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Nad czem będzie o b ra d o w a ła Przeciw nacjonalizmowi, antysemityzmowi i wojnie
Sesia Rady Ligi Narodów?
Sekretarjat Ligi N arodów o g ła 
sz a ustalony na n ow o porządek
dzienny obecnej sesji Rady Ligi.
Prócz spraw administracyjnych
I spraw m niejszej w agi, porządek
dzienny objemuje raporty stałej
kom isji m andatow ej, komitetu fi
n a n sow ego i higjeny, kom isji tran
zytow ej, komitetu opjum, komisji
dla uchodźców , następnie spraw ę
konw encji co do em isyj radjowych
w interesie pokoju i td.
Jako n ajw ażniejsze spraw y, fi
gurują na porządku dziennym: za
targ w łosk o - abisyński, spraw y
gdańskie, a m ianow icie: 1) raport
Prezydenta Senatu co do zarzą
dzeń, jakie Senat gdański miał
w y d a ć w o b e c petycji niektórych
części ludności gdańskiej, oraz ra
port komitetu praw ników , który te
petycje m iał zbadać, 2) petycje
gdańskich
stronnictw p olitycz

nych w spraw ie dekretu z dnia 29
sierpnia 1935 roku, 3) spraw a mia
now ania następcy obecnego w y so 
kiego kom isarza, którego mandat
w y g a sa 14 stycznia 1937 r., 4) p e
tycje stronnictw gdańskich w spra

Najbliższe godziny mają roz
strzygające znaczenie dla gabine
tu Lavala. Dzienniki niedzielne
stwierdzają, że przesilenie gabi
netowe właściwie się rozpoczęło!
omawiają nazwiska ewentualnych
następców Lavala. Tylko niewiel
ka część prasy wyraża nadzieję
że Herriot, Chautemps i Sarraut
zdołają przekonać lewe skrzydło

Z Londynu PAT donosi:
Stan zdrow ia króla Jerzego X
budzi pow szechny niepokój.
Premjer Beldwin, w o b ec stanu
zdrow ia króla, nie w yjedzie do
Chequers, gdzie miał spędzić ko
niec tygodnia, i pozostanie w Lon
dynie. Przed bramami pałacu w
Buckingham grom adzą się nieu-.
stannie tłumy, odczytując biulety
ny o zdrowiu, rozplakatow ane przy
wejściu.

*«
*

S p rz e c z n e w ia d o m o śc i
o sytuacji na froncie abisyńskim
Z A ddis A beby donoszą: Koła
oficjalne dementują kategorycznie
W iadomości, zaw arte w e w łoskich
komunikatach w ojennych, o z w y 
cięstw ie, odniesionem przez armję
generała Graziani na froncie połu
dniowym . W ed łu g doniesień w ło 

skich, A bisyńczycy mieli stracić
4.000 zabitych, a w ojska w łoskie
posunęły się o 120 kilom etrów w
głąb kraju. W ojskow e sfery abisynskie
zaprzeczają stanow czo
tym w iadom ościom . (ATE).

Walka z policją w Hiszpanji
Z Madrytu donoszą: w mieścin
Jorez wydarzył się krwawy incy
dent. Nocy ubiegłej dyrektor po
rcji zastał napadnięty
przez
trzech osobników, którzy wy
strzelili kilkakrotnie.
Dyrektor
policji został śmiertelnie ranny,
jedna z zabłąkanych kul zabi
ja znajdującego się w pobhżu ro^^tiuka. Gdy patrol policyjny na4* się u® sprawców zabójstwa

W niedzielę w domu Z. Z. K.
na ul. Czerwonego Krzyża 20 odoył się niesłychanie Lczny wiec
młodzieży, zorganizowany przez
Wairsz. Org. Mł. T. U. R. i przez
Z. N. M. S. Wiec miał na celu za
protestowanie przeciw nacjonal'-

Przed dymisją Rządu we Francji

Choroba króla angielskiego
W niedzielę o g. 12 w g. czasu an 
g ielsk iego ukazał się biuletyn le 
karski o stanie zdrow ia króla J e 
rzego. Biuletyn w skazuje, że p o
mimo niespokojnej nocy, siły króla
zo sta ły utrzymane. W ciągu p opo
łudnia ma się ukazać n ow y biule
tyn lekarski. Z kół dworskich ko
munikują, że król spędził n iesp o
kojną noc, dziś natom iast spał
przez kilka godzin. Trzech lekarzy
czuw a stale u łoża chorego.

w ie ostatnich w yborów . W reszcie
figuruje na porządku dziennym
skarga Rządu ZSSR, spow odu zer
w ania przez Urugw aj stosunków
dyplom atycznych ze Związkiem
S ow ietów . (PAT).

Imponujący przebieg Zgromadzenia Młodzieży

dyrektora policji w pobliżu miej
scowości Arcos de la Frontera,
bandyci zaczęli strzelać. Oficer zo
stał zabity. Wywiązała się strze
lanina, w czasie której policjanci
położyli trupem dwuch napastni
ków, raniąc ciężko trzeciego. Za
bójstwo dyrektora policji w Jerez
posiadało podłoże polityczne.
(ATE.)

Afera dewizowa w Rumunji
W!adzc śledcze zaimuia
zajmują sie
się o- [f również, _iiż w sprawie tej zamiebecnie wyjaśnieniem
szanych jest
j-oiuen.e Jnowej' afery
'
T kilku zmannych polityków. Władze śledcze w poro
dewizowej, skutkiem której
munska bank narodowy poszkodo zumieniu z bankiem narodowym
wany został aa ^
m mi%)_ pracują intensywnie nad wyjaśnię
nów lei. ozmuglowairem dewiz niem całej afery. (PAT ).
zagranicę zajmowało się towarzy
stwo „Cagero , którego w ła ś c ic ie l
niejaki Edward Gross zbiegł za
granicę i aresztowany został ostataio w Wiedniu, W sprawie tej
Strajk tramwajarzy w Lille,
zamieszany jest szereg poważnych
Przedsiębiorstw
przemysłowych, Roubaix i Tourcoing przybiera
b ła d z e przeprowadziły kilka sen- coraz ostrzejszy charakter. Próby
•acyjnych aresztowań wśród zna zastąpienia tramwajów autobusa
nych przemysłowców. Mówi się mi nie powiodły się. (ATE.).

Strajk tramwajarzy

w miastach francush’cii

radykałów o konieczności zazegnania kryzysu rządowego.
„Excelsior" liczy się z kolek
tywną dymisją gabinetu, lecz do
d a je , - prezyd< n. republiki Le
brun powierzy prawdopodobnie
l_avalowi misję utworzenia nowe
go gabinetu.
„Petit Journal" przypuszcza, że

Laval ograniczy się do zastąpię
nia ministrów radykałów innym’
ministrami.
„Echo de Paris" stwierdza, że
Laval na czele zrekonstruowane
go gabinetu stanie przed izbą i ustąpi dopiero po otrzymaniu votum nieuinoścL (ATE.).

Kongres radykałów

ap ro b u je dymisję Herriota
W niedzielę odbyło się posie
dzenie komitetu wykonawczego
stronnictwa radykałów społecz
nych. W posiedzeniu wzięło udział około 1.400 delegatów. Prze
wodniczącym stronnictwa został b.
premjer Edward Daladier, Mini
ster Herriot nie zgodził się na
wystawienie swej Kandydatury.
Deputowany Jean Zay wygłosił
sprawozdanie o polityce ogólnej, a
przewodniczący frakcji parlamen

tarnej stronnictwa radykałów Delbos o polityce zagranicznej. Delbos krytykował w ostry sposób
politykę premjera Lavala,
Na propozycję deput, Liauthey
przyjęto
rezolucję,
wyrażają
cą zadowolenie spowodu ustąpie
nia ministrów radykałów z gabi
netu Lavala i wskazującą na ko
nieczność
utrzymania jedności
stronnictwa radykalnego.
(ATE)

Tekst rezolucji radykałów francuskich
Rezolucja komitetu wykonawczego
partji radykalnej brzmi w streszcze
niu, jak następuje:
Komitet wykonawczy wyraża pre
zesowi Daladier, głowie partji, swo
je serdeczne zaufanie; wyraża po
dziękowanie prezesowi Herriot za
wspaniałe sprecyzowanie doktryny
pokojowej partji radykalnej i za nie
złomną walkę w obronie republik;
przeciw buntowniczym ligom; pięt
nuje nikczemną kampamję, prowaclzoną przez prawicę przeciw preze
sowi Herriot, i aprobuje gorąco
w uniesie względy sumienia, które
dyktują mu postanowienie w y s t ą p i e 
nia z rządu; stwierdza, że idee i me
tody prezesa rady ministrów stoją

w bezwzględnej sprzeczności z doktry
ną, określaną na kongresie w Wą
grom, w szczególności jeśli chodzi o
utrzymanie
pokoju zewnętrznego
przez pakty i Ligę Narodów, utrzy
manie pokoju wewnętrznego przez
rozbrojenia buntowników i walkę z
kryzysem przez zastąpienie przywi
lejów pieniądza prawami pracy. Ko
mitet domaga się zcedydowanie od
tąd jedności działania i dyscypliny
głosowania grupy parlam entarnej;
wyraża zaufanie do wybranych przez
siebie ludzi przystosowaniu w pełnej
i serdecznej jedności doktryny par
tji w czujnej obronie republiki i po
koju.

Ministrowie radykalni
id ą w ślad za Herrlotem
Z Paryża PAT donosi: Jak po
daje prasa, na w czorajszem zebra
niu ministrów radykalnych, które
odbyło się w gabinecie Herriota z
udziałem m inistrów :
Paganon,
Rcgnier, Bonnet i W illiam a Ber
trand, Herriot zw rócił się do sw ych
kolegów z prośbą, by pomimo je
go dymisji ze stanow iska mini
stra stanu, nie odm aw iali swej
dalszej w spółpracy w rządzie pre
mjera Lazaia. M inistrowie rady

robotników Krakowa. Tow. Du
bois na zakończenie mówił o ko
nieczności opieki nad więźniami
polutycznemi i nawoływał do wal
ki o pełną amnestję, poczem tow.
Mitzner po krótkicm przemówie
niu przedstawił rezolucję, która
jednomyślnie została przyjęta.
Na drugim wiecu, w holu zgro
madzenie zagaił tow. Z. Ładkowski, poczem przemawiali t. t. Le
szek Raabe (ZNMS), tow. Erlich
(Cukunft), tow. Dubois (O. Młodz.
TUR.), tow. Zdanowski (PPS) i
tow. Mitzner, który przedłożył re
zolucję,
również
jednomyślnie
przyjętąNa obu zgromadzeniach na za
kończenie odśpiewano „Czerwony
Sztandar" i Międzynarodówkę.
Pięciotysięczna rzesza młodzie
ży rozchodziła się w podniosłym
nastroju,
stwierdziwszy wzrost
swych wpływów i znaczenia.

Kolporterzy pism
nacjonalistycznych
o trz y m a li n a u c z k ą
W niedzielę o g. 4 nasi akade
micy kolportowali po ul cach W ar
szawy swe pismo „Walkę Mło
dych"... W Al. Jerozolimskich na
si towarzysze stali się już po raz
drugi przedmiotem napaści ze
strony kolporterów nacjonalisty
cznych pism, a m anow cie „W ar
ty" i „Tygodnika Politycznego",
Napastnikom towarzysze nasi dali
czynny odpór i przegnali ich. Pu
bliczność wyrażała oympatje so
cjalistycznym akademikom.

