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Tam g d zie jest w P o lsce 45"
F rancja i W ło c h y
c o ra z w ięk sza „ w o ln o ś ć ’
Jiie
y sobie narzucić tejakoby... Bezpartyjny Blok dąży!
do rozpajania narodu i powiększenia
niedoli stąd płynącej..." (słowa se
natora Błędowskiego z B. B., wyję
te ze stenograficznego sprawozdania
skazowi
niem ograniczeń przeciwalkoholo. wych, objętych rządowym projektem

porządzenia, stawiającego kropkę
nad „i" po przekreśleniu demokraty
cznej ustawy prezciwalkoholowej z
23 kwietnia 1920 r., nie dadzą n a sie
bie długo czekać. Pomówimy o tern
w najbliższym czasie. Tymczasem
czekamy na glos lekarzy, społeczni
wynos” ) jak grzyby p o deszczu,
twość zdobycia wódki i spirytusu — ków, sędziów i wszystkich tych, któ
zupełnie legalnie — będzie idealna, rym sprawa zdrowia fizycznego i mo
nie będzie bowiem sklepiku na wsiach ralnego naszego społeczeństwa leży
marca 1981 r. D.U.E.P. poz 428“). i w miasteczkach, któryby — bez na sercu. Niech przemówią i ocenią,
Kilka dni temu w artykule p . t. względu na to, co sprzeda je: produk idzie tu bowiem o najw iększe stawkę
i,Ustawa przeciwalkoholowa do resz- ty sooźywczc, materiały łokciowe, — o największe dobro każdego na
' .przekreślona" opisałem „dobro- mydło, czy drzewo i t. p. — nie sko rodu i Państw a!
W każdym razie obecnie byłoby;
ziejstwa" dekretu z 24 października rzystał z tego błogiego przywileju
1934 r. Dz. U. R. P. poz. 863, który sprzedaży bez żadnych opłat „napo nonsensem skarżyć się na „zupełny"
brak wolności w Polsce.
m. ’ in. zniósł demokratyczne prawo jów" alkoholowych.
HENRYK ŚWIĄTKOWSKI.
Konsekwencje życiowe tego roz
. obywateli danej gminy do decydowa
nia w drodze głosowania powszech
nego o zakazie sprzedaży napojów
alkoholowych, skasował zakaz sprze
daży napojów alkoholowych, zawie
rających ponad 45 proc, alkoholu i
zniósł ograniczenie ilości miejsc sprze
dąży napojów alkoholowych.
Obecnie mamy do zanotowania je
szcze większe „dobrodziejstwo". Oto
w wykonaniu m. in. powyższego de
kretu ukazało się rozporządzenie
Agencja Tass d o n o si,z Leningra wencję państw obcych. Z polecenia
Ministra Skarbu z dn. 6 grudnia 1934 du: Dnia 28 i 29 bm. kolegjum w o  lej grupy Nikołajew odwiedza kiilkatoku Dz. U. R. P. poz. 964. które we skowe Najwyższego Trybunału Z. S. krotr.ie pewnego konsola obcego pań
szło w życie 22 grudnia 1934 r., a S. R. rozpatrywało sprawę Nikołaje -tw a, z którym omawia! ewentualne
więc przed świętami Bożego N aro wa i jego wspólników oskarżonych, o formy tej pomocy 1 od którego otrzy
dzenia r. b., — „w sprawie zwolnie zorganizowanie i dokonanie zamachu mał 5 tys. rubli na potrzeby grupy
nia niektórych zakładów detalicznej r.a Kirowa. Ustalono, żc tajna grupa
sprz?dażv. spirytusu i napojów ąjlęv łe iw yiriyczńaj'*' korrirrewcrtocyjiętr'.'- ... -skarżone ucżcr-ip,! , .
.
holowych od obowiązku uiszczania skład której wchodzili oskarżeni u- sują się do otrzymanych instrukcyj
Opłat z tytułu prowadzenia lej sprze tworzona została w Leningradzie z przygotowali i. dokonali w dniu 1 gru
daży". Dotychczas sprzedaż detali dawnych czynnych członków antyso- dnia w Leningradzie w gmachu da
czna wyłącznie w naczyniach zam- wieckiej grupy Zinowjcwa. Na czele wnego Instytutu smolnego pod bez
nięfych a) wszelkich napojów alko tej grupy znajdowała się organizacia pośrednim kierownictw em „Ośrodka
holowych oraz spirytusu , b) wina, zwana „Ośrodkiem leningradzkim". leningradzkiego” zamach, zakończo
miodu i piwa mogła się odbywać po które; członkami byli Szatskij, Ru- ny morderstw em Kirowa. ■
uiszczeniu opłat, wynoszących zależ miancew, Mandelstamm, Miasnikow,
nie od klas miejscowości i rodzaju
„napoju” od 9 do 132 zł. Obecnie Lewin, Sosickij i Nikołajew.
A ktywność tej grupy kontrrew olu
Minister -Skarbu rozporządzeniem z
dnja 6 grudnia 1934 r. wprowadza cyjnej wzmogła się specjalnie w la
tach 1933-34, gdy grupa postanowiła
nieznaną u nas dotychczas inowację.
zastosować
metody teroru, starają?
zwalnia na rok 1935 sprzedających
detalicznie (wyłącznie w naczyniach się przy pomocy zamachów, skiero ■' W'wyvSa3zSi •z pr-zeośtawłcieiem „Pe
zamkniętych! wvżej wymienione „na wanych przeciwko przedstawicielom tit Parisien” premier Flandin oświadczył
poje" — od onłat — w miejscowo władz sowii
m. in : „Rok 1535 może być rokiem de
ściach, liczących do 2.000 mieszkań kierownictwo rządu ZSSR. i w ten cydującym. Mam nadzieję, że zdołamy
ców włącznie, a więc z reguły we sposób doprowadzić do zmiany obec uniknąć womy, która byłaby zbrodnią
wszystkich wsiach i mniejszych osa r.ei polityki w duchu haseł, głoszo wobec całej ludzkości i umocnić
nych przez zwolenników Zinowjewa Jeżeli w czasie plebiscytu w,
dach i miasteczkach.
Rozporządzenie to, wydane celem i Trockiego.
przyjęte zobowiązania będą
Ustalono również, że grupa ta li to dokonany będzie wielki
dalszego łatania dziur w budżecie
państwowym, niewątpliwie w całej czyła bezpośrednio na zbrojną inler- przywróceniu zaufaoia w
pełni będzie „wykorzystane" przez
różnych handlujących. Tam, gdzie do
ty ch czas------z powodu opłat — nie
było sprzedaży wódki i spirytusu,
wyrosną małe szynki („wyłącznie w
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0 obecnem stadiom rozmów francu
sko - włoskich co do formuły godzącej
sprzeczne stanowiska obu rządów w
sprawie grona państw, mających gwaran
tować niepodległość Austrii, informuje
korespondent parydki turyńskiej „Stam-

Po procesie Nikołajewa
Narada konsulów
Z Leningradu do:

Odbyło się

zajęcia., stanowiska wobec zarzutów,
wartych pod adresem jednego z konsu
lów zagranicznych w Leningradzie w ak
cie oskarżenia i w motywacji wyroku
śmierci w procesie o zabójstwo Kirowa.
Przebieg zebrania i powzięte decyzje
r.arazie w tajemnicy. (PAT)

Rozstrzelanie Nikołajewa

I jego 13-tu w spólników

PY . ;e minister Laval miał ostatnio doUlicznych Titulescu, aby Rumunia
piła od swego żądania uczestniczęi tym pakcie gwarancyjnym, a rząd
ński miał uwzględnić to życzenie
Francji, która ze swej strony ma ułatwić
•wisko Rumun;; o tyle, że projektu
je podpisanie paktu gwarantującego nie
podległość Austrji przez Włochy, Wę
gry, Jugosławię i Niemcy, a dragi do
datkowy instrument dyplomatyczny s
przez Francję. Anglię i Rumunię d
przystąpieniu do paktu gwarancyjnego.
Ponadto tenże korespondent donosi i
aryża, że ministrowie Benesz i Titulem wysuwają projekt, aiby równocześiem paktu gwarancyjnego.

wałby wzajemnie tym p
'
granice. (PAT).
Propozycje traDcuiskie przesłane w
piątek wieczorem do Rzymu wywołały,
jak twierdzi „Paris Midi" poważne aa-

Cały dzień wczorajszy był poświęco
ny wymianie poglądów między ambasa
dorem francuskim de Chambron a wSceKolegjum uznało, że wszyscy oskar
inistrem Susiohem.
Są dokonania zbrodni,
Ambasador francuski będzie przyjęty
w dzianej w artykułach 58
rzez Mussóliniego prawdopodobnie w
8 i 58, paragraf U kodeksu
tiu
dzisiejszym. Włochy zarzucają pła
i stosując się do decyzji Centralnego
w i francuskiemu, iż ma zanadto stabiKomitetu Wykonawczego, ZSSR. z
cn,:ący charakter i że jest zbyt sztywdnia 1 grudnia {kazało Nikołajewa, „ny.'v.Rżbd włoski-nle może,oczywiści
'Kotolynowa, $zalski«'te, Rumianu:chętnem okiem, iż sygnatariusze
wa, Mandelstamma, Miasnikowa, Le paktu austriackiego gwarantowaliijy so
wina, Sosickie.go, Juskina, Sokołowa, bie wzajemnie sąsiedzkie granice. PozaZwiezdowa, Antenowa, Chanika i
Wlodiy sądzą, że projekt paktu
Tolmazowa na karę śmierci przez Europy Centralnej zbyt blisko łączy
rozstrzelanie z jednoczesną konfiska się Z Locaroein wschodnim i z paktem
tą ich majątku.
bałkańskim. Dziennik s
W yrok został wykonany.
projekt ten może zi
łożony do bardziej odległego f
tak. U zamiast poprzedzać neg
Niemcami, stałby się
konsekwencją. Tego o
żałoby zresztą uważać zi
w ciągu trzydniowych negocjacyjnie
między
można uregulować całokształtu snraw,
związanych z Eurpoą centraflną. (PAT).
tych

