leszno 53, pun wiecz .odczyt tow. Pokorskiego p. t. „W ra
żenia z Brazylji". Po odczycie ogólne zebra
ktualnie godz. 7 wiecz.).
Prosimy o liczny udział towarzyszek, to  nie członków. W stęp wolny dla wszystkich.

RUCH KOBIECY

warzyszów i sympatyków.

Ruch kult-oświatowy
®a! b. więźniów politycznych. Stow. b.
^'ęźniów politycznych, dorocznym zwyczaurządza bal byłych więźniów politycznych w dniu 1 lutego r. b. o godz. 10 wiecz.
^ wielkiej sali Związku Zaw. Kolejarzy, ul.
zerwonego Krzyża 20. Zaproszenia można
“trz y m a w lokalu Stow., ul. Leszno 53, coennie od 5—7 wiecz., a w dniu balu przy
wejściu na salę. Wolno wprowadzać gości.

Odczyt „W spółczesna grafika polska" prof.
Zrębowicza odbędzie się w salonie Zw. A r
tystów Plastyków (Nowy Świat 19) dn. 30
b. m. o godz. 7 wiecz. Bilety na ten odczyt
wydaje po ulgowych cenach KMKA, uL
Chmielne 49, w cenie 50 gr. do 1 *ł.
W ielka zabawa taneczna. Zapraszamy
wszystkich Turowców i sympatyków na
wielką zabawę taneczną, urządzaną sta ra 
niem Dzielnicy „Powiśle" w salach OKR-u,
Aleje Jerozolimskie 6 — dnia 4 lutego r. b.

Zarząd Koła,,Powiźl«".

Koszta uprzątania śniegu. Preliminarz budżetowy miejskich zakładów oczyszczania
miasta na r. 1927/28, przewidujący 356.400 zł.
na koszta uprzątania śniegu z ulic miasta,
wyczerpał się całkowicie i w związku i nowemi śnieżycami zaszła potrzeba wyjedna
nia nowych dodatkowych kredytów na ten
cel w sumie 300.000 zł. Dzienny w ydatek na
najem robotników i samochodów do uprzą
tania śniegu wynosi około 10.000 zł. W cza
sie od 13.XI 1927 r. do 21.1 1928 r. wywie
ziono z ulic miasta 183.394 m. sz śniegu wagi
141.530.000 klg.
!
Pobór. We w torek. 31 b. m. w lokalu przy
ul. Dobrej 72, odbędzie się dodatkowa
komisja poborowa dla poborowych, zamiesz
kałych w kom isariatach 6, 7, 8, 10 i 19-22,
podlegających P. K. U. Nr. 4 Na komisję
tę winni staw .ć się wszyscy ci poborowi,
którzy dotąd obowiązku tego z jakichkol
wiek powodów nie dopełnili.
Wstrzymanie emigracji do Argentyny.
Ukazało się rozporządzenie Ministra Pracy
i Opieki Społecznej z dnia 18 stycznia 1928
roku o wstrzymaniu emigracji do Argenty
ny na przeciąg trzech tygodni, poczynając
od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządze
nia. Wstrzymanie emigracji nie rozciąga się
na osoby, zamierzające emigrować do A r
gentyny do swych rodzin (dzieci do rodzi
ców, rodzice do dzieci) oraz osoby, posiada
jące imienne wezwania od swych krewnych,
względnie znajomych w Argentynie zamiesz
kałych, poświadczone przez polską placów
kę konsularną w Buenos Aires, o ile przed
stawią urzędowi emigracyjnemu, względnie
jego ekspozyturom, niewątpliwe dowody, iż
należą do jednej z wymienionych dwuch kategoryj osób. Rozporządzenie niniejsze w cho
dzi w życie z dniem ogłoszenia.
Specjalny Krzyż Zasługi dla policjL Ce
lem wyróżnienia wybitniejszych wypadków
dzielnego zachowania się policjantów w w al
ce z przestępczością, powzięty został przez
Rząd projekt ustanow ienia dla policji sp e
cjalnego „Krzyża Zasługi za dzielność”. Do
Krzyża tego przywiązana ma być dożywot
nia pensja w wysokości 200 zł. rocznie za
nadanie Krzyża po raz pierwszy, oraz d ru 
gie 200 zł. za r.adanie po raz drugi (za trze
cie nadanie pensja nie będzie się powięk
szała). Nadane dotychczas zwykłe Krzyże
Zasługi, jeśli przyznane zostały odznaczorym w związku z wykazaną dzielnością w
służbie — zamienione zostaną na Krzyż
specjalny z przywiązaną doń pensją.
Odpowiedni p r o j e k t rozporządzenia został
już ostatecznie opracowany i wejdzie w naj
bliższym czasie pod obrady Rady Ministrów,

Jeneralne Przedstawicielstwo:

P o lsk ie Z ak łady
W a r s z a w a , F o k s a l 18,

TEATR I MUZYKA
Szli w teatrach m i e j s k i c h
N arodow y
o 8-ej w. „ Z rzę d n o ść i p r z e 
k ora" i „L ekarz m iło ści"