[KII
W przyszłym tygodniu przepro
wadzona ma być mała rekon
strukcja gabinetu czechosłowac
kiego.
Dotychczasowy minister
Poczt Franke objąć ma oświatę,
ministrem poczt ma być miano
wany poseł narodowe - socjali-

Krwawy przebieg
akcji wyborczej w Grecji
Z Aten PAT donosi: Po zebra
niu wyborczem grupa venizelistów udała się przed kawiarnię,
w której zbierają się zwykle zwo
lennicy Kondylisa.
Doszło do
zajść, w których wyniku jedna osoba została zabita kulą rewol
werową, kilka osób jest rannych
i wiele kontuzjowanych.

kalni w skazaii jednak w o d p o w ie
dzi na niem ożliw ość tego rodzaju
sytuacji i ośw iad czyli, że złączą
losy sw e z losam i ministra Her
riota. P ozostaliby oni na swern
stanow isku ew entualnie tylko w te
dy, gd y kom itet w yk on aw czy par
tii radykalnej od nich tego w yraź
nie zażąda. Ew entualność taka je 
Odpowiedź włoska na notę
dnakże w obecnych warunkach szewdzką w sprawie bombardo
w ydaje się praw ie niem ożliw a.
wania ambulansu
Czerwonego

Nota wioska

niebę dzie ogłoszona

We wtorek nastąpi dymisja rządu
francuskiego
W kołach politycznych przew i
dują, iż w w yniku obrad ra
dykałów
d alszy
b ieg w ypad 
ków politycznych będzie n astę
pujący: Premjer Laval powróci
praw dopodobnie z G enew y w e
w torek rano. N iezw łocznie od b ę
dzie on konferencję z min. H e n ie tem, który potw ierdzi mu sw oją

stycznym knowaniom, przeciw bar
barzyńskim hecom antysemickim i
przeciw podżegaczom wojennym.
Na wiec przybyły niespotykane
dotąd masy młodzieży robotni
czej i akademickiej.
Już przed terminem zorgani
zowania wiecu sala i przejścia
teatru Ateneum wypełniły się pc
brzegi, tak, że dosłownie szpilki
wepchnąć nie było można. A tym
czasem wciąż nadciągały jesizcze
liczne grupy młodzieży. Ścisk się
robił niemożliwy.
Wobec tego organizatorzy zde
cydowali się zamknąć salę i zor
ganizować drugie zgromadzenie w
holu i na schodach domu Z. Z. K.
Ale hol, korytarze okazały się też
zbyt szczupłe. Setki młodzieży
wogóle nie mogły się dostać do
gmachu i zootawały na ulicy.
Na sali teatru Ateneum przed
godz. 11 nano, gdy tow, Duiboć®
wszedł na scenę, by zagaić zgro
madzenie, tow. turowcy odśpiewa
li Międzynarodówkę, poczem tow.
Dubois wygłosił dłuższe przemó
wienie przeciw nacjonalizmowi, fa
szyzmowi i antysemityzmowi. Na
stępnie kolejno przemawiali t. t.
E. Hryniewicz (ZNMS), M. Nie
działkowski w imieniu P. P. S.,
przedstawiciel Zw. Młodz. Wiej
skiej
„Wici",
entuzjastycznie
przyjmowany, a dalej tow. Blit
imieniem „Cukunft", tow. Lesizek
Raabe imieniem Z.N.M.S. Następ
nie przemawiali t. Rusinek, jako
reprezentant młodzieży robotni
czej Poznania i Pomorza, tow.
Grad, im. młodzieży akademickiej
Lwowa i tow. B. Droner imieniem

Krzyża w Ach syn,ji nic będzie ogłoszona w najbliższej przyszło
ści.

Smutny koniec
zabawy

decyzję
podania się do dymisji.
Angielski
minister dominjów
Jeżeii pozostali m inistrow ie rady
kalni rów nież postąpią w ten spo- Malcolm Macdonald podczas za
sab, czego się należy spodziew ać, bawy śn egiem z kilku członkami
uderzony zestał kulą
premjer Lazal zw oła posiedzenie opozycji
rady m inistrów, celem p ostan ow ie śnieżną w praw e oko. Okulista
stwierdził, że uszkodzenie nie jest
nia zbiorow ej dym isji gabinetu.
(PAT) groźne. Uderzenie było przypad

kowe. (PAT.),

styczny Tuczny. Dotychczasowy
minister oświaty prof, Kramarz,
który sprawuje ten resort jako urzędnik, a nic jako parlamentarzy
sta, ma ustąpić. Sprawy zagrani
czne prowadzić ma w dalszym cią
gu premjer Hodża, aż do czasu
większej rekonstrukcji gabineto,
która projektowana jest na wio
snę. (PAT.).

Otwarcie nowego gmachu
uniwersyteckiego
W niedzielę o godz. 12-ej na Uni
wersytecie warszawskim odbyła się
uroczystość poświęcenia i inauguracji
nowego gmachu audytorjów Uniwer
sytetu. W wielkiej sali Auditorium
Maximum zajęli miejsca: p. min.
prof. Wojciech Świętosławski, wice
marszałek prof. Makowski, przedsta
wiciele władz, profesorowie wyższych
uczelni i t. d.
Biskup dr. Antoni Szlagowski do
konał poświęcenia gmachu, a następ
nie wygłosił przemówienie.
Skolei wygłosił przemówienie p.
min. Wojciech świętosławski. Po
przemówieniu ministra nastąpiło od
czytanie, a następnie wmurowanie
aktu erekcyjnego w mury gmachu.
Wreszcie wygłosił przemówienie
rektor uniwersytetu, prof. dr. St.
Pieńkowski, zaznaczając, że dotych
czasowe lokale uniwersytetu były zu
pełnie niewystarczające.
Nowowybudowany gmach posiada
1 audytorium, mogące pomieścić
1072 osoby, 1 audytorjum na 550 osób, 2 audytorja dla 256 osób kat-,
de. Ponadto 8 pokojów, ubikacje po
mocnicze i schrony przeciwgazowa 4
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„Przeciw wojnie z Czerwonym Krzyżem"

Na wielkiem zgromadzeniu w Paryżu
Paryż, w styozniu.

Olbrzymia sala w uoiwooześnie
isrządzonym gmachu „Mutoalitć
Dopiero godzina 8-ma, -wiec za
czyna się o 9-ej, a gorliwi już za
jęli bliższe rzędy. Mężczyźni są
bardzo różni. T ak zwani „porzą
dnie ubrani", w kapeluszach, któ
re zaraz zdejmują, inni w czap
kach, stanowiących część prole
tariackiego munduru — zachowu
ją je przez cały wieczór. Nie wsty
dzą się w tej sali, nieomal balo
wej i swych jakże biednych ubrań.
Te*j nosi marynarkę, prawie dłu
gośoi płaszcza, ów niebieskie płó
cienne spodnie, w bledsze i ciem
niejsze łaty. Takie spodnie byty
modne w ubiegłym sezonie na ele
<ianckich plażach, wśród właści
cieli jachtów.
Kobiety bardziej o siebie dba>ą.
Zachodzi tu odwrotny stosunek
niż na światowych konferencjach,
tam przew aga dam zad panami,
(si na trzech wypada mniej więcej
jedna- Ale tak a „M adame" ozy
„Caroerade" co chodzi na meetingi, zastępuje swe siostry śmiałoś
cią przekonań i dobitnością sło
wa. Niema głosu w parlamencie,
aato na zebraniach „Frontu Ludo
wego" jest bardzo wymowna. Wy
wodów jej słuchają nietylko inne,
ale też i inni. Obok mnie kobieta
w średnim wieku żywo chwali ro
botnicze masy angielskie za wy
stąpienie przeciw Hoarowi. „A u
nas ozy to już mogłoby się udać?"
Nietylko wszyscy goi liwie „ro
bią politykę", ale też roztrząsają
własne sprawy. Jakże łatw o zwie
nzają nawzajem swój trudny żywot.
Jakiś bezrobotny, młody jeszcze,
ale o twarzy bardzo steranej, opo
wiada o drogach Paryża, które co
dnia musi schodzić. Rano, szuka
jąc pracy, wedle ogłoszeń, w połu
dnie na „Soupe Populaire" do do
broczynnej kuchni, k tóra wydaje
auipę i chleb, wieczorem dostaie
znów coś bezpłatnie, na drugim
końcu miasta. Dziś z tego zrezy
gnował, bo nie zdążyłby na zebra
nie. „Tak będzie — mówi sen
tencjonalnie — póki starczą mi bu
ty". Kilka rąk wyciągnęło się do
niego z papierosem.
Na trybunie zaczyna się ruch.
Wchodzi
prezydjum,
wchodzą
mówcy,
pragnący protestować
przeciw nadużyciom wojny wło
skiej. Są to przedstawiciele partyj politycznych ugrupowań hu
manitarnych, o charakterze lewi
cowym. Po otwarciu zebrania
pierwszy ma głos M arek Sangier,
przewodniczący Stów. „Przebu
dzenie Ludów”. Mówił o 'ostat
nich wypadkach na froncie, o bom
bardowamiu szpitali i zaznacza sta
mowisfeo „wielkiej" prasy francu
skiej, służącej Lavalowi, która za
wszelką cenę chciała zbagatelizo
wać ohydę tego czynu, jakkolwiek
Mussolini miał odwagę przyznać
się do „aktu zemsty" na wrogu
za jakoby „torturow anie" jeńca
włosikiego. Oświadczył, iż więcej
sobie waży włos żołnierza, aniże
li krew niewinnych. Hańbą dla
Francji jest, że nie posłała do Abi

synii oddziału „Czerwonego Krzy
ża".
Sprawę tę obszernie referow ała
Magdalena Braun, stojąca na cze
le kom itetu niesienia pomocy Abiisynji. Z początkiem wojny, mię
dzy narodowy Czerwony Krzyż, z
siedzibą w Genewie, zwrócił się
do Włoch, proponując swą służbę
sanitarną; propozycję odrzucono z
podziękowaniem, motywując dostateczmem pod tym względem za
opatrzeniem, natomiast Abisynja z
radością przyjęła ofiarę i szereg
państw, między innemi tak drob
ne, jak Finlaadja, Estomja i Liltwa
wysłały ambulanse. Francuski C.
K. nie wziął udziału, oficjalnie tłu
maczono się brakiem funduszów,
przeznaczone na ten rok pieniądze
zużył już na inne swe humanitarne
cele. Niewielką tylko sumę wy
asygnował ua ręce przedstawicie
la Francji w Addis Abebie, z za
strzeżeniem, żeby prasa o tern nie
pisała.
Stowarzyszenie „Dames
Franęaises", instytucja pokrewna
„Czerwonemu Krzyżowi", złożona
z pań z arystokracji, znaczną kwo
tę posłała do Rzymu, gdlzie zo
stała ona przyjęto żyozEwie. Ko
m itet niesienia pomocy Abisynii,
który dotąd opiekował się m atka
mi i dziećmi, postauowił na właana rękę wysiać ambulans i rozpo
czyna zbieranie składek.
Datki składano obficie, jakkol
wiek wielka część publiczności to
byli bezrobotni, dla których wstęp
na wiec z 1 Ir. obniżono do poło
wy. Zapewne więc, gdyby, jak za
chwilę oświadczył p. VaillantCouitumier, skoro C. K. francuski
nie miał funduszy, zwrócono się do
narodu francuskiego, nietylko nie
ciążyłby na nim wstyd wobec ludiz
kości, ale przyniosłoby się znacz
ną ulgę rannym. Przemówienie
redaktora „Humanitć" szczegółu e
owacyjnie w itała młodzież, wdzię
czna mu za niedawno wyda-.ą
książkę „Nieszczęście być mło
dym", opartą na ankiecie, w któ
rej oni brali udział.
Imieniem Komitetu AmsterdamPleyel, mającego pokój na ce n,
którego twórcą był Barbusse, wy
stąpił świetny mówca O. Rabare.
Przypomniał lata wielkiej wojny,
gdy Niemcy bombardowali kate-]
drę w Reims, pod pretekstem,, ż
znajduje się w niej skład broni.
„Jak każdy Francuz, kocham za
bytki naszej sztuki, ale od dziewa
rąk ludzikich cenniejsze mi jest ży
cie ludzkie", to też podziela obu
rzenie całego świata wobec nisz
czenia szwedzkiego a potem eg p
skiego szpitala. 19-go stycznia, w
pierwszych posiedzeniach L:gi Na
rodów we Francji odbędą się ze
brania przeciw dalszej wojnie, tym
czasem prosi o powstanie i chwi
lę ciszy na znak protestu.
Guy Amadóe, imieniem lekarzy
antyfaszystów złożył oświadcze
nie, że będą oni zawsze zwalczaj)
wojnę, którą znają z wszechświa
towego frontu. „Szpital w czasach
najstraszniejszej grozy był komór
ką
humanitaryzmu,
miejscem,
gdzie umierający bezpiecznie że
gnał życie a żywy w racał do na

