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PROLETARJUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE S IĘ !

CENA N U M E R U
20 GROSZY.

Konferencja Międzydzielnicowa Organizacji Warszawskiej P. P. S.
Dzisiaj, dn. 19 listopada, o g . 6 w. odbędzie się w lokalu przy ul. Wareckiej 7.

KONFERENCJA MIĘDZYDZIELNICOWA ORGANIZACJI WARSZAWSKIEJ P. P. S.
Na porządku dziennymi (Sprawozdanie z Kongresu PartJi i sprawy organizacyjne.
Wzywa się Komitety Dzielnicowe i Zarządy Kół do przybycia w komplecie.

Z DZIEJÓW WALKI
0 SZKOŁĘ WOLNĄ
I POSTĘPOWĄ

STAN ZDROWIA T0W . MARKA
W stanie zdrowia tow. pos. Marka, po onegdajszej popraw ie, nie zaszła fcadna zmiana w ciągu dnia wczorajszego.

RUMUNJA OTRZYMAŁA POŻYCZKĘ
ZAGRANICZNĄ
Biśkareszt, 18 listopada. (A. W.). Opu ryżu podpisał już preliminarja układu w
blikowano tu komunikat oficjalny dono sprawie pożyczki stabilizacyjnej francu
szący, iż delegat rumuńskiego banku skiej dla rządu rumuńskiego.
narodowego, który bawi obecnie w Pa

Stoimy pod znakiem dziesięciole
cia państwa. Dużo się mówi i pisze o
ŚWIĘTO DZIESIĘCIOLECIA NIEPODLEGŁEJ
dziesięcioleciu administracji, wojska,
ŁOTWY
policji, sądownictwa, więziennictwa
PRZED DEBATĄ NAD POLITYKĄ
i tym podobnych instytucji. Szkolni
ctwo jest u nas na ostatnim planie.
ubiegłym
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Ryga, 18 listopada. (PAT). Święto 10ZAGRANICZNĄ W REICHSTAGU
Przy tego rodzaju nastrojach jest lecia niepodległości Łotw y obchodzone mawiali w ysłannicy
poszczególnych
wielką zasługą Związku Zawodowe było w Rydze i we wszystkich mia państw , mianowicie: przew odniczący
Berlin, 18 listopada. (PAT). Zapow ie z kwestjam i reparacyjnem i przem aw iać
go Nauczycielstwa Polskich Szkół stach prowincjonalnych przy bardzo li komisji spraw zagranicznych w sejmie
dzianą
na dzisiaj w Reichstagu w ielką będzie m inister Finansów Rzeszy. Dzien
rednich, że z okazji dziesięciolecia cznym udziale ludności. W samej Rydze polskim Radziwiłł, min. Spraw Zagra
szkolnictwa polskiego w niepodle- O godz. 11-ej odbyło się solenne nabo nicznych Estonji Rebame, generalny se d ebatę nad zagraniczną polityką Nie nik podkreśla, ii widoki zwołania komi
głem państwie wydał książkę, po żeństw o a po niem uroczyste posiedze k retarz finlandzkiego M -stwa Spraw miec — zainaugurować ma przem ówie sji rzeczoznaw ców finansowych w obec
święconą dziejom żmudnych walk o nie Sejmu a następnie w ielka rew ja Zagr. Yojó-Koskinem, generalny sek re nie m inistra Stresem anna. „M ontag" do nej chwili nie są zbyt wielkie i że, w e
polskość i o postępowy charakter wojskowa. O godz. 4-ej popołudniu w tarz litew skiego M -stwa Spraw Zagr. dr. wiaduje się, te m inister Stresem ann w dług wszelkich przew idyw ań, m inister
Stresem ann w przem ów ieniu swem pod
szkolnictwa, o jego dążenia i ideały. teatrze Narodowym na tym samym Zaumius. U roczysty ten a k t poprzedzony przemówieniu swem poruszy sprawę kreśli trudności, stojące na drodze do
stosunku
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Już co, jak co, ale szkolnictwo pol
konferencji reparacyjno - ew a
skie zaprawdę nie dostało się nam w ano niepodległość Łotwy, odbyło *ię 2 minuty na całym obszarze państw a. państw i omawiać będzie szczegółowo zwołania
kuacyjnej. Oświadczenie, jakie rządy
problem
reparacyjny.
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prezydent
za darmo. Walczono o każdą piędź
ziemi, o każdą ustawę i jej interpre republiki Zemgals odczytał manifest, now ana a ulice w ypełnione tłumami lu dyskusji poruszona została również spra francuski, angielski, włoski i belgijski
złożyły na ręoe p rz e d sta w cieli dyplo
tację, o usunięcie każdej szkoar.wej zaw ierający pogląd na historję pow sta dności. Obchód zakończył się rautem u wa rokow ań ewakuacyjno - reparacyinych, prowadzonych na ostatniej sesji m atycznych Niemiec, dowodzić mają, iż
nia republiki łotew skiej i jej rozwoju w prezydenta republiki.
zapory.
genewskiej, zabierze głos kanclerz Rze dotychczas nie zdołano uzyskać porozu
Książka, zatytułowana „Pokłosie
szy, który reprezentow ał Niemcy w G e mienia w spraw ie zakresu zadań konfe
pracy oświatowej" *)i zawiera szereg
newie. Możliwe jest także, iż w związku rencji ekspertów .
NIEMCY ODBUDOWUJĄ SWĄ FLOTĘ
wspomnień działaczy oświatowych,
zarówno legalnych, jak nielegalnych.
WOJENNĄ
Przeważnie są to przyczynki. Jedy
W SPRAWIE WYDALANIA DZIENNIKARZY
Berlin, 18 listopada. (PAT). Na pod s ych trzech pancerników oraz ukończę,
nie artykuły redaktora książki, prof.
ZAGRANICZNYCH
St. Świdwińskiego, są udatną próbą stawie informacji z kó! parlamentarnych nia budowy dwueh małych krążowni
D I E . Obecny budżet marynarki
ujęcia całokształtu ooszczególnych prasa dzisiejsza zapowiada, że wniosek ków
frakcji demokratycznej, żądający prze preliminował na budowę 1 uzbrojenie oParyż, 18 listopada. (A. W). Donoszą aby nie w ydalały dziennikarzy zagrani
okresów walki o szkołę.
krętów 57.592000 mk. niem., podczas
Cała książka, owoc wielkiej i żmu dłożenia szczegółowego, z punktu wi- gdy Jut w roku 1927 koszta budowy 1 tu r Dijon, iż M iędzynarodowy Kongres cznych, nie porozum iawszy się w przód
D ziennikarzy pow ziął jednomyślną u- z miejsoowym kom itetem dziennikar
dnej pracy, jest podzielona na kilka dzena wojskowo - technicznego opraco
okresów. Pierwszy okres — to czasy wanego, programu budowy nowych o- uzbrojenia jednostek bojowych marynar chw ałę zgło#zenia akoesu do lezolucji skim. Dziennikarzowi, który ma być w y
Hurki, Apuchtina i ich najbliższych krętów wojennych, zostanie w komisji ki doszły do wysokości 66.195.000 mk. konferencji prasowej Ligi Narodów, dalony należy udzielić możności uspra
epigonów, czasy tajnych szkół, lata budżetowej przyjęty. Kierownictwo nie Na ukończenie budowy dwueh małych wzywającej rządy w szystkich państw, w iedliwienia swego postępow ania.
jących uniwersytetów czasy nie mieckiej marynarki będzie musiało prze krążowników należy zatem dodatkowo
uchwalić jeszcze sumę 30.317.000 mk.
śmiałych. choć wytrwałych poczy dłożyć Reichsfagowi obsze - plan, do
SKUTKI SZALONEGO HURAGANU
nań, podejmowanych bez wielkiej tyczący nietylko budowy pancernika A, Budowa pancernika A trwać będrde 4
lata.
lecz
również
rozpoczęcie
budowy
dalnadziei szybkiego zwycięstwa, lecz z
NAD KANAŁEM LA MANCHE
jedynem pragnieniem przetrwania
najgorszych czasów i uratowania du
KTO BĘDZIE NASTĘPCĄ PAUL B0NC0UPA?
Londyn, 18 listopada. (PAT). Z do cych między Dover i Ostendą, musiało
szy polskiego dziecka przed rusyfi
tychczasowych obliczeń wynika, że sza skryć się w zatokach lub powróciło do
Paryż, 18 listopada. (PAT). Zdaniem że w korniej! przygotowawczej konfe lona burza powietrzna, która przeciąg portów wyjścia, aby przeczekać hura
kacją i deorawacją.
„Quotidien",
natychmiastowe wyznacze rencji rozbrojeniowej Paul-Boncoura za
Drugi okres — to czasy od rewo
nęła nad Kanałem La Manche i Anglią gan. W pobliżu Redruth znaleziono pa
lucji 1905 roku do wvbuchu wojny nie następcy Paul . Boncoura jest rze stąpi hr. ClanzeL
południową w nocy z piątku na sobotę, rowiec „Eltham", wyrzucony przez fale
światowej To „przedświt lepszego czą maloprawdopodobną. Możliwe jest,
pociągnęła za sobą 20 ofiar w zabitych na skaliste wybrzeże i rozbity dosłownie
poranka", jak słusznie ten okres na
i przeszło 100 w lżej lub ciężej rannych. nad wie oddzielne częścL Dotychczas
zywa redaktor Świdwlński. Odważ
Według sprawozdania urzędowego de niewiadomo, co stało się z załogą tego
niejsza część społeczeństwa staje do
partamentu meteorologicznego Min. Lo parowca. Na poszukiwanie rozbitków
walki o szkolnictwo polskie w boiotnictwa, szybkość wiatru, zanotowana w wysłano 4 motorowe łodzie ratunkowe,
wym rynsztunku. I choć całe społe wali się oni dla osiągnięcia swych ówczesnego, mało zrozumiałego dla Cardington, wyniosła około 150 kim. na które powróciły, przywożąc ze sobą je
czeństwo w katastrofie ptzegranej i celów, dalekich od naszych ideałów, młodszych czytelników. Obszerniej godzinę, a w Croydon — przeszło 130 dynie szczątki rozbitego statku. Łodzie
we krwi skąpanej rewolucji przegry polskiemi siłami, i tem łatwiej mogli są w nich omówione kursa naukowe kim. Sprawozdania nieurzędowe podają, widziały płonące w pobliżu Scroby
wa walkę o Polskę, względnie o u- społeczeństwo w błąd wprowadzić typu uniwersytetów latających.
że szybkość wiatru nad Kanałem La Sands płomienie, które poczytują za sy
Tow. Weychert - Szymanowska w Manche przekraczała 160 kim. na go gnały, pochodzące od rozbitków. Hura.
strój państwowy, zbliżający chwilę co do istoty swych zamierzeń. W oniepodległości Polski, walka o szkołę kupacji niemieckiej, gdzie od same krótkim zarysie omawia pamiętną dzinę. Bardzo ucierpiała regularność gan zerwał lub poważnie uszkodził oko
polską nie jest przegnaną. Uzyska go początku odnoszono się nieufnie działalność Centralnego Biura Szkol żeglugi morskiej. Parowce, odchodzące ło 344 linji telefonicznych. Praca około
no coś nie coś — uzyskano w dzie do wszystkich poczynań Kreisschul- nego, inny zaś artykuł poświęca pa lub przybywające do Folkestone i Bou naprawienia szkód i przywrócenia środ
dzinie średniego szkolnictwa własny inspektorów, stały się one to ip*o mięci zmarłej przed kilku miesiąca logne, opóźniały swoje przybycie o 12 i ków komunikacji została już podjęta.
mi działaczki, Anny Czerwińskiej.
warsztat pracy- I wówczas rozpoczę mniej niebezpieczne.
więcej godzin. Kilka parowców, krążą
Tow, Jan Cynarski opowiada o zaIluż ludzi załamywało się w tych
ła się praca nietylko nad dalszym
czasach! Ilu szło po błędnej drodze łożonem w 1916 roku w inicjatywy
rozwojem tegp, co zdobyto, lecz
tow W. Kunowskiego (Kornela) i(
nad
zabezpieczeniem szkolnictwa w najlepszem przekonaniu!
0 UZDROWIENIE ZWIĄZKU HANDLOWCÓW.
W tym ciężkim i trudnym okresie redagowanem przez siebie nielegalpolskiego przed dążeniami rodzimej
„Przegląd
reakcji. Ona jedna — ta rodzima najjaśniejszą kartą jest działalność nem piśmie szkolnem
C ałonocne obrady ogólnego kw artal to anomalja, k tó rą czas znieść.
reakcja — wyszła z pożogi rewolu Centralnego Biura Szkolnego w Pio Szkolny". Pismo to, wydawane pod nego zebrania Zw. Zaw. Prac. H andlo
Jed en z tych „dożyw otnych" panów
cyjnej najbardziej obronną ręką. trkowie, prowadzonego przez' nieod egidą Centralnego Komitetu Narodo wych, Przem. i Biurowych (Sienna 16), p. K arasiński, członek K OPS'owego klu
Ona też usiłowała położyć ciężką rę  żałowanej pamięci tow Ksawerego wego (federacja stronnictw radykal w nocy z soboty na niedzielę, pozostały bu w Radzie Miejskiej, w ręcz popierał
kę na budzącej się do życia polskiej Praussa. Ten cichy i skromny czło no - niepodległościowych, do których bez w yniku w skutek nie możności doj zakusy handlarzy o przedłużenie godzin
szkole, wyklinając wszelkie próby wiek cuda czynił. Uczył on całe rze należała i P. P. S-), było wymierzo ścia do porozum ienia w spraw ie zmiany handlu, głosując przeciw interesom pra
reform, których rzecznikiem był Pol sze nauczycielstwa, że nawet pod ne przeciw polityce szkolnej okupan- sta tu tu Związku. Zarząd Związku o p ra cowniczym. Na zebraniu sobotniem po
ski Związek Nauczycielski i miesięcz grozą prawa wojennego walczyć o tów.
cow ał projekt zmian, idących w kierun staw iony został w niosek potępiający p.
Gdy się czyta >,Pokłosie”, widzi ku przekształcenia obecnego związku Karasińskiego i odw ołujący go z Rady
swoje ideały można i trzeba.
nik „Nowe Tory".
Czwarty okres — powojenny — to się, jak mało uczyniono dla przeka lokalnego na norm alny, centralny zwią Miejskiej. W niosek ten został przez „do
Trzeci okres — to okres wojny
żywotnich" kolegów p. K arasińskiego
światowej, okres ciężki i niebezpie walka z własnemi rządami o urze zania pamięci przyszłych pokoleń zek, obejmujący ca łą Rzpldtę.
czny, bo okupanci pozorami wolno czywistnienie dążeń postępowego i wielu ważnych epizodów walki o
G rupa członków, t. zw. „dożyw ot utrącony.
Pracow nicy handlowi powinni w ycią
ści usiłowali uśpić sumienie społecz demokratycznego nauczycielstwa — polską wolną szkołę. I strajk szkol nich", którzy są jeszcze członkami zw ią
ny 1905 roku, i dzieje tajnych orga zku z tego tylko tytułu, że niegdyś w pła gnąć konsekw encje z sobotnich otbrad.
ne, Zwłaszcza niebezpieczną była walka jeszcze nie skończona.
Wśród autorów wspomnień znaj nizacji młodzieży, i rządy Kreis- cili pew ną kw otę pieniężną na budow ę Związek nie może być terenem , po k tó 
działalność okupantów na terenie okupacji austrjackiej, gdyż posługi- dujemy trzy nazwiska naszych to schulinspektorów czekają na mono- gmachu związku — opierała się w sayst- rym harcują niepow ołani i nic z m asą
nie m ający wspólnego
warzyszów:
Stanisława Posnera, grafów.
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*) Pokłosie pracy oświatowej w latach
kłosia" pobudzi działaczów, których już pracow nikam i handlowymi i zajm u Związek należy umasowić. Odpowiedzią
1880 — 1928 (garść wspomnień). Zbiór ar skiej i Jana Cynarskiedo.
n a rządy kliki reakcjonistów powinno
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WRAŻENIA RADJOSŁUCHACZA
Uroczystość 10-lecia niepodległości
Państwa skończyła się W czasie tych
3 dni, kto uważnie czytał pisma, kto
uważnie słuchał nadaną akademię przez
Polskie Radjo, u tego mimowoli rodzi
się cały szereg refleksy)
W niedzielę przesiedziałem bite dwie
godziny przy aparacie radjowym, słu
chając przemówień w różnych miastach
Polski.
Hallo! hallo! — Katowice — przem a
wiać będzie p. Wojewoda Grażyński i
Jego Ekscelencja biskup Lisiecki.
Przemawia pierwszy woj Grażyński:
„Szanowni Radiosłuchacze, mówiąc o
10-letniej
uroczystości z Katowic,
chciałbym, żeby wszyscy Polacy na
Górny Śląsk nie patrzyli ze stanowiska
aynku i węgla, a spojrzeli wgląb duszy
ludu górnośląskiego, który w śm iertel
nej walce wyznaczał granice, jakie obecnie mamy na Górnym Śląsku. Dzię
ki przelanej krwi ludu górnośląskiego
p rastara dzielnica Polski została w łą
czona do m acierzy”.
Następny przem awia biskup Lisiecki
w te oto mniej więcej słowa: „Rozko
łysane dzwony, rozmodlone tw arze w
świątyniach naszych korzą się przed
majestatem Bożym, dziękując Panu,
Panu Najwyższemu za danie nam oglą
dać Naszą Najjaśniejszą Rzeczpospolitą
Polską.
Dzięki modlitwie i »ukorzeniu się
przed majestatem Boskim zdobyliśmy
niepodległość naszą, mając przed oczy
ma dwa wielkie hasła; Bóg i Ojczyzna!"
Z kolei przemawia p. gen Zając, dowzdóa dywizji: „Szanowni słuchacze,—
brzmi stalowy głos p. generała — jako
żołnierz oświadczyć mogę. te dzięki
walecznej naszej armji. żołnierze pod
wodzą swojego wodza Pana M arszałka
Piłsudskiego, wyrąbali szablami granice
Polski".
Hallo, hallo, radjo Kraków — prze
mawiać będzie pan prezydent Rolle.
„Szanowni słuchacze: lozkołysane tłu
my prastarego Krakowa uroczyście
święcą obchód 10-lecia. W murach sta
rego Krakowa przebyw ał wódz Naro
du M arszałek Józef Piłsudski, lud k ra 

