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%ySEHITyZM W ROSJI
0ZWON NA TRWOGĘ
j>.

Z. P. P. S.
POSIEDZENIE PLENARNE
Posiedzenie plen arn e Z. P . P. S. od w południe w lokalu własnym w Sej
będzie się we w torek, 24 b, m. o g. 12 mie,
P rezes: Z. MAREK,

HęjJ810* sowieckie w ostatnich czab w ,001"*2 częściej biją w dzwon na
city
2 powodu w zrostu nastrojów
śf^sernickich, wzrostu nie tylko w
£« cywiskach bezpartyjnych, lecz tak
KONFERENCJA MIĘDZYDZIELNICOWA
partji i w „młodej gw ardji"
ORGANIZACJI WARSZAWSKIEJ P. P. S.
°®C* »— w "Komsomole". A
..jw ^ p n o ł" ma być przecie szkołą
tjy ej * kultury i „nowych" działa- odbędzie się we wtorek 24 b, m, o g. 7 winni dalei m ężowie zaufania z fa
wiecz. w lokalu O. K. R., Al, Jerozo bryk i warsztatów.
p
limskie 6.
Wszelkie zebrania i posiedzenia
i,ójr|'Zyczyn tu badać nie będziemy; są
Przybyć winne Komitety Dzielni komitetów w e wtorek 24 b, m, od
h
Jednakow oż kto wie, czy nie cowe w pełnym składzie, przybyć wołują się.

foj^awową przyczyną jest wzrost —
L '^pływem N E P u—drobnej i wiel<tyj\°Urzuazji oraz innych podobnych
(^W‘ ^ drobna burżuazja (przeC ^ v ^ a , handlowa, nawet imteligenwzmacniając się — wzmaespołeczeństwie swe typowe
^kwnieszczańskie nastroje.
sowiecka podaje straszliwe
znęcania się nad studentam iprześladow ań Żydów w nieźrupach „komsomołskich", a
^icj
Prześladowań po fabrykach,
tjjy. j^^eznie drobnomieszczańskie naprzenikają i do środowisk czy^ P ro le ta ria c k ic h .

WYBORY WE FRANCJI
Paryż, 22 kw ietnia, (PAT.), A je n cja H avasa donosi o godz. 17 min 30,
iż w ybory zarów no w Paryżu, jak i
na prowincji odbywają się w spoko
ju. Frekw encja w yborcza naogół
znaczna.
Paryż, 22 k w ietn ia . (PAT.). W y
brani zostali m inistrow ie Briand i
Tardieu oraz b. m inister Maginot.

PROGRAM WYBORCZY SOCJALISTÓW

NIEMIECKICH.

*«j«flaŚnie niedawno
V enial u nas
V<j
Prąd antysemityzmu, i prasa nasza
aa trwogę. Opowiedziany został
ohydnych wypadków znęcania się
Ydann, Najgorsze — te w znęca v
■ię i prześladowaniach brali udział
“^których wypadkach komsomolcy,
ttę ^ ^ a n k o w ie partji ujaundali obojętny
do sprawy. Otrzymywało się wra** w 11-łym roku władzy sowieckiej
” odrodzenie" najohydniejszego
przedrewolucyjnego życia, —
s*ta. które nawet wówczas, 11 lat teorzyło złowrogą sławę caryzmu".

P0®*®®23 s'^ tem, że nie tyle
nowy prąd, ile poprostu spos*a ^°
bardziej czułe na
\ j l
antysemityzmu. To jeszcze
szepce po kątach — pokrzyczy: żżżżydzi! a do niej
a się nowa burżuazja — „Nepjk>, * tJ^ziwi mię — kończy — nie
^Oą,s ^ jeszcze jawni i ukryci poNr5ftiw52Pv y — naw et w kołach par
nię
i komsomołskich, lecz dziwi
k w , ' 2c dotychczas istnieją Żydzi,
Y a i^cy znęcać się nad sobą1"
^eń

>
*Yle
CQ
- «
•QsfjJ"

szyngtońskiej. W polityce handlowej oników , w k tórej jako najważniejsze zada dezw a ogłasza, jako najważniejsze zada
nie niem ieckiej polityki zagranicznej w y nie, dążenie do zapewniemia przem ysło
m ienia ew akuację w najbliższej przyszło wi niem ieckiem u nowych rynków zbytu.
**
ści Nadrenji, ograniczenie i ustalenie su
my odszkodowań, zagw arantow anie po
Berlin, 22 kwietnia. (PAT.). Dziś w go
koju na zasadzie rozbrojenia i arbitrażu dzinach popołudniowych doszło na przed
oraz w ykluczenia wojny z polityki m ię m ieść^ Neukolln do krwawego starcia mię
dzynarodow ej. W zakresie polityki so dzy członkami organizacji Stahlhelmu a ko
cjalistycznej odezw a zapow iada w alkę o munistami. A re ztowano 60 osób.
ustaw ow e unorm ow anie 8-godzinnego

WOJNA W CHINACH.
Londyn, 22 kw ietnia. (PAT.). Agencja
R eutera donosi z Szanghaju: K om unikat
w ojenny głównej k w atery wojsk nacjo
nalistycznych donosi o zajęciu m iasta
Ta-Y an-Fu, liczącego pół miljona m iesz
kańców i leżącego na linji kolejowej, wio-

dąoej do Tsi-Nan-Fu, stolicy prowincji
Szantungu.
_ Zarówno rząd w Pekinie, jak rząd naqonalistyczny zaprotestow ały zgodnie
przeciw ko ekspedycji wojsk japońskich
do Szantungu.

JAK STANY ZJEDNOCZONE POJMUJĄ P0K0J
W iedeń, 22 kw ietnia. (PAT.). Prasa
w iedeńska podaje z W aszyngtonu, że
rząd am erykański w ysłał około 40 oikrętów w ojennych z kilkom a tysiącam i żoł

nierzy na w ody chińskie. 5000 żołnierzy
am erykańskich znajduje się już w TienTsinie, 1000 w Pekinie i 1000 w Szang
haju.

200 MORDERSTW „PATRJ0T0W “ NIEMIECKICH
NA GÓRNYM SLĄSKU
Berlin, 22 kw ietnia. (AW.). Toczą iy
się obecnie w Szczecinie proces o m ordy
kapturow e obfituje w szereg coraz to no
wych, n ad er ciekaw ych, szczegółów. J e 
den ze św iadków freiherr von Loen zło
żył w czoraj sensacyjne zeznanie i ośw iadczył, że w ro k u 1921 sta ł na czele
górnośląskiej formacji, złożonej z 300 lu

dzi, k tó ra m iała na celu zgładzenie ze
św iata niewygodnych przeciw ników po
litycznych. Organizacja ta, jak tw ier
dzi von Loen, dokonała z polecenia rz ą 
du conajmmiej 200 mordów kapturow ych
przy pomocy broni palnej, gazów tru ją
cych, trucizny i zam achów bombowych.

urzędowy obrońca Sowros ji
a ten * F ^ le piszą i mówią teraz
*
Bernat bardzo liczni publicyści
R°«ii 1 emigracji. M ienszcJ W w , W liń sk i „Soc.
TT,‘ 1
S S * (Nr. 2), źe do rozwoju
rc
an«y>jn
przyczyniła
;<n s, -yzinu przyczyni
ł a się w du— Na terenie całej Finlaodji odbyły się wrócić do swoich cel, lecz zabarykadow ali
^ o ^ i ^ u walka frakcyjna i że na.
ostatnio masowe aresztow ania komunistów. się w dwuch innych celach, skąd nie ustę
•?aeięcic,1_ 'y walce z „Trockistan-t ‘ M. in. aresztow ano szereg przywódców, odpowali. Na strzał alarmowy jednego z do
ąli
" S t a ’nowcy" często wyzysk-,
grywających poważną rolę w finlandzkiej zorców zjawił się personel więzienny, po
fy. " ^ m e n t" antysemicki.
# 82 ew ątpiniy naturalnie, że naogtł
^ ż ie j.
zw alczają antysemityzm.
K w estja jednak tkwi w
iest on zjawiskiem żyl.^odzZ ^ "— C2Y uie j®at związany z
!ZHin V P 01-* wzmocnieniem kapita, tvosji. Wzmocnienie pierwiar'^as^/^'P i'talistycznych (wielko- i
ą ^ k i e b • c^robń'0 - burźuazyjnych,
J^Ysejn- L - m u s i a ł o wzmocnić
nastroje. K w estja antyi ^ t Zwi-*1 w ^ osii w dużej mierze
*Zan a z kw estją charakteru
. R o s ,i

w z g lęd em

zy® i politycznym,

Kazim ierz Czapiński.

partji komunistycznej. A resztowani zostali
dwaj deputow ani do parlamentu, z których
jeden był sekretarzem związków zaw odo
wych. Pozatem aresztow any został red a k 
tor miejscowego dziennika komunistyczne
go.

Zw ołane na w czoraj w iece P.P.S. zgro staw a burżuazji, k tó ra wyzyskuje opie
m adziły w ielkie rzesze słuchaczy, które szałość robotników do ataków na zdoby
np. w lokalach zam kniętych w teatrze cze polityczne i ekonom iczne klasy p ra
Powszechnym i Praskim —nie mogły się cującej.
pomieścić.
U chw ała Kom. Centr. Zw. Zaw. słusz
W przem ów ieniach górow ała ak tu al nie zw raca uwagę na obecny atak prze
ną kw estja uroczystego obchodu dorocz m ysłowców na 8-godzinny dzień roboczy.
nego Święta Robotniczego — 1 Maja.
W alka o obalenie tego praw a musi się
Pragnienie potężnego zam anifestow a rozbić o tw ardą postaw ę najszerszych
nia w ten dzień siły i uśw iadom ienia k la w arstw .
sy robotniczej W arszaw y znalazła swój
Przem ów ienie tow. Jaw orow skiego
w yraz w rezołucjaoh, jednomyślnie po przyjęto hucznemi oklaskam i.
w ziętych przez zgromadzonych.
Na innych w iecach przem awiali, m. in.
P rezes W arsz. O.K.R. i R ady Miej tow. tow. posłowie: Adam Szczypiorski,
skiej, tow. pos. R. Jaw orow ski, przem a Zygmunt G ardecki, M edard Downarow iał w teatrz e Praskim . Mówiąc o świę wicz, ławnićy: A. Baryka, M. Piłacki, St.
cie majowem, tow. Jaw orow ski w skazał, W oszczyńska, W . Preiss, Baścik, K ow a
że od liczebności i powagi manifestacji lew, W. Boczkowśki, W. Ziółkowski, M.
robotniczych w dużej m ierze zależy po Troszew ski, Z. Zienc.