Z dziefów renegata
„Dziennik" Tichonlrowa
„Krasnyj Archiw" w ostatnim
zeszycie (72) ogłasza część „dzien
nika" Lwa Tichowirowa, niegdyś
wybitnego członka rosyjskiej re
wolucyjnej, terorystycznej partji
„Narodnej Woli", później renega
ta, monarchisty, krańcowego reak
cjonisty. W dobie obchodów 50
lecia
polskiego
„Proletarjatu",
który, jak wiadomo, zawarł z
„Narodną W olą" formalną umowę
o współpracy, ten dokument jest
podwójnie ciekawy.
Tichomirow był jednym z wy
bitniejszych działaczy N. Woli.
On to
pisał odezwę W ykonaw
czego Komitetu tej partji po zabl
ciu przez nią Aleksandra II. Po
tem wyjechał zagranicę, redago
wał pismo partyjne „Wiestnik N.
W oli". W r. 1888 wykonał nagły
rw rot, oświadczając, i ż w rewolu
cję nie wierzy. Gdy napisał bro
szurkę „Dlaczego przestałem być

rewolucjonistą?"-— pozwolono mu
wrócić do Rosji. Stanął na naj
skrajniejszej prawicy nionarchizmu; podobno jednak nikogo z b.
towarzyszów nie zdradził — coprawda partja wówczas już nie
mal przestała istnieć. Tichomirow
stał się zwolennikiem Samodzier
żawia, „rozumnej i silnej policji",
popierał ultraprawicowego mini
stra D. Tołstoja, był współpraco
wnikiem
skrajnie prawicowych
„Moskiewskich Wiadomości". P a
nowanie Mikołaja II,
rewolucja
1905 roku.
stworzenie
Dumy
wstrząsnęły tym nawróconym m o
narchistą. Nie wiedział co począć.
W r. 1907 potężny wówczas mini
ster Stołypin wezwał go z Mo
skwy do Petersburga i dał mu pra
cę w t. zw. Głównym Zarządzie
Spraw Prasowych. Ogłoszona ostatnio część „dziennika" Tichomirowa obejmuje właśnie ten rok

dziei. Bomby i gazy włoskie nisz
czą naw et tę, najstarszą t n a j ś w i ę t
szą formę braterstw a ludów".
Mocnem słowem, bez frazesu i
patosu, bow. Just, imieniem Fede
racji Socjalistycznej wzywał do łą
cza oś ci klasę robotniczą, albo
wiem tylko ona potrafi przecawsta
wić się dzisiejszemu Rządowi, któ
ry prowadza politykę niezgodną z
duchem czasu. Gdyby nie wizy
ta Lavala rok temu w Rzymie, nie
byłoby rozlewu krwi.
Wśród tego, blisko dwutysięcz
nego tłumu, panuje nadzwyctajna
dyscyplina tolerancji. Są tu lu
dzie różnych ugrupowań i róż
nych przekonań,
ale wszyscy
równie silnie pragnący zmiany »
wolności. Jeśli który z mówców
zwraca się „Panie i Obywatele",
zamiast zwykłego „Kochani To
warzysze", niema żadnego odru
chu opozycji. Przewodniczący czy
ta odezwę kwakrów którzy w
imi<? Boga występują przeciw każ
dej wojnie, posługując się dześ
formułką z przed 3 wieków, gdy
utworzyła się ta sekta, są oklas
kiwani natówni gorąco, jak Włoch
antyfaszysta, który mówi, że woj
nę prowadzi Rząd, nie naród ital
ski.
Potwierdza to przedstawiciel
Ligi Obrony Praw Człowieka.
Pierwszą reakcją przecaw m o b ili
zacji był bunt żon i matek, rzu
cających się pod pociąg, aby za
trzymać wysyłkę swoich, obecnie
naw et „rozważny" „Temps" pisze
o dezercji i obozach koncentra

cyjnych w Niemczech i Jugosła
wii.
Na podstawie wypowiedzianych
tego wieczoru słów, mówca tak
formułuje
oskarżenie
przeciw
Mussoliniemu: zapowiedział wy
prawę kolonjalną, zmieniła się ona
w regularną wojnę, a dziś widzi
my, że to jest systematyczna rzeź.
W alka z bezbronnymi, bo bronią
której przeciwnik nie posiada.
W alka z narodem, n e wojskiem,
bo z kobietami i daśećmi, niczaopatrzonemi w maski gazowe. Wię
cej, jest to walka z własnym na
rodem. Ale synteza wszelkich okru cieńsi w wojny jest, miejmy na
dzieję, jej upadkiem.
Wszyscy odruchowo powalali,
śpiewając
„Międzynarodówkę":
„Bój to będzie ostatni"... „Wasze
zaciśnięte pięście bikw-ę za znak
ślubowania". Rezolucja ujęła w
karby słów silną reakcję tłumu
przeciw barbarzyństwu operacyj
włoskich, przeciw barbarzyństwu
każdej wojny.
Wychodząc z sali, zbliżyłam się
do Magdaleny Braun z zapyta
niem,
czy
Polski „Czerwony
Krzyż" wziął udział w międzyna
rodowej pomocy dla Abisynji ?
Czasem można nie dosłyszeć cze
goś, co bardzo pragnie się usły
szeć. Magdalena Braun odpowie
działa mi: „Nie".
Więc, jak Francja i jak Niem
cy — jesteśmy nieobecnie na tym
polu walki, gdzie ludzkość wal
czy z wojną.
AURA WYLEŹYŃSKA.

Człowiek bez ojczyzny
Tragedia bezpaństwowca
Fred Schuberdy urodził się w
Grecji, ale obywatelem greckim
nie był. Ojca swego wcale nie
znał, a matka, która go wychowa
ła, zmarła w 1927 roku w Austrji.
Od tego czasu człowiek ten tuła
się po świecle bez papierów. Ma
ciało i duszę, ale nie ma paszpor
tu. Żadne państwo nie chce go
trzymać u siebie i odstawia go do
najbliższej pogranicznej stacji.

Protesty wyborcze
W poniedziałek Sąd Najwyższy
rozpatrywać będzie pierwsze pro
testy przeciwko ostatnim wybo
rom. Na wokandzie znajduje się
pięć protestów, z których dwa do
tyczą okręgu Nr. 2 — Warszawa.
I. K.

Konfiskata

„Zielonego Sztandaru”
Z nakazał władz administracyj
nych skonfiskowany został wczoraj
nakład organu Stron. Ludowego
„Zielony Sztandar" z powodu umiesizczenia artykułu p. t. „Bez
odszkodowania". (P1D-).

Faszystowskie śliniaczki
Partja faszystowska we Wło
szech rozdaje wszystkim młodym
maikom śliniaczki z napisem: „bę
dę zawsze pam iętał dzień 18 listo
pada 1935 r." (dzień rozpoczęcia
samkcyj przeciw Włochom).
Są wszelkie dane, że zanim
niemowlęta nauczą się czytać, fa
szyzm włoski będzie należał do
historjii.

Ile jest na świecie

Akułow sekretarzem C.I.K.-ZSSR. słacyi radow ych?
Według doniesień z Moskwy,
na końeowcm posiedzeniu ClK’a,
Z. S. S. R. dokonano wyboru
sekretarza CIK'a,
którym był
prowizorycznie od chwili areszto
wania Jenulddze w styczniu uh
roku, Akułow. CIK powziął uchwałę o utworzeniu przy radzie

komisarzy ludowych wozechzwiązkowego komitetu w sprawach
sztuki. Wszystkie teatry, wytwór
nie filmowe, instytucje muzyczne
podporządkowane będą komiteto
wi, którego przewodniczącym zo
stał mianowany znany literat so
wiecki Kierżcncew. (ATE.).

Według niedawno ogłoszonych
danych, jest na całym świeore —
35.700 stacyj radjowych, spośród
których tylko 7700 służy do ogól
nego użytku i do celów r o z r y w k o 
wych.
Pozostałe stae'e nadawcze bądź
służą lotnictwu luib tegltodze, bądź
też są do wyłącznego użytku woj
ska, albo do celów naukowych. W
samej tylko Europie jest 2000 sta
cyj radjowych będących wyłącznie
Mało kto zwrócił uwagę, że w po zającym 1 tylko podczas bardzo sil w służbie lotnictwa.