L e tn i
o 8 ej w. „Szkoła wdzięku"

Teatr Wielki. Dziś opera nieczynna, we
w torek „Trubadur".
T eatr Narodowy. „Lekarz miłości", oraz
„Zrzędność i Przekora" z Frenklem.
Teatr Letni, Dziś i dni następnych „Szko
ła wdzięku”.
Teatr Polski. „Juljusz Cezar”.
T eatr Mały. „Moralność Pani Dulskiej".
We w torek prem iera komedji Kiedrzyńskiego pod tyt. „Niepoprawni kochankowie"
t
Malicką.
Teatr Praski. Dziś „Mindowe, król litew 
ski" Słowackiego.
Operetka w Nowościach. „Piękność z
Nowego Jorku".
O godz. 10 wiecz. rewja p. t.: „Hokus Po
kus"
T eatr Znicz dziś nieczynny.
T eatr „Qui Pro Quo". Rewja p. t. „Typki
z Qui Pro Quo".
T eatr „Czerwony As“. Codziennie pro
gram p. t.: „Biały karnaw ał”.
T eatr Sensacji. „Nieuchwytny".
„W esoła Jama*', dawniej . Eldorado", ul.
Hoża 29, Dziś „Oj, jej, aż dwuch"!
Cyrk. Dziś 1 dni następnych wyścig samo
chodów, ścigających się w powietrzu.

„W ODEW IL"
N owy-świat 43. Pocz. o g. 4-ej
PIERWSZY
POLSKI FILM ARTYSTYCZNY

„PRZEZNACZENIE"
pg. powieści LEO BELMONTA — Re
żyseria JANU'-ZA STA RA
W rolach głównych:
Najmilsze, najmłodsze i najbardziej
urocze „ G w i a z d y" ekranu
6 - ł e t n i e B IA N K A D O D O i M U SIA
D A JC H E S Ó W N A
na czele najwybitniejszych artystów
sceny i filmu.

CO GRAJA DZISIAJ
WIELKIE ZWYCIĘSTWO
POLSKIE W CORTINA
D’AMPEZZO.

K I N A
Colosseum: „Czerwona tancerka"*
Apollo: „Przyjaciel domu".

O n eg d aj o d b y ły s'-9 w C o rtin a d ’A tnStylowy: ..Poeta - żebrak ’.
pezzo, p rz y w ielkim n a p ły w ie p u b licz
Casino: „Wschód słońca-.
n o śc i i w ło sk ich p rz e d sta w ic ie li rz ą d u
Miejski: „Zamach".
za p o w ied z ia n e zaw o d y w h o ck e y u lod.iPalace: „Napoleon".
w ym p o m ięd zy P o lsk ą i W ło ch am i. P o l
Pan, Corso: „Książę Seliman".
sk a o d n io sła p io ru n u ją ce zw y cięstw o
Rococo: „Książę krwi" (Rudolf Valentino).
n ad p rzeciw n ik am i, b ijąc ich w sto su n k u
Splendid: „Księżna Masza".
5 : 1 . L icznie z e b ra n a p u b liczn o ść
Wodewil: „Przeznaczenie".
e n tu z ja sty c z n ie o k la sk iw a ła z w y c ięsk ą
1 Capitol: „Mogiła Nieznanego Żołnierza".
d ru ż y n ę p o lsk ą. W d ru ż y n ie p o lsk ich aŚwiatowid: „Księżna Masza".
k a d e m ik ó w zw łaszcza A d am o w sk i do
Filharmonja: „Monte Carlo w płomieniach".
k a z y w a ł cu d ó w zręczn o ści, p rze su w a ją c
Tombola: „Serce".
się ja k b ły sk a w ic a po lo d zie w pogoni
Mignon (Marszałkowska): „Chata za wsią”.
za k rąż k iem . W ło si p rze czu w a li p rz e 
Mewa: „Noce szału”.
g ra n ą po św ietnym w y n ik u p o la k ó w z
a u s trja k a m i, n ie p rzy p u sz cz ali je d n ak
Muza (ul. Mokotowska): „Zew morza”.
ta k w y so k o cy fro w eg o z w y c ięstw a p o la 
Czary (ul. Chłodna): „W ieża miłości".
ków .
Bajka (uL Żelazna): „Pat, Patachon i w ie
P o za A d am o w sk im w y ró ż n ił się T u loryb".
p alsk i, k tó r y u zy sk ał w ięk szo ść b ra m e k .
Italja (ul. Wolska): „Pat i Patachon".
D zięk i te m u zw y cięstw u P o lsk a zd o b y ła
Ira (ul. W olska): „Królewskie klejnoty”.
n a w łasn o ść p u h a r p rz e z n a c z o n y d la
Uciecha (ul. Złota 72): „Dla szczęścia
h o ck e y o w eg o a k a d e m ic k ie g o
m istrz a
dziecka".
św iata.
Sokół: „Miasto tysiąca uciech".
Z a ra z p o m eczu d ru ż y n a w ło sk a w y 
je c h a ła do S t. M oritz, d ru ż y n a p o lsk a
Uranja: „K adet marynarki".
zaś u d a ła się do D avos, gdzie ro z e g ra
„Miraż", ul. Czerniakowska. „Wesoła
jed en m ecz z ta m te jszą re p re z e n ta c ją , wdówka".
sta m tą d d o p ie ro u d a się n a O lim pijskie
Naokoło Świata (ul. Chłodna): „Siódme
Ig rz y sk a Z im ow e do S t. M o ritz.
niebo".
Forum (ul. Nowiniarska): „Pod osłoną
ZAWODY ŁYŻWIARSKIE W WARSZAWIE
nocy”.
W drugim dniu zawodów łyżwiarskich or
ganizowanych przez WTŁ. odbył się bieg
1500 mtr. W biegu tym zwyciężył Doley w
LOTERJA FANTOWA,
czasie 2:53.3. W ogólnej klasyfikacji jazdy
organizowana
przez Komitet Gwiazdki
szybkiej (500, 1500 i 5000 mtr.) wygrał Do
ley przed Napieraczem. W biegu pań na Robotniczego Tow. Przyjaciół Dzieci
1000 mtr. i na 5000 mtr. p. Nehringowa osią rozpoczęła sprzedaż losów. Losy naby
gnęła czasy 2:24.4 i 12:07.1. Następnie p. Nc- wać można we wszystkich cukierniach,
hring postawił rekord polski w biegu go przedsionkach teatrów, kin i lokalu
dzinnym, osiągając 24 ldm. 781 mtr.

Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci, ul. Marszałkowska 74, m. 11.
Wczorajszy mecz hockeyowy pomiędzy Po odbiór fantów należy się zgłaszać
zespołami Legji i W. T. L. zakończył się za codzien od godziny 6—8 wieczorem,
LEGJA BIJE W. T. Ł. 3 i L

służone® zwycięstwem Legji
3 : 1 (0 :1 , 2 : 1).

w

stosunku

Marszałkowska 74, m. 1L
Cena biletu 50 groszy.

S IE M E N S

S. A.

tel. 30-31, 294-50, 29-16.

Z

RADJOSTACJf
WARSZAWSKIEJ.
PONIEDZIAŁEK.

11.40—12 00 Komunikaty P. A T. 12.00 —
Sygnał czasu, hejnał z wieży Marjackiei w
Krakowie, komunikat lotniczo - meteorolo
giczny, oraz koncert z płyt gramoionowyc-.
14.40 — Komunikat P. A. T. 15.00 — Komu
nikaty — meteorologiczny, gospodarczy, oraz
nadprogram. 15.20 — 16.00 Przerwa. 16.00—
16.25 Odczyt p. t. „Rola kresów w dziejacn
Polski (Gdańsk i Pomorze)" wygł. prof. H en
ryk Mościcki. 16.25 — 16.40 Nadprogram
i komunikaty. 16.40— 17.05 Odczyt p. t.
„Język polski w w. XIV-ym" — wygi. prof.
Stanisław Słoński (Z cyklu „Z dziejów języ
ka polskiego) 17.05— 17.20 Komunikaty P.
A T. 17.20—17.45 Odczyt p. t. „Kształcenie
nauczycieli szkół powszechnych zagranicą"—
wygł. p. Marja Dzierzbicka (z cyklu odczy
tów, organizowanych przez Min. W. R. f O.
P.) 17.45—18.15 Program dla dzieci „Audy
cja szkolna’1 — w wykonaniu uczennic W ar
szawskiej szkoły powszechnej Nr. 3 (kolendy, pieśni, recytacje). 18.15— 18.55 Transmi
sja muzyki tanecznej z Kawiarni „G astro
nomia". 18 55—19.05 Komunikaty P. A. T.
19.05 — 19.15 Komunikat rolniczy. 19.15 —
19.35 Rozmaitości wygł. p. Tadeusz Bocheń
ski. 19.35—20.00 Lekcja języka francuskiego.
Lektor prof. L. Roquigny. 20.00 — 20.30
Przerwa. 20-30 — Koncert wieczorny k a
meralny. W przerwie biuletyn „Messager
Polonais". Wykonawcy: Stanisława Argasińska — śpiew, Irena Dubiska (skrzypcj),
prof. Zygmunt Butkiewicz (wiolonczela) i
prof. Ludwik Urstein (fort.) 22.00—22.05 Sy
gnał czasu i komunikat lotniczo - meteoro
logiczny. 22.05—22.20 Komunikaty P. A T.
22.20—22.30 Komunikat policyjny, sportowy,
oraz nadprogram. 22.30—22.45 Komunikaty
P. A T.