M inister Painleve w pierwszem gło
sowaniu w ybrany nie został. W w ie
lu okręgach żaden z kandydatów nie
POSEŁ ZERBE 0 JEDNOLITYM FRONCIE
otrzym ał większości głosów, wobec
SOCJALISTÓW W POLSCE
czego konieczne będzie pow tórne
głosowanje.
K raków, 22 kw ietnia. Dzisiejszy „N a socjalistów tylko dlatego, aby burżuazja
Lyon, 22 kw ietnia. (P A T ). W pierw 
szym okręgu^ Lyonu w ybrany został przód" przynosi w yw iad z posłem Em i niem iecka nie mogła zmonopolizować
lem Zerbe, założycielem i długoletnim dla siebie przedstaw icielstw a ludu nie
m inister ośw iaty Herriot.

Vja »Prawdzie“ z 14 kwietnia oma
Berlin, 22 kw ietnia. (PAT.). P artja soś c i rzeczy w olbrzymim feljetonie cjal - dem okratyczna Rzeszy ogłasza dnia pracy, m ające być w stępem do ra 
tyfikacji m iędzynarodow ej konwencji w a
^Otoskij (b. bundowiec).
program ow ą odezw ę w yborczą do ro b o t
cie^ 2e<W szystkiem Zasławskij po4. s*9 tean, że „w Polsce Żydów
l&k bito przy carach" (?).
^lej stw ierdza, że —

WCZORAJSZE WIECE P. P. S.

czerń wyważono drzwi do obu cel i siłą
wyprowadzono zbuntowanych więźniów, osadzając ich w celach pojedyóczych.

KRONIKA POLITYCZNA

— W czoraj odbyło się w Wilnie uroczy
ARESZTOWANIE KOMUNISTÓW.
ste otw arcie kliniki ocznej U niw ersytetu
Wczoraj przied godz. 11 rozwiązała poli
im. Stefana Batorego, oTaz oddziału oczne cja katowicka tajne zehranie komunistów,
go wojskowego szpitala garnizonowego.
odbywające się w zamkniętym lokalu w Za— Wyjazd lorda Birkenheada do Berlina wodziu przy ui, Krakowskiej. Po wylegi
w ywołał ogromne zaniepokojenie wśród tymowaniu i przeprowadzeniu osobistej re
ki er om* ków polityki sowieckiej. Kreml wizji, w czasie której znaleziono wiele ob
twierdzi, ż>e wyjazd lorda Birkenheada ciążającego materjału, przewieziono uczest
świadczy o tem, iż czynione są przygotowa ników zebrania do aresztu policyjnego, skąd
nia. do stw orzenia nowego bloku antyso- po przeprowadzeniu dochodzenia, przeka
zani zostali władzom sądowym.
wieckiego.
**
— Więzienie sądowe w Katowicach by
*
ło wczoraj widownią dość poważnych eks
Panowie Hołówko i Tarnowski wraz z se
cesów, wywołanych przez więźniów-komu kretarzem generalnym Perkowskim wyje
nistów. Po ukończeniu przechadzki poram- chali wczoraj o godz. 6,50 z Berlina do War
n e i komuniści w liczbie 8 nie chcieli po szawy.

przew odniczącym niem ieckiej socjalis mieckiego na terenie parlam entarnym .
tycznej partji pracy w Polsce. Poesł Z er Zasadniczy program naszych żądań uło
be oświadczył, i i p artja jego stoi n a sta żyliśmy w spólnie z P. P. S. W spraw ach
nowisku, że socjalistyczny ruch robotni politycznych i gospodarczych nic nas od
czy musi być skoordynow any w myśl za P. P. S. nie różni i dlatego w komisjach
sady jednolitego frontu bez różnicy n a będziem y ściśle w spółpracow ać. W resz
rodow ości i w yznania. Na zapytanie, czy cie p. Zerbe oświadczył, iż stw orzenie
eksperym ent sojuszu w yborczego P. P. S. „małej m iędzynarodów ki" w kraju było
z niemieckimi socjalistam i można uznać zawsze dla jego partji stanow iskiem zaza udały oświadczył: W ybory w ykazały sadniczem. K ończąc pow iedział p. Zer
że na terenie Kongresówki, jak i Cie be, iż sądzi, że trzy partje są pow ołane
szyńskiego wspólne w ystąpienie dało do do stw orzenia w spółoracy socjalistów:
datnie wyniki, czego nie można pow ie P. P S., Niemiecko - Socjalistyczna P a r
dzieć o G. Śląsku. W alka narodow o tja P racy oraz Bund, i że po dojściu tych
ściowa i poniekąd zaostrzenie stosunków partji do porozum ienia uda się przyłą
m iędzynartyjnych na G. Śląsku spowo czyć w szystkie inne grupy. Stosunki
dow ały niepowodzenie. Na terenie p a r w śród socjalistów białoruskich i ukraiń
lam entu — zaznaczył poseł Zerbe — skich krystalizują się.
tw orzym y własną frakcję niem ieckich

POS. B 0G 0M 0Ł0W 0 STOSUNKACH
POLSKO-SOWIECKICH
K orespondent P. A. T. zw rócił się do
bawiącego chwilowo w M oskwie posła
sowieckiego w W arszaw ie,, Bogomołowa,
z prośbą o w ypow iedzenie się w kw estji ważniejszych zagadnień stosunków
polsko - sowieckich.
Na pytanie w jakiej m ierze pokojowe
regulow anie przez Polskę stosunków pol
sko - litew skich w pływ a na układ sto
sunków pwlsko - sowieckich, poseł Bogomołow odpow iedział, że we wszelkich
stosunkach z obcemi państw am i rząd so
w iecki ma na oku przedew szystkiem
spraw ę pokoju i głównie z tego punktu
widzenia rozpatruje stosunki pomiędzy
innymi krajami. Rząd sowiecki w idziałby
z zadow oleniem w szelkie porozum ienie
pom iędzy Polską i Litw ą, zaw arte na
podstaw ie zasady ,.równy z rów nym i"
oraz z zachowaniem pełnej suw erenno
ści stron i w reszcie m ające na celu rze 
czyw iste
ugruntow anie
pokoju
we ,
W schodniej Europie. T akie uregulow a- I

nie konfliktu polsko - litew skiego, będąc
czynnikiem pokoju przyczyniłoby się jed
nocześnie w wyższym jeszcze stopniu do
stw orzenia pomyślnej atm osfery koniecz
nej dla dalszego rozwoju stosunków poli
tycznych i gospodarczych między Polską
i Z. S. S. R.
Na pytanie, jakie są perspektyw y co
do ożywienia w najbliższym czasie sto
sunków polsko - sowieckich poseł Bogomołow odpowiedział: „Z rozm ów z
kierow nikam i polskiej polityki zagranicz
nej i polskiej polityki handlow ej odnios
łem w rażenie, że rząd polski uważa za
rzecz pożądaną zaw arcie tra k ta tu handlo
wego pom iędzy Związkiem Sow ieckim a
Polską. Z tego względu uważam, że naj
bliższe zadanie w dziedzinie stosunków
polsko - sow ieckich polega n a sk onkre
tyzow aniu owej dobrej chęci obu rządów ,
do czego będę się sta ra ł przyczynić pod
każdym w zględem ".

ZJAZD URZĘDNIKÓW
PAŃSTWOWYCH.

przyjął do zatw ierdzającej wiadomości
spraw ozdanie Zarządu Głównego. Po
uchw aleniu szeregu rezolucji natu ry o r
ganizacyjnej, przerw ano obrady, które
podjęte będą dziś o godz. 8,30 rano.

W czoraj rozpoczął w W arszaw ie swe
obrady dziesiąty doroczny W alny Zjazd
Delegatów Kół Stow arzyszenia U rzęd
ników
Państw ow ych.
Na porządku
dziennym obrad Zjazdu znajdow ał się ZE ZW IĄZKU PO LSK IEJ IN TELIGEN
C JI SOCJALISTYCZNEJ.
m. in. projekt nowego statu tu S. U. P.)
Zagaił obrady prezes Stow arzyszenia,
W poniedziałek, dn. 23 b. m. o godzi
pos. Stypiński.
nie 8-ej w ieczorem w lokalu Klubu Spo
Po ukonstytuow aniu się prezydjum łeczno - Politycznego (Stare M iasto 31,
przew odniczący odczytał pismo pow ital
kam ienica K siążąt M azowieckich) odbę
ne, nadesłane na Zjazd przez m arszałka
Sejmu, tow. Daszyńskiego, poczem w y dzie się
głoszono szereg przem ów ień pow italnych
ZEBRANIE DYSKUSYJNE.
m. in. imieniem C entralnej Komisji Po
R eferat p. t.: „Stosunek socjalizmu
rozum iewawczej w itał Zjazd tow . dr. H.
A. R aabe.
polskiego do p racy organicznej" wygłosi
Po dyskusji nad spraw ozdaniem zarzą ob. T adeusz Ulano wski.
du Zjazd przyjął w niosek Komisji R ew i
W stęp wolny dla członków Związku,
zyjnej udzielenia Zarządów Głównemu
absolutorjum , spraw ozdanie Komisji R e członków Partji, Związków Zawodowych
wizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, w reszcie oraz w prow adzonych p rzez nich gości.
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KĄCIK ESPERAHCKI

„ROBOTNIK*1, poniedziałek, 23 kwietnia.

