Xr# 172 (1(544),

Rok XXVIII.

Warszawa, Wtorek 27 Czerwca 1922 roku.

NIECI ŻTJE

nliitniczy
Ceny ogłosztA i
w te k ś c ie (p rz e d kro o j Mk. 125
~
N e te ń r r ó
„
65
u j z w y c z a jn e
„
65
d ro b n e z a je d e n w y rv a »
30
j j C e n y o g ło s z e ń n a le ż y ro z u m ie ć
z a w ie rs z w y so k o ść l m ilim e tr
O głoszenia w NśNa n iedziel, o
draż
Fantazyjne I tab ele (b ilan se) 53i ..

C e tlT R fiL C lY
ftaninki pr»nu.-nafat/i
W Warszawie * odnoszeniem m!» sięcznie
Mk. 1100.—
Fe? odnoszenia
„ 95<X—
K» prowincji miesIgeŁ
w llOO—
2 c f TKCicą

1500.—

ORGAN PPS

O g ło sze n ia p rz y ję tą p a z a m k n ię c iu a i n i
n is tr a ć ti o 13 d r o i c j .

PK01ŁT&EJUSZ6 WSZYSTKICH KRAJÓWiACZCIC Się]

R e d a k cją p r z y jm u je in t e r e s a n t ó w

o d 1 - 2 p p . Z a z w ir o t r ę k o p i s ó w

Redakcja i Administracja: Warecka 7.

Administracja czyniła od 8 do 4-ej bez przerwy.
-------

.te rm in o w y Uruk o ,'I>SI JJ» ad m in istracji
n ic odfFOA^iziiA.

r e d a k c j a n i e o d p o w i a i a . T a i. R e d a k c j i I 7 S - 7 3 , A d m in . 1 2 J - H .

Konto czekowe P. K. O. Nr N 5 .

l - .- r .- i ------------.------------

K&Ha now a podw yżka taryfy obowfą*
zuie w szystkie przyjęte o g ło szen ia od
dnia zm iany cen bez u p rz e d n ie g o za*
w iadom ienfa.

iNumer pojedynczy

Kasa czynna o i II do 2.
- n ------------

----------------.--I— .-I

■--- _

mk.

R
achunki piatis wśrody.
----

— -.j» -

We czwartek dn. 29 czerwca r. b. o (jodz. 10 i pół rano w podwórzu Okrę
gowego Komitetu Robotniczego. F. P. S. Al. Jerozolimskie 6, odbędzie się

W i e l k i

W i e c

w spraw ie sytuacji politycznej. Przemawiać będą Iow. to w.: poseł Norbert Bar-

«cki, radni Rajmund Jaworowski, Tadeusz Szpotański oraz tow. tow. Szczypior
ski Hartleb, Kowalew, Gardccki. Dąbrowski i inni.