Wynurzenia Flandina

Bandyci pod Pekinem
Z Pekmu donoszą: Ludność miasta
dowiedziała s'ę z przerażeniem z gazet
że w okolicach grasują bandy, które do
puszczają się rabunków i wszelkiego ro
dzaju ekscesów. Są to oddziały FangSzan-Hsiena, które znajdują s'ę w odle
głości 35 kbn. na południowy wschód
od Pekinu. Według dalszych wiadomo
ści nieregularne wojska znajdują się rów
nleż w górach zahodnich. Są to resztki
rozgromionej armji generała Liu-KujTanga, który przed rokiem wypowie
dział posłuszeństwo rządowi •entiałnc-

ir.u. Władze wojskowe zarządziły ostre
pogotowia garnizonu celem ooparcia ewentuałnego ataku band na stolicę. W
zderaiiitaryzowanej strofie od pewnego
czasu panuje nastrój naprężony. Po
wstały bandy uzbrojonych chłopów, któ
rc dokonywują napadów rabunkowych.
Walka z bandytyzmem jest utrudniona,
ponieważ władze japońskie przeciwsta
wiają się wysfaniu do strefy zdemilitaryzowanej oddziałów chińskich, uzbrojo
nych w karabiny maszynowe i broń no
woczesną. (ATE).

Aresztowania fałszerzy
Prasa paryska donos: o aresztowaniu
wydawcy „Le Publicitaire d’Orae,. Mar
sat, który dopuścił się oszustwa na su
mę 1 mrljona franków. (PAT).
Sędzia śledczy w Paryżu wyda® roz
kaz aresztowania finansistów ‘Henryka
Poubiera i Vereux, występującego pod
nazwiskiem Charles Peiisser, a także
jeszcze dwóch osób, stojących pod za
rzutem handlu falszowanemi papierami
wartościowani Poulner przez pewien

czas udzielał pomocy rodzinie Stawic
kiego. (PAT).
Paryż, (PAT). Uciekając przed crosżto
waniem finansista Poulner i jeden z je
go wspólników nazwiskiem Podav ci zni
kii bez śladu z Paryża. Dwa ior.e naka
zy resztr wan'a zostały wykonane, mia
nowicie Pekss er, aresztowany
czwarty
Popp, pochodzący z Rumunji za
został przez policję w Paryżu(PAT).

ści współpracy na korzyść pokoju w
Europie. Podróż min. Lavala do Rzymu
cmidśoi wreszoe sprawę stosunków fran
cuskó - włoskich w Łych ramach, poza
które nigdy nie powinny były wykra
czać”. (PAT).

Losy przywódców rewolucji hiszpańskiej
Paryż (PAT). Z Madrytu donoszą:
jeden z przywódców ruchu powstań
czego, poseł Menendez, przebywają
cy w więzieniu w Oviedo, usiłował
popełnić samobójstwo, rzucając się z
okna na podwórze więzienne. Stan
jego jest bardzo ciężki. (PAT).

Z M adrytu donoszą: Przed sądem
wojskowym w Oviedo stanął Jose
ArgueKes, oskarżony o kierow anie ru
ebem powstańczym w Oviedo w paź
dzierniku r. b. Świadkowie złożyli
zeznania obciążające oskarżonego.
(PAT).

W Zagłębiu Saary
H itlerow cy biją
w Zagłębiu Saary doszło do
poważniejszego zajścia poiwoiennikami status quó (istnie
jącego stanu rzeczy) a ich przcciiwoiBlieskastel o
!o się zebranie przedplebiscytow
lane przez niemiecki Vcłksbund,
zjeję, g-mpu-ącą katolików — zv
ków utrzymania status quo. Wkrótce po
rozpoczciu wiecu doszło do burzliwej
sceny, która według relacyj organizato
rów przedstawiała się następująco: na
ssli znajdowało się m- in. około 60 do

n iszczą
70 osób, które, jak się zdaje, przybyły
samochodami z Niemiec. Kilku spośród
nich rzuciło się na mówcę, jednego z
przywódców Volkśbundu Imbuscha i
dość ciężko go poturbowało. Jednocześ
nie imu zdemolowali doszczętnie lokąl,
w którym odbywało się zebranie. Na
stępnie sprawcy zajścia uciekli oknami
i odjechali czekaiącemi na nich samocho
nami. Policja przybyła już po zajściu i
zaaresztowała szofera innego przywódcy
Hofmanna, który dał kilka strzałów nie
raniąc zresztą nikogo. (PAT).

S tra ż R
w chińskiej flocie
r»sząs Strajk ofice
rów angielskich, którzy zajmują stanokierownicze w żegludze chińskiej,
rzył się również • na załogi etat-. W ten sposób chiński ruoh okrętezosfał wstrzymany. (ATE).

Utonięcie
10 robotników
Agencja Hayisa donosi z Alcacer 3o
Sal w Portugalii, że ubiegłej nocy na
Sado wywróciła się łódź, wioząca Ł
kunastu robotników. 10 robotników ul
oęte.

Zgon sądziwepo działacza
socjalistycznego
W Wilnie odbył się pogrzeb Domini
ka Rymkiewicza, znanego na terenie
Wilna działacza socjalistycznego z cza-.

C. K. W.
Posiedzeń e C. K. W. P. P. S. odbę
dzie się dziś o godzinie 12-e| w południe
w lokalu własnym przy ul. Wareckiej 7.
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Koineczności zmiany ustroju nikt już pobudzenie go do intensywniejszego wy
dzisiaj nie zaprzecza. Dyskutuje się już datkowania siły roboczej. Na drodze tej
tylko na temat, jakie ta zmiana ma intensyfkacji widzi Małkowski możli
przybrać formy i do czego ma dopro wość „wyrównania drobnych różnic, ja
wadzić? Dla klasy robotniczej cel ten kie niewątpliwie zawsze zachodzić bę
ustalony jest już oddawna i chodzi tylko dą pomiędzy poszczególr.emi gospodar
o Środki i drogi, do niego wiodące. Ina stwami". — To znaczy, że aby zadość
czej ta sprawa przedstawia się dla t. uczynić, tak często podnoszonemu przez
zw. klas pośrednich: dla drobnomiesz Miłkowskiego postulatowi sprawiedli
czaństwa i chłopów, to znaczy dla tych wości, poszczególni gospodarze, którym
warstw, które r.ie posiadając własnych los wyznaczył mniej morgów, lub gorszą
dążeń, kontentowały się stanowiskiem, ziemię, niż innym, będą musieli te braki
jakie ńn dawał kapitalizm i pokornie uzupełniać nadwyżką wysiłku. — Nie
wlokły się w jego ogonie. Teraz w o- pewna to równość i wcale poważne
kresie jego agonji, niszczone i wydzie wątoliwości budząca sprawiedliwość!
Wartość tych ideałów równości i
dziczane przezeń, zmuszone zostały do
szukania wyjścia z położenia, w którem sprawiedliwości poważniej ieszcze kwe
stionuje wysuwany przez M'Tkowskiego
znalazły.
projekt
rozdziału pionów, w tych gospo
Ten ruch umysłowy w kierunku zna
lezienia własnych celów i dróg do nich darstwach, które mają ulec kolektywi
wiodących, szczególniej silny jest wśród zacji. Proponuje mianowicie, aby w ko
chłopów, a duszą jego jest młodzież lu lektywach tych, w których praca wy
dowa grupująca się w Związku Mło konywana ma być wsoólnie, rozdział
dzieży Wiejskiej i w Polskiej Akademi plonów następował według wielkości uckiej Młodzieży Ludowej. Syntezą wy aziałów, ilości włożonej pracy, oraz we
pracowanych w tych kołach myśli i po dług klasy ziemi wn:esionei do wspól
glądów jest godna uwagi książka Sta nego gospodarstwa. Tak więc wychwa
lana równość, jaka zachodzić ma w spół
nisława Miłkowskiego *).
dzielczo organizowanych gospodarst
Agraryzm jest ekonomiczną teorją wach. ogranicza się jedynie do formal
czeskiego ruchu ludowego, zajmująca, nej demokracii tam panującej, z wyłą
się wyłącznie prawie sprawą rok-ą. czeniem zupełnem równości w zakresie
Miłkowski ma jednak ambicje znacznie zaspakajania potrzeb. Tak, jak poprze
dalej idące i pragnie dać w swej pracy dnio zasada dochodowości, mogąca mieć
„ściśle sprecyzowaną konstrukcję przy zastosowanie tylko w obecnym ustroiu
szłego ustroju". — Zgóry jeednak po gospodarczym, tak tuta! fetysz własno
wiedzieć wypada że proiekty jego nie ści prywatne! przeszkadza Makowskie
są bynajmniej zapowiedzianą w tytule mu w kor.sekwentnem przeprowadzeniu
książki przebudową ustroju społeczne ide-’ów równości i soraw'ediiwośei.
go. Chociaż bowiem zdaie sobie dokła
Wobec takich założeń i przy tekiem
dnie sprawę z braków i wad ustroju ka nastawieniu autora dziwna też przyhjepitalistycznego, chociaż głosi koniecz na fornte głoszona przezeń planowość go
ność gospodarki planowej, choc>aż wre spodarki. Na ostalniem dop'ero mic;scu
szcie — co jest wielkim krokiem na umieszczone iest i niedostatecznie wyprzód w rozwoju myśli chłopskiej — iaśnionc szczegółami zastosowanie pro
stwierdza, że „chłop społecznie stoi dukcji do istotnego zapotrzebowania.
bardzo blisko robotnika", to jednak nie Główny zaś nacisk położony iest na
jest w stanie wyjść całkowicie poza sprawę zracionalizowania goapod«-V,
ciasne opłotki myślenia burżuazyjnego podniesienia jci wydajności za wszelką
i stąd wynikają liczne załamania i nie cenę, nawet — jak widzieliśmy — za
konsekwencje jego konstrukcji.
Nie chodzi tu o wytykanie autorowi
pozostawienia nietknięte! drobnej włas- (
ności rolnej fz tem zgadza się i Socja
lizm także), ani przesadnego chyba Wyobrażenia o idealnych wartościach psy
chicznych chłopa wogóle, a polsk;ego
w szczególności, przy których opisie
wpada w tor; niemal liryczny. Ważne
Ostatnio kolejka Grójecka stała się
tu są i znamienne założenia, z których
znowu przyczyną nieszczęśliwych wy
w swei pracy wychodzi.
Najważniejszą przesłanką jest dla Mil padków. Między in. została przejecha
kowsfc:ego fakt, że drobna iednostka na pewna kobieta, przechodząca przez
rolna przy odoowiednim systemie gospo for. Statystyką lat ubiegłych stale no
darowania dale dochody wyższe, aniże tuje dużo takich wypadków z powodu
li wielkie obszary, i ta właśnie kwestia przebiegana toru kolejki Gróieckiej
możliwie najwyższej dochodowośoi iest przez środek ul. Puławskie!, iedyt.ei ar
dlań rzeczywistym celem przeobrażeń terii komunikacyjnej w Mokotowie. Tor
społecznych i gosoodarczych. Dlatego kolejki hamuje normalny ruch kołowy,
dąży do naiwyższei produktywności za który na wąskim odcinku ul. Puław
równo warsztatu pracy, iak i zatrudnio skiej od Madałińskiego do Ursynow
nych przy nim pracowników, a stad wy skiej, jest najwięcej ożywiony i stanowi
prowadza postulat utrzymania drobnych prawdziwą pułapkę dla przechodniów.
Czas naiwyższy. aby w związku z ugosoodarsfw rolnych, jako bardzie! do
chodowych i dążenie do iaknaibardziej pływem termmu koncesji, na eksploa
ścisłego związania pracownika z warsz tację tej koleiki w granicach Wietkiej
tatem pracy, w czem posuwa się aż do Warszawy, końcowa jej stacja była
proiektu zakupywania udziałów zakła przeniesiona z pl. Unji Lubelskiej do
dów przemysłowych przez zatrudnio ostatniego przystanku tramwajowego w
Wierzbnie.
nych w nich robotników.
Oczywiśc;e to „powiązanie człowie
ka z wynikami jego pracy" ma na celu