PROBLEMY WEWNĘTRZNO-POLITYCZNE
NIEMIEC

Nr. 113

Z TEKI MALKONTENTA

IX.
MŁODOŚĆ JEST RZEŹBIARKĄ...
NA MARGINESIE WYBORÓW DO PARLAMENTU
Współczesny okres rozwoju ruchu espePrzeczytałem wczoraj w gazetach, że
ranckiego śmiało możemy nazwać okresem
Odrodzenia Esperanta. Wspaniały bowiem R eform a ad m in istracji P a ń stw a . — Szkoła św ie ck a czy wy" w jednem z miast prowincjonalnych arozkwit Esperanta, którego byliśmy świadka, z n an ło w a?-L lk w !d acja o b sz arn le tw a w schodnlo-nlem leck leg o resztowano rejenta za popełnienie ko
losalnych nadużyć finansowych, a do
mi w tatach przedwojennych został nagle
W poprzednim artykule (patrz mój kraci domagali tie szkoły, do której wody jego winy były tak ciężkie, że
wstrzymany przez wybuch wojny europej
skiej, która niwecząc życie międzynarodowe artykuł „Niemcy przed wyborami" uczęszczałaby młodzież wszystkich prokuratoria odmówiła wypuszczenia
włełu krajów, postawiła tamę na fałach nurtu Robotnik z dnia 18.111.1928 f.) stara wyznań, przyczem nauka religji od- go za kaucją. Byłem tem mocno zdzi
Esperanta, pozwalając tylko temu językowi'1 łem się przedstaw ić w ogólnych za bywałaby się oddzielnie dla każdego wiony. Rejentami mianują zwykle lu
oddawać usługi jeńcom wojennym korzysta rysach układ sił społeczno - politycz wyznania, centrum żądało szkoły wy* dzi wypróbowanej uczciwości, a tu na
jącym z Esperanckiego Biura dla Między nych w związku z wyborami do p ar znaniowej, natom iast socjaliści szko raz taki skandal.
lamentu. Dzisiaj zajm ę aię przeglą ły bezwyznaniowej. Wobec tego, że
Zdziwienie moje spotęgow ało się jesz
narodowej korespondencji.
Koniec wojny światowej stworzył więc ta dem zagadnień, nad których rozwią sytuacja zew nętrzne - polityczna by cze, gdy, w ziąw szy drugą gazetę do rę 
ktyczną wyrwę na drodze rozwojowej Espe zaniem mozoli się Republika niemiec ła poważna, że zbliżał się term in pod ki, przeczytałem nazw isko rejenta, k tó 
ranta, albowiem zdemilitairyzowany ruch es- ka. Ogólnie powiedzieć można, że pisania tra k tatu wersalskiego, partie re w pierw szej gazecie było oznaczone
perancki nie był w stanie wnet uleczyć swych wszystkie w ynikły z jednego podsta pogodziły się między sobą na podsta inicjałami.
ram, zrestaurować wszystkich swych daw wowego faktu: z niedokończonej re wie kompromisowej uchwały. Posta
— J a k to ? To J e n sam ? T en sam, k tó 
nych placówek i rozpocząć agresji na zew wolucji w r. 1918. Dokonała ona wie nowiono, że szkoła będzie w zasadzie ry był niegdyś skarbnikiem stow arzy
lu rzeczy. Zlikwidowała m ilitarysty- ogólno * wyznaniową, natom iast ro szenia akadem ickiego i został z tego
nątrz, óo wymagało kilku lat.
Lata te zostały w całej pełni wykorzystane czno - feodalną monarch ją Hohen dzice będą mieli praw o domagać się stanow iska usunięty za niedokładności,
przez przeciwników Esperanta, którzy nie zollernów, w ypądziła dziesiątki kró zaprow adzenia szkoły wyznaniowej a naw et nadużycia? Pod sąd oddać go
szczędząc nakładu pracy i nie przebierając w lów, królików i książąt, nie doprowa lub świeckiej zależnie od swoich po wów czas nie mogli, bo stow arzyszenie
środkach, systematycznie zwalczali Esperan dziła jednak likwidacji feodalnych glądów. Ta uchwała znalazła się w było nielegalne, lecz w ina tego człow ie
to na zjazdach społecznych oraz państwo przeżytków do końoa. Pozostały nie- tekście konstytucji i teraz chodziło o k a była tem w iększa, że mógł w po
wych i wszędzie tam, gdzie problem języka załatwione 9prawy odszkodowań dla wydanie odpowiedniej ustaw y ogólno dobny sposób w yzyskać bezbronność
międzynarodowego wysuwano.
byłych panujących, zniesienie po państwowej,, któraby tę uchwałę stow arzyszenia w obec praw a.
Równocześnie prawie wielka plejada dzien działu kraju na liczne drobne pań wprowadziła w życie, i zarazem całe
_— W ięc nie pomogło dośw iadcze
nikarzy sympatyzujących niegdyś z Esperan stewka, reforma rolna n a terenach szkolnictwo niemieckie w jednolity nie — myślałem dalej. W ięc o w szysttem .zatrąbiła na odwrót, olbrzymie stado wschodnich Niemiec. (Prusy wschod sposób zorganizowała. Mimo wielo kiem zapom ina się w naszem społeczeń
różnorakich wron zakrakało nad tym języ nie, Brandenburgja i Pomorze) oraz krotnych
projektów,
zgłaszanych stwie. Praw dę ktoś pow iedział, że w
kiem, uśmiercając go na wieki i wielu już lu kwest ja szkolna. Rozwiązanie tych przez wszystkie praw ie rządy, usta Polsce niepodobna się skom prom itow ać.
dni poczęło myśleć, azali Esperanto nie zna zagadnień przypadło w udziale Re wa szkolna nie u jrzała św iatła dzien Niema rzeczy ta k ohydnej, k tó rab y raz
lazło się w rozbiłem korycie zbankrutowa publice burżauazyjneij, która przy nego.
na zaw sze pozbaw iała ludzi praw a do
nych czasu wojny idei
szła na miejsce monarchji. Choć musi
Jednym z warunków, które posta zaszczytów, w pływ ów i w ybitnych sta 
Zapomnieli ci wszyscy, żre wojna i jej na i chce zlikwidować resztki feodaliz- wiło centrum przy wstępowaniu do nowisk, nie m ówiąc już o praw ie do sza
stępstwa stanowią tylko podatny grunt dla mu, bo one stoją na zawadzie ekono ostatniej koalicji ze stronnictwami cunku, bo o ten mało u nas dbają. Do
rozplenienia się różnych chwastów i pokrzyw micznemu rozwojowi kraju, nie może prawicv. było żądanie nrzeprowadzewodem spraw a K orfantego. Dowodem
„ideologicznych", a nie rozkwitu przepięk jednak burżuazja uczynić tego na nia ustaw y w duchu ich żądań szkoły tyle innych spraw sądow ych, podczas
nych kwiatów myśli ludzkiej.
koszt panów feodalńych, jak to robiła wyznaniowej, mimo to nie dało się których w ychodziło na jaw zupełnie
Zapomnieli oni również o możliwości rene burżuazja innych krajów europej ustaw y przeprowadzić, co między
przypadkiem , że oskarżeni byli już w ie
sansu, o odrodzeniu—tym wiecznym wskrze skich w okresie rewolucji francuskiej, innemi spowodowało rozbicie koalicji
lokrotnie karani, co im nie przeszkodzi
sicielu gasnących zniczów, o odrodzeniu — w czasie wojen napoleńskich, w cza
i rozwiązanie parlam entu.
ło dostąpić w ielkich stanow isk społecz
tvm nieimierte'nym Feniksie, powstającym z sie „wiosny ludów" w r. 1848, wresz
W reszcie na zakończenie wspomnę nych, po k tó re chętnie sięgali, aby móc
popiołów, a wplatającym się na przestrzeni
cie siłami p roletarjatu po zakończe 0 kryzysie w rolnictwie niemieckim. defraudow ać bez skrupułu.
dziejów w historję wszystkich żywotnych, niu wojny światowej w latach 1918—
Całe rolnictwo niemieckie przechodzi
Tak, przeszłością człow ieka n ik t się
choć na powierzchni życia nieznanych idei.
1920 — gdyż warunki są dzisiaj zgo ostry kryzys, wywołany stabilizacją u nas nie interesuje. Przeszłością zaró 
Lecz na przekór ich mniemaniom odrodze
ła odmienne. P ro letarjat atakuje już gospodarczą, a więc koniecznością wno w życiu zaw odow em i społecznem ,
nie Esperanta nastąpili). Na jego zbliżenie
dzisiaj bezpośrednio samą buriuazją, dostosowania produkcji do zmienio jak w ty ciu politycznem . N ikt nie Zapy
złożyły się datowany w latach powojennych
wobec „czerwonego niebezpieczeń nych warunków, Przem ysł i handel ta, co czynił dany człow iek przed 5, 10,
olbrzymi rozwój stosunków i instytucji mię
stw a" widzi ona w obszarnikach już przechodziły kryzys poinflacyjny w 20 laty. W ystarczy trochę tu p etu i sadzynarodowych, przyjęcie wielu różnorod
nie swoich przeciwników, ale sprzy latach 1924 i 1925, rolnictwo dopiero m oreklam y.
nych wynalazków technicznych potęgujących
mierzeńców
politycznych.
obecnie. Słabsze gospodarstwa ustą
Pisarz, k tó ry pisał przed 15 laty:
<ło niebywałych rozmiarów zbliżenie się na
Złudzeniami
monarchistycznemi
opią, przy pomocy Rządu i w drodze „Rossija — moje otieczestw o. Rossija—
rodów ł intensywność życia międzynarodo
wego, a w pierwszym rzędzie tryumfalny po szUkuje masy niezadowolonego drob naturalnej ewolucji nastąpi uzdrowie moja rodnaja", dziś uchodzi za sław ę na
chód radja, które swym rytmiczno-stalowym nomieszczaństwa, w m ajątkach ob nie, jak to m iało miejsce i w innych rodow ą i wypisuje ty rad y patrjotyczn*.
szarników znajduje oparcie.
dziedzinach życia gospodarczego. N a Dziś mu już Rosja niepotrzebna. Z na
rofehem zazębi* się o iyoie współczesne.
Omawianie zagadnień zacznę od tomiast beznadziejną jest sytuacja ob lazł w Polsce te ren do żerow ania.
I tak Ostatnie la ta przynoszą Esperantu
szereg zwycięstw pierwszorzędnego znacze 9prawy reform y administracji. Niem szarników na wschodzie? m ajątki ich
Człowiek, który prow adził służbę w y
cy są, jak wiadomo, Rzeszą państw, są zadłużone na setki miljonów, dają wiadowczo - policyjną z ram ienia oku
nia znamionujących jego odrodzenie.
z których największe, Prusy, zajm ują w 60% deficyt i są masowo licytowa pantów podczas wojny, jest dzisiaj zna
Na czele łch stoi uchwała Zgromadzenia
trzy piąte terytorjum , Baw ar ja i Sa- ne za długi (w jednym tylko roku kom itym polskim dyplom atą.
L i g i Narodów, w zyw ająca rządy do nadania
ksonja
1/5, a pozostałe 1/5; kraj dzieli 1926 zlicytowano za długi około
Eśiperamtu w dziedzinie telegraficznej tary fy
Byli naczelnicy w ięzień rosyjsko-carsię
na
15 państewek z 15 parlam en 20.000 hektarów ziemi). N aturalny
języków normalnych, dalej rezolucja między
skich, odznaczający się szczególnera otami,
38
ministrami,
42
rządzącymi
rozwój idzie w kierunku parcelacji krucieństw em , zdołali uzyskać em erytu
narodowych zjazdów pokoju, uznających E t
peranto za jeden z języków obrad, analogi senatoram i i 10 poselstwami. Ale po tych latyfundjów na rzecz drobnych rę w państw ie polskiem, a ich ofiarom
czne uchwały partji socjalistycznych (Szwe dział nie na tem się kończy, bo na te 1 średnich gospodarstw, obszarnicy do dnia dzisiejszego w ypisują na pasz
dzkiej, angielskiej i innych) w sprawie wpro renie każdego z tych państw znaj du- jednak, czując się politycznie silni portach, że zostali na podstaw ie rosyj
wadzenia esperanta do szkół, i t, d. — wszy ją się t. zw. enklawy, t. zn. miejsco (Rząd prawicowy i Hindeńburg u skiego kodeksu karnego, i dziś jeszcze
stko to świadczy o nieustannych postępach wości nieraz śmiesznie m ałe, które władzy) chcą ratow ać swoje posiad obowiązującego, w szystkich praw po
znowu m ają własne rządy, i takich łości kosztem Państw a. Ich organiza
Esperanta.
zbawieni.
miejscowości
jest coś około 128... 0 - cja (Landbund) zażądała od Rządu,
Z drugiej zaś strony olbrzymi rozwój lite
Byłych ochranników , byłych żan d ar
gólnie
biorąc
mamy
18
państewek,
co
ażeby przejął na siebie część procen mów, byłych agentów obcego wywiadu
ratttry esperanckiej, przeszło 105 pism wy
dawanych w tym języku, rozbrzmiewanie Es oczywiście jest postępem w stosunku tów od ich długów (chodzi o skromną pełno pośród nas. N ikt im nie odm aw ia
peranta z niemal wszystkich nadawczych sta do roku 1871, gdy Rzesza dzieliła się sumkę 300 miljonów m arek rocznie) podania ręki. Kiedyś mówiono o nich,
cji radiofonicznych, rozrost Robotniczej Mię aż na 26, ale jest zarazem szkodli i ażeby w ystarał się im o pożyczkę za że „w ysoko" pojadą, bo aż na szubieni
dzynarodówki Esperanckiej (S. A, T). zasto wym anachronizmem w okresie, gdy graniczną w wysokości jednego mil cę, gdy wybije godzina gniewu ludow e
sowanie Esperanta przez Międzynarodowe jedne państwo amerykańskie: Stany iarda marek. D la poparcia swoich żą
go. W znieśli się wysoko— na szczeblach
Biuro Pracy przy Lidze Narodów, Międzyna Zjednoczone obejm uje terytorjum ró dań rozwinęli agitację w prasie, na karjery. M aluczko, a zaczną nam udzie
rodowy Czerwony Krzyż, Międzynarodową wne bezm ała całej Europie, gdy pro zebraniach, zwoływali masowe wiece, lać lekcji patrjotyzm u.
Organizację Robotników Transportowych itd. paganda za „Pan - E uropą” zatacza wykorzystując niezadowolenie w m a
Niema opinji publicznej w Polsce —
—uzupełnić może wspaniały obraiz odrodzenia coraz szersze kręgi. Oczywiście wie sach rolników wywołane kryzysem.
i
to
jest rzecz najstraszniejsza. Niema
le spraw, jak wojskowe, kolejowe, Ale, jak narazić, bez rezultatu. Źa
esperanta na szerokim świecie.
praw ie w cale prasy, k tó rab y się nie odrogi
wodne
i
cały
szereg
innych
nie
den z ich projektów sanacji nie uzy
Świat współczesny, świat uproszezeń, udo
godnień i skrótów świat kongresów, konte- podlega ju t kom petencji poszczegól skał aprobaty Rządu, projekty zaś baw iała nazyw ać rzeczy po imieniu.
Ludziom wszystko jedno, z kim mają
zencji i zjazdów międzynarodowych, świat nych rządów, ale w ładzy centralnej, rządowe odrzuciło centrum, nie chcąc
do
czynienia, byle tylko mogli z prze
są
jednak
łnfle
jak
np.
finansowe,
bu
narażać się swoim wyborcom pod
gęstych sieci telegraficznych i telefonicznych
skłania się do przyjęcia języka międzynaro dowlane, które przy każdej sposobno wyżką ceł agrarnych, a więc ogólną stawania z nim ciągnąć osobiste korzy
dowego i tern też należy tłumaczyć obecne ści muszą uzyskać sankcję 18 rządów zwyżką środków żywności. Centrum ści. Zapominają, że już samo ocieranie
i 18 parlamentów, a bardzo często i w ykorzystując niezałatw ioną sprawę *ię o człowieka, zamorusanego w bło
odrodzenia esperanta.
w ładz poszczególnych „enklaw", za szkolną Zerwało koalicję, pozostały cie, zanieczyścić ich może.
(/. K-o).
nim staną Się prawomocne dla całego przy władzy aż do wyborów Rząd
Musimy bacznie przyglądać się lu
państwa. Kilka miesięcy tem u obra wyasygnował kilkadziesiąt miljonów dziom, którzy nas otaczają: łch teraź
dowała w sprawie reform y tego stanu złotych, jako pomoc dla rolnictwa, niejszości i ich przeszłości, i odsuwać
w błocie unurzanych. Tylko wtedy uP rasa czerw ona przed p aru dniami konferencja prem jerów, nie doszła dla pokonania kryzysu. Obszarnikom
chronimy się od niespodzianek w przy
jednak
do
żadnych
rezultatów.
to
niewiele
pomoże,
ich
latyfundja
podała wiadom ość, że K om isarjat R ządu
szłości.
Z
kolei
przechodzimy
do
kw
estji
muszą
uledz
parcelacji,
przy
której
w ydał zarządzenie, aby bram y domów
Nar-ski.
były zam ykane o godż. l i w iecż., a ftje szkolnej, przyczem pam iętać należy, oczywiście wiele milionów ze skarbca
że
chodzi
tu
nie
o
ustrój
szkolny
jak
rządowego
popłynie
do
ich
kieszeni.
jak dótąd, o g. 10.30. W kilka dńi póź
niej ta sama p ra sa zam ieściła w iado np. u nas, ale o charakter szkoły. Gdy J a k przy sprawie odszkodowania, tak
mość, że 300 dozorców zostało u k a ra  w r. 1919 obradowało w W eimarze i przy tem zapłacą rachunek masy
spraw a pracujące, bo na nich przecież osta
nych za przedw czesne (przed godziną Zgromadzenie Narodowe,
charakteru szkoły okazała się n a j tecznie spadną koszta parcelacji.
Na takie miano zasłużyło tobi* miasto
11} zam knięcie bram.
trudniejszą do uzgodnienia. DemoAdrjanopol. Ongi jedno a więksaych miast
Arba.
Zwjązek Dezoreów zainteresowany
cesarstwa Bizantyjskiego, a później państwa
- i
i -i irtni w s i s m » i nummm mm*
tem zarządzeniem i owemi masowemi
Tureckiego, liczące z górą 120 ty*, mśeeakarami, zwrócił się do Komisarjatu
kańców, zostało przez traktat lozański od
Rządu z prośbą o wyjaśnienie tej spraODRODZENIE ESPERANTA.