Koniec przesilenia.
Naresade — po trtsedi tygodniach zgodnie z zasadami korastytucyjnemi. Wóbec
(przk^eiiemje zawsze u nas trwa najmniej tego sprawa „interpretioiwaniia" t. pw. małej
Wzy tygodkiref) — kryzys gabinetowy mo- Konstytucji straciła znaczeame ałdsuaiSne.
(śna uważać za zafeonceony. Wcaoraj Komi Chyba, gdyby jeszcae pray óbeenym Sejimde
sja Główna •więdjPMońci^ 226 głosów prze : riasłajpcto znowu przesileni© gabinetowe.
ciwko 188 przy 7-hi wsfcrzyrniuiaoyoh się Bo *mała Koi^tytuoja* iHfinśejc tyifco na
przyjęła zaproponowanego pracz" Naozetaii- ozae obecnego Sejnm. Później aaś obowiąikfi Państwa premjera — p. Artura Śliwiń- j zywać bedą nonmałoe praeipisy Kooeitytusdrieęjo. P. Artur Śliwiński tworzy gaiMmet, i cji w sprawie tworzetnia Rządki.
Mórv — zgodnie z -przyjętym przez Sejm
W tym sporze o Korastytoeje brouffllśwniodkiem Z. P. P. S. — stenie w na)bli&- tmy zasady pHjszancwamia pe-ąwai, którą praiBzych ctaiach przed Sejmem osiem ©trzyma wiiaa naruszyła w sposób jaskrawy, zmieni* votum zaufania. Gabinet p. Siw ińskie niajac do gruntu ustawę za pcmocą uchwa
go nie bęctere miał w Sednie łatwego ży- ły- Broniliśmy także sprawy twionzeuła Rzą
•Ha, gdyż rozporządzą więfasaośeia zaflediwie du siposoibem możliwie ja‘knajiszybszyim,
30 głosowy a prawica niewątpiiiiwie nie bę ; najprostszym i na'jlogiiozsiiieijajym, przy pełdzie szczędziła wysiSfl.ów. aby przy tej ozy nem zabezpieccaeniu zwiieraclina’ctwia Sejmu
ionej sposobności podstawić p. ŚliiwińsUrie- nad1 Rządem, czego wya-aoem jest połitycKsnu nogę i wywołać nowe proeeUenie. Prze na odpowiedizl^almość gaibinetu onzed Śejsilenie bowielm kończy się sroimateią poniź- j mettn
Ira praw ią. Nie udało jej się (narzucić Pań
Co do osobistych w tej sprawłe poglą
stwu reakcyjnego gabi netu Korfantego czy dów Naczelnika Państwa, pocześoi tj-Jtaj uPlucińskiego. Nie udało się taikże obdarzyć zuawaliśmy idi zaisadmość. Co dio niektó
kraju ‘.prerajerstwetm tapiti^isitycanego dlo- ryeh z mich zrobatiiśmy stetnp\-,Tze zaistraerofckiewicza ip. Przfltmwskiego^ ifotóry na żenia. PofeBobmież dlziś aastrzedz się mojisiiray
tern stanowi stal byliby tauozua kn'elm tego ra co do pewnych zwixvtow /w ostataeim piśntie
ju, gtizie rosną zystki Ao wysokości nawet Naczelnika Państiwia do p. Manszałka. Nie
kittai tysięcy procent! Na nic się mii© zdało rozumiemy, co znaczy' lojalność'' Rządu
utworzenie misternego organu, w (postaci w stosuirku do Nacz. Państwa. Wyrażenie
Komisji Głównej. Praedfiiżyło to tylko przie- to ma przy-kry posimalk, kiedy mu się chce
silenie. ałe ostatecznie ęrgam wymknął sie nadać jakiś sens prawmo-pcłiSyczny, a w
z rak ks. Lutosławskiego i Sprowadlzońy do pospolitej mowie jest pojęciem nader roafonfkcji licznika głosów — zwrócił się prze ciągliwem. Pewmetni jest natomiast, że w
ciwko prawicy.
Itepublioe demokratycznej Rząd nlie jest od
Przesilenie obecne miało swoisty cha powiedzialny przed Nacz. Państwa, lecz
rakter. Wywołane zatargiem Nacaełniika przed Sejmem, i że wpływ Nacz. Państwa
Państwa z galbimetettn p. Pormlkoiwislkiego na Rząd1 może być tylko moralnej natury.
wysunęło dwa zajratdnienia: 1) spra-we nas Za nieszczęśliwy uważamy również zwrót
tury koOsMucyjnej, ipytanfej, jalk sffę ima przez Nacz. Państwa o ,,rapreacntow'aniu“
tworzyć Rząd przy istnieniu t ow. Małej państwa ,jnaw©wuatrz“, skore rąiawe>Konstytucri. 2) sprawę ułeos&mia Rządu, 'wnwtrż" .^reprezentają1- państwo — Sejm,
nadania ro-u kierunku i .i.vwotaiejszeij ce Rząid i Nacz. Państwa. Wreszcie i wzmian
ry pozbawienia go dharalktora „iniaoczneigo kę o ,^dwócłi Rządacłi" należy uważać za
svrfsHdka^. k*óry patrzy 'bezsilnie i bezrad iz-upeBnije nieodopowiednia. Ni© możnia “tak
nie n* .wszystko. co się dzieje dokoła.
stawiać kweetji: albo Nacz. Państwa zgadfca
Skrawa konstybucvjina pochłonęła naj się z Rządem — wtedy jest jeden Rząd!;
więcej uwagi. Czytelnikom nsaszyim znam©’ albo się nie zgadza — wtedy są dwa Rzą
są wszystkie .jej epizody. W tej daiedcsiime dy. Naczelnik Państwa ma możność wipłyprawica odntosfa 'pozorne zwycięstwo: watndia na- Rząd., ałe żadna Konstytucja de
sftworzyła bowiem orgao tworzenia Rzadtui, mokratyczna nie może saułtcjoinować osobi
n,ie pi-zewldziamy ani w małej, ani w wiel stej polityki Nacz. Pańśtwai, jeżeli ta jest
kiej Konstytuei*1, orało Breszta niopotradu©, niezgodhą z polityka Rządki, opieirająoegio
ułrudfniajaoe raczej roBwfikływMie praesiSię o większość sejmową. “
]eń. Komisja Główna zawdodła jedhalk na>- j
. Cznajamy liarano/rijńą współpracę (nie
dzieje endeków i iich folwarków. Po niepo- J
„lojalniaść1
1!) Naczelnika Państwa i Rządki
^xizeiiiu z p. Pnaanowslciirn, sama musiała
za
niezmiennie
potrzebną i ‘korzystną. Sta
Bw^róoić sie <fo Naiczełrika PaństwTa z prote
dążenie
narodowej
demokracji do intry
^bą o pomoc przy zaffatliAdauiili praesiłenia.
Tego zadania, które na Komisję włożyć gowania w Rządzie przeciwko. Nacz. Pań
diriaJfl prawica, „desygmorwama" Prezy- stwa, dó wywoływania rozdżwiióków pomiięzy temn ezynin'Pkaimi władzy przynosiło
dbntn imruiWrów — Komisja nie spełniła,
niemało sakódy państwu. Nie znaczy to jedJlesda. jak się rzekło, dk> rotli Pomika, mje^pjjtcra raeozy, oniłówioinycti i mmówk> oak wcale, abyśmy się zsarfenlS', iżby Rziari
oył narzędziem Nacz. Pańabwa. T«8c Jfeoz.
aycb pnza nią.
ranstlwa zapewne nie myśli — ate tak jego
s^pimAo się tedy prakityazu© wyjście, wyipowdedtzenia się mogą być mammiagie. I