cenę wydobycia maksymalnego wysiłku
z robotnika.
Takie ideały „agraryzmu" przekreśla
ją jego charakter próby „przebudowy
ustroju społecznego". To nie jest prze
budowa, to — może i poważna nawet
— ale tylko jego reforma. Sam ustrój
pozostaje właściwie ten sam, bez żad
nych zasadniczych zmian, ulega tylko
kilku poprawkom, możnaby powiedzieć
pewnej racjonalizacji. To też dążąc do
pełnej i konsekwentnej przebudowy,
Socjalizm sprawy te rozwiązuje niewąt
pliwie trafniej i konsekwentniej, właś
nie dzięki swynn założeniom, w których
nie pozostało nie z zasad kapitalistyaz-

Brak miejsca nie pozwala na dokła
dne omówienie bogatej w treść pracy
Miłkowskiego, który stara się po swo
jemu rozwiązać wszystkie zagadnienia
życia gospodarczego i społecznego. Zna
leźć w niej można dużo zdrowych myśli,
a przedewszystkiem pozwała ona słwier
dzić, że młody ruch chłopski szuka no
wych, własnych dróg i poważnie, a zda
ie się bynajmniej nie nieśwródonre,
zbtiża się do ideałów socjalistycznych.
Potwierdza ten nasz pogląd teza autora o bliskości społeczne! chłoną i robobrka, mvśl planowe' •Soso'-d«tk.i no
i wreszcie prpłekt — jakbv nie było —
kolektywów. Co zaś do drobnych gosnodarstw roluwch. jak i drcbr.web war
sztatów. rzem:eś!niczvch w mieście, to
sorawa ta jest rozstrzygana przez Som J t o dla ok.esu pire-ściowesp, pOd»h":e 'a k i u M:*kow»Wego, z tem tyl
ko. ża inne sa z s M " ”'*; no i... że jest
to tylko okres p-ze:ściowy.
Droóa wiec wzajem"--io zrozumienia
i uzgodnienia posladów pozostałe
otwarta. Jeśli zaś w tw h uwaSsch oodnśeśPśmy przedewszystkiem tii»k"nsekwerjcie omawiane! pracy, to dla tego,
by na tvm przykładzie raz ieszcze oka
zać. że jeśli do Rzvmu wiodą wszystkie
dresi, to do nowego lepszego ustroju — '
tylko jedna.
W. S.

0 usunięcie „samowarków”
d o W ie r z b n a

•) Stanisław Miłkowski. Agraryzm, jako
forma przebudowy ustroju społecznego.
Kraków 1934 r.

Autobografja Szołmana
W Rosji Sowieckiej wyszedł cały sze
reg książek, napisanych przez starych
robotników - rewolucjonistów, a opisu
jących ich życie, prace i walki. Są to
książki ciekawe, bo nietyłko przypomi
nają (i uzupełniają!) znane fakty z dzie
jów rosyjskiego ruchu rewolucyjnego,
lecz także dają materjał dlda psycholo
gii robotniczej.. Do tej serji należy np.
ogromna autobiografia Samojłowo, b.
posła 4-ej Dumy „Śladami przeszłości";
która niedawno się ukazała.
Do tejże seni należy ncwa, dość duża
książka A. SZOŁMANA „Jak od skry
rozpalił się płomień?" Właściwie jest
to 1UŻ drugie wydanie — ale zo-cznfe
czupełmone. Znany stary bolszewik Lą
dów napisał przedmowę, wskazując na
to, że Szolman byi jednym z założycieli
bolszewickiej partji; był uczestnikiem
U-go zjazdu partji S. D. (na którym wła
fcświe powstał bolszewizm w r. 1903) i

od owej chwili pozostał wierny Leninowi i jego odłamowi aż do chwili obecCiekawa książka Talentu literackie
go w niej się znajdzie, ale materjały są
zajmujące Szolman—metalowiec — petersburezczamln, pochodzenia fińskiego,
od wczesnej młodości rozpoczął „karie
rę" rewolucyjną. Pracował w zakładach
Obuchowekrch i innych w Petersburgu:
•eidził po całej Rosji; bardzo długo pnzc
bywał w Odesie. Wielokrotnie był are
sztowany; był na zesłaniu w kraju Narymskim na Syberji; był członkiem C.
Komitetu partii; był jednym z najczynniejszych działaczy przewrotu pażdzrerlukowego, A więc mamy przed sobą całe dzieje rosyjskiego bolszewizmu, przeżywane i opisane przez robotnika.
Warto przeczytać. Zajmują nietyiko
same wydarzenia, samo trudne i ofiarne
życie robociarza - rewolucjonisty, ale i

i
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Plaga nielegalnych stręczycieli
w zawadzie gastronom cznym
Zarząd Okręgu Lwowskiego Związku za
wodowego Prac. Przcm. Gastr. - Hot. ko
munikuje:
Spekulując na nędzy i oiężkiem poło
żeniu mateyalnem pracowników gastro
nomicznych, klika nielegalnych pośre
dników, a to: SiSbersug Adolf, Scher

W sprawie teei Kolo przyjaciół Mo
kotowa czyni odpowiednie zabiegi u

E m ig r a n c i

H?ntie’ światowy

O czem śpiewają — biegnące — w dał —
wagony! —
-ał pożegnania, —- i żal — za czerni —
straconem — —

w o kresie 11 m iesięcv 1934
Zgodne z obKczeuiami Ligi Narodów,
przywóz światowy w okresie od 1 sty
cznia do 1 listopada b. r. wyniósł 9 505
milionów dolarów, w złocic. W porów
naniu z takim samym okresem uh. r. im
port światowy wykazał spadek o 416
mTj. doi. w zlocie. Jednocz Mnie war
tość ekspo-tu światowego obliczona K r
słała na 8.862 mili. Ad. w złocic, W po
równaniu z okresem pierwszych 10 mie
sięcy ub. r. cksoort światowy wykazał
zmniejszenie o 317 mHjonów dolsrów w