WTOREK.
11.40—12.00 Komunikaty P. A. T. 12.00—
Sygnał czasu, komunikat lotniczo - mete
orologiczny, gospodarczy oraz nadprogram.
14.40—15.00 Komunikaty P. A. T. 15.00 —
15.20 Komunikaty: meteorologiczny, gospo
darczy i nadprogram. 15.20—16.25 Przerwa.
16.25— 16.40 Nadprogram i komunikaty.
16.40 — 17.05 „Wśród książek", Prz gląd
najnowszych wydawnictw omówi prof. Hen
ryk Mościcki. 17.05— 17.20 Komunikaty P.
A. T. 17.20 — 17.45 Odczyt p. t. „Rappcr.swil — zbiory i idea przewodnia’* — wygłosi
dr. Lewak. 17.45— 18.45 Koncert popołudnio
wy. Wykonawcy: P. R. pod dyr. Józefa Ozimióskiego, Maurycy Janowski (śpiew) i He
lena Zalewski (akomp.) 18.45— 18.55 Roz.
maitości wypowie B, Ludwik Lawiński. 18.55
—19.05 Komunikaty P. A. T. 19.05 — 19.15
Komunikat rolniczy oraz transm isja z K ra
kowa notowań giełdy zbożowej krakowskiej.
19.20 — Transmisja z Poznania. 22.00 —
22.05 Sygnał czasu i komunikat lotniczemeteoTologiczny. 22.05—22.20 Komunikaty
P. A. T. 22.20 — 22,30 Komunikaty: policyj
ny, sportowy, oraz nadprogram. 22.30 —
23.30 Transmisja muzyki tanecznej, 23.30 —
23.45 Komunikaty P. A T.

Z GIEŁDY
Warszawą, dnia 29 stycznia godz. 10 wfsez.
Kursy nieurzędowe.
Na dzisiejszym prywatnym rynku akcyj
nym tendencja ospała, w skutek czego kur
sy kształtow ały się niżej ostatnich notowań
urzędowych (giełdy sobotniej).
Listy Zastawne złotowe nieco słabiej i
bez ruchu.
Dolar gotówkowy w obrotach pozagiełdo
wych nie wykazuje żadnych wahań — 8.88
i pół (obroty b. małe).
Rubel złoty 4.6S w płaceniu 100 złotych W
złocie 172.00,
O broty akcjami średnie.

Artykuły I korespondencje, przezna
czone do „Matki l Dziecka" należy
przesyłać do redakcji „Robotnika" dla
fow. Janiny Ryngmanowej.
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l-szy ROBOTNICZY
KROK BOKSERSKI.

MIGAWKI SPORTU ROBOTNICZEGO ZAGRANICĄ.

Wczoraj odbyły się w lokalu R. K. S.
„Skra" zorganizowany przez W. R. S. K. O.
I robotniczy „krok bokserski przy udziale
pięściarzy „Skry", „Gwiazdy" i R. D. S.
„Czerwoni". TUR „Wola" i „Powiśle" z nie
wiadomych powodów nie przysłały zawodni
ków. Wyniki poszczególnych spotkań przed
stawiają się następująco:
W wadze muszej: Urban (Czerwoni), ma
jąc przewagę w pierwszej i ostatniej rundzie
pokonał na punkty Trzcińskiego (Skra).
W wadze koguciej: Janiszewski (Czerwo
ni) nierozstrzygnął walki ze Strzelcem II
(Skra), przyczem z początku przeważał
Strzelec, w ostatniej rundzie zaś, bezapela
cyjną przewagę miał Janiszewski.
W następnym
spotkaniu: Borensztajn
(Gwiazda — waga piórkowa), przegrał z Fir
lejem (Czerwoni — waga lekka). Ostatnia
walka została przerwana przez sędziego w
drugiej rundzie z powodu zbyt wielkiej prze
wagi Firleja.
W w adze lekkiej: Epelszfajn (Gwiazda)
odniósł niespodziewane zwycięstwo nad
Malessą (Skra) przed poddanie się tego os
tatniego w pierwszej rundzie.
W w adze piórkowej: przyznano zwycię
stwo Pankiewiczowi (Skra) nad Majerowiczem (Gwiazda), gdyż ten ostatni zrzekł się
dalszej walki
W ostatniej walce Celnik (Gwiazda — wa
ga średnia) zwyciężył Kwiatkowskiego (Skra
— waga półśrednia) w I minucie przez
knock - ont.
Poza konkursem odbyła się walka pomię
dzy Strzelcem Ul a Więckowskim IV ze
Skry (waga papierowa), zakończone zwy
cięstwem Więckowskiego IV na punkty.
Spotkanie było 2 rund. po 1% m. każda.
W ogólnej punktacji pierwsze miejsce za
jęli „Czerwoni" (5 pkt.) przed „Gwiazdą"
(4 pkt.) i „Skrą” (3 pkt.).
Sędziował w ringu tow. Majer. Arbitrami
byli tow. tow. Kruk, Tytelman 1 Magid.

HARALD BERGSTEDT.