MAŁA RZECZ A WSTYD

WĘDRUJĄCE MIASTO

vy.

PROGRAM USTROJOWY SOCJALISTÓW
HISZPAŃSKICH.

I tu wyszła na jaw wprost zdawało
Tow. prof. Besłeiro, wódz socjalistów
by śię niemożliwa historja. Oto obie te hiszpańskich i przedstawiciel partji w
wiadomości „wszystko wiedzącej" pra Międzynarodówce, opracował program
sy czerwonej okazały się całkowicie zrtiian konstytucyjnych dla swego kraju.
zmyślone.
Pierwszy punkt programu mówi 6 wła
Ani K om isarjat R ządu nie w ydaw ał dzy prawodawczej. Autor proponuje
zarządzenia o późniejszem , o godz. 11 dwie izby. Pierwsza (sejm) powstaje z
zam ykaniu bram , ani też żadnego do wyborów powszechnych, druga zaś (se
zorcy nie u k a ra ł za przedw czesne z a  nat) ma być przedstawicielem inte
m ykanie bram.
resów Zawodowych, z tem wszakże za
Tak „prasa czerwona" informuje strzeżeniem, że te klasy społeczne, któ
tpołeczeństwo.
re nie mają znaczenia w dzisiejszem tytśti spółecanem, nie mogą mieć swych
przedstawicieli. Jako zawody wchodzą
ar rachubę tytko te, które należą do or

ganizacji pracy narodowej, bez różnicy
między pracą fizyczną i umysłową.
Obie iżby mają korzystać w nieogra
niczonym zakresie ze swych uprawnień
w dziedzinie spraw finansowych i usta
wodawstwa ogólnego. Dla zapewnienia
lepszego wykonania tyoh prac obie izby
mają korzystać Z pomocy komiśyj, przy.
dzielonych do poszczególnych ministerjów. Komisje te mają utrzymywać ści
sły kontakt z róinemi dziedzinami ży
cia publicznego, odbierać najdokłaitutejsze informacje i objoktywne orze
czenia specjalistów.

cięte od reszty Tracji, do której mieszka
niec Adrjanopol a może się dostać nie ina
czej, jak po prze kro aseniu kilku gram.esnych kordonów.

Przez odcięcie go od Traoji Adrjanopol
skazany został na zagładą i liczba jego mie
szkańców spadła do Y, części dawnej ilości.
W przeciwieństwie do Adrjasaopola część
Traoji, która znalazła aię w posiadaniu Gre
cji, bardzo pomyślnie się rozwija. I otóż za
szedł rzadki w dziejach wypadek, że adrjaftopolczyey rozbierają swe domy i przanorzą wszystek tnaterjał do najbliższego po
greckiej stronie miasta Karagacz. W Adrjacopoki w ten sposób rozebrano §000 domów,
które już wzniesiono w Karzgaezm, rocswjg*l Jąeem się w tempie Mote amerykaAefcuaa.

WIECZORU 09SKUS9JKE
„PAŃSTWO A srroKA
ZAGAJENIE OGÓLNE.
(Polski Klub Artystyczny 18 kwietnia 1928 t.)
Polaki Klub Artystyczny zorganizował s®”*
reg wieczorów dyskusyjnych, poświęconytematowi „Państwo a sztuka'*. Na w i c c z o r aC
tych poszczególni mówcy wygłoszą refer*W
oświetlające z różnych atron stosunek P*^'
stwa do plastyki, do literatury, do muzyki, 0
teatru — jaki jest obecnie i jaki być po*'1'
ni en. Referaty te zostaną następnie podda”*
próbie ogniowej dyskusji) wyniki zaś dysk”'
syj mają być ujęte w formę memorjaln ‘
przedstawione rządowi. Sztuka u nas wete
tuje: rząd, który mógłby jej pomóc, nic r£,b>
dla niej nic lub prawie nic. Może akcja, P°'
djęta przez Polaki Klub Artystyczny, poł”^
wreszcie kres temu opłakanemu stanowi r*e'
czyi
Wieczór pierwszy poświęcony był zefi*l?’
nlu ogólnemu. Z wygłoszonych przemówi®
szczególnie ciekawe było przemówienie P®” \
Władysława Skoczylasa. Popieranie szti'
przez państwo nie powinno według Skoczyć'
sa, polegać na popieraniu poszczególnych *r'
tyatów: w ten sposób tworzy się jedynie s**u'
kę urzędową, oficjalną, akademicką, sztuk*
usiłującą się dostosować do wszystkich 1,9
kazów i wymagań idących „z góry*'; w
sposób tworzy się autorytety, które następ”’*
stają wpoprzek młodym, walczącym dop»e*<’
o uznanie talentom. Jedyny racjonalny
sób popierania sztuki przez państwo, tu
szerzenie kultury artystycznej, tworzenie””'
wych konsumentów artystycznych. Im wić®”'
będzie w kraju wrażliwych na piękno widzó^
słuchaczów, czytelników, im więcej od hi®'"
ców będzie będzie miał artysta, tem lep***
będą jego warunki materjalne, tem er'ob0”'
niej będzie on mógł pracować i tworzyć. PT'
tanie, jak państwo może popierać sztok*
sprowadza się przeto do pytania, jak
stwo może przyczynić się do podniesieni* *
kraju kultury artystycznej. Do oclu teć”
prowadzą zdaniem Skoczylasa, drogi na***/
pujące: racjonalna nauka rysunku, śpitfW”
literatury w szkołach ogólno-kształcących,
miejętne kierownictwo szkół artystyczny®*’*
zakładanie muzeów, gmachów wystawowy®^
bibljotek, teatrów; subwencjonowanie cz**””
pism artystycznych; ogłaszanie konkursów
rozdawanie nagród. Z kolei prelegent P***'
szedł do ostrej krytyki dotychczasowego «*”*
sunku państwa polskiego do sztuki. Z kilk”
nastu dotychczasowych ministrów oświaty *”
ni jeden nie Interesował się poważnie sztuk*
ani jeden nie brał jej spraw do serca. Dep*f'
Lament Sztuki jest jednym z sześciu depart3'
mentów ministerjum oświaty, ale budżet i*'
go stanowi zaledwie jedną sześćdziesiątą b*'
dżetu tego ministerjum I Departamentowi ***
mu brak zarówno środków, jak prestiżu: «*'
leży przeto albo przywrócić dawne M in^',’
rjum Sztuki ohooiatby w formie szczątków®1’
albo też uczynić seń wydział Prezydium
dy Ministrów. Należy również utworzyć
Departamencie Sztuki Radę Artysty®*”1'
projekt tej Rady jeet już zresztą oddawn* **
twierdzący; mimo to nie powołuje się tej
dy pod pozorem, że podróże do Warszawy |®i
członków zamieszkałych gdzieindziej —■
drogo by kosztowały! Sztukę — tak zak”f
czył swe ciekawe wywody Skoczylas —
tuje się u nas jeszcze ciągle jako zby**^”
mówi się: .doprowadźmy wpierw nas®e
.
wy gospodarcze do porządku, a potem p«*L s
dzie kolej i na sztukę"; w rzeczywistości jy ,
nak bez sztuki obyć się niepodobna i ci s**”^
politycy, którzy skąpią pieniędzy na
czerpią częstokroć z niej odświeżenie we"®”*'
trzne i siły do własnej pracy.
Wieczór następny: środa 25 kwietnia- j;
mat: „Państwo a plastyka". Mówcy: prof. **
deuaz Pruszkowski, dr. Mieczysław
Jerzy Wa/rohałowski.