! dlatego muBŚmy się (przecćw&o tetmu zastrzedz w umię prawidłowego rozwoju na
szego żyda k owstytucyjtuego i 'przejrzysto
ści naszej polityki państwowej.
A teraz diriuga stroma przesilenia. Za
częło isię ono od krytyki, której Nacz. Pań
stwa podldtał charakter Rządki p. Ponokowskiego i różne dtzkły adtoirreMruc^i państwo
wo). Rfząjd, urażony tę krytyka, podał się do
dymisji. O tej krytyce mamy wteckMuostb
tylko 2Mpełnie og<^nakiowe. NtewaUjdiwie
jednak poczytać natęży Naoz. Pańśitiwa za
zasługę,, że uderzył w ten system gnuśno
ści, słabości i wygodnej bezkterunkowości,
który nazywa się u mis Rządem. Nowy, two
rzący się Rząd ima poproisW obowiązek —
mteć fizjoguolniijf i mieć kaerunek. Nic to,
że tein: Rząd1 jfesł tylko na kilka imiiesiięcy.
P oteeb y ^ c ia są naglące i oife ©ncgą cze
kać m ncwj' Sejm Zło zanadto wyrosło.
Pragtotetmyj aby apoloczeńsfwo szybko od
czuło, że w Rządzie jest wola naprawy.
Na caeta Rzadki rfaje lewicowy deim-oikraita p. Artur ^Śliw iński Detmiakracja sej