Czas odnowić prenumerat e
na mieś, styczeń i I kwartał 1935 r

Życie robotnika—rewolucjonisty

Siedziałem odwrócony plecami ku
drzwiom i rapewne dlatego nie widziałem,
kiedy wszedł i zatrzymał się na progu. zclt nie mam sktam-j. Był rokiem krytyByłbym długo jeszcze nie zauważył jego sowym, byt rakiem wypadków, katastr9f )
obecności, gdyby nic powonienie. W nieda wojen, zbrodni, puczów faszystowskich-.
wno przewietrzonym, pokoju poczułem na
— łPojen? Co to _ to nie — za,notęgle w powietrzu.- Gaz — nie gaz, ozon — stowal Sylwester.
nie ozon, elektrycznoió — nie ełektrycz— Jakto nie bylof A w Mandżurii nic
noió. Pociągnąłem nosem. To nie była ża oui się, a na Gran - Chaco nie bili się!
dna elektryczność, raczej ałkoholiamoóć.
— A czy to my namawialiśmy kogo do
W pokoju pachniało dystyłamią, rektyfi wojny! Czy Stary Rok chodził do Japoń
kacją, gorzelnią, wogóle zapachem nie ma czyków i namawiał do bicia Chińczyków!
jącym nie wspólnego s abstynencją. Ale A może ja chodziłem do Paragwajczyków
skąd!
i namawiałem, by prali Boliwijczyków!
Odwróciłem się. Na progu stał, mnąc
— Teyo nie mówię, ale bądżcobądż krew
czapkę w ręku Sylwester.
mfo się. A teraz epidemja, klęski ływio— Czego tu chacie? — zapytałem go
— Przepraszam, za klęski żywiołowe ia— My... względem pożegnania, no i lwia
odpowiadectwa— Należy nnm się ówiadcotico.. Ta
przerwał mi liłanję nłcszczęóó Syie
wester.
kie prawo-. Odmówió nicwolno.
— A czemu to sam Stary nic przy
— Zgadzam się — dodał po chwili —
szedł!
wszystko to było, ale już odchodzimy. A
— Nieporęcznie ma-. Wstydzi sic, ie tak ety wiadomo panu, że na innych pumetach
powiem. To też mnie kazał iść. J d i, powia rok trwa sto i więcej razy dłużej! Czy wie
da. Sylwestrze, i proi o iioiadeetwo. Ty, pan, że jc-lcn dzień na Merkurym trwa 88
i powiada, umiesz z nimi gadaó. Rozweselisz naszych dni, a na Wenusie jeszcze gorzej,
ich, zagadasz, no i iioiadeetwo dobre wy- bo S2S dni Przeto i jeden rok tam trwa
88 lat albo ttń lat. A my krótko. Przycho
I plszą". Tak Stary powiedział.
' — A widziciet Nabroil, napsocił, naszko dzimy i odchodźmy.
dzil, a teraz nie imię się na oczy pokazaó.
Przekona’, mię. Napisałem mu świadec
; Wstydzilibyście się, i wy i wasz Stary. Ale two: .Stary rok 18SZ był u mnie przez 885
też delegata sobie wybrał! Bucha od was dni. Odchodzi na własne żądanie. Sprawo
na wiorstę.
wał się nienajgorrri. Mogło byi znaczno— To ja tak z idu, proszę pana, robaka
załeWam. Wiedziałem, ie rozstanie bolesne
Byłem zadowolony, gdy Sylwester zna
będzie, więc żeby bólu nie ezuó— to ja pod lazł się za drzwbaM, Drżałem na samą
narkozę.
myól. ie Sylwester ostatni dzień przecią
— To wy alkohol za narkozę używacie! gnie na miarę Merkurego, t, i- do 88 dni.
— Jaki tam. proszę pana, alkohol, Kto lub na miarę Wenus, t. f. do 825 dni.
by tam cheiał alkohol pif! Wódki poprostu
Takiego Sylwestra najgroźniejszy pija
człek się napił. 2 ialu. proszę pana, roz czyna nie wytrzymałby.
stanie bolesne... Żeby bólu nie ezui-.
wriMos.
1

ów psychologiczny kąt widzenia rzeczy.
Wydelegowany od petersburskiego komitetu part:i na II zjazd (w Brukseli, po
tem w Izndynrel fanatycznie przywią
zał s-ę Szołman do Lenina. Gdy przy
końcu zjazdu jeden z delegatów prze
rzucił się na stronę Marlowa (mienszew.kćw), rozegzalfowany Szołman posta
nowił obić (!) go, gdy będzie wyebrdził
z saii posiedzeń — i to porządnie... Cze
ka! w sąsiednim pokoju. Próżno najbliż
si przyjaciele namawiali Szołmana, by
zrezygnował ze swego planu; próżno
przekonywała go Krupskaja (Leninowa).
Dopiero Lenin sam wziął go pod rękę,
posztdł z nim na spacer po Londynie i
powoli uspokoił nerwy swego przyjacie
la- fanatyka. Ciekawe to, jak Lenin umiał pozyskiwać serca robotników —
i swą osobistą prostotą i swym zimnym
ianatyzmem i prostotą swych haseł.
Szolman bywał także w Polsce, tuż
orzeł wojną ćw'a‘ową. Jeździł do Lsn»na do Porortna (obok Zakopanego). W
Pcroamżł odbyta się we wr-eśniu 1912
roku t. zw. „II-ga narada" Centralnego
Komitetu z działaczami partji. Tę naradę opisuje Szołman obszernie. Ciekąwe — na kilkunastu uczestników - było

Coś przypomina — szarpiący — i-wist
lokomotyw —
nic nie przytłumi — nic zgłuszy — straBotdygolmc — w slukotaeh — kola stasplączą, poplączą — na zawsze — życia
osnowę — —
Rozdygotane w swym pędzie — w dal
blyskawicznjm —
porwą, uniosą — i runą w trwogę paAh, zatrzymajcie ten pociąg — zaram się
zanim się zwali — i zmiażdży tych, co
CZESŁAW CIBPUSSKl.

aż dwóch prowokatorów — poseł Mali
| nowski i Lobow (rozstrzelany w 1918).
Brał udział Trojanowski (obecny poseł
sowiecki w Waszyngtonie). Malinowski
mebawem wsypał Szołmana, gdy ten
w róoł do Rosji (w Jekaterynosławiu)—
tak iak przedtem wsypał Stalina. Na tej
„naradzie" Lenin szczególny nacisk
kładł na kwestię narodowościową, któ
rą sam referował.
Zajmująca książka. Bardzo ciekawe
sa te stronnice, gdzie Szołman opisuje,
jak z polecenia partji tuż przed rewolu
cją październikową konspiracynie prze
prowadził Lenina, ukrywającego się
gdz;eś w okolicach Petersburga — do
Finlandji. Było to bardzo trudne zada
nie, bo Lenina policja, szpicle, junkrzy
szuka'i wszędzie. Lenin omal się nie
wsypał podczas nocnego marszu. Przez
granicę przedostał się ucharakteryzowany, w peruce, jako „palacz" na lokomotywie, prowadzonej przez „swego"
maszynistę.
Ciekawy także opis przebiegu ludo
we; rewolucji 1917 r. w Syberji.
!
I
KAZIMIERZ CZAPIŃSKI
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Bernard, Eiscn Maks, Schechner Ber
nard, Brecher Simon i Piepes Gerszoa,
wzięte sobie aa cel uprawianie nielegal
nego procederu pośredników.
Te pijawki społeczne polecają praco
wników na kaucje i pobierają od zapośredniczonych sute „faktorze", docho
dzące do kilkudziesięciu złotych. Przy
jęci przez faktorów nic otrzymują rzecz
jasna należnego wynagrodzenia, przy
ozem wprowadzają chaos i demoraliza
cję do zawodu. Przedsiębiorcy chętn'c
korzystają z usług tycb pijawek, skoro
udaic im się pobrać kaucje, którę uży
wają jako kapitału obrotowego dla wła
snego użytku.
Związek pracowirków gastronom-.cznych, prowadzący bezpłatne biuro pośredalctwa pracy, nie jest w możności
l z powyższych względów skutecznie
przeciwstawić się wzrastającemu bezro
bociu i kierować bezrobotnych na wol
ne miejsca, mimo że w myśl obowiązu
jących Ustaw każdy przedsiębiorca po
winien przyjmować do pracy wyłącznie
zarejestrowanych w społecznem biurze
pośrednictwa pracy bezrobotnych pra
cowników,
W tycb warunkach bezrobotni rozpa
czliwie patrzą na machinacje bezkarnie
grasujących w zakładach gastronomicz
nych nielegalnych pośredników, którzy
nawet szantażują wobec przedsiębior
ców tych pracowników, którzy się
wrzbranMą dawać im łapówki i grożą,
że zapośredniczą takich, którzy im daChcąc wreszcie skończyć z plagą nie
legalnych pośredników, Związek pra
cowników gastronomicznych wniósł ob
szerny memoriał do Starostwa Grodz
kiego, wskazując, jak skuteczne zwal
czyć te pijawki społeczne, wymieniając
wypadki pobierania faktornego, oraz
poda:ąc środki, jakie Władze winne
przedsięwziąć w tym kierunku.
Tylko przez energiczne zwalczenie
plagi nielegalnych pośredników można
będzie uregulować należycie działal
ność związkowego sprzecznego biuro
pośrednictwa pracy, co w dobie wzmo
żonego bezrobocia iest rzeczą pierwszo
rzędnej wagi i w znacznym stooniu umożliwi bezrobotnym pracownikom otrzymanie pracy.

Wciąż nowe kartele
Jak się dowiaduje agencja PID osta
tnio podpsane zostały dwie nowe umo
wy — syndykaokie w przemyśle metaiurg cznem Zorganizowany został nowy
syndrkat labrykantów odważników me
talowych Pozatem powstało w formie
syndykatu zrzeszenie producentów la
nych naczyń metalowych. W ten sposób
kartelizoja w przemyśle metalurgicznym
postępuje ciągle naprzód.

Str. 3

Niedziela na boiskach

Ż y c ie W a r s z a w y
Bezpłatny węgiel dla ubogie] ludności

Z g ło d u

Zarząd miasta zakupi} 322 torony
gla, który będzie bezpłatnie rozdany u-

. a 25-letnia Felicja Brawarska, bez pracy i bez
domna. Policjant przewlóz B. do ambu
latorium Pogotowia, gdzie lekarz stwier
dzil osłabienie z głodn. Po udzieleniu
pomocy, nieszczęśliwą przewieziono do
III komisarjatu.

stacje opiebędą bony, na
których upoważnieni przez
isla składnicy wydawać będą
Dla ułatwienia ludności
. .
nia węgla rozdawnictwo odbywać się
będzie nietylko za pośrednictwem pun
któw sprzedaży Zakładów Opałowych
Zarządu miasta, ale również przy współ
udziale składników prywatnych.