SAMORZAD ST0LICV
CHLEB PYTLOWY W MIEJSKICH V & 0
ZAOPATRYWANIA NIE DROŻEJE
Ceny pieczywa, pochodxące>go z
Miejskich Zakładów Zaopatrywania Ws****^
wy, ustalone zostały od dnia 17 b. m. * ^
sób następujący: Chleb pytlowy 70
c
kilogram, chleb razowy 62 gr. ca kil- 091
nałęczowski 85 gr. za kil
W związku z dającym s i ę z a u w a ż y ć P
chodzeniem piekarń prywatnych na
droższego chieaba nałęczowskiego, V'c^ lo.
miejskie podwoiły wypiek chśeba pytl**9*
ZATWIERDZENIE BUDŻETU MWARSZAWY PRZEZ M. S. WMinister spraw wewnętrenych, w
^
mienia t ministrem skarbu, zatwierdź* ^g.
m. preliminarz budżetowy wydatków 1
chodów zwyczajnych m. stoi. War«**”v^fljJji
r, 1928 "29, z tazhrzeźsniatn dokonani* *
szeregu zmian. Zmiany są zastrzeżon* *^,1dżetach wydziałów: ogólnego, oświ*ł7 1 ^
tury, opieki społecznej i scDpttatoic*'*’*’
działu zdrowia, przemysłowego,
podatkowego, Zakładu oczyszczani*
i lombardu miejskiego.
i-wT*
Budżet dochodów i wydatków
czajnych Min. spraw w e w n ę t r z n y c h
stawiło bez rozpatrzenia, p o n i e w a ż •
strat zapowiedział (w rwiąaku z zaw*.
pożyczki amerykańskiej), że prxedstjj*
r.isterjum nowo uchwalony przez R*“ '
ską preliminarz tego bndiettk

„ROBOTNIK", poniedziałek, 23 kwietnia.
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szc zyta c h p r a w d y
DO NABYCIA WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH.

Stylowy: „Zagadka nietoperza".
Casino: „Niepotrzebny człowiek"
Miejski: „Morze".

K R O N I K A
STAN POGODY.
Tem peratura najwyższa wynosiła wczoraj
w W arszawie 123, najniższa 1,9. W Zako
panem było pogodnie, tem peratura wyno
siła rano 1*.
Prawdopodobny przebieg pogody w dniu
dzisiejszym: dość pogodnie, jedynie rankiem
mgły lub opary, nieco cieplej, zwłaszcza na
południu kraju. Nocą przymrozki. Słabe w ia
try miejscowe.

poniedziałek dnia 23 b. m.

kw estarska. W środę 25 b. m w
<]t
(A l Jerozolim skie 6) odbędzie
U»le^Zen' e Komisji kw estarskiej (kwe*8o Maja).

Ze zwierzyńca miejskiego. Pomimo, że
zwierzyniec miejsk' jeszcze nie jest ukoń
czony, jest już bardzo licznie odwiedzany
przez publiczność. W czoraj napływ publicz
ności był tak znaczny, że około godz. 15-ej
utw orzył się długi ogonek przy kasie. Za
rząd zwierzyńca powinien w niedziele i
św ięta wiedząc o większej irekwencji pu
bliczności, uruchomić 2 kasy, lub też dać
do pomocy drugiego kasjera. N adto brak
jest fabliczki. lub też karteczki z napisem
o cenach wejścia W reszcie nie umieszczo
no dotychczas żadnych znaków, lub szyldzików, któreby ułatw iały publiczności d o 
stęp do zwierzyńca, przeto wiele osób musi
błąkać się po parku Praskim, zanim dotrze
do wejścia ł grodu zoologicznego.
U karanie intendenta szpitala św. Łazarza.
Pisaliśmy ju t dn. 12 lutego r. b., że obłoż
nie chora, jako sparaliżowana, 35-letnia J a 
nina Boniewska, żona oficjalisty, została
wywieziona ze szpitala św, Łazarza i z po
wodu zamkniętego mieszkania pozostaw io
na bez opieki na korytarzu 3-go piętra przy
ul. Żelaznej Nr. 52. Nieszczęśliwą chorą
zaopiekowały się sąsiadki, dając jej podusz
ki i kołdry. Za postępek powyższy p. p re
zydent miasta, na wniosek biura dochodzeń
dyscyplinarnych, skazał intendenta szpita
la św. Łazarza, 1 omasza Torczyńsklego, na
50 zł, kary.

MŁODZIEŻ.
N )r* M. S. Koło Uniwersyteckie. Zebraa Uniwersyteckiego Z. N. M. S. od19
23 b. m. o godz. 19 w lokalu, Dłu
s k i , P- Na porządku dziennym sprawa

5
Uh 1 "i*

TEATR I MUZYKA

kult.-oświatowy Dziś

i

^ e r e n c j a p r z e d s t a w ic ie l i
^ IĄ Z K Ó W ZAWODOWYCH
v '^ P r e z y d e n te m tow. Szpotańskim

, tX,; k a w a c h k u ltu raln o -arty sty czn y ch .

b, m. odbyła się w M agistracie
A,t t,*?c>a
przedstawicieli
Zarządu K. M.
J> ■
>v
£C
u " \ „ e^egacja w składzie: prezes K. M.
Jkyj *• Czubek, prezes Z.Z.K. poseł to w.
K w,'02, prezes Zrzeszenia Prac. P.K.O.
. ^ . . a arsz-) Tad. Piech, przewodu. Wydz,
2w. Tramw. T. Marciniak, przed^ 5 ! Zw- Metalowców K. Chyczewski—
290,000 członków, zorgani■jSlf
w związkach pracowniczych, zo’ 5 { ^ ZYięta przez w ice-prezydenta tow.
\ v tafiskiego, który do poruszanych
2akresie szerzenia kultury i udoteatrów
, koncertów i t. ,p. odniósł
N vZ Cal
.
9 życzliwością, przyrzekając popsr"K. ,tT°ńy M agiatratu dla poczynali K.M.
*

skonkretyzow ania pomocy ze stro^'ednich czynników miejskich, w ice.
%ft r enł przyobiecał delegacji ułalw 'ć
r ^
* P* dyrektorem teatrów miei‘ Śliwińskim, p. dyrektorem Wydr.
J* ty ' ^ n so w eg o , Jankowskim, prezeZ' Kult. i Oświaty, tow. A. Szczr‘PJ.

ZAWODOWY
% o*6*1 Prac. inst. uiyt. pnbl. ’ Polsce.
7 wiecz. w lokalu Związku
w areckiej 7 odbędzie się posieW e Ko m itetu Wykonawczego. Na po°brad sprawy bardzo w aine. Mię*
Łodzi.
^
spraw * U Zjazdu
®
członkowie Komitetu proszeni
trunkow e i punktualne przybycie.

fś

Metalowcy fabryk uwojskowio-

^ U Z'ś o
iu. Met*”!* 0 8ode. 7 wiecz. w lokalu Związ|[ sdzję ° y c®'w. W arszawa, ul. Leszno 53,
Posiedzenie Zarządu Oddziału
iphW 1 " ’^ k o w e ) . Obecność wszystkich
°nieczr,a. Sprawy w aine.
) 'vt>jsjt Sd_ Metalowcy fabryk prywatnych
'onychi We w torek 24 b. m. o g.
1 ,^ 0
lokalu Związku Metalowców,
0 | aMą .' °d b ęd z x się posiedzenie mętów
t^b»lto^,| delegatów fabryk prywatnych i
k 1
' 0nYch. Mężowie zaufania winni
CVk^** ,ufck“ ierki- delegaci zaś
^ V y ^ ^ ^ c u o ś ć wezystkioh konieczna.

L

Nadprogram?

n

teatrach m i e j s k ic h

N aro d o w y
o 8 e j w . „ W ie lk i c z ł o w i e k d o

małych interesów"
L e tn i
o 8 ej w. „Panna z d ob rego

dom u"
T eatr W ielki Dziś te a tr nieczynny.
T eatr Narodowy Dziś „W ielki człowiek
do małych interesów ".
T eatr Letni. Dziś „Panna z dobrego do
T eatr Polski. Dziś „Don Kiszot".
T eatr Znicz. Dziś „Halka".
T eatr Mały. Codziennie „Powrót
grzechu".

Palace: „W akacje małżeńskie" i „Dama
w tygrysim płaszczu".

do

Recital śpiewaczy Stefanji Millerowej.
Dziś daje w łasny recital śpiewaczy w sali
Konserwatorium śpiewaczka estradow a, Stefanja Millerów*. A rtystka ta wykona przy
akompamjamencie I. Rosenbauma urozmai
cony program pieśniarski, sawierający utwo
ry hiszpańskie, francuskie, „Negro Spiri
tuals" (pieśni murzyńskie) oraz niemieckie.
Bilety sprzedaje filja Kasy teatrów miejskich.
M arszałkowska 9S, róg Al. Jerozolimskich.

się życia przez powieszenie się, lub otrucie.
Za każdym jednak razem mąż zamachy udaremniał. W nocy z sobotę na niedzielę,
skorzystawszy z głębokiego snu męża, po
cichu wyszła z łóżka, otw orzyła balkon i
wyskoczyła.