Rashin-japofiski Singopore
bliżu japońsko - sowieckiej granicy
założyli Japończycy nowy port wo
jenny, który w przyszłości może ode
grać bardzo doniosłą rolę. Port ten
leży w Korei, a więc a więc nie na
wyspach, lecz na kontynencie, w bez
pośrednikiem sąsiedztwie Władywostoku, ze względu więc na swe poło
żenie geograficzne oraz na naprężo
ne stosunki na Dalekim Wschodzie
zasługuje na baczniejszą uwagę.
Dnia 9 listopada r. z. nastąpiła urzędowe otwarcie portu w Rashinie
oraz linij kolejowych prowadzących
od portu tego do Mandżurji. Nowy
port, pomijając jego znaczenie stra 
tegiczne, może stać się groźną kon
kurencją dla sąsiadującej z nim b ra 
my wypadowej Sowietów na ocean
Spokojny, jaką jest Władywostok.
U wejścia do portu w Rashinie le
żą dwie wysepki, które są dla portu
nietylko doskonałym, naturalnym fa.
lochronem, lecz potrzymując zimne
w iatry z morza Ochockiego, sprawia
ją, że Rashin jest portem niezamar

1907 (i 1908), erę „Stołypińszczyzny". Niezmiernie zajmująca lek
tura—zwłaszcza dla historyka, dla
psychologa. Co właściwie sobie
myśli renegat - monarchista o Stołypinowskiej Rosji, o Mikołaju II,
o Dumie?
Jest przerażony... Traci wiarę w
Somodzierżawną Rosję. Uratować
ją może tylko jakiś wielki „wódz",
jakiś mocny duch, jakiś silny na
cjonalistyczny ruch. Ale „wodza"
niema. Stołupin jest najzdolniej
szym z biurokratów, niewątpliwie.
Ale czy jest tym „wodzem"? Niel
Kokietuje Dumę, kokietuje umiar
kowanych liberałów. Słowem— co
tu ukrywać — prowadzi Rosję do
zguby. Czystość „wielkiej" zasady
samodzierżawia zanika. Rosja to
nie, Rosja ginie, Rosja „się roz
kłada". Początki dziennika są jeeszcze pełne kwestji czysto osobi
stej — czy otrzyma on, Tichoml
row, obiecaną posadę członka Ra
dy w zarządzie prasowym, rangę
„radcy stanu"? Otrzymał. Otrzy
mał też audjencję u cara, ofiaro
wał mu swe książki. Teraz—chy

nych mrozów pokrywać się będzie
powłoką lodową.
Port w Rashinie ma naturalną głę bekość wystarczającą dla najwięk
szych okrętów. Podczas kompanji
syberyjskiej w Rashinie stało na ko
twicy 47 japońskich statków wojen
nych.
To, co w Rashinie dokonano, po
cząwszy od 1932 roku do dnia dzi
siejszego, stanowi zaledwie cząstkę
robót, przewidzianych w planie, któ
rego zupełne wykończenie ma nastą
pić dopiero w 1947 roku. Przewidzia
na jest budowa całej sieci linij ko
lejowych, mostów i tuneli, którą po
łączą Rashin z różnemi miejscowoś
ciami Mandżurji.
Doniosłość kolei, które połączą
Rashin z Mandżurją, na tern polega,
że skraca one znacznie pewne dystan
ge. Przestrzeń pomiędzy Tokio i Char
binem wynosi obecnie 3200, nowa
kolej skróci ten dystans do 1950 ki
lometrów.

ba — mógłby się nieco uspokoić.
Nie, dopiero wówczas spojrzał
przenikliwem okiem w rzeczywi
stość i przekonał się, że carska Ro
sja skończona. Zbliża się koniec.
Tak, aparat jeszcze potężny, biu
rokracja olbrzymia, wojsko do
dyspozycji. Ale to pozory, powia
da. To tylko fasada, to prowizorjum, to na krótki czas! W ewnątrz
„zgnilizna". 4 sierpnia 1908 roku
Tichomirow pisze w „Dzienniku":
„Mnie osobiście już wszystko
jedno. Kraj jest do takiego stop
nia mamy, tak podupadł, tak ugrzązł, że uczynić coś mogliby
chyba olbrzymy. Ale ich niema.
Może lepiej plunąć na swój „urząd" i znowu stać się publicystą?
Możeż choć coś trafi do świadomo
ści narodu? Bo w państwie, które
go członkiem „mam zaszczyt być",
zdaje się nie zrobić niepodobna.
Wydaje mi się, że teraz znowu za
cznie dojrzewać rewolucyjny wy
buch. Będziemy gnili jeszcze przez
2—8 lata, a potem ostatecznie polecimy w dół do góry nogami. Bie
dny car! Zapewne źle skończy".

Niemcy już go czterokrotnie wy
siedlały do Austrji, a Austrja ty
leż razy zwracała go Niemcom.—
Ostatnio Schuberdy przez Polskę
przedostał się do Gdańska i, za
trzymany przez policję, stanął
przed sądem w Gdańsku oskarżo
ny o włóczęgostwo.
Pytany przez sędziego, nic nie
przytoczył nie swoje usprawiedli
wienie. Przedstawiciel oskarżenia
domagał się dla oskarżonego dwu
tygodniowego aresztu.
W ostatniem słowie oskarżony
przyłączył się do wniosku proku
ratora. dwutygodniowy areszt jest
bowiem dla niego tyle co odpo
czynek, dach nad głową I jakie ta
kie wyżywienie.
Sąd skazał go tylko na trzy dni
aresztu.
Takich bezpaństwowców, Jak
wyżej opisany, tuła się obecnie wie
lu po świecie. Są oni produktem
wojny światowej, która rozbiła ro
dżiny i rozrzuciła ludzi, jak !•sienny wicher rozrzuca liście.

Z karty żałobnej
W Kopenhadze zmarł tow.
Borgbjerg, b. minister oświaty w
Rządzie Stauninga, i jeden z przy
wódców paurtji socjalistycznej w
Danji.
Tow. Borgbjerg reprezentował
przez szereg lat, obok tow. Stannimga, partię swą w Egzekutywie
Międzynarodówki Socjalistycznej.
W Anglji zmarł działacz zawo
dowy Purcell. Oddał on duże usługi ruchowi zawodowemu swe
go kraju, a szczególnie miasta
Manchester. Purccli był przed la
ty przewodniczącym Międzynaro
dówki Zawodowej i w tym cha
rakterze na czele delegacji dzia
łaczy zawodowych odwiedził Ro
sję sowiecką. Sprawozdanie Purcella o tej wizycie, pełne bezikrytycznego entuzjazmu dla Rosfi.
wywołało ostre polemiki wśród
s o c ja lis tó w i zawodowców. Udo
wodniono Purcełlow", że padł ®fiarą zręcznej propagandy bolsze
wickiej.
Po tej niefortunnej podróży
Purcell wkrótce porzucił szerszą,
międzynarodową arenę pracy i
poświęcił się całkowicie mchowi
swego kraju.

Soadek konsumcjl wódk!
w Sowietath
Według statystyki ogłoszonej
przez Gławspint, t. j. przez dy
rekcję sowieckiego monopolu spi
rytusowego, spożycie wódki z każ
dym rokiem maleje. Gdy więc w
ostatnim roku przed wybuchem
wojny t.j. w roku 1913 w Rosji wy
padało 8 litrów wódki na miesz
kańca, to w roku 1931 na miesz
kańca Sowietów wypada tylko 4,4
litra, a w roku 1935 nastąpił da!
szy spadek i spożycie wynosi tyl
ko 3,6 litra.
Ten spadek konsumeji wódki
wcale r/e wpływa na zmniejszenie
produkcji, gdyż uprzemysłowione
gospodarstwa rolne produkują tę
samą ilość spirytusu, który znaj
duje zastosowanie w różnych dizte
dżinach przemysłu, a więc naprz
przy produkcji sztucznej gumy-

Listy do Redakcii
Jak „przyjaciele" traktuj*
biednego akademika

Jak co roku, tak i obecnie, dzi*>
siątki studentów zostaję skreślone ł
z list słuchaczów za nieopłacenie
czesnego. Nie bierze się tu pod uwa
gę, czy student jest na pierwszym
roku, czy też na ostatnim. Nie masz
pieniędzy, nie możesz się uczyć.
Jeden ze studentów tak opisuje
swe perypetje, gdy zwrócił się o po
moc d o „Towarzystwa Przyjaciół
Młodzieży Akademickiej" (Polna 50).
Poszedłem tam naostatku. „Przy
jaciół" okazało się tam mało, bo tyl
ko p. dyr. Kurzewski, którego nie
było, a który, według słów sekretar
ki, załatwia wszystko osobiście. Usiadłem i czekałem. P. dyrektor nie
przyszedł.
Napisałem do „Towarzystwa" po
danie o pożyczkę 150 zł. na zapłace
nie 2-ej raty czesnego. Przedstawi
łem moją sytuację, załączyłem opinje
znających mnie instyfcucyj akademic
Niepodobna odmówić Tichomi- kich. Cztery dni czekałem na dy
rowowi przenikliwości... Własne rektora; to przed, to po południu.
życie traci dlań wszelki urok: Nakaniec zastałem go. P. dyrektcu
„Poco żyć? Aby malować trumnę wysłuchał i powiedział, że złoży wnio
martwego narodu?". Renegat prze sek do p. dyr. Kawałkowsikiego o za
żywał stan strasznej depresji i pomogę. 100 zł. Po odpowiedź mara
piętnował swą Rosję strasznemi przyść za dwa dni. Przychodzę po
dwućh dniach, podanie leży merozpasłowy: „Próchno! Prostytutka
A historja szła dalej nieubłaga tizome. P. dyrektora niema. Następ
nym krokiem. Istniała jednak biu nie przychodziłem przez dwa tygod
rokracja, potężna, policja, olbrzy- nie co 3 dni; czasem rano, czasem
bie wojsko. Słowem —• aparat. wieczorem. P. dyrektora nie było.
Sekretarka komunikowała mi' przez
I ograniczonym, tępym biurokra
tom wydawało się, że wszystko portjera, że p. dyrektor jest prze
idzie „jaknajlepiej". Ale przenikli ziębiony, potem, że ma pogrzeb, a
wa obserwacja eks-rewolucjonisty nakoniec, że jest w Mmisterjum Owidziała już, że system, skazany światy. Wycofałem podanie i posze
na śmierć, tylko wykonanie wyro dłem z niem do Min. Oświaty. Tam
ku jest odroczone. Męczące chwi powiedziano mi, że p. dyrektor przyj
le przeżywał eks-„narodowolec". muje... na Polnej 50. Wródlłem na
Historja potwierdziła wszyst Polną, złożyłem podanie i... czeka-

kie jego obawy Im mocniej wierzył początkowo (jeszcze za życia
Aleksandra III) w „autorytet" monarchji i siłę niekontrlowonej biu
rokracji, tern cięższe było rozcza
rowanie.
Ciekawa nauka dla niektórych
renegatów.
K. Cz.

łem.

Tymczasem upłynął termin reje
stracji i zostałem całkowicie skreślo
ny z listy studentów. Wreszcie za
stałem p. dyrektora. Powiedział mi,
że nic dla mnie nie może zrobić, gdy*
niema pieniędzy.

P. Michaleww*-

K R O N IK A W A R S Z A W S K A
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■Od treech tygodni trw a strajk
W fabryce opraw dto okularów
firmy r Dtsa i Lewenaztein", Przyokopowa 54. Kooflilóf wybuchł na
tU ekonomicznym. Pp. fabrykanci
postanowili pray t«4 okazji rozpra
wić ssą z norganózrwranymi robot
nikami zorganizowanymi w Cen
tralnym Zrwriązka Zawodowym rob.

przemysłu chemicznego!; Na konświadćzył p. Lewensztedn, że z
przedstawicielami związku p er
traktow ać nic będzie. ^Okupują
cych fabrykę robotników, z po
mocą policji wydalono z fabryki.
Fabrykasci angażują łamistrajków,
ale ten kaw ał im się nie uda.