Bójka w areszcie
h Ajeh
r. B:S s
_ . y Sobótka,
ii kamaszami. Sąd grodzki XII oddziału ska
zał Szczypiora na 20 zł. grzywny lub 4
dni aresztu, Ajchenbauma na 5 zł. —
lub 1 dzień aresztu. Sobótkę zaś unie-

Kronika Organizacyjna
Egzekutywa W. O. K. R. P. P. S.
W środę, dn. 2 stycznia 1935 o godz.
6.30 w. odbędzie się posiedzenie Egze
kutywy Warszawskiego Okręgowego
Kom. Robotniczego w lokalu własnym,
Długa 21.

przejmie
dawnictwo węgla śród najuboższych Żydów.
I.

Rozprawa nożowa

NOWA TOMBOLA: „Czarny kot" :
,Całuj mnie jeszcze".
NIL: „Jej tajemnica" 1 rewja.
PAŁACE: „Ucieczka przed ślubem".
MIEJSKI:

MIEJSKI

C A P IT O L
Początek 3. I. 7. 9

„ESKIMO“

CZARNA PE R L A
R E R liB S H S

CASINO: „Córka gen. Pankrasowa".
COLOSSEUM: „Przeor Kordecki".
COLOSSEUM MAŁE: „Bożek Mórz
Południowych".
CORSO: „Cień szczęścia" i rewja,
CZARY: „Miłość Tarzana".
EUROPA: „Uwodzicielka".
FAMA: „Petersburskie noce".
FILHARMONIA: „Śluby ułańskie".
FORUM: „Kocha... ługi... szanuje".
GLORU: „Wróg kobiet" 1 „12 krzeHELlOSr, ,Czy Lucyna to dziewczy
na".
ITALJA: „Zdobyć dę muszę" i rewja.
KOMETA: „Melodie cygańskie" 1 reLOS, „AL 14 z
LUX: „Syn Indji".
MAJESTIC: „Wyspa skarbów".

KLĘSKA BOKSERÓW BRNA W ŁO
DZI. W Łodzi odbył się w niedzielę przy
widowni międzynaro-

drużyny
MISTRZOSTWO POLSKI W HOKE łódzkiej w stosunku 14:2.
JU. We Lwowie odbył się w niedzielę wie- , Walka toczyła się o puhar, ufundowany
czorem mecz hokejowy o mistrzostwo Pol- , przez radę miejską Erna.
Warszawianką. ! MECZ BOKSERSKI WE LWOWIE. W
Zwyciężyła
międzyklubowym meczn bokserskim lwow
5:2 (0:0. 2:0, 8:0). Czarni i
ska Hasmonea pokonała krakowską Wisłę
żope zwycięstwo, Cyfrowo w
wiele wyższy, gdyby

Malicką, Gorczyńską, Węgierką i in.
TEATR POLSKI: Dziś arcydzieło Mic
kiewicza , Dziady" w inscenizacji L. Schli-

TEATR LETNI: Dziś
TEATR WIELKI: Dziś, 8 wiecz „Car
men' z Wermińską oraz Lodą Halamą na
czele baletu. Wtorek „Faust1' z Nocą Walpnrgji.
TEATR NARODOWY gra dziś arcydzie
lo Fryderyka Schillera „Intryga i miłość"
w przekładzie jnljana Tuwima, z Solskim,

("oczątek o tfoSz. 5.—8.—1A
Niedziele i święta: 4. 6. 8 1 10
KINO

wezwano Pogotowie. Lekarz stwierdził
u Galbarczyka 3 rany cięto-kłute ple
ców, u Komorowskiego zaś 6 takichźe
ran pleców, szyi i głowy. Po nałożeniu
opatrunków, rannych przewieziono do
szpitala Dz. Jezus.
Policja VI komis., zajęła się odszuka
niem sprawców zbrodniczego napadu.

NA TORACH HOKEJOWYCH PO
ZNANIA. Towarzyski mecz hokejowy po
między mistrzem Polski AZS Poznań a
Wartą przyniósł zwycięstwo akademikom
1:0 (ÓiO, 1:0, 0:0).
ZWYCIĘSTWO POGONI NAD HASMONEA. W towarzyskim meczu hokejo
wym we Lwowie Pogoń pokonała Hasmoneę 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).
ZWYCIĘSTWO AZS NAD UKRAINA
W HOKEJU. W towarzyskim meczu hokejowymAZS pokona! Ukrainę 7:0 (1:0,
8:0, 3:0).
Ppkę

C o g raią w te a ir a c h ?
•TEATR .ATENEUM" jeszcze tylko dni
kilka graó będzie komedję Marji Morozowicz - Szczepkowskiej „Typ A”.
W dniu 3 stycznia 1935 r. teatr „Ate
neum'' wystąpi z premjer? wielce oryginal
nej i dowcipnej kuemdji Jana Chlumberga
..Niebieskie Migdały" w reżyserji Wiktora

Co wyświetl aiq kina7
APOLLO: „Młody las".
ATLANTIC: „Uwielbiana".
ANT1NEA: .Królowa niewolnik
„Precz z tetśriową".
AMOR: „Więzień z Kajenny".
AS: Do 6-ej „Kablrja", od 6-ej

nem zwycięstwem Craeowii
8:2 (0:0, 2:0, 1:2).
W niedzielę

D w ie o s o b y r a n n e
W bramie domu Sienna 90, na loka
torów tegoż domu: 22-letniego Romana
Galbarczyka robotnika i 20-letniego
Władysława Komorowskiego, malarza,
napadło 4 uzbrojonych w noże niezna
nych mężczyzn. Napastnicy poranili
łodzieńców i zbieg" " •
c krw6ą, przyszli d

OGNISKO ZWYCIĘŻA LEGJĘ 3:2. Na
orze Legji w Warszawie odbyt się w nieizielę oczekiwany z dnżem zainteresowa•kejow
Legją. Zwycięw stosunku 8:2 (2:2,
1:0. 0:0).
SENSACYJNE ZWYCIĘSTWA CBACOVH NAD WIENER EISLAUFVERN Rozegrany w sobotę
Krakowie mię
dzypąrodowy mecz hokejowy pomiędzy Cra
covią a słynni

P AA RNO L D

; Romanówną,
Symem w rolach głównych.
: MAŁY. Dziś sztuka Somraerset
a „Karolina'' z Mieczysławą ćwią i StefaTEATR KAMERALNY: Dziś sztuka A.
Strindberga „Ojciec". Tytułowe role grają
TEATR „STARA BANDA". Dziś rewja
„Banda w komplecie" z udziałem całego zeTEATR „WIELKA REWJA". Dziś reTEATR NA KREDYTOWEJ Ostatnie
dni
TEATR „COMOEDIA" (Karowa 18).
gra codziennie o godz 20 tragedję SL Mło
dożeńca p. t. „Herod".
TEATR DRAMATYCZNY (Hipoteczna
8). Codziennie komedja muzyczna „Narze
czony z wymówieniem"
„MIGNON": „Wiwat Nowy Rok".
Dnia 31-go grudnia rb, o godz 12 w no
cy: „Szalona noc Sylwestrowa".
Z FILHARMONII. Jutro we wtorek da
ny będzie poranek, poświęcony mnzyee poi
sklej. Orkiestrą dyrygować będzie p. Na
wrot. Solistami będą pp. Aniela Szlemińska (śpiew) i prof. Lefeld (fortepian).

STAN POGODY w|° PIM
LLOYD

DZIŚ POCHMURNO, ALE CIEPLEJ.
Mróz lżejszy, na zachodzie odwilż. Zachrau
rżenie przeważnie duże i opady. Wiatry umiarkowąne południowo - wschodnie i p»

PONIEDZIAŁEK, 31 grudnia.
645 Kolenda. 6 48 Muzyka z płyt. 6.52.
Gimnastyka. 7.07 Muzyka z płyt. 7.15. 7 5 la t istnienia
Dziennik poranny. 7.25 Muzyka z płyt. „Ty-odnika Ilustrowanego"
7.85 Chwilka pań dopra 7.40 Program. 7.50
Ukazał się jubileuszowy tumer „Ty. 12.00 Hejnał.
Przegląd ' Rodnika Ilustrowanego" z okazji 75-ic’ --owej cia tegb pisma Na treść składają si«.
oper artykuły Jana Muszkowsk'ego „Tygoeks- ; dnik Ilustrowany 1859 — 1934" obrazuG. Pucciniego",
Lek- ; jący historję „jubilata”, wspomn-onia
porcie polskim,
I
! Jarosława Iwaszkiewcza > Kazimierza
cja języka nion iecklego. 17.00
17.35 Czechowskiego o „Tygodniku Iiustrowatepianowy. 17.25 Skrzynka
„Walka i ' nym", Stafisława Wasylewskiego szkic
Muzyka salonowa z płyt. 17
'
’ o Zygmuncie Noskowskim. Tymona t«-_
zbrodnia wśród roślin", l f “
leekiego „Mit poezji na’mtodszei", kry
nicza. 18.10 Przegląd filn
tyczny szkic Leona Pomirowskiego ,.Dd
cert solistów ze Lwowa. 1
realizmu do realizmu", Stanisława Ro
ku—jak woda w potoku"
dzieci). 10.00 Muzyka salonowa 19.25. goża „Pisarze" Dz;ał poezb reprezen
Chwilka społeczna. 19.30 „Gdy na przeło tują: Józef Czechowic Maliszewski.
mie roku dojrzewają pomarańcze". 19 45. Kontsantv I. Gałczyński, Mieczysław
Program. 19.50 Wiadomości sportowe. Jastruń. Leopold Lewin. Karol Drczd20.00 Muzyka lekka 20.45 Dziennik wie :.er. W dziale prozy literackiej zamiesz
czorny. 20.55 Jak pracujemy w
czono fragmenty i nowele: Zygmunta
21.00 Koncert. 21.45 Feljeton p. L „Tylko Nowakowskiego. Michała Rusinka, Adanaprzód". 22.00 Koncert 22.15 „Syl *“
ma Caiisa. Numer jubileuszowy posiada
wa antologja aktorska". 22.45 Przeboje i pozatem obszerny dz'ał kroniki, ilustra
melodje z r. 1984. 23.00 Wiadomości mete cją oraz kolorową okładkę reprodukcj.
orologiczne. 23.55 Mazur z op. „Halka". obrazu Żmurki.
2400 Bicie zegara. 24.00 a) Przemówienie
noworoczne Naczelnego Dyrektora P. R„
O Tfc<lS 7E *H ł
dr. Zygmunta Chamca, b) Polonez a-dur PPOBME
Chopina. 00.10 Specjalna audycja dla Polonji Zagranicznej. 00.25 Muzyka taneczna A.A.A.A.A.) TJPH41Y
z kaw. „Gastronomja". 1.00 Wesoła audy
automatyczne ratentowane 3722. złotych 50
cja sylwestrowa p t „Sąd nad Rokiem oraz
nowoczesne kozetki, otomany. Warunki
1934". 2.00 Muzyka taneczna „Płyta za

5.