OFIARY BOJEK.

Filharmonja: „Gdy mężczyzna kocha".
Mewa: „Wyścig o szczęście".
Czary (uL Chłodna): „Ludzie dzisiejsi".
Uciecha: „Księżna czardaszka".
Sokół: „Giełda miłości".
Uranja: „Trzej muszkieterowie",
Italja: „Człowiek z biczem".
Bajka: „Człowiek z biczem".
Praga: „Królowa półśw iatka".

WODEWIL i Nowy Świat 43
Początek seansów: 12—2—4—6—8 —10
Ceny zniżone.
Ceny normalne.

SAM 0B0JSTW 0 ŻOŁNIERZA.
W parku Praskim n a pierwszem drzewie
przy parkanie łączącym się z zabudowania
mi rejonowych zakładów żywnościowych
przy ul. Jagiellońskiej, kolejarze zauważyli
wiszącego na pasku jakiegoś młodzieńca w

K.NO „UCIECHA" j!”1!*”
Pocz. seansów o g. 6-ej, w soboty,
niedz. i święta o godz. 6-ej.
DZIŚ P R E M J E R A !
Trójka wirtuozów
MARY PHIL8IN. BETTY COMPSON.
NORMAN KERRY
w przepięknym dramacie życiowo-erotycznym p. t.

„KOCHAJ MNIE, A ŚWIAT
BĘDZIE MOIM"
Nowy Świat 50.
Pocz. o g. 430 ost. s. 1015
IBilety ulgowe i passe-partout nieważne!
O rkiestra pod batutą ADAMA
FURMAŃSKIEGO.

CASINO

E m il JANNINGS

w owej pierwszej ameryk. kreacji p. t.

lEPOTRZEBtiy
ZŁOUIEK
Wytwórnia:
„PARAMOUNT"
W głównych rolach kobiecych:
BELLE BENNET i PHYLLIS HAVER.
Ceny biletów na seanse do godz. 6-ej
normalne.

W ielka kolorowa jednodniówka
MAJOWA!
R edakcja „Pobudki" przygotow uje
wzorem roku ubiegłego
SPECJALNY NUMER MAJOWY.
Będzie to jedyne 1-szomajowe ilustro
wane wydawnictwo
POLSKIEJ
PARTJI SOCJALISTYCZNEJ.
W szystkie Organizacje Partyjne up-raszamy o jak najszybsze zamówienia
ze względu na konieczność oznaczenia
nakładu.

— 19-letni Kazimierz Garbarozyk (Dzika
Nr. 62) otruł s ę kwasem octowym w b ra
mie domu Nr. 59 przy uL Leszno.
— 264etmia Stefanja W ilmanówna (Radzymińska 27) została zatrzymana w nocy w
areszcie 10 kom., gdzie otruła się sublima-

W ieczór kompozytorski Karola Szymanow
skiego. 22 koncert mistrzowski z odziałem
znakomitej artystki St. Korwin-Szymanowskiej i dyr Karola Szymanowskiego, poświę
cony twórczości Karola Szymanowskiego,
zapowiedziany na środę, 18 b. m., odbędzie
się jutro, we wtorek, dn. 24 b. m. Bilety na
byte są ważne. Pozmstałe bilety sprzedaje
fiłja kasy teatrów miejskich. M arszałkow  uL Chmielna, 49, m. 3, w godzinach urzędo,wych,4»d 10 do t2 I od 17 do 20l
s k a 93, róg A l Jerozolim skich.

tem.
— 22-letni Stefan Drągowslci (Belgijska
Nr. 12) otruł się kwasem octowym.
Wszystkim desperatom pomocy udzieliło
Pogotowie, G arbarczyka przewiozło do szpi
tala Wolskiego.

WYPADKI SAMOCHODOWE.
— Na ul. Chłodnej przed domeno Nr. 23
dostał się pod samochód mężczyzna niewia
domego nazwiska. Żyd, około lat 60, który
został zraniony w głowę.
W AL Jerozolim skich róg Nowego
Światu samochód najechał na 21-letniego
Stanisław a S a m o lejowi cza, bez zajęcia (No

wy Świat 8), który otrzym ał 5 ra n eięłotłuczonych głowy.
Poszwankowauych opatrzyło Pogotowi*.
Pogotowie Ratunkow e w ciągu doby ubie
głej udzieliło pomocy w 75-ciu wypadkach.

*

co
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mmmp r z e z w a r s z a w s k ie
DZI Ś.

12.00 — 13.00 Sygnał czasu, hejnał z Wie
ży Marjackiej w Krakowie, komunikat lotniczo-meteorologiczny, oraz koncert z płyt gra
mofonowych. 15.CC. Komunikaty: m eteoro
logiczny, gospodarczy, samorządowy, oraz
nadprogram. 15.20—15.30. ?Przerwa. 15.30
— 16.00. Odczyt z cyklu w ykładów dla
m aturzystów szkół średnich p. t. „Napo
leon a Polska” — wygłosi prof. Henryk Moś
cicki (Dział: „Historja"). 16.00 — 16.25 Od
czyt z cyklu wykładów dla maturzystów
szkół średnich p. t. „Kultura klasyczna" (odczyt I) — wygłosi prof. Uniw. Warez. Gustaw
Przychocki. 16.25 — 16.40 Tygodniowy przeg'ąd komunikacyjny. 16.40— 17.05, Odczyt p.t.
,.Szpiegostwo w czasie wojny". 17.05—17 20.
Przerwa. 17.20 — 17.45 Odczyt p. t. „Potrzeby szkolnictwa powszechnego w dziedzinie
realizacji powszechnego nauczania" (z cyklu
odczytów, organizowanych przez Min. W. R.
j O. P.), — wygłosi dr, Stan. Tynelski. 17.45
— 18.15 Program dla dzieci i młodzieży. „Au
dycja szkolna" w wykonaniu uczniów I-go
miejskiego gimnazjum męskiego. 18.15 —
18.55 Transmisja muzyki tanecznej z kawiarni
„Gastronomja*‘. 18.55 — 19.05 Przerwa. 19.05
— 19.15 Komunikat rolniczy. 19.15 — 19.35
Rozmaitości. 19.35 — 20.00 Lakcja języka
francuskiego. Lektor p. Lucien Roquigny.
20.00 — 20.30 Odczyt, organizowany przez
Prezydjum Rady Ministrów. 20.30 — 22.00
Koncert wieczorny kameralny, poświęcony
twórczości Jana Brahmsa. W przerwie kon
certu biuletyn „Messager Polonais" w języku
francuskim. Wykonawcy: Kwartet Ozimiń
skiego (I skrzypce — Józef Ozimiński, II
skrzyp. — Henryk Gołębiowski, altówka —
Antoni Kmieć, wiolonczela — Lucjan Budkie
wicz), Adela Comte - Wilgocka (sopran) i
prof. Jerzy Lefeld (akomp.). 22.00 — 22.05
Sygnał cza«u i komunikat lotniczo - meteoro
logiczny. 22.05 — 22.20 Komunikat P. A, T.
22.20 — 22.30 Komunikaty: policyjny, spor
towy, oraz nadprogram.

JUTRO.
Przedstaw ienia ulgowe K. M. K. A. W
miesiącu kw ietniu odbędą się następujące
przedstaw ienia' ulgowe dla członków orga
nizacji należących do K. M. K. A.: te a tr Pol
ski: dn. 23, 24, 28 i 30 (Don Kiszot), 26 i 29
(Azais); te a tr Letni: dn. 25, 27 i 30 (Panna
z dobrego domu): te atr Wielki: dn. 27; Qui
Pro Quo: w każdą środę i piątek.
Bilety ulgowe na powyższe przedstaw ie
nia, jak również bilety i kartki ulgowe Jo
kin, nabyw ać można w biurze K. M. K. A„

mundurze wojskowym. Ze znalezionych do
kumentów okazało się, że denatem je .t
24-letni Jan Bujalski, szeregowiec 30 p. p„
ordynans kpt. Lis-Błońskiego z tegoż pułks
w Cytadeli.

ZAMACHY SAMOBÓJCZE.

■awuwąpi Ced toB.hslW m k

Dziś i jutro „Romans pani

T eatr Qul Pro Quo. Dziś rew ja „M enaże
r a Qui Pro Quo".
T eatr ,,M orskie Oko". Dziś dwa przed
staw ienia rewji p, t. „Publiczność ma głos".
T eatr Czerwony As. Codziennie „Księż
niczka W iosna".
Cyrk. Dziś program atrakcji i walki za
paśnicze.

534etnia Konstancja Kjoetrzewska (Nowy
Świat 55) wyskoczyła z 4-go piętra i dozna
ła tak ciężkich obrażeń, że po 3 godzinach
zmarła.
K ostrzewska już od dłuższego czasu cier
piała n a rozstrój nerwowy. W ostatnich
dniach już kilka razy usiłowała pozbawić

Pan: „Bitwa przy wyspach Falklandzkich".
Corso: „Bitwa przy wyspach Falklandz
kich".
Rococo: „Bohaterowie Sahary".
W ciągu wczorajszej niedzieli oraz nocy W ładysław Rembowski, lat 28, szofer (Bro
z
soboty na niedzielę Pogotowie udzieliło warna 6), Froim Frydman, lat 21, biuralUta
Splendid: „Chata W uja Toma".
pomocy
w ambulatorium lub na miejscu wy (Nowolipie 3), Edw ard Krajewski, lad 24,
Wodewil: „Gdy mężczyzna kocha".
padków 7-miu osobom poszwankowaoym w bez zajęcia (Kacza 20), Leonard Kaniewski,
Capitol: „Bitwa przy wyspach Falklandz
czasie bójek. Są to: Stanisław Dominiak, lat 35, rymarz (Nowolipie 63) i W ojciech Salkich".
lat 61, dorożkarz (Grzybowska 2). Salomea czak, lat 37, murarz (Kaliska 3).
Światowid: „Chata W uja Toma".
Rogułska, lat 79 żebraczka (Dzielna 35),
Apollo: „Przedpiekle".

Reżysęrja:
VICTOR FLEMING

W ielka revue w teatrze Nowości. Dziś
nowa rewja wiosenna „Czarne na białem .
Codziennie dwa przedstaw ienia o godz. 8
i 10 wieczorem.
T eatr Praski.
majstrowej".

ŚMIERTELNY SKOK Z IV PIĘTRA.

CO GRAJA KINA?
Colosseum: „Huragan".

^ Ih l 5***owiu „Kredytowa". O godz. 6-e)
. u O. K. R., Aleje Jerozolimskie 6,
, Łąjo * *** zebranie koła.
^
publicznych, O godz. 6 w loka
ut
' R. (Al. Jerozolim skie 6), odbędzie
t t ^ a o i e Koła.
* lo]° ^ r*mwajaizy „Starówka". O godz. 7
dzielnicy, Rycerska 6. odbędzie
*n>* Koła

H E N R Y GEORGE.