kowski swojego wodza kocha i za nim
idzie w dal o lepszą przyszłość Naszej
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej".
Hallo, hallo, mówi W arszawa, — słu
cham, — przem awia p gen. Rydz-Śmigły: głosem donośnym, jak gdyby na
przeglądzie wielkiej armji, w zawiły
sposób tłomacząc prawdy dziejowe.
Dzięki donośnemu głosowi wszyscy
słuchacze na sali i wszyscy radiosłu
chacze mieli możność dokładnie zapo
znać się z treścią mowy. Niestety, pan
generał był widocznie bardzo wzru
szony, bo poza powtarzaniem, że Pol
skę dał, Polskę wywalczył wódz Naro
du marsz. Piłsudski — nie można było
nic wysondować, albowiem zdania były
dziiwnie poplątane ze sobą i niezakończone. Ale nigdzie nie jest napisane, że
dobry żołnierz i świetny strategik, k tó 
rym jest p. gen. Rydz-Śmigły, ma być
koniecznie dobrym mówcą Po skończo
nej mowie sala aż trzęsła się od okla
sków, czując intuicyjnie te przemó
wienie p. generała było szczere, choć
chromało pod względem historycznym.
N astępny przem awiał p. A rtur Śli
wiński. Mowę swoją zbudował na prze
słance, te nagle zajaśniało słońce, przy
jechał więzień z Magdeburga i z chao
su poczęła się wynurzać Niepodległa
Rzeczpospolita Polska.
Opanowany
mówca zaokrąglał zdanie, głos jego do
nośny brzmiał, jak trąba archanioła,
szkoda tylko, te p. Artur Śliwiński,
który jest historykiem, zapomniał o Gol
gocie, przez jaką przechodziła klasa
robotnicza Polsk', podejmując walkę o
Polskę po rozgromieniu powstania w
1863 r. P. Śliwiński, historyk, nie zna
lazł ani jednego słowa dla tych, co na
szlaku syberyjskim zginęli, dla tych,
którzy zawiśli na stokach Cytadeli z
okrzykiem na ustach: „Niech żyje Nie
podległa Polska!" Czyżby istotnie historja Polski potrzebow ała tego, żeby
tak zwana historycy, fałszowali cierni
stą drogę, po jakiej myśl rewolucyjna
polska szła po przez Bojową Organiza
cję dio Strzelca i Legjonów!?...

Jan Kwapińsłri.