Kronika krakow ska
PETIT TRIANON: J a mam tempera
ment" i „Kocha, Lubi, Szanuje".
PROMIEŃ: „Płonąca prerja" i „5 prze
klętych dżentelmenów".
PRAGA: „Czy Lucyna to dziewczy“ r IALT oT „Wesoła Parada".
RAJ: „Droga olbrzymów".
RIYiFRA: „Chłopcy z Placu
ROXY:
“
STYLOWY: „Stworzona do
nia".
SŁONCE: „Ręka mśdciela".
SOKÓŁ: „Ich noce" i „Przygody Flipa 1 Flapa".
ŚWIATOWID: „świat się śmieje"

MASKA: „Ostatni ataman" i „Kobieta
TON: „Viva V lla".
UCIECHA: „Maskarada".
UNJA: „Katarzyna Wielka" ■

Tradycyjną zabawę Sylwestrowa
urządza

R a d a Z w ią z K ó w Z a w o d o w y c h
' s a li Domu G ó rn ik ó w A le la K ras iń sk ie g o 16
Poczętek o g. 9-ej wjecz. Wstęp 1 zł ™

Z a n o s i s ię n a zm a n y
w m a g istr a c ie
miennego, niewzrusząlę lata, zi
nia się pogoda, zmieniają się rządy; sło
wem wszystko i wszyscy ulegają zmiaŁom. Nawet tak czcigodna instytucja,
jak magistrat, również ulega zmianomRzecz naturalna — personalnym. Podo
bno Nowy Rok przyniesie odnowienie
najwyższej magistratitry naszego groduJeden z wiceprezydentów ma ustąpić
trochę na własne żądanie, trochę na żą
danie innych, Na miejsce jego jest już
upatrzony kandydat w osobie wybitnego
przedstawienia BB„ który oddawna za
biegał o mandat v. prezydenta. Drugi v.
prezydent ma ustąp'ć wyłącznie na żą
danie innych. Dlaczego? Wszyscy o tem
wiedzą tak. że zbyteczną jest rzeczą pi
sać o tej sprawce Chodzi jeszcze o t. zw.
prestiż, o ratowanie honoru Prawdopo
dobnie jednak względy te nie odegrają
decydującej roli. Nacisk opśnji jest zbyt
wielki, aby można go byló zlekceważyć.
Wreszcie
opróżnione miejsce 3-go

yiceprezydenta ma objąć kombatant ży
dowski, dyrektor „Caro" p. Spira. Mimo
siii-ycŁ sprzeciwów ze strony radnych
żydowskich, p. Kaplickiepiu udało się
przeforsować jego kandydaturę.
Tak więc ludność miasta z Nowym
Rokiem otrzyma nowych włodarzy. Czy
to co jej pomoże? Jesteśmy pewni, że
nie. Polityka gminy pozostanie ta sama.
Osoby się zmienią, system pozostanie.
Miejmy nadzieję, że nie na długo.

Repertuar
TEATR POLSKI:
Poniedziałek 81 b. m. „Krakowskie Zu
chy' godz. 20.
Poniedziałek 31 b. m. „Wesołek Sylwe
strowy" godz. 2315.
Wtorek 1 stycznia Ju tro pogoda" g. 16.
Wtorek 1 stycznia „Domek ż kart" g. 20.
środa 2 stycznia „Polityka i miłość, g. 20

Rad.o krakowskie
lorek, 1 stycznia.
audycja poranna. 10.05
<a z płyt. 10.30 Nabośw. Krzyża. 11.57 Sy. 12.08 Z Warszawy:
logiczne. 12.05 „10 mlteatrzc". 12.15 Koncert z Filharmonji Warszawskiej. 14.00 Z Wars
sola muzyczka i scenki ludowe. 15.00 Z
Warszawy: feljeton: „Na Nowy Rok".
15.15 Walce Tzihara. 15.25 Ze Lwowa: „Bab
eioch w gościnie u Szczepka". 16.40 Mar
sze z płyt 15.50 Feljeton: „Polskim jach
tem na Bałtyk". 16.00 Popularne utwory
symfoniczne. 16.20 Z Warszawy: recital
skrzypcowy. 16.45 Z Warszawy: słuchowi
sko sylwestrowe. 17.10 Z Warszawy: mu
zyka do tańca. 18.00 Wiadomości bieżące.
18.15 Z Warszawy: muzyka lekka. 18.45
Z Warszawy: szkic literacki. 19.00
Z Warszawy: muzyka lekka. 19.20 Z War
szawy: feljeton aktualny. 19.30 Płyty,
19.50 Z Warszawy: wiadomości sjiortowe.
19.56 Lokalne wiadomości sportowe. 20.00
Transmisja z Warszawy: operetka Jedna
jedyna noc". 22.15 Koncert reklamowy.
2230 Z Warszawy: muzyka taneczna. 23 00
Z Warszawy: wiadomości meteorologiczne.
23 05 Muzyka taneczna. 24.00 HejnaŁ

Robo.nicy popierajcie
swoje pismo codzienne

Str. 4

SZTAFETA ROBOTNICZA

Sport robotniczy a narciarstwo
U zarania ludzkości, kiedy człowiek
z golemi rękami szedł do wałki z ota
czającą go wrogą przyrodą aa zdobycie
pożywienia, nrasiał wykazać wielką
sprawność, siłę fizyczną i zwinność aby
zdobyć środki do życia.. Tutaj ibiorą
swój początek te czynniki, które póź
niej świadomie opanowane i rozwijane
stworzyły to, co dzisiaj nosi miano spor
tu. Życie koczowniczych plemion ger
mańskich jest typowym przykładem tegoj jakie usługi siła i cielesne wyrobie
nie oddawały w walce o byt. Dopiero
u starożytnych Greków i Rzymian kult
cielesnego piękna, a z mim związane
historyczne święta narodowe, tak zwa
ne igrzyska olimpijskie podniosły wy
czyny fizyczne do godności wysokiej
sztuki, cieszącej się wielką czcią boską
i ludzką. Nie trzeba tu zapominać o
tem, że ta gloryfikacja siły i piękna da
ta ludzkiego tkwiła korzeniami w gran
icie polityki państwowej, mającej na ce
lu tworzenie szlachty bojowej.
Zmieniały się poprzez wieki ustroje
państw, zmieniały «' formy
'
ekonomiozi społeczne. Na idowni dziejów powił się kapitalizm. Dzisiejszy system
produkcji zmechanizował pracę człowieka, doprowadził do szczytu możli•wości eksploatacji jego sił fizycznych i
óuchowych. Z kapitalizmem pojawiła
sze nowa klasa społeczna — proletariat,
* n.w,
-A.I- _ „

wszystkich towarzyszy sportowców,
którzy pragną opanować tę gałąź spor
tu, aby już od teraz każdy zaoszczę
dzony grosz odkładali z tygodnia na
tydzień, z miesiąca rja miesiąc, a jesteś
my pewni, że w najbliższym czasie po
wstaną wszędzie tam gdzie istnieją ro
botnicze organizacje sportowe liczebnie
silne sekcje narciarskie. A potem wy
datki na wydeczki (przy wprowadzo
nych obecnie dużych ulgach kolejowych)
me są zbyt wielkie: trochę prowiantu
do plecaka, grosze na i.ccieg i herbatę
nie wchodzą prawic w rachubę; jako
tako zorganizowana kasa pożyczkowa i
wypożyczalnia sprzętu narciarskiego po
zwoła i szerokim rzeszom towarzyszy
sportowców wejść w nową- nieznany
sobie dotychczas świat piękna. Wiemy,
że i te wydatki będą dla wielu poważ
nym uszczerbkiem, ale nie należy zapo
minać, że każdy sport jest szkoła samozaparda się, odmawiania sobie wielu
rzeczy; kto ze sportowców tej szkoły
nie przejdzie ten nigdy może nic zoba| czy wspaniałości zimowego piękna,
i Sport narciarski nie jest dla nas re
, karstwem dla wrezerpanego organizmu;
: wreszcie i my musimy coś więcej zobaczyć w życiu niż brudny i ciasny war• sztat, czy napełniony kupieckim gwa
i rem i bezdusznośdą kantor biurową-.
.
raz
w zimie bodaj przez kilka
dni w górach i na długie tygodnie po
krzepił się mroźnem kryształowo czystem powietrzem, ten przyzna jak nie
zrównanym pięknym j zdrowym wyczynean jest wysrfek narciarski. W bezpoSredniem. obcowaniu z przyrodą znajduje