OLGA CZECHOW A.

Cena Zł. 3.—

wytworne.

R d z e n ia , z g r o m a d z e n ia
ODCZYTY

Z

Starfilm"

Sierpień 1927.

Wa rszaw sk a
J o n iz a c ja p . p . s .

R

pg. powieści B. Kellermana.

P rz e m ó w ie n ia w O m m en

O Q 5Z£Q W A T Y W Y

3

r a d jo ?

16.40 — 17.05 Odczyt p. L „Szczepienia prze-''
d w durowi brzusznemu" wygłosi dr. Gustaw
Szulc (Dział: „Hygiena i Medycyna"). 17.05—
17.20 Przerwa. 17.20 — 17.45 Transmisja od
czytu z Katowic. 17.45 — 18.55 Koncert po
południowy Wykonawcy: O rkiestra P. R. pod
dyr. Józefa Ozimińskiego, Sabina Szyfmanówna (sołpran), W ładysław Lewinger (skrzyp
ce) i prof. Jerzy Lefeld (akomp.). 18.55 —
19.05 Przerwa, 19.05 — 19.15 Komunikat rol
niczy, oraz transmisja z Krakowa notowań
giełdy zbożowej krakowskiej. 19.15 — 19.30
Rozmaitości. 19.30 — Transmisja z opery Ka
towickiej. W przerwie koncertu biuletyn
j ^ „ M a g e r Polonais" w języku
francuskim.
22-00 — 22.05 Sygnał czasu i komunikat lotniczo - meteorologiczny. 22.05 — 22.20 Ko( mimjkat p & y . 22.20 — 22.30 Komunikaty:
policyjny, sportowy, oraz nadprogram. 22.30
— 23.30 Transmisja muzyki tanecznej.

W s z ę d z ie
znajdzie pracę kierowca samochodu,
który ukończył Kursa

H.

PRYLIŃSKIE60
A l. J e ro z o lim s k ie 27.

XVI ZEBRANIE STOW. PRZYJACIÓŁ
LIGI NARODÓW.
W czwartek, dn. 26 b. m., odbędzie
się o godz. 8-ej wiecz. w lokalu Tow.
Ekonomistów, Jasna 19, II piętro, zebra
nie naukowe
Akadem ickiego
Koła
przyjaciół Ligi Narodów z odczytem
wicemarszałka Senatu, tow. Stanisława
Posnera, n. t. „Unja Międzyparlamen
tarna a Liga Narodów".
Po odczycie dyskusja.

L E C Z N I C A . iy fl

811 złotych co

GRAniczna

12.00 — Sygnał czasu, komunikat lotnicioW s z y s tk ie . p e - !d,onau f t efer'
meteorologiczny, hejnał z Wieży Marjackiej w
cjaln oń ci. Lam paif.1!0^
K“rsV HKrakowie, oraz nadprogram, 15.00 — 15.20
pińskiego — ni. Je ro kw arcow a.
izolimskie 27.
Komunikaty: meteorologiczny, gospodarczy,
oraz nadprogram. 15.20 — 15.30 Przerwa.
z pensją
15.30 — 16.00 Odczyt z cyldu wykładów dl*
350 zł.
maturzystów szkół średnich p. Ł „Królestwo
_ _ m uzyczne,jm leslęcznie bez trudu
Polskie Kongresowe" — wygłosi prof. Hen
wielkim wyborze,iolrzyma k a z d y, kto
ryk Mościcki Dział: „H istorja”. 16.00 — 16.25 oraz płyty najnowszych ukończy Kursy H. PryOdczyt z cyklu wykładów dla maturzystów i nagrań na dogodnych lińskiego — BI. J e ro 
szkół średnich p. t. „K ultura klasyczna" (od- j warunkach po cenach zolimskie 27.
czyt n ) - w ygłoś proŁ Gustaw Przychocki i feig e n b au tn ? B lelaV

patefony, PaNDn^ , 7
Iofony,lnstrumen-

16-25 — 16.40 Nadprogram I fcomem&aty. 1 ska l_

i

ma

sir 4

„ROBOTNiK", poniedziałek, 23 kwietnia.

Nr. 113

ODATEK. SPO RTO W t
„ROBOTNIKA1*
ROZGRYW KI LIGOWE,
WARSZAWIANKA BIJE
POGOŃ 3:0

POLONJA BIJE HASMONEĘ 4:1

Polonia zwyciężyła zasłużenie wyka
SKRA— MAK A BI 3:0 (0:0)
zując znaczną przewagę zwłaszcza po
Rozegrany w sobotę na boisku Skry
przerwie. Wyróżnili się zwłaszcza Ki
mecz piłkarski pomiędzy zespołem gos
sieliński, Seichter, Krygier i Zimowski.
podarczy, a Makabi zakończył się zwy
Bramki dla Plonji zdobyli Tupalski (3) i
cięstwem drużyny robotniczej w stosun
EmchoWicz, a dla Hasmonei — Grunku 3:0.
berg.
Gra obydwu przeciwników nieszcze
gólna. Pierwsza połowa upływa pod
WARTA ULEGA WIŚLE 2:3
znakiem zmiennej przewagi stron, przy
W obec 6 tysięcy widzów rozegrany zo
czem
ataki tak Skry, jak i Makabi koń
stał powyższy mecz o mistrzostwo Ligi.
czą się zwykle autami.
Początkowo przeważa W arta, następnie
Po przerwie „jedenastka" Makabi opa
Wisła, która zdobywa dwie bramki przez
Balcera (głową) i Reymana I, a następ da na siłach; gospodarze wyraźnie góru
nie W arta wyrównywa przez Rado- ją, uzyskując trzy bramki przez Lewan
dowskiego, Smosarskiegp II i Radzikow
jowskiego i Rochowioza. Po przerwie już
skiego.
w 2 -ej minucie Reyman zdobywa zwy
Jakkolwiek gra Skry, szczególnie na
cięską bramkę.
padu, wypadła blado, tem niemniej zwy
cięstwo jest w zupełności zasłużone.
CRAC0VIA PRZEGRYWA
Przedmecz drugich zespołów przyniósł
Z RUCHEM 4:1
sukces Skry II, która pokonała rezerwę
Nieoczekiwane zwycięstwo Ruchu nad Makabi w stosunku 3:1.
Cracovią, przyczem ta ostatnia nie wy
Nadmienić się godzi, iż rezerwowi
zyskała jednego rzutu karnego, strzelo Skry okazali się materjałem, który w
nego przez Kubińskiego. Drugiego kar niedalekiej przyszłości z powodzeniem
nego dla Craoovji zamienił pewnie w ho zastąpi swych starszych kolegów.
norową bramkę Gimtel. Dla Ruchu strzel
A. Z. S. — MARYMONT 4:3 (2:0).
cami byli Kałuża (2), Buchwald i Sobota.
LEGJA ZWYCIĘŻA ŚLĄSK 4:1
Ciężkie zwycięstwo A. Z. S. nad osła
Mecz o mistrzostwo Ligi zakończył się ŁKS PRZEGRYWA Z I F.C .3 0 bionym Marymontem, który dzielnie sta
zasłużonem zwycięstwem Legji, która oZasłużone zwycięstwo I. F. C., dla któ wiał czoło swym przeciwnikom. Punkty
statnio znajduje się w doskonałej formie. rego bramki zdobyli Kozok II (2 ) i Geis- dla zwycięzców uzyskali :Michałowski 2 .
Bramkami podzielili się Ciszewski i Łań- ler. Widzów 3 tysiące. W Ł. K. S-ie wy Danek i Zbyszewski, dla Marymontu zaś
feo (po dwie). Jedyny punkt dla Śląska stąpił po raz pierwszy Król (z Lublinian- Napiórkowski (2) i Uglanioa.
uzyskał Sprus.
ki) na środku ataku.
VARSOVIA _ RUCH 0:0
Zmierzch bogów...
Czterokrotny mistrz Polski, drużyna
najbardziej zahartowana w bojach —
Pogoń lwowska — ulega p& raz drugi w
ciągu dwuch ostatnich tygodind zespołowi
warszawskiemu.
I to ulega zupełnie zasłużenie, okazu
jąc się bezwzględnie gorszą.
Stare kanony zawodzą, gdy tymcza
sem rezerw brak i to mści się na długo
letnim mistrzu. Trzeba stwierdzić, iż
skończyły się dni, gdy mecz wygrywał
W acek Kuchar, czy Janek Loth, dziś na
zwycięstwo składać się musi sharmonizowana gra całej „jedenastki", a nie
chwilowe przebłyski poszczególnych jed
nostek.
To też nie pomogła wczorajsza ofiar
ność W acka Kuchara, gdy partnerzy za
wodzili. Spotkanie wygrała zupełnie za
służenie młodość i szybkość — które re 
prezentuje dzisiaj W arszawianka.
Bramki uzyskali Zwierz II i Luksem
burg (dwie). Heroiczne wysiłki lwowian,
którzy pod koniec pragną uzyskać hono
rowy punkt spełzają na niczemu