PŁACZ MAŁP
Żyły sobie małpy w lesie, niby w raju.
Ani kwestji mieszkaniowej, ani zamie
ci śnieżnych, ani głupich tarapatów z
podatkami, ani opłat kościelnych.
Zechcesz jeść — wystarczy wyciągnąć
kosmatą łagkę po banana; nudno ci —
bujaj se na gałęzi, wdrapuj się na szczy
ty palm, biegaj sobie pomiędzy rozmaitemi gatunkami orchidei, mruż oczy na
słońce i słuchaj melancholijnego szmeru
leśnego strum yka — tam w dolel
To też żaden tw ór ziemski nie osiąg
nął takiego stopnia błogostanu, co one.
Ale oto pewnego fatalnego dnia wpa
dło im do łap znakomite dzieło Karola
Darwina „O pochodzeniu człowieka" _
od małpy. Dzieło, prawdę mówiąc, zu
pełnie nie nadające się do czytania dla
m ałp .
Dzieło to oszołomiło je poprostu.
Czyżby więc człowiek, pan przyrody,
był rzeczywiście, tylko... Nie, to niemo
żliwe!.,.
Małpy połykały k artkę po kartce z
biciem serca. Ależ tak, nie ulega naj
mniejszej wątpliwościl Argumenty są
niezbite.
Gdybyż to jeszcze książka napisaną
była przez jakąś wychudłą małpę, w na
padzie manji wielkości czy halucynacji.
Gdzie tam! Książkę napisał jeden z re 
prezentantów wzniosłego rodzaju, je
den z najbardziej uczonych i znakomi
tych mężów.
Małpy zostały oszołomione niemniej
niż byliby oszołomieni jacyś biedacy,
gdyby im zakomunikowano nagle, że po
siadają krewniaków miljonerów w Ameryce.
I pomyśleć tylko! Ludzie, ci wspania
li, ci boscy ludzie — są kuzynami małp,
ich szlachetnymi krewnymi po krwi!
Tęsknota ogarnęła małpy. Wszystkie
barwy leśne jakgdyby zbladły w ich oczach, banany straciły wszelki smak,
cały przepych przyrody podzwrotniko
wej przesłoniło jakgdyby ubóstwo szpi
tala, w którem pędziły swój nędzny ży
wot biedne małpy, wzgardzone przez
swych bogatych krewnych..
Postanowiły wreszcie złożyć wizytę
owym bogatym krewnym, i z delegacją

Dziś bez wstępu. Bez „gadaniny '
ruszamy w naszą tygodniową podróż
sprawozdawczą po Związkach Sportu
Robotniczego Europy.
NIEMCY.
Pływacki sport robotniczy w Niem
czech należy bezwzględnie do najsilniej
szych liczebnie i jakościowo gałęzi pro
letariackiego sportu kontynentu euro
pejskiego.
Rozmach z jakim towarzysze niemiec
cy zabrali się do propagandy pływania
wydaje rezultaty wręcz imponujące.
Z roku na rok wzrasta potężna armia
miłośników sportu wodnego, który pod
względem zdrowotnym nie nasuwa ża
dnych objekcji.
W roku 1927 około miljona uczestni
ków wzięło udział w przeróżnego ro
dzaju kursach i zawodach pływackich,
których naliczono 37.337.
Okrągło 15.000 adeptów pływania
poddano próbie egzaminacyjnej, polega
jąoej na sprawdzeniu umiejętności utrzy
mywania się na powierzchni wody w
ciągu 15 minut. Większość egzaminów
wypadła dodatnio.
Rzecz prosta, iż wszelkie sporty,
mające jakikolwiek związek z pływa
niem, t. zn. sporty wodne pośpieszyły
za rozwojem pływactwa. Dowodem nie
chaj będzie fakt, iż piłkę wodną (waterpolo) uprawia około 700 klubów.
ŁOTWA,

wiarskie mistrzostwa okręgu ryskiego,
które przyniosły szereg doskonałych
wyczynów. Mistrzem wszystkich dy
stansów został fenomenalny W itthop,
grupując łącznie 3069,58 pkt. przed
Dundurs'em 2935,54 pkt.
Oto ważniejsze wyniki zwycięzcy:
500 m tr, — 52,20; 5.000 m tr. — 10:20,8,
1.500 m tr. — 21:23,4.

CZECHOSŁOWACJA.
Ruch sportowy robotników czecho
słowackich nie ogranicza się li tylko da
kształcenia ciała, lecz współpracując
ściśle z organizacjami sccjalistycznemi,
dąży do wychowania świadomego swych
zadań i celów obywatela - socjalisty.
Ciekawym dokumentem łączności po
między sportem robotniczym, a ruchem
kulturalno - oświatowym socjalistów
Czechosłowacji, jest statystyka, którą
nadesłano nam przed kilku dniami, a
którą umieszczamy poniżej. Oprócz ca
łego mnóstwa zawodów sportowych w
roku 1926 zorganizowano dla tam tej
szych sportsmanów: 3243 wieczory dys
kusyjne, na których poruszano tem aty
z różnych dziedzin społecznych: 2 4 2 2 —
odczyty; 2360 — przedstawień teatral
nych; 804 — wieczory towarzyskie.
Równolegle z troską o odpowiedni
poziom uświadomienia socjalistycznego
idzie praca nad podniesieniem poziomu
sportowego poszczególnych gałęzi spor
tów. Nowym przykładem tego jest po
wołanie do żyoia piłkarskich szkół tre
ningowych w poszczególnych okręgach.
Szkoły te dostępne są dla wszystkich
klubów robotniczych.
Przykład godny naśladowania!