„AłlT9PAł!ST(»0W 0sC“
M etodą jaworowszczyków jest dzisiaj
odsądzanie wszystkich socjalistów od
patrjotyzmu i poszanowania dla pań
stwowości polskiej i insynuowanie przy
każdej okazji w najbardziej bezczelny
i kłamliwy sposób jakiegoś wyrażenia
czy okrzyku przeciwko Państwu.
Dla usprawiedliwienia oburzającej roz
prawy na pięści i noże, urządzonej przez
bojówkę Jaworowskiego w lokalu
Związku Metalowców, kłamie się naj
bezczelniej, że t. Haupa krzyczał „precz
z Piłsudskim". Dla usprawiedliwienia
kampanji przeciwko Warsz. Spółdz.
Mieszk., insynuuje się antypaństwowość
członkom Zarządu Spółdzielni, dlatego,
że adm inistrator I kolonji spóźnił się z
obstalowaniem sztandaru narodowego
na dzień 11 listopada.
Kto zna działalność społeczną towa
rzyszów, stojących na czele spółdzielni,
kto ocenia konkretną wartość tej naj
bardziej organicznej pracy, kto widział
liczne wycieczki krajowe i zagraniczne
(przeszło 2000 osób w roku bieżącym],
którym przedstawiciele naszych orgaiizacyj zawodowych, spółdzielczych i kul
turalno-oświatowych mogli zademonstro
wać namacalny dorobek klasy robotni
czej w Niepodległej Polsce, rozwijający
się, dzięki poparciu tej Pracy przez
Państwo, kto brał udział chociażby tyl
ko w ostatniem święcie sadzenia drze
wek w I kolonji, gdy melodje Hymnu Na
rodowego i Robotniczego rozbrzmiewały
pospołu — ten zrozumie całą bzdumość
i obłudę tkwiącą w ostatnich w ystąpie
niach „Przedświtu" przeciwko W ar
szawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Polemizować z pięściarzami i oszczer
cami, ani tłomaczyć się przed nimi ze
swego patrjotyzmu nie będziemy. Akcja
prowadzona temi metodami sama sobie
grób wykopie.
W najbliższym czasie ogłosimy cały
materjał, dotyczący kampanji jaworow
szczyków przeciwko Warsz. Spółdzielni
Mieszkaniowej,
Marjan Nowicki.

ZEBRANIE

DZIELNICY ŚRÓDMIEJSKIEJ
POTĘPIENIE AKTÓW GWAŁTU JA
WOROWSZCZYKÓW, SOLIDARNOŚĆ
Z UCHWAŁĄ Z. P. P. S.
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Wczorajsze zebranie ogólne dzielnicy
Śródmiejskiej odbyło się przy wielkiej
ilości członków. Przewodniczył tow. K.
Pietkiewicz, sprawozdanie z kongresu
składał tow. E. Zawadzki, wnioski na
tury organizacyjnej złożył do zatw ier
dzenia ogólnego zebrania przewodniczą
cy komiteu dzielnicowego tow. Krzesła.
wskL

Z wniosków, złożonych przez posz
czególnych członków a przyjętych przez
aklamację, zasługują na uwagę: potę
pienie aktów gwałtu pałkarzy Jaworow
skiego, wyrażenie współczucia tow. po
Redakcja zawiadamia wszystkich
Rękopisy winny być pisane atra słowi Markowi wraz z życzeniami szyb
swoich korespondentów i współpra mentem i czytelnie z dużemi odstę kiego powrotu do zdrowia ł wyrażenia
cowników, iż nie będzie przyjmowa- pami między wierszami, po jednej solidarności z uchwałą Z, P. P. S. w
ła rękopisów, pisanych ołówkiem.
stronie kartki.
sprawie napaści posła Sławka.

KSI ĄŻKA
0 SŁAWIE, M/ŁOŚCl I ŚMIERĆ
ANNY BILIŃSKIEJ.
Młoda malarka, Polka z Ukrainy, na
tura pełna temperamentu i fantazji, bo
gata, bujna, kresowa, ciągnie do Paryii ™ai.ą c . w całym swym majątku sto
kilkadziesiąt rubli. Tam, przymierając
głodem, kształci się w dalszym ciągu.
Pracuje zaciekle. Budzi podziw swych
nauczycieli, bierze nagrody na konkur
sach. Życie jej nie oszczędza: w ciągu
jednego roku traci ukochaną przyja
ciółkę, ojca, wreszcie narzeczonego,
równie jak ona artystę i równie jak ona
biedaka, z którym łączyła ją miłość
wiznaosła i czysta (poznali się ze sobą
w Wiedniu); trochę spacerowali razem
1 chodzili po muzeach; zamienili ze so
bą kwiatki; potem, rozłączeni, całemi
latami tęsknili i rwali się do siebie, póki
jedno z nich nie pożarła gruźlica: oto
całe dzieje tej miłości. Nie daje się ona jednak złamać i pracuje w dalszym
ciągu; poczyna wystawiać; zyskuje uz
nanie, rozgłos, sławę; staje się bohater
s k ą dnia; pisma francuskie, angiel
skie, amerykańskie rozpisują się o niej;
porównują ją ze słynną podówczas ma
larką Marją Baszkircew; widzą w niej
„gwiazdę wschodzącą". Zakochuje się
w niej młody lekarz, Polak, emigrant, po
lityczny, lecz nie śmie wyznać jej swego
uczucia.
Przypadek — powodzenie
mowy, wygłoszonej podczas uroczystoci w Montmorency, przed przewiezie
niem zwłok Mickiewicza do kraju — doaje mu odwagi; oświadcza się; po
dwuch latach młodzi pobierają się i wy
jeżdżają do Warszawy. Szczęście trwa
jednak krótko: po kilku miesiącach ma
larka umiera nagle na serce; w parę dni
po jej pogrzebie władze rosyjskie każą
młodemu lekarzowi opuścić Polskę,
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Rozpacz jego nie zna granic: żeby za
głuszyć w sobie ból, jedzie hen, do Kalifornji i tam, w ciągu roku, pracuje
wśród Indjan. Po wielu latach bierze do
ręki dzienniki i listy swej zmarłej żo
ny, którą znał tak krótko: dowiaduje się
z nich jeszcze raz, jak piękną, jak boga
tą była wewnętrznie, i jak niezm iernie
wiele stracił.
Oto jest wzruszający romans życia
dwojga ludzi — Anny Bilińskiej, słyn
nej malarki, której autoportret wisi w
Muzeum Narodowem w Krakowie obok
arcydzieł Matejki, Rodakowskiego i
Chełmońskiego, i doktora Antoniego
Bohdanowicza, romans zapewne nieskłamany w niczem. Dzisiaj, w trzydzieści
pięć lat po zgonie Bilińskiej, dr. Bohda
nowicz wydał jej dzienniki i listy, uzu
pełniając je głosami krytyki oraz opo
wieścią o życiu artystki i swojem (Dr.
Antoni Bohdanowicz, Anna Bilińska —
Kobieta, Polka i artystka w świetle jej
dziennika i ręcenzyj wszechświatowej
prasy. W arszawa, 1928. Str. 160 +
2 nlb. Z reprodukcją ostatniego niedo
kończonego autoportretu malarki.). Dzi
wnych doświadcza się uczuć, czytając
dzisiaj te dzienniki, z przed kilkudzie
sięciu lat. Jak różnym jest ten świat
z lat 1880 — 1890 od naszego! Jak ą czułostkowością wydaje się nam dzisiaj owa
zamiana kwiatków między narzeczony
mi! Jak ą przepaść między poglądami da
wniejszymi, a poglądami dzisiejszymi sta
wia nam nagle przed oczy następująca
uwaga Bilińskiej: „W Ż. widziałam kil
ka kobiet z krótkiemi włosami. Jak po
twornie wyglądają te kobiety". Jaką
myszką trącą zadawane podówczas w
akademjach tem aty kompozycyj m alar
skich: „Dzieciństwo Jupitera", „Achil
les na dworze Lykomeda", „Kat, ocze
kujący na swą ofiarę (wieki średnie)”!
Na chwilę ożywa przed nami atmosfe
ra salonów i pracowni paryskich około

r. 1885; mijają cienie W ładysławostwa
Mickiewiczów, słynnej aktorki Michali
ny Deryng, Chełmońskiego, Stanisława
W itkiewicza, Lentza, myśliciela i bada
cza hipnotyzmu Juljana Ochorowicza
(„13 kwietnia 84. Dziś wieczorem byłam
u p. Jabłonowskiej. Był pan Ochorowicz.
Próbował, czy hipnotyzm ma wpływ ja
kiś na mnie").
Co nas jednak przedewszystkiem
zajmuje w tych dziennikach, to indywi
dualność samej Bilińskiej, jej silny cha
rakter, jej żywy, lotny, otwarty, jasny i
ścisły umysł. Szczególnie ciekawe są
przytem dla nas — rzecz prosta — jej
sądy o sztuce.
Wprawdzie, wychowana w tradycjach
akademickiego realizmu, nie rozumie ona zupełnie impresjonistów, co wtedy
właśnie występują ze swemi dziełami
przełomowemi, i kpi sobie niemiłosier
nie z Edwarda Maneta („Jest to wódz,
naczelnik, mistrz i król Impresjonistów.
Dotąd słyszałam tylko o tych cudakach,
a teraz przekonałam się na własne oczy
o ich idjotyzmiłe. Trudno sobie coś b ar
dziej śmiesznego, dziecinnego i niedo
łężnego przedstawić"), ale zato potrafi
wcale bystro dostrzec wady w niektó
rych obrazach Matejki.
Oto, np. co pisze ona o „Hołdzie pru
skim":
„Co za szkaradny, żółto * czerwono rdzawy koloryt, taki nienaturalny, i ta
ki niemiły! A szczególnie obok robót
francuskich, które tchną taką prawdą i
prostotą. Gdyby Matejko nie tak ciągle
siedział w Krakowie, gdyby od czasu
do czasu przewietrzył się trochę za gra
nicą, gdyby choć trochę tej natury, tej
prawdy w tych potężnych jego obrr
zach było — wówczas nicby mistrzowi
temu zarzucić nie było można. —- Pa
trząc zdaleka na jego obraz, nieodróżnia się nic — żadnych planów, żadnych
mas ogólnych, tylko olbrzymie płótno,