mowa szcześłiiwie odipasrfa aitak reakcp,
samierziająoej do wyzyskania praesitenaa dla
weanocnienia swoich .pozycji i dokonania w
poMtyce państweiwej zwrotu jeszcze bar
dziej na prawo. Nastąpił zwreł na lewo. To
©bowiaaUjie Rząd p. ślłwiińsldegD. Nie staw-iojny mu zbyt dalako idących wyflnagaó,
a to z© względu na skład Sejmu i n» dobtogający końca okaes pracy jwawodaiwisiej.
Żądamy raoczy nsjprobisaydh, raeezy ełomentarnydi. Żądamy, aby władza stesowela <w życiu — w© wszwrŚdrfi jc^o daieebłnach — zasady koostytecji de®*ol£ratv<*ruej, żeby tchnęła nowego ducha w admini
strację. ducha równości wóbec prawu, i po
szanowania praw7 ©bwatelsikich, żeby
ziwaiozalla jafknajetnergiczni©) drożyznę, że
by w okresie wyborczym stałą na straży
czystości wyborów' i tępiła nadiużycia.
Chcecny mieć uczciwy Rząd demókratyezny i w dążeniu do fekiego Rządu popar
liśmy kandydaturę p. Artura Śliwińskiego
na prer^jiena.

p. ^durowi Śliwińskiemu
p wierzono mis ą tworzenia Kządu.
Większość sej,nowa za p Siiwinskm.
NARADY ZE STRONNICTWAMI.
Wczoraj o godz. 10 rano p. Artur Śli
wiński przybył do Sejmu dla dalszych roz
mów z przedstawicielami stronnictw.
Pierwszą konferencję p. Śliwiński od
był z przedstawicielem Niemców, p. Hassbacheem, który oświadczył, że zasadniczo
zgadza się na kandydaturę p. Śliwińskiego,
zaznaczając równocześnie, że będzie się
domagał
sprawiedliwego
traktowania
mniejszości narodowościowych w państwie,
a w szczególności mniejszości niemieckiej.
Następnie do p Śliwińskiego udali się
przedstawiciele Z. P. P. S. tow. Bar lic ki i
Moraczewski.
Tow. Barlicki Oświadczył, że klub P.
P. S. gotów jest poprzeć gabinet, stawia je 
dnak następujące żądania:
W interesie szerokich mas polityka
Rządu musi być bezwzględnie i wybitnie
pokojowa,
również
musi ona być absolutnie
t ^
"r.
bezstronna podczas nadchodzących wyborów. Wielki nacisk kładzie P. P. S. na zahamowanie wzrostu drożyzny. Klub doma
ga się pomyślnego uregulowania sprawy uposażenia pracowników państwowych, oraz
usunięcia tych
rosyjskiego ko‘z — artykułów
—
deksu karnego, na mocy których skazywam są t. zw. przestępcy polityczni, tembardziej, że te artykuły me o b o w ią zu j w innych dzielnicach państwa. W reszcie Z P.
P. S. domaga się ukrócenia sam ow oliad ministracyjnej i poszanowania praw mniejszości narodowych^
_
Pos. Mataktewicz umeniem Klubu KatoikA©-Ludowego stwierdził, że nie znając