Mms ta po n i m
Do mieszkania Stanisława T ra 
czyka (Grójecka 65), robotnika,
wtargnęło 2-ch mężczyzn, z któ
rych jeden wyjął rewolwer I odez
wał się do T .: „Za to, żeś nas
wsypał, wszystkich tu wymordu
jemy 1". Po tych słowach drugi
mężczyzna wyjął nóż sprężynowy,
poczem obaj rzucili się na Traczy
ka, bijąc go rękojeścią rewolweru
i trzonkiem noża. Następnie napa
stnicy zaczęli demolować miesz
kanie. Gdy w obronie męża stanę
ła żona, Janina, jeden z napstnikówu derzył Ją imbryklem w gło
wę. Na krzyk Traczyków nadbiegł
Franciszek Włodarczyk, który wy
rwał nóż jednemu z aw anturni
ków, poczem obaj rzucili się do ucieczki, porzucając rewolwer. Po
licjant ujął obu sprawców najścia
i przeprowadził do XXIII komis,
gdzie okazało się, iż są to: Anto
ni Sadowski i Feliks Kacap. Po
spisaniu protokułu, S. i K. odesła
no do urzędu śledczego. Traczykową, która odniosła ranę ciętą le
wego policzka, opatrzył lekarz w
ambuiatorjum Pogotowia. Sadów-

Odczyt L. Schillera
Kryzys teatru związany jest ści
śle z przemianami, które dokonywują się w warunkach powojen
nych. Zagadnienie teatru budzi
(izi§ powszechne zainteresowanie.
Jaka będzie przyszłość teatru w
porównaniu ze stanem dzisiejsym?
Nc powyższy tem at mówić będzie
w W arszawie Leon Schiller dn. 22
stycznia, t. j. w najbliższą środę.
Temat odczytu: T eatr teraźniej
szości i teatr przyszłości. Odczyt
urządza zarząd główny TUR w cy
klu prelekcy.i „Ku nowej kultu
rz e '. W stęp 99 i 49 gr. Bilety do
nabycia w Sekretarjacie Oen.
TUR, Czerwonego Krzyża 20 i w
Administracji „Robotnika" wcze
śniej. Odczyt w sali przy ul. Kró
lewskiej 16 o godz. 20-eJ.

skl i Kacap siedzieli 6 tygodni w
więzieniu, skąd, na mocy amnestji,
przed kilku dniami zostali zwol
nieni.

Samobójstwo
23-letiui Irena Fabjańska, bez
zajęcia, przed miesiącem wpro
wadziła s ę do mieszkania Zyg
munta Szczepanka (Kolejowa 53),
jcko do swego
narzeczonego.
Wcz -raj rano, gdy Szczepanek
wyszedł aa miasto, Fabiańska
zamknęła drzwi na klucz i popeł
niła samobójstwo, wieszając snę
na apaszce, umocowanej na haku
w drzwiach. Gdy po upływie go
dziny Szczepanek powrócił i cle
mógł dostać się do mieszkania,
wyważył drzwi. Ujrzawszy wiszą
cą F., zdjął ją. Lekarz Pogotowia
stwierdził już śmierć.

Okradzenie sklepu przez podkop
Zamieszkujący przy u l Ząbkowskiej 15 a Ioohok Mełamed, w ła
ściciel sklepu spożywczo - kolonjałnego w tymże domu, wszedł
szy wczoraj rano o godz. 6-ej do
sklepu, stwierdzał ślady gospodar
ki złodziejskiej. Na środku skle
pu wysypane były a 2-ch worków
groch l kasza. W podłodze komienno - betonowej był zrobiony
otiwór, prowadzący do piwnicy,
należącej do Moszka hunnańskiego. Ja k się olcaizao, nieznani zło
dzieje, posiłkując się odpowiedniemi narzędziam i przebili grube
na pół m etra sklepienie i podło
gę, dostając się tą drogą do skle
pu. Melamed stwierdzał, że skra
dziono mu: worek kryształu, a do
pozostałych 2-ch worków włożono
tytoń, papierosy, herbatę, grzyby
suszone, sardynki czekoladę itp.
artykuły. Poszkodowany oblicza
ogólne sftnaty na sumę około 2.000
złotych.
Z
przeprowadzonego
przez policję XIV-go komis, do
chodzenia wynika, że około godz.
I-ej, do wspomnianego domu przy
jechała dlorożka do stajni Borucha
Klaperzaka. O godz. 3-ej wspom
niana dorożka z nakrytą budą wy
jechała, o godz. 6-ej zaś — doroź-

ka powróciła. W związku z tą
kradzieżą policja zatrzymała do
zorcę, Szczepana Zielińskiego i do
rożkarza.

Porachunki osobiste
Na mocy amnestji został zwol
niony z więzienia 22-letni Marjan
Witczuk (Obozowa 30). Już przed
dwoma tygodniami nieznani spra
wcy, prawdopodobnie na tle po
rachunków osobistych, planowali
zamach na Witczuka, przed do
mem Obozowa 30, dając kilka
strzałów z rewolweru do lokatora
tego domu, Franciszka Radzkiego, biorąc go w ciemności za Wit
czuka. Na szczęście wszystkie ku
le chybiły, gdyż Radzki w porę
upadł. Nocy wczorajszej, dy Wit
czuk powracał do <łomu, z za wę
gła domu Obozowa 12 znowu pa
dło kilka strzałów rewolwero
wych. Dwie kule trafiły W. w no
gi. Sprawcy zbiegli Rannego opatrzyło Pogotowie i przewiozło
do szpitala na Czy stem

Wypadek tramwajowy

Co grają w t e a t r a c h ?

Wczoraj o godz. 15-ej min. 30,
na rogu ul. Żelaznej i Grzybow
skiej, do wagonu motorowego linjd „O”, już po ruszeniu z przy
stanku. usiłował wskoczyć 22-let
ni Moszek Lemgergcr, handlo
wiec. L. potknął się i wpadł pod
przyczepny wagon, którego koła
zmiażdżyły L. prawe podudzie.
Ofiarę własnej nieostrożności w
stanic ciężkim, przewiozło Pogo
towie do szpitala na Czystem.

TEATR ATENEUM: Codziennie
ciesząca się niezmiennem powodze
niem groteska M. Hemara „Trójka
hultajska" ze Stefanem Jaraczem,
Stanisławem Daniłowiczem i Stani
sławem Sielańskim w rolach głów
nych.
W przygotowaniu komedja Alek
sandra Fredry „Pan Geldhab" z Ja 
raczem w roli tytułowej, w reżyserjl
Stanisławy Perzanowskiej.
TEATR WIELKI — OPERA. —
Dziś opera nieczynna.
TEATR NARODOWY: Dziś wiecz.
.Fryderyk Wielki" Nowaczyńsldego
z Solskim, Brydzińskim, Leszczyń
skim i innymi.
TEATR POLSKI. Dziś poraź 82
o godz. 8 wiecz. wesołe, pogodne —
„Stare wino”.
TEATR MAŁY: Dziś „Żołnierz i
bohater" Shawa.
TEATR NOWY: Dziś komedja
„Był sobie więzień".
TEATR LETNI: Dziś „Codziennie
o 5-ej".
TEATR KAMERALNY (Senator
ska 29): Ostatnie dni tryskająca hu
morem komedja „Sąsiadka". Wkrótce
nowa sztuka Fodora „Matura".
TEATR MALICKIEJ (Karowa
18) daje dziś i codziennie arcy-wesołą kom. Bus-Feketego „Trafika pa
ni generałowej" z Malicką i Bendą.
WIELKA REWJA (Karowa 18):
Ostatnie dni (do 22 b. m. włącznie)
„Widowisko nr. 1“ z Ordonówną,
Fertnerem, Symem i Ankwiczówną.
CYRULIK WARSZAWSKI: Dziś
„Wieczna ondulacja".
TEATR ROSYJSKI: (Nowy Świat
19) w piątki, soboty i niedziele. W

Co usłyszymy w radio ?
PONIEDZIAŁEK, 20 stycznia.
6.30 „Kiedy ranne wstają zorze".
6.33 Gimnastyka. 6.50 Muzyka z płyt.
7.20 Dziennik poranny. 7.50 Program
na dzień bieżący. 7.55 Parę informacyj. 8.00 Audycja dla szkół. 11.57.
Sygnał czasu. 12.00 Hejnał. 12.03.
Dziennik południowy. 12.15 „W na
szej spółdzielni"—audycja dla szkół.
12.35 Muzyka salonowa. 13.25 Chwil
ka gospodarstwa domowego. 15.15.
Wiadomości o eksporcie polskim. 15.20
Przegląd giełdowy. 15.30 Muzyka sa
lonowa. 16.00 Lekcja języka niemiec
kiego. 16.15 Koncert. 16.45 „Życzenia
noworoczne", skecz pg. A. AweroenkŁ 17.00 „Gospodarstwo domowe a
przemysł". 17.15 „Minuta poezji":
Wiersze Or-Ota o Warszawie. 17.20.
Recital skrzypcowy Stelli Dorthelmer. 17.50 „żywe spadochrony", po
gadanka. 18.00 Recital fortepianowy
L. Ginzburga. 18.30 Piosenki dla dzle
ci. 18.45 Życie kulturalne i artystycz.
ne stolicy. 18.50 Program na dzień
następny. 19.00 Skrzynka rolnicza.
19.10 Koncert reklamowy. 19.35 Wia
domości sportowe. 19.50 Pogadanka
aktualna. 20.00 Atjdycja żołnierska.
20.30 Słynni altowioliści. 20.45 Dzień
nik wieczorny. 20.55 „Obrazki z Pol
ski współczesnej". 21.00 „Intermez
za" — Orkiestra 58 p.p. 21.30 Wie
czór literacki. 22.05 Koncert symfo
niczny 23.00 Wiadomości meteorol.
23.05 Muzyka taneczna z płyt.

K ąc ik r a d i o w y

Piosenki dla dzieci

piątek premjera sztuki Brunona
Francka.
STOŁECZNY TEATR POWSZE
CHNY: Jutro „Zwyciężyłem kry
zys” o godz. 7 wlecz, przy ul. E l
bląskiej 51.
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNI
KÓW DAWNEJ MUZYKI orgamizuje 111-ci wieczór muzyki kameralnej
R. Schumanna dziś o godz. 8.15 wie
czorem w sali Koenserwatorjum: Y
programie: dwa tria fortepianowe gmoll i d-moll i kwartet smyczkowy
w wykonaniu Polskiego kwartetu
smyczkowego z Poznania, z udziałem
Zygmunta Lisieckiego.

Strzał w sypialni
W mieszkaniu bogacza chicagow
skiego padł strzał. Ten strzał przy
padkowy, czy umyślny, w obronie ko
niecznej, czy napastliwy, zadecydo
wał o losie jednej z najpiękniejszych
kobiet Ameryki. Zagadkowe okolicz
ności sprawy nie zostały dotąd wy
jaśnione. Wiadomo tylko, że koleje
żyda bohaterki potoczyły się potem
wartko i interesująco.
Na tle tych przeżyć osnuty został
niezmiernie interesujący seenarjusz
najnowszego filmu potężnej wytwór
ni Warner Bros p. t. „Dam nr. 56* Film, mimo sensacyjnej, miejscami
nawet brutalnej akcji, owiany jest
wyjątkowym czarem tkliwych uczuć.
W ciekawym tym filmie kreuje główną rolę fascynująca gwiazda filmo
wa Kay Francis. Partnerują jej:
Ricardo Cortez i doskonały Gen*
Raymond. Film ukaże się dziś w ki
nie „Casino".
(*)

Co w y ś w i e t l a !ą kina?
ADRIA: „Oczy czarne" z Harry
Baur.
APOLLO: „Marja Baszkircew".
ATLANTIC: „Nasze słoneczko".
AMOR: „Mały pułkownik".
ANTINEA: „Człowiek o stu mas
kach" i „Żywy zastaw".
AKRON: „Królowa niewolników" i
„Czarwony wóz".
AS: „Przebudzenie" i rewja. Do
godz. 7-ej „8 godz. dr. Morgana"
BAŁTYK: „Dawid Cooperfield".
COLOSSEUM: „Zaczęło się od poca
łunku" i rewja.
COLOSSEUM MAŁE: „Antek polic
majster".
CORSO:: „Szanghaj" i rewja.
CAPITOL: „Jaśnie pan szofer".

LOS: „Pueo pracować!" i dodatki
MAJESTIC: Całe miasto o tem mówi

m a je s tic
Począltk 4

Jl»
mm balkon

N ajlepszy i najw esalszy li!m sezonu.