PIEKARNICTWO SPÓŁDZIELCZE W CHWILI
OBECNEJ
Z okazji zwołania przez Związek Spół
dzielni Spożywców Rzeczypospolitej Pol
skiej w dn. 18 listopada r. b. w Często
chowie konferencji spółdzielczo-piekarskiej, chcemy poświęcić parę uwag spół
dzielczemu piekarnictwu w Polsce.
Znaczenie spółdzielczości dla piekarnictwa w Polsce uwypukliła w swem
sprawozdaniu Komisja Ankietowa. Jako
podstawę do badań poszczególnych ele
mentów w piekarstw ie wzięto sprawo
zdanie roczne Związku Spółdzielni Spo
żywców Rzeczypospolitej Polskiej. Nie
zagłębiając się w istotę rzeczy, musimy
podkreślić, że Komisja Ankietowa w
swych wnioskach położyła główny na
cisk na konieczność rozszerzenia sieci
mechanicznych piekarni spółdzielczych,
jako bodaj jedynego środka w moderni
zacji tej dziedziny gospodarstwa spo
łecznego.
Piek ’•nie spółdzielcze stanowią prze
ciętnie większe w arsztaty niż pryw at
ne. O ile przeciętna piekarnia spółdziel
cza wypieka 1023 kg., to w tym samym
czasie prywatna piekarnia tylko 355 kg.
Zarówno jedna, jak i druga cyfra jest
oczywiście mała w stosunku do potrzeb
w tej dziedzinie, jednakże cyfry powyżej
przytoczone mówią, że piekarnie spół
dzielcze mogą szybciej przejść na system
wielkich piekarni, niż w arsztaty pry
watne.
Związek Spółdzielni Spożywców Rze
czypospolitej Polskiej pracuje nad urze
czywistnieniem planu budowy mechani
cznych piekarni w 45 większych ośrod
kach .robotniczych i wielkomiejskich.
Już w chwili obecnej jest wybudowa
nych 16 mechanicznych piekarni. Naj
większą w budowie piekarnię tego sy
stemu realizuje się w Sosnowcu; piekar
nia ta jest obliczona na produkcję 30.000
kg. chleba dziennie; według obliczenia
winna zaopatrzeń połowę mieszkańców
Zagłębia Dąbrowskiego w tani i zdrowy
chleb.
Mechaniczne piekarnie spółdzielcze
zaopatrują w chleb poważną część lud
ności; wskazuje to następujące zesta
wienie:
Częstochowa — Stow. Spoż. „Jed
ność" — 25% konsumcji miasta.
Borysław — Powsz. Spółdz. Spoż. —
25% konsumcji miasta.
Pabjanice — Sp. „Społem" i „Związ
kowiec" — 30% konsumcji miasta.
Żyrardów — Powsz. Spółdz. Rob. —
15% konsumcji miasta.
Lublin — Sp, Prac. Państw. „Spólnota" i Lubelska Spółdz. Spoż. — 15%
konsumcji miasta.
Łódź — Powszechna Spółdz. Spoż. —
10% konsumcji miasta.
Dążeniem Władz Związku jest, by we
wszystkich prowincjonalnych większych
ośrodkach dojść do normy od 25 — 50%
ogólnej sumy wypieku chleba. Związek
wziął tutaj za podstawę orzeczenie Ko
misji Ankietowej, wyrażającej życzenie,
by piekarnie mechaniczne aprowidowały przynajmniej 25% ludności danego
miasta.
Oprócz 16 punktów realizujących, lub

mających w najbliższym czasie urucho
mić piekarnie mechaniczne — Związek
Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej
Polskiej zamierza, w 1929 r. przepro
wadzić mechanizację w dalszych 29
miejscowościach, z których najważniej
sze są miasta: Łódź, Lwów, Radom, Bia
ła Cieszyńska, Siedlce i t. p.
Akcja mechanizacji w planach Związ
ku jest stosunkowo bardzo tania. Uru
chomienie dotychczas 16 piekarni po
trzebowało kredytu długoterminowego
w sumie zł. 2.000.000, kosztorys zaś dla
projektowanych 29 — nie przekroczy zł.
3.500.000 kredytu. Jeżeli uwzględnimy,
że spółdzielnie w akcję tę lokują po
nadto własnych kapitałów 25% ogólne
go kosztorysu, to widzimy, iż cały plan
nie przekroczy 7 milj. złotych.

zasmarowane jednym rdzawym kolo
rem. Te genjalne postacie, mistrzowsko
wykonane, stają się zupełnie niewido
czne. A zbliska niesposób objąć wzro
kiem tego olbrzymiego płótna. — Obraz
ten na fotografji czyni wrażenie niezmie
rne, ale, niestety, tylko na fotografji .
Bilińska umarła, mając wszystkiego
trzydzieści sześć lat. Zostawiła po so
bie wiele dzieł cennych, między innemi
dwa świetne autoportrety, z których
jeden znajduje się w Muzeum Narodo
wem w Krakowie, drugi — niedokoń
czony — w warszawskiej „Zachęcie".
Czegoby jeszcze dokonać mogła, niewia
domo. Ale i tak zasłużyła ona na to, że
by ją wydobyć z zapomnienia. Może się
przyczyni do tego ta wzruszająca książ
ka, jaką są jej dzienniki i listy.

„Formistów" reprezentują Andrzej Pro
naszko, Konrad Winkler, Szczęsny R ut
kowski, Henryk Gotlib („Portret poety
Anatola Sterna — jakże odmienny od
prac tego samego malarza z przed oś
miu laty). Grupa „Praesens" — Alek
sander Rafałowski, Marja Nicz-Borowiakowa. Prócz nich modernizm ma jeszcze
swych przedstawicieli w osobie Marjana Malickiego i Haliny Malczewskiej
(doskonała kompozycja kubistyczna p. t.
„Głowa"). Konstruktywizm — w oso
bie Zygfryda Kamińskiego.
Gustaw Pilecki wystawił piękny por
tret męski, ujmujący czystością roboty
malarskiej; precyzyjny rysunek, silna
bryłowatość, powrót do barw lokalnych
i gładki sposób malowania każą go nam
umieścić w najbliższem sąsiedztwie Ślendzińskiego.
Co mię jednak najbardziej cieszy na
wystawie, to wielka ilość młodych sił,
nowych nazwisk. To nie to, co w ysta
wa w „Zachęcie", gdzie mamy same zna
ne rzeczy znanych autorów. Z tych
młodych, nieznanych jeszcze, a zapo
wiadających się ze wszech miar cieka
wie malarzy — przeważnie uczniów i uczenic Tadeusza Pruszkowskiego, wym 'enię kilku dla przykładu: Jadwigę Umińską (motywy z Kazimierza, malowa
ne lekko, płynnie i tłusto; umiejętne po
sługiwanie się własnościami fakturowemi; świeży, zmysłowy koloryt, przy
pominający trochę Vlamincka, trochę
Wąsowicza), Gizelę Hufnaglównę (pej
zaże o podobnych zaletach kolorytu i
faktury), Elżbietę Hirszberżankę (dwie
martwe natury, jedna ze skrzypcami, dru
ga z rybami na półmisku, obie namalo
wane z dużą kulturą, kompozycyjną i
kolorystyczną).
Gdybym zasiadał w sądzie konkurso
wym, głosowałbym za udzieleniem n a 
gród tym najmłodszym.

Mieczysław Wallis.

SZTUKI PLASTYCZNE
Wystawa Doroczna Związku Zawodo
wego Polskich Artystów Plastyków.
(Nowy Świat 19).
Jednym z rysów wystawy tegorocznej
jest spora ilość dzieł, obrazów i rzeźb,
portretów i fantazyj, związanych z oso
bą marszałka Piłsudskiego — łączy się
to, oczywiście, z dziesiątą rocznicą od
zyskania niepodległości.
Przy wejściu do sali uderzają nas prze
dewszystkiem trzy -większych rozmia
rów rzeźby Olgi Niewskiej: gipsowa „Ką
piąca się”, oraz posągi z bronzu — m ar
szałka Piłsudskiego z rękoma opartemi
na szabli i m arszałka Daszyńskiego z
przyłożonemi do piersi rękoma. Dzieła
niepozbawione polotu, ale opracowane
powierzchownie, niedowarzone.
„Sztuka" krakowska, „Rytm" w arsza
wski, „Plastyka" poznańska, Towarzy
stwo Artystyczne wileńskie, przyzwy
czajone do pokazów oddzielnych, nie
biorą udziału w wystawie. Dawnych

CO OBECNIE REPREZENTUJE PIE
KARNICTWO SPÓŁDZIELCZE?
W 1928 r. pracuje 100 piekarni, zrze
szonych w Związku Spółdzielni Spo
żywców Rzeczypospolitej Polskiej. Ogólny wypiek w 1928 r. dosięgnie sumy
25.000.000 kg. pieczywa.
Przeciętny ko*zt wypieku 1 kg. chle
ba wynosi 8.5 groszy. W ahania w posz
czególnych ośrodkach są duże, jednak
przeciętnie wypada podana wyżej nor
ma. Obliczenia nasze wskazują, że jeże
liby piekarnia mechaniczna działała w
pełnym biegu (na trzy zmiany), to koszt
wypieku 1 kg. chleba obniżyć się może
do 5 groszy.
Zaznaczyć należy, że jednym z naj
ważniejszych warunków budowania i
prowadzenia większej piekarni mecha
nicznej — jest zapewnienie dużego zby
tu chleba. W dziedzinie tej praktyka wy
kazała, że duże piekarnie mechaniczne
prywatne musiały zlikwidować swe war
sztaty, gdyż nie miały dostatecznego
zbytu na swe produkty. (Przykłady ta
kie były w Lublinie, W arszawie i in
nych miastach). Spółdzielczość spożyw
ców, posiadając swój aparat sprzedażny,
nie ma tutaj przeszkód. Okoliczność ta
ma wpływ decydujący i wysuwa spół
dzielczość całego kraju w dziedzinie
mechanizacji piekarni na pierwszy plan.
Związek Spółdzielni Spożywców Rze
czypospolitej Polskiej nietylko zabiega
nad wybudowaniem kilkudziesięciu pie
karni mechanicznych. W związku z tą
akcją uruchomił on specjalny Instruktorjat Piekarniany, który ma na celu lu
strowanie piekarni spółdzielczych, oraz
dąży do racjonalnej eksploatacji tych
przedsiębiorstw. W dziediznie piekarnictwa zachodzi tyle zmian i nowych mo
mentów, że Związek musi czuwać i dą
żyć, by piekarnicfwo robiło stale postę
py w kierunku modernizacji i potanienia
produkcji chleba.
Krótkie to zobrazowanie wskazuje, iż
Związek Spółdzielni Spożywców Rze
czypospolitej Polskiej stale i konse
kwentnie zmierza do poprawy stosun
ków w dziedzinie piekarnictwa w Pol
sce, mając na względzie interesy szero
kich mas miejskich i robotniczych.
Jan Żeromski.

Mieczysław Wallis.