człowiek zaszczuty i zaparowany nowe
siły do pracy, do życia, do wałki o lep
sze jutro,
Polska jest krajem bogatym w tereny
narciarskie, a zwłaszcza Zagłębie Śląsko-Krakowskie, z Beskidem Zachod
nim i Tatrami oraz Wschodnia Małopol
ska z Karpatami Wschodniemi, tak, że
możemy z łatwością bodaj kilka dni w
zimie spędzić w górach. A jednak tak
mało 2 pośród nas poznało prawdziwą
wspaniałość zimy. Jakież to wielkie
podniosłe uczucie, kiedy się sunie lasem
wśród fantastycznych kiści śnieżnych,
kiedy się z uczuoiem świeżości i swo
bodą- znaczy za sobą ślad wolnej wę
drówki. Narciarz musi się chociaż raz
sam, zupdnie sam znaleźć wśród tej
białej nieruchomej ciszą-, musi ją prze
żyć, żeby zrozumiał to czego wyrazić
się nieda. Wówczas dopiero odczuwa
się radość swego istnienia, oswobadza
się świadomość tego, że jednak jest się
człowiekiem, a nie bezduszną maszyną
bez nadziei, bez jutra. Dalsze upiększa
nie słowem sportu narciarskiego byłoby
tylko daremną próbą oddania jego pra
wdziwej wielkości.
Robotnicy sportowcy, przystępujcie
jaknajszybciej do masowego organizo
wania się w sekcjach narciarskich, a
przekonacie się sami o potężnem zna
czeniu tego sportu. Nie możemy stać w
miejscu: wszystkie dobra fizyczne kul
tury muszą, i być przez nas zdobyte. Z
fizyczną tężyznę mas proletariackich
krzepnie energja do walki rewolucyjnej
z faszyzmem, do walki o socjalistyczne

Zlot zim owy Z.R.S.S.
w Zakopanem
Tuż bezpośrednio po Kongresie pro
jektowaną- był zlot zimowy Z. R. S. S. w
Zakopanem.
Liczna grupa towarzyszy delegs.tów udała się pociągiem z Kongresu katowic
kiego do Zakopanego.
Przybyły grupy Warszawy, Łodzi,
Gdańska, Krakowa, Śląska i innych miej
scowości. W liczbie 28 osób przyjechali
towarzysze węgierscy.
Pierwszy Robotniczy Ośrodek Górski
nie mógł pomieścić tych wszystkich, któ
rzy chcieli wziąć udział w Zlocie, mu
siano więc wynająć ponadto kilka pensjo
natów, aby polokować uczestników.
Zlot zapowiadał się wspaniale i mógł
by być świadectwem wzrostu sił naszej
organizacji.
Niestety, temu wszystkiemu stanęły
na przeszkodzie warunki atmosferyczne.
W calem Zakopanem nie było zupełnie
śniegu, imprezy przewidziane, musialy
być odwołane..
Aby powetować sobie straty i nie
stracić napróżno czasu zorganizowano
szereg wycieczek górskich.
Pierwszego dnia udano się na Halę
Gąsienicową.
Rano odbyły się zbiórki poszczegól
nych grup i spotkanie na punkcie zbor
nym. Stąd udano się wspólnie na Halę.
Ogólne zainteresowanie budziło wśród
przechodniów, gdy drogą na Kuźnicę w
szeregach szły grupy sportowców robot
niczych ze śpiewem pieśni rewolucyj
nych, obcych w tym terenie.

zalewano sobie sprawę, że Zakopane
przestaje być udziałem tylko „możnych
tego świata", że idzie wziąć go w posia
danie młodzież robotnicza, która pragnie
tu czerpać siły i wypocząć do dalszej
walki o nowe jutro.
Po zwędzeniu Hali i Czarnego Stawu
udano się zpowrotem do miejsc zakwateWieczorem w lokalu Oddziału Zako
piańskiego T. U. R. odbyła się akademja
na cześć przybyłych gości.
Przemówienie o znaczeniu turystyki
dla klasy robotniczej i zadaniach robot
ników sportowców w propagowaniu jej
wygłosił tow. Czapiński. O roli sportu
w ruchu robotniczym mówił tow, Micha
łowicz.
Pozatem przemawiali przedstawiciele
tow. tow. węgierskich i gdańskich.
Huczne oklaski wywołało, gdy przed
stawiciele robotników polskich, węgier
skich i Niemców gdańskich podali sobie
ręce, przyrzekając prowadzić wspólna
walkę o wspólne ideały.
Imponująco wypadł odśpiewany .współ
nie i jednocześnie hymn młodzieży ro
botniczej w czterech językach: polskim,
niemieckim, węgierskim i czeskim.
Na dalszą część akademji złożyły się
djalogi, śpiewy i tańce góralskie, które
znalazły żywy aplauz szczególnie wśród
towarzyszy węgierskich i gdańskich. •
Wspólna wieczornica dopełniła pierw
szego dnia zjazdu.
W drugim dniu odbył się szereg wy
cieczek grupowych do Morskiego Oks,
Strążyskiej, Białego Potoku i t d.
Z zadowoleniem i mocnem postano
wieniem aby niedługo tu powrócić, rozieżcSżaao się do domu.
Pierwszy krok został zrobiony.
Odtąd i robotnicy odwiedzać będą Za
kopane, zwłaszcza przyczyni się do tego
Ośrodek Górski, stworzony wysiłkiem
Zarządu Głównego Z. R. S. S.
Młodzież robotnicza idzie zdobywać