Całe M'asto
o temi d o w i

•o .•
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piosenek do wesołych i dowcipnych
tekstów Juliana Tuwima. „Te 4..,
zachęcone miłem przyjęciem audycji
Dnia 20 stycznia o godz. 18.30 na przygotowują nowy zapas ślicznych
1parter
Bez forsy ń iem a radóbet ' dane będą piosenki dla dzieci w wy. piosenek dla dzieci.
Dla m odzieży ulgi.
Bez ..OLLA niem a pewności! konaniu zespołu revellersów kobie
cych „Te 4" pod dyrekcją Wandy
MEWA: „Kryjówka szczęścia" f „A*
Vorband - Dąbrowskiej. Pierwszy wy
djencja" z M. Eggertle.
stęp radjowych „Tych 4" dla dzieci
MASKA: „Wesoła wdówka" i „Cd*
spotkał się z wielkiem uznaniem
najmłodszych radjo&luchaczy. któ
Polskie Radjo zaprosiło przed swój
wiek, który zgubił głowę".
rzy w listach dopominają się o po mikrofon słynnego sowieckiego pia
Gum..?
METRO: „Sprawa Dreyfusa".
wtórzenie miłej audycji, zwłaszcza nistę Leona Ginzburga, którego pu
MIEJSKIE: „Anna Karenina".
bliczność warszawska pamięta bezwątpienia z jego występów na es
tradach stolicy. W roku 1927 otrzy 8 0 0 0
K in o
mał Ginzburg w konkursie Chopi BEN ITA
nowskim jedną z pierwszych nagród. FERTNER
Poaz. 6—8 - 10Koncert ten nadany będzie przez
radjo
dnia
20
stycznia
o
godz.
18-ej.
w święta 4—6 - 8 - 10.
W niedzielę, dn. 26 stycznia br. o godz. 9J4 przedpoł, w sali Do
rna Górników, Al, Krasińskiego 16, odbędzie się
W poniedziałek 20 stycznia 1936 r.
0 godz. 5 popoł. odbędzie się w sali
Domu Góralków przy Al. Krasińskie
National Broadcasting Company
z porządkiem dziennym:
zwróciło się z prośbą do Polskiego
go 16
I) Odczytanie protokułu z ostatniego Walnego Zebrania; 2) Wy
Radja o ułatwienie mu przeprowa CASINO: „Burza nad światem".
Zgromadzenie bezrobotnych
dzenia transmisji' sportowej w dniu
bór Komisji Matki. 3) Sprawozdania: a) organizacyjne, b) kasowe,
z porządkiem dziennym:
MUCHA: „Malowana zasłona" „Mi9 lutego między godz. 20 a 21-ą. Po
«) T. U. R.-a, d) „Naprzodu", 4) Dyskusja. 5) Wybory: a) Okręgo
Ijoner mimowoli**.
„Obecna sytuacja bezrobotnych".
nieważ
w
tym
dniu
żadnych
imprez
wego Komitetu Robotniczego P. P. S. Kraków-miasto; b) Komisji
NOWA TOMBOLA: „Niewolnica *
Referują: Przedstawiciele Rady sportowych o poważnem znaczeniu
PREM JER A !
Rewizyjnej, *) Sądu Partyjnego- 6) Referat o sytuacji politycznej
Mandalay" i „Zaproszenie do wal
..Od świateł do cieni wielkiego
Związków Zawodowych i Klubu Rad. nie będzie, Referat Sportowy Polskie
go Radja zaproponował N. B. C_. miasta wiodła droga jej burzliwe
i gospodarczej. 7) Dyskusja i wolne wnioski.
ca".
nych PPS.
zmienienie turnieju projektowanej
OKO PRASKIE: „Szkarłatny kwiat"
go życia...
Wetęp na W alne Zebranie mają tylko członkowie Partji za okaRada Związków Zawodowych transmisji, ewentualnie transmito
NAJPIĘKNIEJSZY FILM
■aniem legitymacji partyjnej, nie zalegający ze składkami, stosow
i „Kapitan Korkoran".
wanie
w
dniu
9
lutego
jakiejś
im
w Krakowia
FASCYNUJĄCY
nie do postanowień Statutu Partyjnego.
prezy o mniejszem znaczeniu. Decy Ka] Franrls
PAN: „Manewry miłosne".
dująca odpowiedź N.B.C. jest ocze
D O N Nr. SO
OKRĘGOWY KOMITET ROBOTNICZY P. P, S.
kiwana w tych dniach.
Kraków - miasto.
w pozostałycli rolach:
WTOREK, 21.1. 1936.
RICARDO CORTEZ
Rewelacyjny polski romans
6.30 Audycja poranna. 6.50 Płyty
GENE RAYMOND
muzyczny
8.00 Audycja dla szkół. 11.57 Sygnał
W poniedziałek dnia 20 stycznia
czasu. 12.03 Dziennik południowy.- o godz. 12.15 nadana zostanie dodat ELITE: „6 lat miłości" I „W blas
Reż. J. N O W IN A-PRZYBYLSK1
13.35 Płyty. 15.15 Wiad. o eksporcie kowa audycja dla szkół n. t. „W na ku księżyca".
i KONRAD TOM.
polskim. 15.30 Płyty. 16.00 Skrzyn szej spółdzielni" w ■wykonaniu mło EUROPA: AV, Muszkieterów".
dzieży Państwowego Gimnazjum w
W roi g l: Mankiewiczówna, Ha
ka
PKO.
16.15
Pieśni
amer.
16.45
Rybniku. W audycji tej młodzież ry  FILHARMONJA: „W walce z Cara
^°»cent muzyki lekkiej, której po „speca" od muzyki lekkiej p. Zdzi
lama, Zimińska, Żabczyński Siatem" (Miłość Maksyma).
lańskl
święcony byi oetatni poranek Filhar sława Górzyńskiego, osiągnęła nie- Cała Polska śpiewa. 17.00 „Wieiklc bnicka podzieli się rezultatami swo
jej pracy z młodzieżą i nauczyciela
Humor, Młodość, Radość, Piosenka
uaaoczn3 plastycznie para tylko z w a rto ść rytmiczną, ale i wy 1 małe wynalazki". 17.50 „Eneyklo- mi całej Polski. Na małym odcinku FLORIDA: „Sing Sing" i „Spełnio
Przepych wystawy. Wsganiałą_gral_
pedja mówiona”. 18.00 Recit. fort. Spółdzielnia Rybicka realizuje zasa ne marzenia".
doksalną nieco sytuację: że t zw. raz pełen wdzięku i pikanterji.
18.30
„Dusza
pisarza
i
rok
1863"—
dy kooperatywny, zdobywając z każ FORUM: „Wyprawy krzyżowe' i PETIT TRIANON: „Niewolnica *
muzyka popularna w istocie swej
Nie zwykle miłe urozmaicenie —
Mandalay" ł „Noc karnawałowa*.
metylko nie jest „lekka", ale stawia szkoda że tak krótkie — stanowiły 18.45 Płyty. 19.00 „Kranika Przyrod dym rokiem nowe tereny.
„Na skrzydłach fantazji".
POPULARNY: „Malowana zasłona"
wykonawców przed ciężwiemi proble a r je operetkowe, wykonane przez p. nicza". 19.20 Koncert. 19.33 Wyniki
FAMA: „Miłość w czołgu".
mami tećhniezneml
i rewja.
HELJOS: „Dwie Joasie".
Marylę Karwowską, której jasny, o ciągnienia Loterji Państwowej. 19.35
Znana skrzypaczka, która ostatnio
Cóż bowiem rotsanie * tych wszy miękkiem, czysem brzmieniu sopran Wiadomości sportowe. 19.50 Poga
PROMIEŃ:
„Zakazana melodja" I
HOLLYWOOD:
„Burza
nad
Anda
danka aktualna. 20.00 Monolog. — wiele koncertowała zagranicą, Stella
stkich powiewnych, uroczych, ale tak zdobył ogólne uznanie*
„Flip i Flap".
i
mi" i rewja.
Dortheimer,
wystąpi
w
Polśkiem
Ra
20.10 Koncert chóru Dana. 20.45 Dz. djo dnia 20.1 o godz. 17.20. Artystka
blisko o granicę banalności ociera
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„Szanghaj"
i
rewja.
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22.30
„Dzisiejszy
my z nich ową szampańską piankę Co grają w kinoteatrach
kobiet".
soce wartościowych utworów skrzyp
zacięcia tanecznego.
ADRIA: „Dziewczę z Budapesztu", stan nauki o witaminach". 22.45 cowych.
KlnoRIALTO
„Będziesz znowu moją".
„Uniwersytety i wyższe uczelnie pol
Teatr
Tak napozór „łatwo" walce i fan
APOLLO: „Piekło".
skie".
23.05
Płyty.
RIVIERA:
„Rapsodja Bałtyku".
tazje operetkowe, „rumby" i „foxy"
uL Chłodna 49, tel. 6.48-51.
ATLANTIC: „Anna Karenina".
ROXY:
„Rapsodia
Bałtyku**,
nie tolerują najmniejszego odchyle
PROMIEŃ: „Księżniczka CzarSFINKS: „Mężczyźni wolą blondyn
nia rytmicznego, żadnego niedociąg daszka".
ki" f rewja.
nięcia dynamicznego, oczywiście, Je
SOKÓŁ: „Karnawał i miłość".
śli mają zachować cały swój czar
Przewidywany przebieg pogody do higjeniczne, automatyczne patento Bajeczna inscenizacja. — Czar wę SOKÓŁ: „Niedokończona symfonja".
STELLA — „A zef.
lekkości, a przedewszystkiem swój
SZTUKA: „Hr. Monte Christo”. wieczora dnia 20 b. m.: Rano chmur wane 3722, złotych 50, oraz nowo- gierskiego czardasza i płonącego STYLOWY: „Katarzynka" z Ft.
kozetki, otomany. Warunki j temperamentu.— Cygańska muzyka.
GaaL
ŚWIT: „Dodek na froncie".
»dryg“ taneczny.
no i mglisto, w ciągu dnia większo czesne
dogodne. Wyg
ŚWIATOWID: .Petter Ibbetson".
Skrzący dowcip.
Z tak trudnego zadania wywiąza
SFINKS: „CK walc cesarski".
przejaśnienia. Nocą i rano lekki twóraia: Twarda
T el 247-67.
ŚWIAT: „Roześmiane oczy".
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SZ T A FE T A R O BO TN IC ZA
U progu nowego IMeda spoili rolitikiegi
Wywiad z sekretarzem generalnym ZRSS tow.dr. J. Michałowiczem
W roku ub. minęło 10 lat
istnienia
Związku Robotni
czych Stowarzyszeń Sporto
wych R. P. U progu nowego
dziesięciolecia współpracownik
nasz zwrócił się do tow. dr
Jerzego Michałowicza z proś
bą o odpowiedź na kilka-pytań,
dotyczących okresu minione
go i najbliższej oraz dalszej
przyszłości.
Redakcja.
Jak oceniacie towarzyszu dotych
czasowy dorobek Związku i czy uwa
żacie rezultaty za wystarczające?

wych, samodzielności sportu ro
botniczego, autonomji w ramach
związków państwowych, umożli
wiających zdobywanie środowi
ska robotniczego, właściwemi dla
tego środowiska, sposobami.
Co w pracy Związku uważacie to
warzyszu za najważniejsze? Zawo
dy? Imprezy międzynarodowe? Zlo
ty?...