„ROBOTNIK", poniedziałek 19 listopada
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WYJAŚNIENIE

Z ŻYCIA PARTJI

MŁODZIEŻ
W a m . Organizacja Młodzieży T. U. R.
W dniu dzisiejszym o godzinie 7.30 w
kole im. Waryńskiego ul. Długa 19, —od
będzie się ogólne zebranie członków. Na
zebraniu wygłosi odczyt tow. A, Obarski
na tem at „Zasady Socjalizmu".
Zebranie R ełeratu Harcerskiego K. C.
Organizacji Młodzieży T. U. R. odbędzie
aię dziś o godz 8 min. 30 wiecz. w lokalu
przy ul. W areckiej Nr. 7. Proszeni są tow.
tow.: Dr. Pragierowa, p. Dubois, Garlicki i
Deptuła.

RUCH KOBIECY

bezalkoholową w domu Spółdzielni na Żo
liborzu t żądaniem usunięcia portretu M ar
szałka Piłsudskiego. Praw dą jest natomiast
ie jeden z lokatorów, członek Zarządu
St-nia „Szklane Domy" zwrócił się na w ła
sną rękę do zarządzającej gospodą wskazu
jąc, że zawieszenie po rtretu ma charakter
polityczny. Zarząd St-nia na posiedzeniu
swojem w dniu 22 sierpnia powziął uchwałę
stwierdzającą, ie sprawa urządzenia lokalu
jadalni należy do wyłącznej kompeteńcji
lokatora. Tem nie mniej Zarząd Towarzystwa Klubów Kobiet Pracujących postano
wił dla uniknięcia wszelkich dyskusyj w tej
sprawie pomiędzy lokatorami Sp-ni wogóle
żadnych portretów w sali jadalnej nie wy
wieszać.

S ekretariat W a r s z a w s k i e g o Wydziału Ko
biecego jest czynny codziennie od g. 6 do
8 przy ul. Leszno 53 (parter) oraz przy ul.
W areckiej 7 I p. w poniedziałki, środy i
piątki od 6 do 8 wiecz.
Towarzyszki? zgłaszajcie się do dalszej
rejestracji
Posiedzenie Egzekutywy i Komisji Finan
sowej Warsz. Wydz. Kobiecego odbędzie
się w poniedziałek, 19 b. m. o godz. 6 w.
punktualnie przy ul. W areckiej 7 I p.
W arszawski W ydział Kobiecy zawiada
mia, że na wtorkowem zebraniu 20 b. m. o
godz. 7 wiecz tow. S. W oliniewska wygłosi
rełerat „O ochronie pracy".

Z DZIAŁALNOŚCI
KAS CHORYCH
ZAKŁADY ROENTGENOWSKIE.
O kręgow y Zw iązek Kas Chorych w
W arszaw ie, w roku bieżącym , urządził
kosztem 200.000 zł. i oddał do użytku
ubezpieczonych dw a zakłady roentge
now skie w Lublinie i B iałym stoku. Za
k łady te zaopatrzone są w najnowszego
typu ap a ra ty ro e n tg e n o w sk ie systemu
francuskiego, diagnostyczne i lecznicze,
przeznaczone są do użytku ubezpieczo
nych w K asach sąsiednich pow iatów .
Jakkolw iek zakłady te czynne są sto
sunkowo niedaw no, to jednak już obec
nie, dzięki znacznej frekw encji chorych
i osiągniętym w ynikom leczenia można
stw ierdzić, iż urządzenie ich było b a r
dzo potrzebne.
T rzeci ta k i zak ład Zw iązek zam ierza
uruchom ić jeszcze w tym roku w e W ło
cław ku. A żeby umożliwić na prowincji
stosow anie przez lekarzy Kasowych
współczesnych m etod djagnostyki, Zwią
zek dąży do urządzenia przy wym ienio
nych zakładach pracow ni bakteriolo
gicznych.
KURS DLA PRACOWNIKÓW
KAS CHORYCH.

Zarząd Stowarzyszenia Lokatorów
W . S. M. p. n. „Szklana Domy".
Warszawa, 17 listopada 1928 r,

„W 0 0 E W I L“

„FILHARMONIA"

W skutek notatek w „Przedświcie" * da.
O. K. R. P. P- S. W ARSZAW A
13 i 16 listopada stwierdzamy co następnie:
PODMIEJSKA.
P o jed zen ie okręgowego Komitetu
Nieprawdą jest jakoby ktokolw iek z
Robotniczego odbędzie się w sobotę członków Zarządu, bądź Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowe*
24 b. m., o godz. 5 popoł., w lokalu Warszawskiej
zwracał się do Towarzystwa Klubów Ksprzy uL Długiej 19.
Egzekutywa.
biet Pracujących, prowa łżącego gospodę

N ow y Ś w ia t 43.

J a sn a 5.

Początek o godz. 5, o st 10.15.

Początek o godz. 6 ost. 10,15.

E p op e R

filmo w a

według nieśmiertelnego arcydzieła ADAMA MICK EWICZA.

„PAN TADEUSZ"
Realizacja

Ryszarda Ordyrtskiego.

W pisow e 1 złp slcładka miesięczna
50 gr Bezrobotne towarzyszki zwalnia
ne aą od opłat.
Ćwiczenia prow adzone będą w gim
nazjum im. K rólow ej Jadw igi, Plac
T rzech Krzyży, oraz w salach g mna•tycznych szkół pow szechnych.

A T E N E U M
DziS teatr nieczynny.
JUTRO „ŚLUBY".

KRONIKA
STAN POGODY.
Przypuszczalny przebieg pogody w dniu
dzisiejszym: pogoda zmienna, najpierw o za
chmurzeniu dużem z przelotnemi deszcza
mi, potem zaś malejącem. Tem peratura bez
większych zmian. Umiarkowane, na półno
cy kraju silniejsze, w iatry zachodnie.

KOMUNIKAT ZARZĄDU WARSZAW
SKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.
Wobec zapytań kilku członków spółdziel
ni, Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mie
szkaniowej stwierdza, że brak sztandaru
narodowego na domu I kolonji na Żoliborzu
w dniu 11 listopada b. r. był skutkiem kary
godnego niedbalstwa administratora, który
w czasie właściwym sztandaru nie obstalował, za co Zarząd Sp-ni uchwałą z dn. 12
listopada udzielił mu surowej nagany.

PLANY BUDOWY
_
„METR0“ W STOLICY.
Biuro projektów budowy „Metro
przy
warszawskiej dyrekcji tramwajów opraco
wało plan i kosztorys budowy I-szej linji ko
lei podziemnej w Warszawie. Linja ta połą
czyłaby Mokotów z Muranowem. Koszt tej
linji wyniósłby około 60 miljonów zł. O ile
uzyskanie odpowiednich funduszy na ten
cel nie napotka na specjalne trudności,
pierwsza linja Metro gotowa będzie w roku
1935. W dalszych planach budowy przewi
dziane jest między innemi podziemne połą
czenie Dworca Wschodniego z Wolą. Ogól
na długość wszystkich linji „Metro" w W ar
szawie wyniosłaby około 40 kim. (PID).

W TROSCE O ROZWÓJ
POLSKIEGO
WYBRZEŻA MORSKIEGO.
Wkrótce przybyć ma do Gdyni szereg
wybitnych fachowców z Anglji w dziedzinie
budowy portów morskich. Opinja inżynie
rów angielskich posłużyć ma dla orjentacji
Rządu przy dalszych inwestycjach w Gdy
ni. (PID).

Zebrania kontrolne. Dziś, w kolejnym dniu
zebrań kontrolnych szeregowych reze.-wy
i pospolitego ruszenia z bronią w W arsza
wie, winni stawić się. 1) przynależni ewi
dencyjnie do P. K. U. Nr. 1 (V komisariat),
ur. w r. 1888, nazwiska, których rozpoczy
nają się od I do P. — w komisji Nr. 1. mie
szczącej się w cytadeli, bud. Nr. 25. (TV
koffsl, wszyscy ur. w r. 1893 — w komisji
Nt. 2 (Cytadela, bud. Nr. 63) i (Ul kom ),
wszyscy ur. w r. 1899 — w komisji Nr. 3
(Cytadela, bud. Nr. 142).
2j przynależni ewidencyjnie do P. K U.
Nr 2 (XIII kom.), ur. w r. 1901 (od M do Z.)
— w komisji Nr. 1 (koszary 1 P- szwoleże
rów, ul. Ułańska Nr. 16, bud. Nr. 79) i XXill
kom.) ur. w r. 1903 (od Ł do Z.) — w ko
mini Nr. 2 (koszary 1 D. A. K., ul. 29 Li
stopada Nr. 1, bud. Nr. 68).
3) przynależni ewidencyjnie do P. K U.
Nr. 3 (XTV kom.), ur. w r. 1888 (od H do N)
_ w komisji w koszarach 1 P- szwadrrnu
taborów, ul. 11 Listopada Nr. 13a oraz
4) przynależni ewidencyjnie do P K. TJ.
Nr. 4 (X kom.), ur. w r. 1903 (od R do ZJ
— w komisji Nr. 1 (koszary Blocha w Al. 3
Ma,a Nr. 9), (VII kom.), ur. w r. 1897 (od
L do Z.) — w komisji Nr. 2 (koszary 1 p.
letniczego w Mokotowie, bud. Nr. 5) oraz
(VIII kom.), wszyscy ur. w r. 1887 — w ko
rab;' Nr. 3 (koszary Blocha w Al. 3 Maia
Nr 9).
Wycofanie otw artych dorożek aimocho
dnwych. W związku z zakazem kursowat-ia
otw artych dorożek samochodowych, obo
wiązujących od 5 b. m., część właścicieli
tych dorożek sama zgłosiła się do wydziału
przemysłowego magistratu (Dobra 73). gdz>e
uległy skasowaniu boczne numery i cechy
miejskie, pozostali jednak w dalszym ciągu
eksploatują dorożki otwarte.
W obec tego wyjaśnić należy, że zainte
resowanym grozi kara administracyjna na
podstawie doraźnych mandatów karnych
która ściągana będzie przez funkcjonariuszów P. P. oraz przymusowe zdjęcie na
miejscu bocznych numerów oraz cechy
miejskiej przy którem nieuniknione jest
znaczne uszkodzenie karoserji.

SZOFER TAKSÓWKI ZABITY W TAJEMNICZYCH
OKOLICZNOŚCIACH

S e k re ta rja t Klubu — W areck a 7, II
p iętro , codziennie czynny od 7 do 9 w.

Min. Wyznań Rei. i Ośw. Publ, zdecydo
wało rozszerzyć w miarę przyznania odpo
wiednich kredytów departam ent kultury i
sztuki. Dotąd bowiem szereg poważnych
referatów w departamencie sztuki obsadzo
ny był zaledwie przez jedną osobę. (PID).

I gmach Z. Z. K. C z e r w o n e g o K rzy ża 20)

B ile ty u lg o w e i b e z p ła tn e n ie w a ż n e .