REZOLUCJA PLENARNEGO ZEBRANIA
CZŁONKOW K. S. „JUTRZENKA" W KRAKOWIE

Mecz o mistrzostwo klasy A zakoń
czył się, mimo przewagi Varsovji, w y n i 
kiem nierozstrzygniętym wskutek zupeł
Plenarne zebranie członków K. S.
Celem spełnienia tych zadań upra nego braku celnych strzałów ze s t r o n y a„Jutrzenka” w Krakowie, odbyte w dn. wiać będziemy wszystkie te gałęzie taku Varsovji.
31 marca r. b., uchwaliło następującą re sportu, które do urzeczywistnienia po
LEGJA Ib — KORONA 4:0 (0:0).
zolucję:
wyższych wskazań zmierzają, jak lekką
Na
boisku Skry rezerwowa drużyna
I.
Klub sportowy „Jutrzenka" w Krai ciężką atletykę, gimnastykę szwedzką,
Legji,
posiadająca
wielu doskonałych gra
kowie założony przed około 20 laty gimnastykę na przyrządach, sport wod
przez żydowską młodzież robotniczą ja ny, jak pływactwo i wioślarstwo, piłkę czy, wygrała łatwo z Koroną w meczu
o mistrz, kl. A, zdobywając cztery bram
ko jej organizacja sportowa w tym cha nożną i ręczną, sporty zimowe i t. d.
ki, w tem jedną z karnego. Sędziował p.
rakterze prowadził swą pracę przez sze
Ta nasza ideologja, stanowiąca istotę Żelechowski.
reg lat.
ideologji Socjalistycznej Międzynaro
Działalność ta została jednak przer dówki Sportowej w Pradze, będzie dla
wana wskutek wtargnięcia i rozwiel- nas przewodnią myślą w naszej działal
możnienia się w klubie naszym elemen ności i późniejszych zamierzeniach spor
NA PRZEŁAJ RKS. LEGJI
tów wrogich robotniczej ideologji spor towych.
Cyclopedestre czyli IV Kolarski Bieg
towej, elementów wprowadzonych do
II.
Plenarne zebranie członków K. S.na przełaj urządza oddział Kolarski R.
klubu przeź^ jednostki, które nadużyły
zaufania tej organizacji żydowskiej mło „Jutrzenka" wyraża gorące podzięko K. S. „Legja" w Krakowie w niedzielę
dzieży robotniczej, w imieniu której wanie bratniej organizacji R. K. S. Le 29 kwietnia 1928, o godz. 10-tej rano.
mandat kierowania „Jutrzenką" otrzy gi* w Krakowie z powodu bezintere Bieg dostępny dla kolarzy stowarzyszo
sownego użyczenia w ciągu lata 1927 r. nych i niestowarzyszonych. Trasa w y
mały.
swego boiska członkom „Jutrzenki", nosi około 25 km. Wpisowe 1 zł. od za
Słuszności atoli stało się zadość! „Ju wykluczonym bezprawnie z klubu w ro
trzenka" jako robotnicza placówka spor ku 1925 przez samozwańczy zarząd, a wodnika, 3 zł. od drużyny. S tart i meta
towa została objęta z powrotem przez zorganizowanym przejściowo w stow, w Parku Sportowym R. K. S. „Legja"
Bieg ten uprawiany jest za granicą
tych, którzy ją powołali do życia, t. j.
wych. fiz. „Jutrznia".
powszechnie
i cieszy się wielkiem po
przez żydowską młodzież robotniczą i
w ten sposób będzie mogła spełniać za
Plenarne zebranie dziękuje również wodzeniem, a we Francji stał się nawet
dania, jakie ciążą na proletarajckiej gorąco tow. Zygmuntowi Klemensiewi sportem narodowym. W Polsce do nie
organizacji sportowej.
czowi jako prezesowi Legji, jakoteż dawna mało znany, zaczyna coraz bar
Podstawowemi naszemi zadaniami — D-rowi Zdzisławowi Kwiecińskiemu ja dziej zdobywać sobie prawo obywatel
to podniesienie i rozwój zdrowia, siły, ko przewodn. R. S. K. O. za czynną po stwa. Nic dziwnego, gdyż ta dziedzina
tężyzny i sprawności fizycznej żydow moc, udzieloną żyd. młodzieży robotni sportu, stanowiąca emanację innych ro
skich mas pracujących, przepajanie ich czej w akcji jej o odzyskanie „Jutrzen dzajów sportu jest jednym z tych spor
ideą wspolnqty, podniesienie i rozwój ki" i plenarne zebranie z radością tów, który na starcie gromadzi szerokie
ich kultury duchowej i moralnej, wresz stwierdza w pomocy tej objaw budzące masy zawodników. A zawodnik ten mu
cie wzmacnianie poczucia solidarności go się zrozumienia wspólnoty interesów si sprostać poważnym wymogom spor
tych mas z masami pracującemi innych polskiej i żydowskiej klasy robotniczej. towym, albowiem wymaganem jest od
niego oprócz normalnego opanowania
narodowościmaszyny jeszcze wyrobienie lekkoatle
tyczne, duża zręczność i wytrzymałość.
Bieg ten bowiem polega na tem, iż tra
sa poza odcinkami szos lub dróg, posia
da jeszcze szereg naturalnych prze
szkód, a więc rowy, łąki, zagajniki itp.,
które zawodnik zmuszony jest przebyć
z maszyną na ramieniu. I rzecz charak
terystyczna, iż ze wszystkich zawodów
sportowych biegi kolarskie na przełaj
znajdują zagranicą największe poparcie
w sferach rządzących francuskich, bel
gijskich i szwajcarskich, zaś szereg
dzienników i stowarzyszeń funduje spe
cjalne, drogocenne nagrody, organizu
jąc zawody lokalne, ogólnopaństwowe,
z których np. bieg „cycylopedestró"
Sziwajcarja — Francja — Belgja — Luk
semburg mają ustaloną historję i trady
cję. R. K. S. „Legja podejmując się już
nie poraź pierwszy urządzenia tak po
ważnej imprezy sportowej, daje dowód
wszechstronnego
zrozumienia zadań
sportowych. To też spodziewać się nale
ży, iż na apel robotniczego klubu stanie
na starcie każdy kolarz, nie wyłączając
naszej elity, mistrzów na szosie.

KOLARSKI BIEG

Z e s p ó ł p iłk a rsk i r o b o tn ic z e g o klubu s p o r to w e g o
W a rsza w a -W sch o d n ia

DZIEŃ W ERBUN K O W Y
ROBOTNICZYCH DRUŻYN
SPO R T O W Y C H .

PIŁKARSKIE
MISTRZOSTWA KL. A.

Robotnicze drużyny sportowe w ar
szawskiej organizacji młodzieży T. U. R.
zorganizowały wczoraj na boisku Skry
t. zw. „Dzień werbunkowy", na program
którego złożyły się zawody lekko-atletyczne, piłkarskie, oraz defilada Czer
wonych Harcerzy.
Jest to pierwsza tego rodzaju impreza
w Polsce, która zarazem posłużyła orga
nizatorom za generalny przegląd sił w
obliczu łódzkiego zlotu młodzieży T.U.R.
Szczególnie efektownie wypadła defi
lada Czerwonego Harcerstwa, których
postawa wzbudzała niekłamany aplauz.
Poniżej podajemy techniczne sprawo
zdanie z zawodów sportowych.

PfŁKARSTWO

»
woni)
woni)
1,42 mtr.
i)
w aai: 1) Siemiątkowski ' , «g oiW'1
Wdał:
5,00 mtr., 2) Musiałek (Czerw.)
3) Koli (Wola) 4,78 mtr.
RZUTY. Kulą: 1) M usiał^ L 0tr9,36 mtr., 2) Turczyński (Prag®) '
3) Gałązka (Praga) 7,94 mtr.
, 'fip
Dyskiem: 1) Turczyński (Pra“ 3) Ce‘
mtr., 2 ) Gałązka (Praga) 22 nttf'1
lejewski (Wola) 17,64 mtr.

UROCZYSTA akadeMJa
SPORTOWA
u0 ^

Na zakończenie Dnia Werbuj5 jj,ył8
R. D. S. Warsz. Org. Mł. T. U ./1' ?t 1t&
się w sali Zw. Zaw. Robotniko1" ^ (Jf0 '
Metalowego przy ul. Leszno Nf'
I
czysta Akademja Sportowa.
Na program złożyły się: V* 1 ^ t f *
oraz świetne produkcje „Pl®0^ ^ ; ^ .
LEKKA-ATLETYKA
go Słowa" i baletu p. T. W vs**5 ęgjp5®’
100 mtr.: 1) Siemiątkowski (Czerwoni),
Przemówienie tow. posła K*z'
12,8 s., 2) Piliński (Praga) 12,9 s., 3) Śla skiego, o treści i ideologji spor _
dowski (Wola).
niczego, przyjęte zostało hue ®’®1111
400 mtr.: 1) Pilarski (Wola) 63,6 s., 2 ) kami.
fr
Kwietniewski (Czerwoni) 63,6 s„ 3) Koli
Na zakończenie tow. Tadetts* J
(Wola).
ski wezwał w imieniu
3000 mtr.: 1) Gałązka (Praga) 11,19,2 T. U. R. licznie zebraną mlodz>c pfiit
min., 2) Piłacki (Czerwoni) o 3 mtr., 3) niczą do wstępowania do Robot51
Kromlicki (Czerwoni) 30 mtr. za pierw Sportowych T. U. R., gdyż on®
szym.
wychowania fizycznego, daj®
800 mtr.: 1) Gałązka (Praga), 2) Pilar wychowanie socjalistyczne.
ski (Wola).
R. D. S. Praga — R. D. S. Powiśle 5:0
(4:0). Zupełna przewaga Pragi, która w
kolejnych odstępach strzela 5 bramek.
R. D. S, Wola — R. D. S. Czerwoni 5:2
(1:0). Zasłużone zwycięstwo Woli.

n u/A'
IV BIEG NA PRZEŁAJ 0 PUHAR POLSKA BIJE CZECHOSt0
CJĘ W SZERMIERZ
MAGISTRATU M. WARSZAWY
W parku Skaryszewskim odbył się
wczoraj IV bieg na przełaj o puhar Ma
gistratu m. Warszawy. Bieg zgromadził
230 zawodników.
Wynik biegu: 1) Sarnacki (Warsza
wianka) 2800 metrów — 8:46, 2) Kowal
ski (Orzeł) 8:46,6, 3) Kusociński (Sarma
ta) 8:46,8, 4) Jaworski (AZS.) 8:47, 5) Łu
kaszewicz (Polonja).
W konkurencji drużynowej o puhar
Magistratu zwyciężył zespół Orła, który
wystawił największą ilość zawodników,
przed A. Z. S., Warszawianką, Varsovią
i Polonją.

TLK.

Staraniem Pol. Zw. Szerm. odbł^
Krakowie w dn. 21 i 22 b. n5'
turniej szerm. między drużynaJ®1
słowacji i Polski. Onegdaj
spotkanie na florety.

si<

Wyniki: 7:6 na korzyść dm*lc0^
skiej.
Wczoraj nastąpiło spotkani® ^ **
i szable. Wyniki: na szpady ^ H*'
1114 na korzyść Czechosłowa°P'
ble 9:7 na korzyść Polski. O g ó ^
turnieju 2:1 na korzyść Polsk»-

PRZEPRŁYNIĘCIE CIEŚNINY
GIBRALTARSKIEJ.

MISS MERCEDES GLETTZE. z zawodu stenotypisrtka
dyńska, k tó ra w zeszłym roku latem przepłynęła kanał Gibral*
tareki, ostatnio przebyła również drogę wzdłuż cieśniny G ibral'
tarskiej od wyspy Palomas pod T an ią (Hisz paaja) do Po0**
Leona pod Ceutą (Afryka) w ciągu 12K god zin.
Na zd ję^ "1
O statnie . przygotow ania dzielnej pływ aczki przed startem .

W ARUNKI PRENUM ERATY: w W a rsz a w ie z odnoszeniem mie sięcznie zł. 5.40, bez o d n o szen ia zł. 4.70, n a prow incji m iesięczn ie zł. 5 40, z a g ran icą zł. 8 .— Za. « ^ 0 .
ad resu 50 gr. CENY OGŁOSZEŃ: Za w iersz w yso k o ści 1 m ilim etra w te k śc ie gr. 50. zw yczajne gr. 20, k o m u n ik a ty i n a d e sła n e gr. 80, n ek ro lo g i do 60 mm. gr. 20, pow y^e|L„ _roCgr 30. d ro b n e za w vraz gr. 20. P o szu k iw an ie i za o fiaro w an ie p racy o 50 proc. taniej. O głoszenia ta b e la ry c z n e i fan tazy jn e o 50 proc. drożej. O głoszenia zag ran iczn e o
drożej. U k ład ogłoszeń w te k śc ie 5-szpaltow y. uk ład zw yczajnych __ 10 szpaltow y. Za term in o w y d r u k ogłoszeń A d m in istracja nie o d p o w iad a.________________________________ ;
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