Byłbym dalekim od „rzeczywi
stej rzeczywistości", gdybym nie
dgceniał wartości wielkich i mani
festacyjnych wydarzeń sporto
wych. Byłem i jestem zwolenni
kiem wykorzystywania wartości
atrakcyjnych sportu w jak naj
szerszym zakresie, ale zdaję sobie
sprawę, że same mecze międzyna
rodowe, zloty, czy nawet olimpjady, nie są w stanie spełnić naj
ważniejszego zadania sportu ro
botniczego — wychowania czło
wieka. I dlatego za największy
dorobek Z.R.S.S. uważam jego
kursy 1 obozy oraz codzienną wy
szkoleniową pracę. Przeszło 2 ty
siące osób, które ukończyły obo
zy Z.R.S.S. — to jego największy
wyczyn.

oni muszą przyznać jedno. Nie
posiadamy coprawda zespołu czy
jednostki, które osiągnęłyby re
zultaty „nadludzkie", ale i to za
gadnienie należy oceniać objektywnie. Z tą chwilą kiedy podsta
wowym założeniem Związku jest
dobry, średni wynik zespołu, jako
rzecz ważniejsza, niż wynik jed
nego super-asa, to przyznamy, że
i w tej dziedzinie wyniki pracy są
bardzo dobre. Powtarzamy na
każdym kroku, wolimy „stu bie
gnących sto metrów w 11.8, niż
jednego pokrywającego tą prze
strzeń w 10,8". 1 realizujemy to
hasło wystarczająco dobrze.

Odpowiedzieć na to pytanie
można dać tylko w tym wypadku,
jeśli się weźmie pod uwagę, iż su
ma wrażeń i ocen możliwą jest tyl
ko wtedy, gdy znajomość czynni
Jakie podstawowe zadanie stawia
ków, składających się na całość osobie Związek na następnych 10 la t !
brązu jest wystarczająca. Pozwolę
W Polsce mamy w tej chwili
sobie rozpocząć od krótkiej ana
700 tysięcy sportowców, Z.R.S.S.
lizy. Dziesięć lat pracy Z.R.S.S.
liczy zaledwie 20 tysięcy. Podsta
w Polsce, to wynik pracy ludzi,
wowym hasłem sportu robotnicze
działających w pewnych warun
go na następnych 10 lat, winna
kach, z pewnemi środkami. Przyj
być zmiana tego stosunku na na
rzyjmy się najpierw ludziom. Kim
szą korzyść. Rzucamy hasło: „10
byli, co z siebie przedstawiali i
lat pracy dla zdobycia 50 procent
wreszcie, wielu ich było. Robotni
czynnych sportowców dla sportu
cy sportowcy polscy, tworzący
robotniczego". Realizacja tego ha
Z.R.S.S. to przedewszystkiem lu
sła, to kwestja ambicji sportu ro
dzie młodzi, dwudziestokilkoletni,
botniczego. Wiąże się z tern zu
posiadający właściwy wiekowi za
Co myślicie towarzyszu o jakości pełnie ściśle kwestja równoupraw
pał, więcej powiem — entuzjazm techniczno-sportowej Z.R.S.S. ?
nienia sportu robotniczego, należ
i... brak doświadczenia. Kierowali
Wrogowie nasi nie mogą oce na mu pomoc ze strony władz
się bardziej uczuciem niż rozu niać nas zbytnio dodatnio. Ale i państwowych, samorządowych itp.
mem, poomacku, intuicją docho
dzili do rezultatów, które były
już znane (np. na Zachodzie). Lu
dzie często samodzielnie odkry
wający ideologję sportu robotni
W niedzielę, dnia 19 b. m„ w tow. M arian Nowicki, k tó r y
czego, z radością znajdujący po
sali
wykładowej Stow arzysze podkreślił pionierską rolę Spół
twierdzenie swych idei i pomy
słów w dorobku „starszych bra nia „Szklane Domy" odbyło się dzielni M ieszkaniowej, nie sta
sobie
bynajmniej
ci’' innych państw. Ten materjal otw arcie Kursu Pracow nika wiającej
rozw iązania w
ludzki trafił na warunki, będące Społecznego, zorganizowanego za zadanie
dzisiejszego
ustro
doskonałą szkołą ducha, intelektu przez I-szy Robotniczy Ośro ram ach
ju problem u
m ieszkaniowe
a co nadewszystko jest ważne — dek W ychowania Fizycznego.
Kurs zgromadził 19 uczestni go, lecz starającej się swym
charakterów. Sport robotniczy na
ków
ze wszystkich krańców przykładem wykazać, jakierodził się w Polsce w roku 1921,
być
m ieszka
a w roku 1925 skrystalizował sie Polski. Najliczniej reprezento mi powinny
w formach Związku Robotniczych w ane są klasowe związki za nia robotnicze, oraz imieniem
wodowe ze Związkiem Zawo Z. R. S. S. tow. W ilczyński i
Stowarzyszeń Sportowych.
dowym Kolejarzy na czele.
imieniem Z. Z. K. tow. Frólich.
1921, 1925 i 1935 — to daty wy
Uczestnicy zakw aterow ani są
Po powitaniach odbył się
starczająco ilustrujące warunki w 3 pokojach VIII kolonji W ar
pracy Z.R.S.S. Po okresie względ szawskiej Spółdzielni M ieszka pierw szy w ykład tow. Próchni
ka n. t. „Form y ruchu społecz
nie pomyślnych warunków wieku niowej.
nego". W godzinach popołu
niemowlęcego i wczesnego dzie
Otworzył Kurs imieniem I.
ciństwa, przychodzi twarda szko R. O, W. F, tow. Edw. H rynie dniowych tow. Hrymewiczowa
ła życia wieku szkolnego i okresu wicz, w itali imieniem W. S. M. mówiła o bibliotekarstw ie.
dojrzewania. Jeśli dorzucić do te 
go środki bliskie zeru, a często
zaopatrzone znakiem ujemnym,
zrozumiałem się stanie, że jakość
należy mierzyć miarą inną niż cie
plarnianą. Klasa robotnicza Pol
ski nie znała sportu. Był dla niej
W niedzielę, dnia 19 b. m., w
wartością obcą i niezrozumiała lokalu Z. R. S. S. odbyło się ka, Grunwalda, Jaskulskiego,
Przełamanie tego nastroju i to nie walne zebranie sekcji sanitar- Zalcwasa, Landenberga.
Na naczelnego lekarza za
tylko wśród mas robotniczych i juszy sportow ych okręgu w ar
proszono
tow. dr. Pobożego.
chłopskich, lecz nawet wśród naj szawskiego,
Z
ram
ienia
W. R S. K O.
lepszych, bo działaczy i organi
Do prezydjum powołano: na brał udział w obradach tow.
zatorów, z drugiej strony chęć
wykorzystania sportu jako narzę przewodniczącego tow. Karola Zygm. Pietrzykowski.
d z i przeciwko klasie robotniczej Nasiadka, na sekretarza tow.
przez jej wrogów, traktowanie go Jaskulskiego.
Imieniem ustępującego Za WYDZIAŁ GIER SPORTOWYCH
jako „circenses" (zabaw cyrko
składał
wych), odciągających od walki o rządu spraw ozdanie
Ostatnio został powołany do życia
wyzwolenie ludu pracującego b y  tow. Dr. Poboży. Nad spraw o nowy Wydział Gier Sportowych w
ło też niemałą przeszkodą. Nie zdaniem w yw iązała się ożywio składzie tow. tow. Prusik, Michałow
zapomnę nigdy artykułu, który na dyskusja, w której zabiera ski, Suska i Angielczyk.
ZARZAD SKRY — FALENICA
swego czasu ukazał się w „Stadjo ło głos kilkunastu tcwarzysizy.
Nowy Zarząd „Skry" faleniclciej
nie", a który dosłownie przepro Szeroko omówiono bolączki i
ukonstytuował się w sposób nastę
wadził myśl, że „sport wreszcie niedomagania pracy dotychcza pujący: przewodniczący — tow. Akier
odciągnie robotników od straj sowej, ustalono program pracy man. sekretarz — tow. Lepak Hersz
na przyszłość.
skarbnik — tow. Liwerant Aron.
ków".
Do nowego Zarządu Sekcji
Jeśli teraz przyjrzymy sie wy
HALLO! LEKKOATLECI!
nikom pracy Z.P.S.S. i porówna powołano następujących tow.
W.R.S.K.O. wzywa wszystkie sek
my liczby: w roku 1921 — zero, tow. Zajączkowskiego, Nasiad- cje lekkoatletycznet klubów robotni
czych do złożenia sprawozdań z dzia
w r. 1925 — 7 klubów, 400 człon
łalności z równoczesnem podaniem
ków, jeden okrąg warszawski,
rekordów klubowych.
w roku 1935 — przeszło 500 klu
ZARZAD UNIONU
bów, skupiających ok. 20.000
Przewodniczący — tow. Sztajnzalc
członków w 7 okresach, kilka
Izaak, wice - przew. — Frydman Zidziesiąt sal gimnastycznych, kil
sze, sekretarz — tow. Munk Beniek,
Kobiecy Wydział Sportowy Z. skarbnik — tow. Trauman Dawid.
kanaście boisk i kilka domów
związkowych i klubowych, przy R. S. S. przystępuje do organizo
ZARZAD „ŻARU"
znacie mi rację towarzyszu, że wania na terenie I Robotniczego
W dniu 3 b. m. na walnem zebra
nie jestem zbytnim entuzjastą, je Ośrodka Wychowania Fizycznego niu R.K.S. „Żar" został wybrany no
wy Zarząd, który ukonstytuował się
śli uważać będę rezultaty nie tyl Sportowej Sekcji Dziecięcej.
w sposób następujący: przewodni
W
programie
gimnastyka,
gry
i
ko za wystarczające, ale wręcz
czący — tow. M. Rowiński, wicedoskonałe. Bo przecież te liczby zabawy ruchowe. Przewidziane jest przew. j skarbnik — tow. I Augu
stowski, sekretarz — t. H. Chazento szereg warsztatów wytwór dożywianie dzieci.
fus.
czych młodego pokolenia proletar
Zapisy przyjmuje (chłopców i
SKREŚLENIA
iackiego, mającego budować Pol dziewczynki w wieku od 7 do 14
Zarząd W.R.S.K.O. na posiedzeniu
skę wielką, opartą na sprawiedli lat) i informacyj udziela się w se- swem w dn. 15 b. m. postanowił skre
wości społecznej.
kretarjacie I ROWF (Czerwonego ślić z listy_ członków za nieprzejawiaWszystkie te sukcesy osiągnię Krzyża 20) we wtorki, środy i nie żadnej działalności dwa kluby,
te zostały między innemi dzięki czwartki od 5 do 6 wiecz., w piąt a mianowicie R.K.S. „Kraft — Siła"
Nowy Dwór i R.S.W.F. „Gwiazda'
rozumnej taktyce władz związko ki od 7 do 8 wiecz.
Kałuszyn.

Obrady

robotniczych sanitariuszy sportowych

Z życia w R.S.K.O.

Sportowa Sekcja
dziecięca

Redaktor odpowieddalay: STANISŁAW NIEMYSKŁ

Potrzeba nam więcej boisk
sportowych!