Robotniczy sport łotewski żyje pod
znakiem zimy. Hokey, łyżwiarstwo —
oto codzienne „menu" sportowe towa
rzyszów z północo - zachodu.
Cały ruch na tern polu grupuje się w
Rydze, gdzie życie sportowe pulsuje na
ALZACJA I LOTARYNGJA.
der intensywnie, promieniując przykłidem i zachęcając do pracy prowincję.
Związek
tutejszych
stowarzyszeń
Ostatnio odbyły się robotnicze łyż sportowych robotniczych, podległy ogól

na czele udały się w drogę po szczy
tach drzew.
Po kilku dniach dobrnęły do krajów,
zamieszkałych przez ludzi i wyciągąęły
szyje.
Jakiż wspaniały widok! Domy... pa
łace... bulwary... pomniki... fontanny...
tramwaje... automobile ! I tłumy, tłumy
ludzkie. Ulica huczy, szumi... Och. jak
że wielkie są tłumy, jak potwornie wiel
kie!
Siedzące na szczytach drzew małpy
wydały się naraz same sobie takiemi ma
luteńkiemi, nieszczęsnemi, kosmatemi.
Czy doprawdy te dumne stworzenia są
również małpiego rodu? A ten raj, nie
miasto, czyż naprawdę jest obozowi
skiem małp? Nie, nie, nie! Ten Darwin,
jednakowoż, musiał okropnie łgać!
I
małpy już, miały się wycofać jak pysz
ne, gdy naraz jedna bystrooka małpa po
częła krzyczeć i pokazywać łapą w dół,
jak szalona:
— Patrzcie! Patrzcie, Tam!
W szystkie spojrzały w tę stronę.
Jakiś uliczny przechodzień przycze1
pił sobie do kapelusza wstążkę zieloną;
inni zauważyli to, rzucili się ku niemu
i jeden po drugim jęli przyczepiać so
bie takie same wstążki..
Na ten widok jak gdyby ciepła struga
wody załaskotała słodko grzbiety małp
— Głos krwi! Głos krwi! — zaszeptały i z wytężoną uwagą poczęły przyglą
dać się temu, co się dzieje w dole.
Ktoś z ludzi począł gwizdać jakąś
piosenkę i wkrótce cała ulica jęła gwi
zdać tę samą piosenkę, właśnie tę samą.
— Głos krwi! Głos krwi! — cieszyły
się małpy, klaszcząc w łapy. — Niewąt
pliwie są oni z naszej krwi.
Ludzie płynęli falą do jakiegoś wiel
kiego gmachu. Małpy zaczaiły się bli
sko u okien i poczęły podglądać.
Na katedrę wszedł jakiś człowiek.
Wyglądał bardzo dostojnie, w twarzy
miał głęboką troskę. Inni ludzie siedzie
li na ławkach, mając takie same zatro
skane miny.
Mówca nagle roześmiał się, i w net ca
łe zgromadzenie ryknęło śmiechem. Na
stępnie zapłakał, i wnet cała sala poczę
ła wycierać nosy. W reszcie począł mó
wić z wielkim zapałem, wybałuszył oczy
od szlachetnego oburzenia, i wnet wszy
scy słuchacze poruszyli się, wzburzeni.

Małpy ucieszone, obrzucały się tylko
spojrzeniami. Oczy świeciły im się z ra
dości.
— To nasza krew, nasza krew! O, mi
li krewni! Ze też nareszcie sądzonem
nam jest odnaleść się nawzajem!
Deputaoja powoli zlazła z drziew,
udała się do pałacu gubernatorsklego i
sprezentowała się gubernatorowi, nie
panując nad sobą z radości.
— Ekscelencjo, jesteśmy tylko bied
nymi kuzynami pańskimi, jesteśmy mie
szkańcami lasu... Ale sądzimy, że za
równo panu, jak i nam, jest miło odno
wić węzły rodzinne, a przeto...
— Pfuj, a to co za najście! — krzyk
nął gubernator, który właśnie nie był
darwinistą, — i zadzwonił. Natych
miast zbiegli się jego czarni lokaje z
miotłami i kijami.
— Wypędźcie stąd tę obrzydliwą, ko
smatą hałastrę! Precz, precz!
Deputacja rzuciła się do ucieczki w
panice, dopadła po dachach i kominach
do reszty małp, oczekujących na nią na
szczytach drzew i zdała smętną relację
0 ubolewaniu godnym przebiegu audjenc l"i'