Zrodził się także sport robotniczy,
który ma swoją odrębną w historii pro
letariatu rolę do spełnienia. Kapittąi
dokonuje straszliwego spustoszenia w
naszych organizmach, z bezwzględnym
S. Kt.
cynizmem okrada nas z rzeczy najcen
niejszej — zdrowia i dlatego musimy
w sporcie szukać przedewszystkiem ra'unku przed zupelnem wyeksploatowa
niem nas z tych sił jakie nam do walki
z ustrojem nędzy i wyzysku pozoslają.
Musimy poczynione wyrwy zapełnić no
wym zasobem zdrowia, musimy w spor
cie szukać przeciwwagi w podcinaniu Zniesienie karencji przyczynkiem do handlu żywym towarem
naszego bą-tu przez kapitalizm. I to jest
Nie dlatego, że byłem autorem wpro- ] brej woli, bezinteresownie? A czy tylko tu polskiego. W jaki sposób przeciw
najważniejszem zadaniem sportu r o l 
łigowych klubach się skończ’
działamy handlowi żywym towarem, w
niczego i tytko taki charakter musi wadzenia karencji, wołam o jej podtrzy
on nosić, jeśli chce być sportem maso manie, ale dlatego, że widzę przed so za krótkowzroczność. Lepszy interes na jolki sposób uchronimy kluby od klęski
wym. Burżuazja bajdurzy „o czystym bą obraz zastraszającej demoralizacji zniesieniu karencji zrobią kluby fabry ogalacania ich z najlepszych graczy, ja
sporcie" niby sztuka dla sztuki. Jeszcze w sporcie piłkarskim na wypadek jej czne. Z utęsknieniem czekają one na ką tamę położy się niezaspokojonym akilka lat temu uważała go za luksus, za zniesienia. Przypomniany sobie: dopie I moment formalnego zniesienia karencji. petytom klubów fabrycznych? Czy nie MARYMONT - SKRA 1:4 (0:2 1:1 0:1)
krzyk mody i w swym snobiźmie ohcia- ro przed paru dniami rozmwialem na I Już dzisiaj rozmaite „Skody", czy ma siły, któraby zawczasu wkroczyła?
Na boisku RKS „SKRA 1 odbył się
la go uprzystępnić tylko dla wybranych. ten temat z byłym przewodniczącym i „Chełmki" zapowiadają, że muszą wejść Odbywały się i odbywają konferencje wczoraj pierwszy w tym sezonie, mecz
Ale życie zadało kłam tym hasłom. Ży komisji PZPN, która przed dwoma laty , w najbliższym czasie do Ligi, gdyż po- P. U. W. F. Nakreślono szeroki plan hokejowy na lodzie pomiędzy drużyna
cie dzisiejsze stworzyło masowe organi miała opracować wnioski strukturalnej | starają się o najlepszych graczy w Pol działania. Pięknie! Nareszcie przypom mi Marvmon!u i Skry.
, . ;
zacje sportowe, Uczące zagranicą dzie przebudowy organizacji PZPN, p. Mallo- sce. Liga będzie kaperować graczy z niano sobie o sporcie reprezetnacyjnym!
Mimo braku treningu obie drużyny
siątki i setki tysięcy członków. Życie wem. Na komisji tej rzuciłem koncep rozmaitych klubów A, B, klasowych, Doskonale, ale dlaczego nie myślano wykazały dość duże umiejętności-) sjręr.as uczy, że w dzisiejszej posuniętej do cję: należy wprowadzić oficjalne zawo będzie podcinać byt i egzystencję klu nic o umoralnieniu sportu. Są w świę botfę w opanowaniu lak krążka jak i sa
dowstwo.
A
kiedy
wniosek
ten
nie
ubów słabszych organizacyjnie, a posia cie Ligi powołane do tępienia handlu
potwornych form walce o byt, ostać
się łatwiej mogą te warstwą-, które się zyskał większości, zaproponowałem dających w swych szeregach utalento żywym towarem, czy nie znajdziemy w
Gra naogół równa wykazała większą
lepiej fizycznie uodporniły. Masowego trzyletnią karencję Pamiętam miny wanych piłkarzy, zaś kluby fabryczne, sporcie polskim, szczególnie piłkarskim, dyspozycję strzałową w zespole „gospo
charakteru sport nigdybą- nie osiągnął, członków komisji. Byli zaskoczeni. Za opływające w dostatek i fundusze dys instytucji, któraby zwalczała i nie do darzy. co uwydatniło się zwłaszcza w
gdyby był tylko luksusem, gdyby był żądano przerwy w obradach, a potem pozycyjne fabryk, czy przedsiębiorstw, puszczała do handlu gwiazdami piłkar- pierwszej . terci: zakończonej wynikiem
tylko krzykiem mody. Ostatnia olimpia potoczyła się dyskusja, I kiedy wypadło kupować będą, nieiylko graczy A-klaso- skiemi? Nie będę się sprzeczał o nazwę, 2:0 dla Skry. Współpracownik nasz,
da robotnicza w Wiedniu’była potężną wszystkim członkom, wchodzącym w wych. a!e w pierwszymi rzędzie już wy niech się to nie nazywa karencją, dja- który miał możność ostatnio widzieć w
mamłestacją i przeglądem dorobku spor skład komisji reagować na ten wniosek wołanych, sławnych, rekrutujących się blu sprzedam tę nomenklaturę, która Katowicach zespół Gdańska i Śląska z
lowega całego świata robotniczego, jak szczerze, odruchowo, wszyscy, jednomą-śl z klubów ligowych. Stać ich będzie na nie pozwala spać niektórym menerom zadowoleniem stwierdził wysoki poziom
również olimpiada robotnicza w Miirzu- nie oświadczyli się za tym wnioskiem. to! I co im kto zrobi? W ten sposób ligowym i klubów fabrycznych. Chodzi hokeja lodowego wśród RKS-ów-stolicy.
schatag dowiodła, że i sporty zimowe Nawet przedstawiciele Ligi, między in Liga podetnie pień gałęzi na której sa o treść, o zaaplikowanie takiego środ
Bramki strzelili dla Skry: Biazałek II,
ostatnio zwycięsko wkroczyły w robot nymi obecny jej prezees płk. dr. Żołę- ma w imię kaperowania graczy A-kla- ka lekarskiego, by pacjenta chorego na Smosarsk: II, Berkowski i Jentkowski
nicze organizaoje sportowe całej niemal dziowski. I to jest najbardziej charakte sowych się usadowi. Największem nie zakażenie krwi uchronić od śmierci, o- po 1, oraz Skultehy — dla Marymontu.
rystyczne! Dopiero, gdy do głosu do bezpieczeństwem są kluby fabryczne. czywiście moralnej. Skończyć z dekla
Lód świeży. Publiczności sporo.
Widzimy zatem, że z pośród wietu chodzić zaczęły interesy poszczegól Zapytajcie Łodzi, Warszawy, a dowiecie macją o służeniu sportowi, a zabrać
S. M.
gałęzi sportu i sporty zimowe odgrywa nych klubów ligowych, oraz fabrycz się ciekawych rzeczy. Zaglądnijcie na się do czynu konkretnego, któryby za- i
OD REDAKCJI.
ją w sporcie robotniczym poważną rolę. nych, poczęto się cofać. Znamy perype- prowincję. Taki sobie klub fabryczny świadczyłwidomie o tej dla niego fak- tje
tego
wniosku.
Z
wniosku,
by
ka
Wobec niedostarczenia przez Skrę
ofiarowuje innemu klubowi dyplom, a tycznej służbie.
Mimo trudności finansowych związa
nych z ekwipunkiem także i sport nar rencje zastosować bezwzględnie, uczy ua czolowem miejscu tegoż zamieszcza
wyników zawodów ciężkoatlctycznydh,
ciarski stał się w Rosji, w Niemczech, niono kompromis w obecnej formie, do napis klubu, godło fabryki i... wymalo
recenzji niestety nie możemy podać. ■
w Austrji czy w Czechosłowacji spor puszczającej wyjątki- . Przyznam się wany jaskrawym kolorem trzewik dam
tem robotniczym uprawianym masowo szczerze, że te wyjątki psują sprawę, ski. ...A potem będzie się zaklinał, że
Masowe wycieczki i obozy zimowe po ale zawsze lepsza taka karencja z wy klub ten służy celom sportowym, a nie
zwalają już dzisiaj i nam poznać całą jątkami, niż żadna. Jeszcze przed jej celom reklamowym fabryki, która tak
wspaniałość zimy. Za oszczędności ro uchwaleniem cała opinja sportowa opo długo danych robotników w fabryce
bione przez długie miesiące wyrywamy wiedziała się za nią. Pamiętamy wywia swej zatrudnia, jak długo mogą oni ja
się na kilka dni w zimie w góry w szpil dy, wypowiadane przez kierowników ko gracze jej klubu, służyć celom rekla
kowe lasy, wietrząc płuca zawalone, sportu piłkarskiego i kierowników sek- mowym. Później jak wyciśniętą cytrynę
i życzenie kliku klubów, odczuwa- genci Wołaej Wszechnicy Polskiej, In
gęstym duszącym powietrzem warszta cyj piłkarskich poszczególnych klubów, wyrzucą na bruk, w myśl zasady mu
;h brak rutynowanych sił do prowa stytutu Oświaty Dorosłych i szereg dzia
ia zimowe; pracy kulfurair.o-oświa- iaczy oświatowych z Ruchu Robotnicze
tów fabrycznych, czy ciasnych biur. Od szczególnie ligowych. Wszyscy zgodnie rzyn zrobił swoje, murzyn może odejść.
:j t. z w. pracy świetlicowej, organ:- go jak; tow.: Czapiński, Piotrowski,
mawiamy sobie wielu rzeczy. Ale do za nią się oświadczyli. Wszyscy bez Taki klub kpi sobie z zarządzeń władz
ofiarności my jesteśmy najwięcej przy zająknięcia zapewniali, że pragną wy sportowych, wystawia do drużyny gra
I Robotniczy Ośrodek Wychowania Weychert - Szymanowska, Hryniewicza
zwyczajeni, Ta sama ofiarność i idea chowywać własny narybek i wyliczali czy niezgloszonych pod fatszywem na
znego, nl. Czerwonego Krzyża 20, wa, Wojciechowski i inni.
Kurs będzie trwał 2 tygodnie od 11
to
I kurs kierowników świetlic robotniczych.
lizm, które nas prowadzą w codzien z dumą swych wychowanków, wytyka zwiskiem, a kiedy władza go
‘ ka'
proceder swój dalej uprawia, Program obejmuje: 1) Poznanie robotni stycznia do 28 stycznia 1935 r. Wykłanej walce o lepsze jutro, prowadzą nas jąc innym, że posługują się zrabowanym
wszędzie tam, gdzie widzimy dobro i materiałem. A dzisiaj odwracają się od
i go na to. by karę w dalszym czego środowiska i jego potrzeb w dzie cty będą się odbywafty w poniedziałki,
piękno, prowadzą nas w objęcia piękna własnych słów. Przekreślają wagę wła- • ciągu ilosowaną płacić., Fabryka, która dżinie kulturalnej. 2) O kulturze prcle- środy i piątki w godzinach od 18—21
przyrody.
ysięcy wydaje na propagandę terjsekiej- 3) Zagadnienia społeczne w 16—9) po 3 godziny dziennie, w tem za
snego sądu. Powiadają, że po zniesieniu
Obowiązkiem naszym jako robotni karencji poziom piłkarski się podniesie, może zapłacić, kilkadziesiąt złotych. I literaturze. 4) Organizacja świetlic (me jęcia teoretyczne i praktyczne.
Opłata za cały kurs wynosi jeden
czych organizacyj sportowych jest jak że kapitanowi związkowemu łatwiej bę dlatego powtarzamy: wprowadzić zawo toda. pracy, samokształcenie indywidua!
najszersza popularyzacja sportów zimo dzie Zestawić drużynę reprezentacyjną, dowstwo, mieszane, czy nie. obojętnie., r.e i /zespołowe, czytelnetwo, konkursy zloty. Zapisy przyjmuje się do 8.1 1935
wych, a w pierwszym rzędzie — nar jeśli najlepsi gracze z całej Polski będą albo przetnijcie wrzód gangreny moral czytania, kształcenie artystyczne: teatr, roku. Należy zgłaszać je na piśmie na
ciarstwa. Zdajemy sobie sprawę z tego, zśzeręgowąńi w klubach ligowych. Po nej. w sporcie piłkarskim. A . jeśli zaayor chóry artystyczne, prace ręczne, recy adres Ośrodka. Telefonicznie informacji
że realizacja tego zadania, jest dzisiaj mijam absurdalność podobnego twier dowstwa nie wprowadziniy.; jeśli karen tacje zespołowe. Życie towarzyskie 1 udziela tow. Hryniewicz w godzinach
bardzo trudna. Zbyt wielkie jak na na dzenia, jako, że zagranicą zupełnie ina cja odpidnie, to co panowie, zwolenni- rozrywki. Ponadto odbędą się zwiedza od 14—17, tel. 941-00 Wb tow. Kania
nia dobrze prowadzonych placówek w godzinch od 14—19 wtorki, czwartki,
sze groszowe zarobki są koszty związa czej rozwiązuje się problem zestawiania
zniesienia, proponujecie
soboty tel. 10-19-07.
ne z ekwipunkiem, jednakowoż i tę tru reprezetnacyjnej drużyny, ale pragnę miejsce? Przecież trudno uwierzyć, by ! świetlicowych).
Pierwszy wykład odbędzie aię w !•
dność można przezwyciężyć ekwipując zapytać autorów zniesienia karencji, w tJajzacieklejszy uawet fanatyk swego i ' Dc wykładów zaangażowano sSy f»'
się stopniowo; przez rok cały i dlatego jaki sposób zjednają kluby ligowe tych klubu, nie umiał wyjrzeć poza nos wła- j chowe c rozległem przygotowaniu toore R. O. W. F. dnia U stycznia 1935 r. e
'■ tego miejsca zwracamy się do tych najlepszych graczy w Polsce? Tak z do- sny i nie zatroszczył się o eałość-spor- i tyrzncm i praktycznem. a więc: prele godzinie 18-tej.
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