O kręgow y Zw iązek Kas Chorych w e
Lwow ie zorganizow ał sześciotygodnio
wy kurs dla pracow ników Kas Chorych,
obejmujący w ykłady ze w szystkich dzia
łów ubezpieczeń społecznych, ze szczególnem uw zględnieniem ubezpieczenia
Omegdaj w nocy na W oli, dokonano,
na w ypadek choroby.
w tajem niczych okolicznościach, m order
Kurs ma na celu pogłębienie wiedzy stw a kierow cy taksów ki. O godz. 4 ej
i w ykształcenia zaw odow ego w tej dzie min. 20 kierow ca Henryk Weber, spo
dzinie. W ykłady prow adzić będą pierw  strzegł na środku jezdni przed fabryką
szorzędne siły fachowe, między innemi motorów elektrycznych p. f. „Ursus"
w ybitni przedstaw iciele M inisterstw a przy ul. Skierniew ickiej Nr. 7 stojącą
P racy oraz wyższych instytucji ubezpie taksów kę Nr. 21874 (177). Poniew aż ta 
czeń społecznych. Na kurs będą przyję m ująca wolny przejazd taksów ka, nie
ci przedew szystkiem pracow nicy Kas reagow ała na sygnały, daw ane przez
Chorych i pokrew nych instytucji. W y kierow cę, tenże samochód zatrzym ał i
kłady rozpoczęły się dn. 5 listopada b. r. zaciekaw iony, podszedł do siedzącego
przy kierow nicy taksów ki szofera. W
STACJA OPATRUNKOWA KASY
pierw szej chwilli W eber, w idząc już zda
CHORYCH W PORCIE GDYŃSKIM.
ła siedzącego z opuszczoną głową kie
Urząd M orski w Gdyni przek azał w row cę, przypuszczał, że jest on pogrą
tych dniach Kasie Chorych w W ejhero żony w głębokim śnie. A toli podszedł
w ie plac budow lany w porcie gdyńskim, szy do niego bliżej, z przerażeniem zau
w ielkości 250 m tr. kw.. na którym K asa w ażył krew w yciekającą z ust kierow 
Chorych w zniesie dom na pom ieszcze cy, k tó ry nie daw ał już żadnych oznak
nie stacji opatrunkow ej, mającej obsłu życia. W eber powiadom ił o swem od
giwać pracow ników portow ych. Stacja kryciu posterunkow ego pełniącego służ
ta m a być czynna bez przerw y dzień bę przy zbiegu ul. W olskiej i Korniko
i noc i połączona będzie z pogotowiem wej. W ezw ano lekarza Pogotow ia, k tó 
ratunkow em w śródm ieściu. Mieścić się ry skonstatow ał śm ierć kierowcy, wsku
w nim będą biura, obszerna poczekal te k ran y postrzałow ej szyi.
Niezwłocznie na miejsce zbrodni przy
nia, dwie obszerne sale opatrunkow e
byli funkcjonariusze urzędu śledczego i
oraz zakład leczniczy.
sędzia śledczy. Ze znalezionych przy za
bitym kierow cy dokum entów , okazało
się, że jest to 25-letni Zygmunt Sobiesz-

KOBIECY ROBOTNICZY
KLUB SPORTOWY
«
.S T A R T

ROZSZERZENIE DEPARTAMEN
TU KULTURY I SZTUKI
M. W. R. I 0. P.

czański, zam ieszkały przy swej ciotce
Konstancji Klepańskiej, przy ul, Karofkowej Nr, 70.
Przy Sobieszczańskim znaleziono p ra 
wo jazdy Nr. 2405, zegarek srebrny od
kryty, oraz całą zarobioną gotów kę w
sumie 7 zł. 75 gr. i portfel z różnem i do
kum entam i i notatkama.
Taksów ka, której w spółw łaścicielam i
— jak ustaliło dochodzenie policyjne —
byli: zabity kierow ca oraz jego siostra
oioteczna W aler ja M ichalska (W spólna
2) była „na chodzie" zw rócona m otorem
w kierunku ulicy Dworskiej. Na bczniku
w idniała w ybita przez taksom etr suma
4 zł. 40 gr.
Z dochodzeń wynika, że nie zachodzi
tu m orderstw o rabunkow e, lecz zabój
stw o dokonane z zemsty. S trzały słysze
li robotnicy fabryki „Ursus", Zygmunt
B ruszew ski i Jan W róblew ski, lecz nie
przyw iązując do niej w iększej wagi na
ulicę nie wyszli, ponieważ w tej dzielni
cy strzały rew olw erow e w porze nocnej
dają się często słyszeć. Rów nież dozor
ca tej fabryki, wyszedłszy około godz.
3 m. 30 w nocy na ulicę, zastał już o tej
porze stojącą na jezdni w spom nianą ta 
ksów kę i siedzącego w niej kierow cę,
którego, sądząc, że śpi kilkakrotnie głośnem wezwaniem, usiłow ał przebudzić.

UCIECZKA 16 WIE2NI0W Z WIĘZIENIA
W GRUDZIĄDZU.
W dniu 17 b. m. o godzinie 7-ej wieczorem
z domu poprawczego w Grudziądzu, dokona
li ucieczki długoterminowi więźniowie w li
czbie 16-tu. Więźniowie ci zatrudnieni w
pralni domu poprawczego mieszczącej się w
ogrodzie, w pewnym oddaleniu od komplek
su budynków więziennych, podkopali się
pod parkan i przez ten podkop w formie tu 
nelu wydostali się na wolność. Wszyscy zbie
gli pochodzą z wileńszczyzny i jak głoszą ze

znania ich towarzyszów pozostałych w domu
poprawczym postanowili udać się w strony
rodzinne idąc wzdłuż toru kolejowego. Zbie
gli są ubrani w ubrania więzienne, gdyż tyl
ko paru z nich udało się zdobyć przed ucieczką ubiory cywilne. W pogoni za zbie
gami bierze udział policja województw,
przez które prawdopodobnie przechodzić oni będą.

CAPITOL

PAN
Nowy Świat 40.
Pocz. o g. 5 pp.

Marszałkowska 125
Pocz. o g. 4 pp.

MIASTO
MILJONA
POLEGŁYCH
(Verdun, visions d'histoire)
Potężne arcydzieło wojenne.
Realizacja: L e o n P o irier.

CASINO
Nowy-Śwlat 50.
Początek punktualnie o g. 6-ej.
Ostatni seans o godzinie 1015.
Orkiestra pod batutą
A. Furm aftsklego.
B ile ty u lg o w e i p a se e -p a r to u ta
n ie w a ż n e .

Ell JMIIKGS

w swym drugim amerykańskim filmie

o sta tn i

ROZKAZ
Partnerka:
Reżyserja:

EVELYN BRENT.
J o z e f S z te r n b e r g ,

Wytwórnia; „Paramount".

'K in o „PAŁACE"
C h m ie l n a 9 . Pocz. o godz. 5-ej pp.
Najnowszy film czołowef produkcji
amerykańskiej wytwórni „FOX-F1LM

„SZEIK FA7IL“

BILETY w cenie od 50 gr, do 5 zł naby
wać możną dla grup (zbiorowo) w S ek reta
riacie te atru Ateneum
ul. Czerwonego
Krzyża 20 II piętro, pokój nr. 50 w go
dzinach od 10—3; tel. 311-13; w Komisji
Międzyzw. Kult -A rt., ul Chmielna 49 m. 3,
te l 73-42; w Kom. Art.-Kult przy Radzie
Zw Zaw. w gmachu ZZK, IV piętro, tel.
274-55 i w Księgarni Robotn.. ul. W arecka 9.

TEATR i MUZYKA

Dzl£ u) teatrach miejskich
Narodowy
o 8-ej w. „Pan Jowialski"
L e tn i
o 8-ej „Polka w Ameryce"
T eatr „Ateneum". Dziś teatr nie czynny.
VI e w torek „Śluby".
T eatr „Wielki". Dziś przedstawienie za
wieszone.
T eatr Narodowy. Codziennie „Pan J o 
wialski".
T eatr L etn i Codziennie „Polka w Ame
ryce".
T eatr PolskL Dziś i jutro „Witaj jutrzen
ko swobody".
T eatr Małyi Dziś i jutro „Słomiani wdow
cy".
T eatr Praski. Codziennie „Nie zginęła"
T eatr „Morskie Oko“ (Jasna 3). Codzien
nie rewja inauguracyjna „Klejnoty W arsza
wy". Początek punktualnie o g. 7.30 i 10 w.
T eatr Qui Pro Quo. Rewja „Rób coś".
„Czerwony As". Dziś „Trzy stopnie w ta
jemniczenia".
Cyrk. Nowy urozmaicony program listo
padowy.
Dzisiejsze uroczystości Schubertowskie w
Konserwatorjum. Zapowiedziana na dzisiaj
m. uroczystość Schubertowska w K onser
watorjum w 100-ną rocznicę zgonu Fran
ciszka Schuberta odbędzie się w podnio
słym nastroju. W programie kw artety
A-moll op. 29, G-dur op. 16 i D-moll
(Śmierć dziewczyny). Bilety w kasie T eat
rów Miejskich.