Biedne małpy! Jakiż żal, jakież roz
czarowanie! Rodzeni krewni pogardza
ją niemi!
Przez dwa tygodnie unosił się po no
cach ze szczytów palm płacz żałosny:
— Och, bracia, bracia! Nie odtrącaj
cie od siebie swych biednych krewnia
ków! Nie opuszczajcie nas w naszem po
niżeniu i ubóstwie! Bracia, bracia! Przy
puśćcie nas ku sobie, pozwólcie poleżcć
na waszych kanapach, pobywać na w a
szych zebraniach, pojeździć w automo
bilach, posiedzieć w klozetaoh, jak wy
wszyscy. Och, bracia, bracia! Kochani,
mili bracia!!!
Skończyło się na tem, że gubernator
wysłał oddział strzelców i ci dali jedną
1 drugą salwę do ukochanych braci...
W tedy małpy rzuciły się na złamanie
karku, uciekając w głąb odwiecznego
lasu.
Ale, niestety, teraz już jakdyby znik
nął ich wesoły żywot. Ponure, skwaśniałe siedziały małpy, każda na swem drze
wie i albo kłóciły się, albo Wymyślały
sobie. Banany nie lazły im do gęb, po
nieważ w mieście zaznały ciastek. S tra
ciły chęć do bujania się na gałęziach,

w y
SPORT ROBOTNICZY
W KRAJU.

nemu związkowi francuskiemu przystę
puje do usilnej pracy propagandowej
Robotnicze grupy sportowe przy T o
sportu. W pierwszym rzędzie propa
warzystwie
Ochrony Zdrowia („Toz )
ganda zdąża w kierunku rozprzestrze
nienia piłki ręcznej, która cieszy się tu odbyły w ubigłym tygodniu W alne Ze
branie przy udziale około 200 członków.
taj szczególnein zainteresowaniem.
Ze sprawozdania Zarządu okazało się,
Na zakończenie garść wiadomości z że Organizacja liczy 341 członków, z te
międzynarodowego biura prasowego, go około 60 procent kobiet. Klub posia
odnośnie krajów należących do Między da 14 grup gimnastycznych. Poza gim
narodówki Lucerneńskiej.
nastyką członkowie zajmują się piłką no
**
żną, koszykową, siatkową, ping-pongiem
•
i t. d. Ostatnio utw orzyła się również
Międzynarodówka wspomniana zrze sekcja pływacka.
sza Związki robotnicze 20 krajów. Naj
W ubiegłym sezonie klub urządził sze
większą liczebnie siłą sportową dyspo reg imprez instruktorskich, między innenuje proletariat niemiecki, liczący z gó mi członkowie uczestniczyli w kursach
rą 1.100.000 członków.
instruktorskich Związku Robotn. Stow.
Polska w ogólnej kolejności za knuje Sportowych, oraz w II czechosłowackiej
siódme miejsce, dystansując takie kraje Olimpjadzie Robotniczej w Pradze.
Do nowego Zarządu wybrano
tow.
jak Francja, Belgja, Anglja i dzie
tow. Bernarda, Bemfelda, Goldzamera,
sięć pozostałych.
Dua, M orrisa i Flinkiera. Głównym in
Zważywszy, iż sport robotniczy roz
struktorem został tow. Goldfajt.
wija się u nas normalnie dopiero od lat
R. D. S. „Ogniwo" zorganizowało w*
kilku, można rokować jaknajbardziej
własnym
lokalu ośrodek zimowy wy
różowe nadzieje na przyszłość.
chowania fizycznego dla lekkoatletów
Jeżeli chodzi o gałęzie sportów, u- i bokserów tego klubu. Treningi odby
prawianych w poszczególnych krajach, wają się w czwartki i soboty od 7 wiecz.
to statystyka przedstawia się następują
Gwiazda stołeczna obchodzi w naj
co: Na ogólną ilość 20 krajów gry spor bliższym czasie 5-lecie istnienia klubu.
towe uprawia 13, lekką - atletykę 17, W związku w tem projektowane są uro
ciężką atletykę 13, kolarstwo 8, pił czystości oraz zawody sportowe z klu
kę nożną 19, tennis 4, pływanie 14 oraz bami stołecznemi i niektóremi prowuw
sporty zimowe 10.
cjonalnemi.
Jak więc widzimy, najbardziej rozpo
W Krakowie zorganizowała R. K. S.
wszechniony jest footbal i lekka - atle „Legja" robotnicze zawody ping-pengotyka.
we. Nowozałożona sekcja „Legji” poko
No, wypada mi się już pożegnać z nała w pierwszych zawodach „Amato
Czytelnikami. Rozłąka nasza musi trwać, rów" 8:2. Zawody rewanżowe rozegra
niestety, tydzień. Może w przyszłości ne w ubiegły piątek przyniosły ponow
będziemy mogli częściej z sobą obco ne zwycięstwo „I,egji“ w stosunku 9:1.
Mecz szachowy, rozegrany pomiędzy
wać.
„Legją"
krakowską, a „Orlętami" przy
Mieczysław KraL
niósł zwycięstwo pierwszej w stosunku
12 i pół do 3 i pół.
I. K-ski.