„Udostępnienie wychowania fizycz
nego szerokim masom jest warun
To też żądanie równouprawnie kiem rozwoju sportu. Rozwój sportu
nia sportu robotniczego w pań
musi iść w dwuch kierunkach: a)
stwie polskiem jest zasadniczym
podnoszenie przeciętnego poziomu
postulatem Z.R.S.S.
fizycznego ogółu obywateli, b) eli
W ostatnich czasach ukazał się na
minacja z masy najlepszych sił dla
pastliwy artykulik w dodatku spor
dalszej obróbki przez kluby". Oto
towym I.K.C. przeciwko sportowi ro
główne tezy, postawione przez gen.
botniczemu. Czy jest wam znany?
Narbuta-Łuczyńńskiego na łamach
Jeśli łączyć sport z zagadnie
prasy, w związku z polemiką na te 
niem zdrowia publicznego, to nie
mat: „Otrzęsiny" P- Z. Nowakow
wolno dopuścić do tego, aby sport
skiego.
był „rzeczą uczniów i mieszczań
Nie jest naszem zadaniem wda
stwa". Zagadnienie udostępnienia
wać się w tej chwilę w ocenę tego,
wychowania fizycznego dla miljonowych mas robotniczych i kto ma rację. Dla nas, którzy od
dawna głosimy zasadę, że sport, w y
chłopskich jest i było bolączką
chowanie fizyczne, należy udostępnić
każdego rozsądnie myślącego wy
szerokim masom, że tylko masy m o
chowawcy fizycznego. Wspomnia
gą eliminować wybitniejsze jednost
ny przez Was artykulik, pomijając
ki sportowe, nie ulega najmniejszej
już jego napastliwość i kłamliwą
wątpliwości, że tezy gen. Łuczyń
tendencyjność, zapoznaje całko
skiego są w 100% słuszne. Na tym
wicie te wartości.
punkcie nie ma żadnej dyskusji.
Jeśli to ma się zmienić, to tyl
ko w drodze upowszechnienia i u- Również wnioski, jakie gen. Łuczyń
ski wyciąga z powyższych tez, są
masowienia sportu przez udostęp
logiczne i trafne. Można się także
nienie go dla robotników i chło
zgodzić z tern, że budowanie stadjopów.
nów koniecznem jest w większych
Na tern dziękujemy naszemu
posiadają
rozmówcy, zastrzegając się, że skupieniach miejskich,
cych dość zróżnicowane (w sensie
skorzystamy w niedalekiej przy
dodatnim) życie sportowe.
szłości z uprzejmości innych dzia
A jak wygląda rzeczywistość?
łaczy Z.R.S.S. dla oświetlenia sze
Według sprawozdanie PUW F po
regu zagadnień technicznych, or
siadamy w Polsce 54 parków sporto
ganizacyjnych, wyszkoleniowych
wych ponad 2 ha, boisk do gier w iel
i t. p.
kich z bieżnią 496, boisk do gier
wielkich bez urządzeń 976, boisk ma
łych 4415. Jak na zaludnienie nasze
i obszar, stanowczo za mało. Nie tyl
ko kresy narzekają. Również i mia
R.T.T. — WARSZAWA — ŚRÓD sta zachodnie, niedawno Łódź, a da
MIEŚCIE
lej Lwów, Kraków, Warszawa i inne
W Warszawie została powoła miasta.
N a stadjonie miejskim nie pomie
na do życia nowa placówka sportu
ścisz
wszystkich klubów, a cóż do
i turystyki robotniczej, a miano
wicie Oddział Robotniczego To piero, gdy każdy z tych klubów po
w arzystw a
T urystycznego W ar siadających kilka drużyn, zechcą
każdą z nich zatrudnić? A przecież
szawa-śródmieście.
trzeba się liczyć z odległościami
Konferencja w sprawie założe z czasem, z odpowiednim rozkładem
nia Oddziału odbyła się w dn. 14.1. zajęć. Trzeba się liczyć z tern, że
r. b. przy współudziale przedsta sport rozwija się na podłożu indywiwicieli sportu robotniczego. Wy dualnem, że jego cechą charaktery-

Nowa placówka

łoniono Komisję Organizacyjną,
w składzie tow. tow. Wł. Łętowski, Z. Żurkówna i Wł. Pietrzy
kowski, która ma się zająć orga
nizacją Oddziału.

K urs
Organizatorów turystyki
2—8 marca odbędzie się Knrs
organizatorów turystyki robotni
cze] (dla kobiet I mężczyzn), orga
nizowany przez I Robotniczy Ośro
dek Wychowania Fizycznego. Wy
kładają fachowcy.
Już teraz czyńcie przygotowania
i nadsyłajcie zgłoszenia pod adre
sem: I R. O. W. F., Warszawa, ul.
Czerwonego Krzyża 20.
W dniu 1 lutego o godz. 11 wiecz,
odbędzie się

B al „ S R r y “
W ATENEUM

Z e sportu robotniczego

SUKCESY LEKKOATLETÓW
Przy oddziale postanowiono po
„SKRY".
wołać do życia klub sportowy.
W ramach mśędzyklubowych za
W najbliższej przyszłości pla
wodów lekkoatletycznych w C. I.
nowane jest zwołanie pierwszego W. F. lekkoatleci Skry osiągnęli
zebrania organizacyjnego.
szereg pięknych sukcesów, a
Nowej placówce robotniczej ży mianowicie w skoku w dal tow.
Wenclówna zajęła pierwsze miejczymy pomyślnego rozwoju.
see z wynikiem 473 cm., tow. Li-

R e g u la m in
M istrzostw p in g -p o n g o w y c h
1) Mistrzostwa odbywają się w je 
dnej grupie i jednej rundzie.
2) Drużyna składa się w 5-ciu gra
czy, losowanych przez kapitanów
drużyn grających.
3) Zawody mogą się rozpocząć nie
później, niż 15 minut po terminie, o
ile drużyna spóźni się więcej, niż 15
minut, liczy się dla przeciwnika wal
kower 10:0 i 2 pkt.
4) Stoły, piłki i rakiety winny od
powiadać przepisom PZTS.
5) Po meczu kapitanowie podpisu
ją protokuł, który gospodarze win
ni dostarczyć do WRSKO w ciągu
trzech dni. Wrazie niedotrzymania
terminu, gospodarze oddają walko
wer dla przeciwnika.
( 6) Sędziów wyznaczają kapitano
wie drużyn, w razie braku zgody —
rozstrzyga losowanie.
7) Mecz wygrany liczy się dwa
punkty, remisowy po jednym punk
cie.
8) Gospodarze winni dostarczyć od
powiednią ilość piłek.
9) Klub, zdobywający największą
ilość punktów, zdobywa tytuł mistrza
WRSKO na rok 1936.
10) Protesty należy składać w cią
gu dni trzech z równoczesną kaucją
złotych 1.
11) Składy drużyn winny być po
dane na blankiecie WRSKO, który
obowiązani są dostarczyć gospodarze.

styczną jest rywalizacja nie tylko
jednostek, ale klubów — jak słusz
nie argumentuje dr. Z. Nowakowski.
Zagranicą, prawie każda dzielnica
miasta, posiada boisko sportowe. A
u nas sytuacja wygląda zgoła od
mienniej. A sprawa ta ma swoje ko
losalne znaczenie, bo im więcej boisk,
tern mniej szpitali i więzień. Boisko
dzielnicowe ogniskuje życie, nie t y l
ko sportowe, danego skupienia ludzkiego. Stanowi częstokroć także jego
duchowe wyżycie się.
Udostępnienie rozwoju fizycznego
masom nie może polegać jedynie na
ograniczonych zadaniach stadjonów.
Ono znajdzie pełnię swej realizacji
w tworzeniu coraz większej ilości
boisk sportowych, w podtrzymywa
niu i pielęgnowaniu już istniejących
parków, czy placów sportowych. Tak
więc na pytanie, co lepsze. Stadjony
miejskie, czy gęstość boisk w danym
ośrodku, odpowiadamy: jedno i dru
gie. Atoli, z dwojga dwu, wypowia
damy się raczej za większemi ilo
ściami boisk. One lepiej uprzystęp
niają masom swobodę wyżycia się
sportowego, szerzej i szybciej reali
zują zadania sportu i wychowania
fizycznego. A o to przecież chodzi!
M. Statter.

12) W mistrzostwach mogą wziąć
udział tylko członkowie, zgłoszeni do
WRSKO, po stwierdzeniu uprzednlem przez WRSKO o ich przynależ
ności do danego klubu.
13) Gracz, dodatkowo zgłoszony,
może brać udział po 7 dniach od da
ty potwierdzenia.

Walne Zebranie
„Skry”
Dnia 9.II b. r. o godz. 10 w I-ym
terminie o godz. 10.30 w II-gur.,
w lokalu przy ul. Okopowej 48-47,
odbędzie się Walne Zebranie R.K.S.
„S kra".
Porządek dzienny:
1) Zagajenie
2) Wybór prezydjum.
3) Odczytanie protokółu z poprze
dniego Walnego Zebrania.
4) Sprawozdanie Zarządu.
5) Sprawozdanie Komisji Rewi
zyjnej.
6) Dyskusja.
7) Wybory nowych władz.
8) Zatwierdzenie preliminarza na
1936 r.
9) Wnioski Zarządu i członków.
10) Wolne wnioski.
Wnioski na Walne Zebranie nale
ży składać w Sekretarjacde klubu do
30 stycznia 1936 r.

sowski drugie miejsce w biegu na
2 km., tow. Aluchna trzecie miej
sce w rzucie kulą z wynikiem
12:15.
Sukces ten należy tembardzaej
na podkreślenie, że w zawodach
tych brały udział c zło w e zespo
ły warszawskie z Legją, Warsza
wianką na czele.
b o k s e r z y g w ia z d y
POKONALI SKRĘ.
W niedzielę odbył się to
warzyski mecz bokserski, w któtym bokserzy Gwiaizdy pokonali
Skrę w stosunku 8:6, W poszcze
gólnych walkach zwyciężyli; w
wadze musze Zausznicki (S) wy
punktował Strychalskiego, papie
rowej — Goldberg (G) wygrał na
punkty ze Staniszewskim, muszej
Rotholc (G) wypunktował Stec
ki ego, piórkowej — Wudkowski
(S) wypunktował Zatela, piórko
wej — Głowacki II zremisował z
Żytnickim, lekkiej — Zalewski (S)
zremisował z Futermanem, półśredniej — Głowacki T (S) wy
punktował Goldfarba.
BOKSERZY SKRY PRZE
GRYWAJĄ Z CZECHOWICAMI
W Ursusie pod Warszawą roze
grany został mecz między KS
Czechowice a RKS Skra, zakoń
czony zwycięstwem Czechowic w
stosunku 10:8. Poszczególne wy
niki: waga papierowa. Brzęczek
(S) bije Urbańskiego (C), w. mu
sza: Miller (C) bije Strychalskiego (S), a Korda (C) bije Maksa (S),
w. kogucia: Łączewski (C) wy
grywa v. o. z powodu nadwagi
Steckiego, a w spotkaniu towarzyskiem wygrywa Stecki (S), w.
piórkowa: Wudkowski (S) bije
Kosowskiego (C), a Głowacki II
(S) wygrywa z Kundelakiem (C)•
w. lekka: Wiśniewski (C) remisu
je z Jagiełłą (S), a Ostrowski (C)
bije Białoskórskiego (S), w. śred
nia: Kołacz (S) bije Archawskiego (C), w. półciężka: His (C) re
misuje z Dcrożkiewiczcm, (S.).
»

Odbito w drakami Sp. Nakladowo-Wydawnicze; „Robotnik", Warszawa, Warecka
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