C0 USŁYSZYMY
PRZEZ WARSZAWSKIE RADJ0

dramat na tle miłości księcia pustyni
i arystokratki francuskiej.
W rolach głównych:

DZIŚ.
11.56 — 12,12. Sygnał czasu, hejnał z wie
ży Marjackiej w Krakowie, komunikat lołCHARL ES FARREL
niczo-meteorologiczny. 12,10 — 15,00 Przerbohater filmów „Siódme niebo"
„Anioł ulicy" oraz
5 I wa. 15,00 — 15,20. Komunikaty: meteorolo
giczny, gospodarczy i nadprogram. 15 20 —
i 6 R E T A H I S S E W . J 15,45. Przerwa. 15,45 — 16.00. Tygodniowy
przegląd komunikacyjny. 16,00 — 16.25.
Koncert z płyt gramofonowych. 16,25 —
I 17,10. Przerwa. 17,10 — 17,35. Odczyt p. t.
KINEMATOGRAF MIEJSKI
,Z włóczęgi myśliwskiej — lało na Białoru
Hipoteczna 8.
Długa 25.
%
si". 17,23 — 18 00. Odczyt p. t „Cel nauki
Początek o godz. 6*.
języków obcych w szkole powszechnej".
Dla młodzieży dozwolone.
I 18,00 — 19,00. Koncert popołudniowy. T rarsTiiaja % Wilna. 19,00 — 19,20. Rozmaitości.
19,20 — 19,30. Przerwa. 19,30 — 19,55. Wyiład literatury francuskiej. 19,56 — 20,(X).
W rolach głównych: M arion N ixon ,
Sygnał czasu. 20.00 — 20 05, Komunikat rolJ e a n H e r sh o lt i G eo rg e L ew is.
liczy. 20,05 — 20,30. Odczyt p. t. „O życiu
WŁ b. „Universal".
Nadprogram.
twórczości Franciszka Schuberta”, 20,30.
Ceny miejsc: 1.50, 1 zł.. 75 gr. i 50.
Koncert wieczorny, poświęcony twórczości
7ranciiSzka Schuberta w stuletnią rocznicę
Codziennie o godz 12 i 5 pp. w
niedziele i święta tylko o godz. 12 w poł.
Tcgo zgonu,
JUTRO.
SEANS OŚWIATOWY
11.56
—
12,10.
Sygnał
czasu, hejnał z wieCeny na wszystkie miejsca po 20 gr.
y Marjackiej w Krakowie, komunikat loticzo-metcorołogicrny. 12,10 — 15.00. Przerva. 15 00 — 15,20. Komunikaty: meteoroigiczny, gospodarczy i nadprogram. 15.20—Apollo. „Idjota".
' 5,45. Przerwa, 15,45 — 16.00. Nadprogram.
Colosseum: „Spowied# uczciwej kobiety .
16,00 — 16,55. Koncert z płyt gramofono
Casino. „Ostatni rozkaz".
wych. 16,55 — 17,10. Przerwa, 17,10 — 17.35.
Capitol: „Miasto miliona poległych”.
Odczyt p. t. „Ubiegły sezon bokserski",
1 7 ,3 5
18,00. Transmisja odczytu z Pozna
Miejski: „Krzyk życia".
nia,
18,00
— 18,35. Koncert popołudniowy.
Wodewil: „Pan Tadeusz".
1 8 5 5 — 19,10. Rozmaitości. 19,10 — 19.20.
„Pałace": „Szeik Fazil".
Komunikat rolniczy, oraz transmisja z K ra
Pan: „Miasto miljona poległych",
kowa notowań giełdy zbożowej. 19,20. Trans
misja z Poznania opery „Klejnoty Ma
światowid. „Błękitne noce".
donny".
Filharmonja: „Pan Tadeusz".
Splendid. „Błękitne noce".
Słońce. „Idjota".
Stylowy: „Ojcze".
L E C Z N IC A
Rococo: „Ojcze".
Instrumenty
mąrfii
i f * 1''_ I muzyczne,
W s z y s t k 'e sp e
w ie lk im
wyborze,
c j a ln o ś c i. L am pa oraz płyty najnowszych
JUŻ WYSZŁA Z DRUKU
k w a rc o w a .
nagrań na dogodnych
i jest do nabycia w K sięgarni Robotnakle. w arunkach po cenach
czej
_______
row- najniższych p o l e c a
Bielań
tea — na sam ocho Felgenbaum
Książka Artura W Hausnera
dach szkolnych Kur ska 1.
p. t
sów H. Pryllńsklego,
LISTOPAD R 1918.
Warszawa. Jero zo lim 
Opis ów czesnych w ypadków lw ow  ska 27.
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ROBOTNIKA"

W ALNE ZGROMADZENIE W.R.S.K.O.

Z BOISKA „SKRY“

ROZGRYWKI LIGOWE

GWIAZDA - PROMIEŃ 3 :0 .

WARSZAWIANKA-ŚLĄSK 3:2 (1:0).

W sobotę na boisku Skry zostały ro
zegrano zaw ody tow arzyskie pomiędzy
robotnicizemi drużynami Gwiazdą i Pro
mieniem. Po nieciekaw ej grze zwycię
żyła pew nie i zasłużenie, lepsza pod
każdym względem Gwiazda. Publicznoś
ci dużo.

Wynik remisowy bardziej odpowiadałby
przebiegowi gry. Warszawianka posiada wy.
raźną przewagę nad słabym przeciwnikiem
aż do chwili uzyskania stosunku 3:0, poczen
przestaje grać, W Warszawiance wyróżnili
się Domański i Korngold, wśród graczy Ślą
ska — Markiewka, Bramki dla Warszawian
ki zdobyli: Korngold (2) i Hasellbusch, dla
Śląska Klecha i Markiewka.

W czoraj w lokalu gazowników na Lu bardao silnie. Pozatem na podkreślen'e towych, a między innemi domagań.) się
dnej odbyło się W alne Zgromadzenie zasługuje to, iż za swojej kadencji Za stw orzenia podokręgów i kolegjum sę
WRSKO. Na zebraniu było 114 delega rząd W RSKO zorganizow ał szereg po dziów. Uchwalono, iż przy każdym klu
tów, w tern 10 zamiejscowych. Na prze ważnych im prez sportowych, które cie bie winny być zakładane sekcje kobiece
wodniczącego zebrania powołano tow. szyły się wielkim powodzeniem. W dy i dziecięce, oraz, że nie należy wydzie
dr. J. Michałowicza. Do prezydjum w e skusji nad sprawozdaniem zabierali głos lać z upraw ianych sportów tej lub innej
szli tow. tow . kpt. Kobos (Ruch), Ży- tow. tow. Jabłoński, G arlicki, Trus»:w - gałęzi. Nakoniec postanowiono stworzyć
chliński (Gwiazda), Piłacki (Czerwoni) ski, M azurkiewicz i t. i W przemów,e poradnię sportow o _ lekarską, ta k w aż
i Paw lik (Robur). Sekretarzow ał tow. niach domagano się wvdatniejszej po ną instytucję w życiu sportowem.
ZNICZ (Pruszk.) - SIŁA (Warsz.)
R enert.
mocy dla klubów robotniczych od Mar
Na tem zaończono zebranie, odkła
5 :1 (3 :1 ).
Ze spraw ozdania ustępująoego Zarzą gistratu i Rady Miejskiej. N astępnie u dając resztę porządku dziennego, a w
W czoraj odbył się mecz piłki nożnej
0 m istrzostw o ki. C. W RSKO między du okazało się, że sport robotniczy w dzielono absolutorium ustępująoemc. za tem i w ybór władz na niedzielę 2 gru
leaderem I grupy Zniczem z Pruszkow a stolicy w ostatnim czasie rozw inął się rządowi. przyjęto szereg renoluoyl spor- dnia.
1 Siłą (Warsz.). G ra prow adzona w ży
wym tem pie przyniosła zdecydow ane
zwycięstwo Zniczowi, k tó ry zdobył b ra
mki przez M alinowskiego 2, Raczyński
2 i M ałgowski 1. Po tej w ygranej Znicz
0 POTRZEBIE TWORZENIA SEKCJI DZIECIĘCYCH PRZY KLUBACH ROBOTNICZYCH.
uplasow ał się ostatecznie na pierwszem
miejscu w swej grupie. W arto zazna
Znajdujemy się w przededniu se
Racja, którą wyłuszczyłem uprze
czyć, że i w finałowych rozgryw kach
Jednocześnie
przywiązują mło
ki. C. W OZPN Zniczowi powodzi się zonu zimowego. Plany, które kierow dnio, nie znalazła należytego od dzież do klubu, dając jej miłą rozry
doskonale i praw dopodobnie w roku nicy wychowania fizycznego po dźwięku; być może powodem^stała wkę, oraz zabezpieczając zdrowot
przyszłym wejdzie do kl. B.
wzięli w zaraniu kończącego się o- się nieodpowiednia chwila apelu.
ność jej warunków.
kresu sportów letnich wyczerpują
Kierując się, wobec powyższego,
SKRA - SOKOLĘTA 3 : 2 ( 2 : 1).
Jako ostateczną konsekwencją te
Również w czoraj robotnioza Skra ro się, bądź też zostały zrealizowane. chęcią naprawy błędu, powtarzam go rodzaju postępowania będzie wy
Ekspansja
twórcza
miesięcy
let
główną myśl mego artykułu z dnia chowanie świadomego swych zadań
zegrała zaw ody tow arzyskie z finalistą
B klasowym, zw yciężając go 3 :2 . Skra nich nie może jednak całkowicie za 19 marca r. b.
i celów robotnika-socjalisty.
Doniosłość znaczenia sekcji dzie
do tych zawodów w ystąpiła z 5 rezer snąć w dobie zimy. Praca musi
wowymi, mimo to przez cały czas gry wrzeć w całej pełni. Praca nie tyle cięcych dotychczas niewiele klubów
m iała przew agę i tak m ały wynik może czynnie sportowa, ile konsolidacyj uświadomiło sobie. A przecież celem
Niestety, brak miejsca nie pozwa
zawdzięczać jedynie rezerw ow em u ata na, rozszerzająca dotychczasowe ra sportu nie jest to, by ktoś „sierpo la na bardziej szczegółową analizę
kowi i słabej grze lewego obrońcy, któ my działalności oraz reorganizująca wym" z lewej czy z prawej przypra kwestji, tyczących się tej materji.
wił przeciwnika o mdłości, lub wpro Jak widać jednak z powyższego spra
ry obie bram ki stracone ma na sum ie jej formy.
Długi okres miesięcy zimowych wadził go w stan nieprzytomnego za
niu. Bram ki dla Skry zdobyli tow. Altis
wa jest ważna.
chwytu, albo też wspaniałym „szczu
2 i Sm osarski II 1. Sędziow ał tow. Rącz- jest najwłaściwszą potemu porą.
To też ambicją każdego klubu pro
Kluby proletariackie powinny czas rem" zdobył zwycięską bramkę. Nie;
kow ski dość słabo, usuwając z boiska po
ten skrzętnie wyzyskać, aby z no celem sportu są momenty wycho letariackiego powinno być jaknajjednym graczu z obu drużyn.

W OBLICZU SEZONU ZIMOWEGO.

SKRA (Przyszłość) - REPR. SZKOŁY
POWSZECHNEJ 4 :0 .
W e czw artek najmłodsi tow arzysze
Skry pokonali repr. szkoły powszechnej
w stosunku 4 : 0.

SKRA (Przyszłość) - SIŁA HI 10:2 (3:0).
Najmłodsza drużyna Skry przedstw ia
bardzo dobry m aterial piłkarski. Najle
piej zadokum entow ała to na ostatnim
meczu, rozgram iając Siłę 10:2. Bramki
strzelili Cakowski 2, K om endarczyk 2,
Draganiak 2, P aciorek 2, K ępiński 2.

wym zapasem sił i dorobku zacząć
normalną działalność u progu nowe
go sezonu.
Wiele projektów ciśnie się pod
pióro. Ograniczę się, jednak, narazie do poruszenia kwestji, o której
wspominałem na szpaltach „Robot
nika" kilka miesięcy temu, a która
wydaje mi się niezwykle doniosłą.
Chodzi mi o wykazanie potrzeby
tworzenia sekcji dziecięcych przy ro
botniczych stowarzyszeniach sporto
wych.
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S e k c ja le k k o a t l e t y c z n a S a rm a ty .