gdyż w mieście poznały elektryczne ka piemu... Gorzej! Zesmrodu naw et mał
ruzele! Za to co wieczór właziły na pom robiło się mdło!
szczyty palm i żałosny, posępny płacz
Z oddali, ze wszech stron widnokręgu
ich biegł stam tąd ku ziemi obiecanej, w już dolatywał huk armat — wszędzie od
której zamieszkali ich czcigodni krewni. bywała się ta sama walka. Dym i smród,
•*
smród iście małpi spowił cały świat; ca
»
Lecz oto, kilka lat temu, pewnej ci ła ziemia jakgdyby znalazła się w mocy
chej nocy usłyszały małpy po drugiej małp, prześmiardłszy małpami..,.
* *
stronie okropny hałas i krzyk. Nie mo
*
gły się opanować. Cały małpi ród znów
Małpy leśne trzęsły się ze strachu na
ruszył z miejsca, udając się na długą w ę szczytach drzew, całemi tygodniami pa
drówkę do krainy ludzi.
trząc na szał ludzki. Widziały, jak o b ra
Ach, co za straszne rzeczy!, W rzała cały się w ruinę wielkie miasta, jak w
tam wojna. Zaczęła się wprawdzie ślady za rzezią i pożogą, szły zaraza i
gdzieś tam daleko, lecz wkrótce i tutej głód. Widziały, jak znaleźli się naraz fisi mieszkańcy zaczęli się burzyć, ogar lantropowie i jałmużnicy, jak po całym
nięci żądzą walki. W głowach ich wi świecie zaczęła się naraz febra biegani
rowało, ręce i nogi trzęsły się, dech za ny z miseczkami dobroczynnemu.. Mał
pierało im w piersiach... Odetchnęli py leśne patrzyły, patrzyły na to..
i
wreszcie wolniej: ktoś zbił szybę w ok naraz pewnego pięknego dnia, rzuciły
nie sklepu — i wnet w całem mieście się do ucieczki niby ścigane przez bie
nie zostało ani jednej szyby, wszystkie sy, bez opamiętania, w swoje strony.
wybito co do jednej. Nagle rozległ się Pędziły bez zatrzymywania się, dopóki
wystrzał — wnet zagrzmiały salwy po nie poczuły się zupełnie bezpieczne,
całem mieście... Gdzieś ktoś podpalił w lesie ojczystym, na kochanych starych,
dom, i w kilka minut potem płonęło pół drzewach bananowych. O, lesie, lesiel
miasta. Jeszcze godzina — i ludzie na O. r<-izle*łv. rfp-fi- oichv. radosny lesie!
wyścigi jęli się wzajem wieszać na latar Małpy aie przypuszczał* dotąd, że jest
niach, a małe dzieci nabijać na bagnety. on tak wielki, taki piękny, majestatycz
W tedy załkały przerażone małpy le ny!
śne:
Słońce poranne rzucało blask swój na
— Bracia, opamiętajcie się, bracia... orchideje i banany. W szystko śpiewa
0 krwi nasza! O krwi!
ło, wszystko pachniało ciepłem, błogo
Ale już było za późno. Ludzie rzucali ścią, radością życia. I małpy naraz wpa
się na siebie z nożami i z całej siły w bi dły w szał radości, poczęły skakać, wy
jali je sobie w serca. Włosy stawały dę wijać koziołki. Teraz dopiero zrozumia
ba, głowy opadały, ramiona podnosiły ły małpy, że są prawdziwemi dziećmi
się, szczęki zaciskały, zęby zgrzytały. słońca, dziećmi wesela, beztroski. Ze
Dokoła trzask, wir ludzki, tłok niesły smutkiem pomyślały o swych dalekich,
chany, wicher odurzającej walki... Dzwo biednych krewnych, którzy kiedyś, w
oj
ny huczały, arm aty grały... Łkania, jęki, nieszczęsnym dniu, porzucili lasy
wycie... — wszystko to zmieszało się ze czyste... A wieczorami, siedząc na szczy
sobą, zlało, że nic nie można było roz tach palm i patrząc na zachód słońca nad
różnić. W całem mieście ani krzty spo orchidejami, wsłuchując się w szmer
koju, zimnej krwi!
strum yka w dole, zwracały swe czarne,
Od czasu do czasu wyczerpani żołnie pomarszczone pyski ku dalekiej krainie,
rze ustawali, w tedy rzucali się sobie w w której mieszkali ci biedni krewni, lu
ramiona, płakali i twierdzili, że p ire- dzie — ze swemi kongresami pokoju i
tież wszyscy są oni braćmi i bynajmniej towarzystwami dobroczynnemu.. I naraz
nie pragną sobie wzajemnie wyrządzać całe plemię małpie podniosło tysiącgłozła, a jeśli walczyli, to tylko dlatego, że są płaczliwą, żałosną pieśń:
nie mogli inaczej... Ale za chwilę zjawia
— O, bracia, bracia nasil W róćcie do
li się dowódcy, oświadczając, że rozej- lasów!.*.
mowi nastał kres. Wszyscy ocierali łzy
1 znowu rzucali się na siebie z bagneta
mi, zlani potem, śmierdząc iście po mał
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