TUGODHIOWy PRZEGLĄD
SPORTU ROBOTNICZEGO

kręgach konferencje lokalne. I tak: dn.
25 b. m. na Górnym Śląsku, 8 i 9 grudnia
we Lwowie i w reszcie w K rakowie i Ło
dzi w najbliższym czasie. Na najbliższą
konferencję, to jest na Górny Śląsk, jedizie z ram ienia Zarządu Z. R, S. S. tow.
W KRAJU
Dr. J. Michałowicz.
WARSZAWA.
Ping-Pong. Ja k w roku ubiegłym, tak
Kurzy gimnastyczne. Zarząd W. R. i teraz zostaną zorganizowane rozgryw 
S. K. O. zorganizował szereg kursów ki ping-pongowe o robotnicze mistrzo
gimnastycznych, na sezon zimowy, dla stw o W arszaw y. W ro k u ubiegłym mi
klubów robotniczych stolicy. Kursy p ro  strzem była „Gwiazda".
wadzone są przez instruktorów P. U.
Rozgrywki piłki nożnej W. R. S. K.
W. F-, wydelegowanych specjalnie, na O. Tabela m istrzoska po ostatecznych
prośbę W, R. S. K, O. Kursy są prow a rozgryw kach przedstaw ia się następu
dzone oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. jąco:
Ilość trenujących wynosi około 200 oKl. A. 1) M arym ont, 2) Skra, 3) Ruch,
sób.^ W celu jak największego zbliżenia 4) Pocisk.
się i poznania postanow iono w najbliż
Kl. B, 1) św it, 2) Ogniwo, 3) Kordjan.
szym czasie zorganizować zawody spor
Kl.
C. I grupa 1) Znicz. II grupa 1)
towe pomiędzy poszczególnemi ośrod
Siła (Wołomin).
kami.

Konferencje okręgowe. Przed Kongrehfóry odbędzie się w
Krakowie w dniach 3 i 4 lutego, postanowiono zwołać w poszczególnych o

RUCH - POLONIA 4:3 (2:2).
Rezultat ogólny meczu — zasłużony. Po
lonia wystawiła na mecz ten skład z 7 re
zerwowymi, Ałaszewskim na środku pomo
cy, a Lot hem IV na obronie. G ra żywa i do
syć ciekawa Do przerwy gra wyrównana.
Po przerwie silniejsi fizycznie gracze Ruchu
lepiej wytrzymują grę na ciężkim terenie i
temu zawdzięczają wygraną.
LEGJA - CZARNI 1:0 (0:0).
G ra nieciekawa przy przewadze Legji.
Czarni atakują jedynie wypadami. Zwycięs
ką bramkę dla Legji zdobył Ciszewski
WISŁA - I. F. C. 1 :1 (1:0).
Do pauzy Wisła posiada lekką przewagę
i zdobywa bramkę przez Reymana I z kornera. Po przerwie niewielką przewagę po
siada I. F. C. Bramkę dla górnoślązaków
strzelił Geisler. Wiała grała w osłabionym
składzie, bez Baloera i Reymana III.
TURYŚCI - WARTA 1:0 (1:0).
Sensacyjne zwycięstwo Turystów nad pre
tendującą do tytułu mistrza Ligi W artą Gra
mało interesująca toczyła się w pierwszej
połowie przy przewadze łodzian. Jedyną
bramkę zdobył w 26-ej minucie pierwszej
połowy Stolarski Najlepszy na boisku Karasiak, W Warcie wyróżnił się Spojda bru
talnością.

rychlejsze stworzenie sekcji dziecię
cej, czy młodzieży.
Ufam, że sprawę tę wezmą do ser
ca kierownicy poszczególnych placó
RUCH - SAMSON 3 : 2 (2 : 0).
wek sportu robotniczego.
W
sobotę na boisku Polonji robotni
Życzeniem mym jest, aby pozy
czy Ruch rozegrał mecz z Samsom.em,
tywną
formą
niniejszego
artykułu
lu b m ło d z ie ż y .
stały się potężne kadry drużyn dzie w ygrywając go, pomimo osłabionego
Kluby powinny sobie wychowywać cięcych i przyszłości, któremi sport składu i niepełnej drużyny (9). G racze
swych przyszłych reprezentantów robotniczy mógłby się w r. przy Ruchu nie mogli się staw ić na cr-aa z
od lat możliwie najmłodszych: zys szłym słusznie poszczycić.
powodu pracy, k tó rą kończą zbyt póź
kują bowiem na tem wiele.
no, aby jeszcze móc wziąć udziału w za
wodach.
Mieczysław Kral
Ale pomijając fakt powyższy, ści
śle egoistyczny, bo rozpatrywany
pod kątem widzenia korzyści klubo
wej, należy podnieść momenty na
stępujące:
Chodzi przedewszystkiem o wy
rwanie tych dusz młodzieńczych z
objęć ulicy, gdzie przeważna część
dzieci proletariatu zwykła spędzać
czas wolny od zajęć. Wśród różno
rodnego otoczenia ulicy, bowiem, du
sze dziecięce bardziej wrażliwe i
mniej odporne deprawują się. I nic
dziwnego. Wpływu dodatniego tam
nie znajdą.
Otóż głównym celem sekcyj dzie
cięcych jest wyeliminowanie tego
czynnika ujemnego w wychowaniu,
jakim jest zgubny wpływ ulicy.
To jest cel pierwszorzędny, z któ
rego wyłania się szereg pomniej
szych. Organizacje sportowe robot
nicze, grupujące w swych szeregach
dziatwę proletarjacką, mają możność
stałej kontroli nad metodami wychowawczemi, skierowują jej rozwój cie
lesny i intelektualny na tory wła
R. K. S. M a ry m o n t m is trz kl. A W .R.S.K.O. n a ro k 1928
ściwe.
wawcze, na które przedewszystkiem
należy zwrócić uwagę.
Rzeczą wiadomą jest, że praca wy
chowawcza najlepsze rezultaty wy
daje wówczas, gdy prowadzi się ją od
podstaw. Podstawami
temi — to
sekcje dziecięce, drużyny przyszłości

a chwilami naw et brutalna.
p, Błaszczyk

Sędziował

KRAKÓW.
Bieg leśny LegjL W biegu leśnym, zor
ganizowanym przez R. K. S. Legja,
pierw sze miejsce zajął M otyka (A. Z, S.)
w czasie 28:30, 2) Czulak (Wawel), 3)
Sappe (Legja). W ynik dość słaby z po
wodu ciężkiej trasy i złego stanu po
gody.

ZAGRANICA
AUSTRJA.
Walka o stadjon olimpijski.

Ja k już
donosiliśmy, czerw ony m igastrat W ied
nia postanow ił w ybudow ać wielki stad 
jon na olimpjadę robotniczą, k tó ra od
będzie się w roku 1931. Z chwilą roz
poczęcia pracy p rasa burżuazyjna, a
także radni praw icow i wszczęli w alkę o
niedopuszczenie do tego, zarów no w pi
smach, jak i n a zebraniach m agistratu.
CZĘSTOCHOWA,
Pomimo tego budowa postępuje n a
Skra — Victoria 2:2. T rzecia z kolei przód i możemy być pewni, że przyszła
rozgryw ka finałowa o wejście do kl. A olimpjada odbędzie się na pięknie urzą
przyniosła wynik remisowy. G ra ostra dzonym stadjonie.

ŁOTWA.
Sport robotniczy na Łotwie. Z powo
du nieodpowiedniego klimatu, w szyst
kie sporty, upraw iane na wolnym po
w ietrzu, są zawieszone. Całe życie spor
tow e skoncentrow ało się w salach gim
nastycznych. Na pierwszy plan wysuwa
ją się obecnie boks i zapasy, które, jak
wiadomo, zdobyły sobie należyte uzna
nie zagranicą. Prócz tego upraw iana jest
gim nastyka, piłka ręczna i ping-pong.
Z chwilą nastania śniegów i mrozów roz
pocznie się sezon sportów zimowych, w
których Łotysze przedstaw iają e k stra 
klasę.
Przy ostatnich w yborach parlam en
tarnych na Łotw ie sportow cy robotnicy
wzięli czynny udział
Ich porno uw idoczniała się najle
p s i w agitacji przedw yborczej, w k tó 
rej rozdali 400000 ulotek
Szczególnie
motocykliści i kolarze pomagali temu,
dojeżdżając do najodleglejszych zakąt
ków kraju. P raca ich okaizała się bardzo
ow ocna i została wynagrodzona tem, te

na 26 w ybranych posłów socjalistycz
nych 6 należy do S. S. S. (Związku spor-,
towego) z Bruno Kalninem na czele. Wi
dzimy więc, w jak bliskim kontakcie,
postaw iony jest tam sport z wyzwole
niem klasy robotniczej,

SZWAJCARJA.
Ze spraw ozdania w ładz naczelnych'
robotniczych w Szwajoarji dowiadujemy
się, i i sport robotniczy w e w szystkich
kantonach objął już olbrzym ie rzesze
robotników i rozw ija się nadal w szybkiem tempie.

_ŚLĄSK CIESZYŃSKL
W Gruszowi® na Śląsku Gieszyńsklnt
polska drużyna „Siły" rozegrała mecz
piłki ręcznej z robotnikam i czeskimi
„Slovana" z Mr. O straw y, wygrywając
go w stosunku 10:5. G rze przyglądała
się w ielka ilość widzów, oklaskując go
rąco ulubioną ich grę.

oire*
^NKI PRENUMERATY: w W arszawie z odnoszeniem m iesięcznie zł. 5.40, bez odnoszenia zł. 4.70, na prowincji m iesięcznie zł. 5.40, zagranicą zł. 8.— Za zmianę
tfr 30 A u*
^ N Y OGŁOSZEŃ: Za w iersz w ysok ości 1 milimetra w tek ście gr. 50, zw yczajne gr. 20. kom unikaty i nadesłane gr. 80, nekrologi do 60 mm. gr. 20, powyżej 60 mm.
drożei U k l ^ 23 YrvTaz £r
Poszukiw anie i zaofiarowanie pracy o 50 proc. taniej
O głoszenia tabelaryczne i fantazyjne o 50 proc. drożej. O głoszenia zagraniczne o 50 proc.
ład ogłoszeń w tekście 5-szpaltowy. układ zwyczajnych — 10 szpaltowy. Za teim inowy druk ogłoszeń Administracja nie odpowiada.
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