ani składu, ani programu przyszłego Rzą
du, musi zająć wyczekujące stanowisko
wobec p. Śliwińskiego.
Długo trwała konferencja p. Śliwiń
skiego z p. Skulskim . P. Śliwiński zastrzegł
się, że o składzie personalnym Rządu nie
może mówić. Rząd jego nosić będzie cha
rakter tymczasowości, aż do chwili roz~
strzygnięcia speyu co do interpretacji Kon
stytucji. Rzecz oczywista, że Rząd zacho
wa w tej sprawie neutralność. P. Śliwiński
zapytuje, czy Narodowe Zj.-Ludowe skłon
ne jest wyrazić zaufanie do jego osoby.
P. Skulski odpowiada, że przesilenie
obecne i ustąpienie gabinetu uważa za rea
lizację planu pewnych stronnictw, chćąfcych
mieć na okres wyborczy Rząd, powolny ich
zamiarom.
Zwalczanie kandydatury p.
Skirmunta przez te same stronnictwa p.
Skulski uważa za dążenie do zmiany kursn
dotychczasowej polityki. Wreszcie wiado
Skulskiemu, ze
że kandydatura rp.
mo mu, p. oKuisKiemu,
Śliwińskiego ria premjera postawiona bvł
nr7»7 klnk
__t . t.
. ' j,!
przez
blok lewicy jeszcze ...
w sobotę,
przed postawieniem jej przez Naczelnika
Państwa. Nie kwest jonu jemy najlepszej
woń p.^ Śliwińskiego, jednak wobec obaw co
1 do Polityki jego nie m ożemy się zadowolić
jedynie gwarancjami deklarkcyjnemi, uwa,
żając za konieczne również i gwarancje
j personalne, których nam p. Śliwiński obec.
, nie nie daje. Z tych względów nie możemy
na komisji głównej głosować za jego kan\ dy da turą.
i
P- Śliwiński zaprzeczył, jakoby wnioj sek co do jego kandydatury wyszedł od le1 wicy, na co p. Skulski zauwaiyL ż e opiera
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To są zasadnicze wyobrażenia, które LIST NOM IN ACYJNY DLA P. ŚLIW IŃ
się jedynie na chronologicznem zestawie
SKIEGO.
następnie zrodziły mylne — według mnie,
niu powszechnie znanych faktów.
*
Z ram ienia Zw. Ludowo-Narodowego zasady, wyrażone w dzisiejszem piśmie. ZaPo skończoncm posiedzeniu Komisji
uchwał Głównej p. m arszałek zawiadomił kancelaudali się do p. Śliwińskiego p.p. Głąbiński, kw est jonowanie obowiązujących
M. Seyda i Zamorski. Oświadczył im p. sejmowych jest rzeczą niedopuszczalną.
cję Naczelnika Państw a o wynikach głoso
Nie zwróciliśmy się do Nacz. Państw a, wania. Około godz. 6-ej p. Śliwiński udał
Śliwiński, że nie przedstaw i dokładnego
.programu, ale pragnie zapewnić, że Rząd aby określił, jakie jest pryw atne prawo na się do Belwederu, poczem p. Naczelnik
jego będzie prowadził w dalszym ciągu po zwiska ani żeby podał skład gabinetu. U- Państw a wystosował do p. Śliwińskiego list
litykę pokojową, a w okresie wyborczym stępy, które o tem m ów ią,pom ijam , ale pod i następującej treści:
tóre są w najw yżzachowa zupełną bezstronność. P. Śliwińsk:m koniec listu są zwroty, kktor
„Rzeczpospolita Polska. Naczelnik
jest za zmianą m inistra spraw zagranicz- j szym stopniu niebezpieczne Ćzytamy, że
Państw a. Do P ana A rtu ra Śliwińskie
nych, gdyż osoba p. Skirm unta stała się nowy rząd ma mieć obowiązek lojalności w
go, W iceprezydenta m. st. W arszawy,
przedm iotem w alk partyjnych. W reszcie p. stosunku do Naczelhika Państw a. Gdyby
w miejscu. Poruczam Panu m isję utw o
Śliwiński zaznaczył, że stosunek praw no - [ tej lojalności nie było, jest przypuszczenie
rzenia nowego gabinetu ministrów.
polityczny Sejm u do Naczelnika Państw a istnienia dwóch rządów . W idzimy tu przy
W arszaw a — Belweder, dnia 26-go
był ostatnio zachwiany, i Rząd, zachowując puszczenie. że jeżeli jakiś Rząd, dajm y na
czerwca 1922 r, Naczelnik Państw a
zupełną neutralność w sporze na ten temat, to prŚliwińskiego, nie będzie dość lojalny, !
(—) Józef Piłsudski".
musi poczekać na ostateczną decyzję Sej to będą istniały dwa rządy. Nacz. Państw a
Jednocześnie szef kancelarji cywilnej
będzie tworzył drugi Rząd. Jeżeli p. Na
mu.
i
Naczelnika
Państw a, p. Car, przesłał M ar
Pos. Głąbiński oświadczył, że Związek c z e ln ik Państw a ma doradców prawnych,
Ludowo - Narodowy ‘zajm uje w tej spra to może oni wpłyną na to, żeby w przyszło szałkowi Sejmu odpis tego listu.
W ten sposób p. Śliwińskiemu formal
wie stanowisko odmienne, gdyż uważa, że ści nie pow tarzały się takie nieszczęśliwe
uchwały Sejm u obowiązują zarówno Rząd. wyrażenia, ale obecnie nie możemy tych nie powierzono misję tworzenia gabinetu,
jak Naczelnika Państw a, nie może więc być w yrażeń pozostawić bez odpowiedzi i sko wobec czego p. Śliwiński przedewszystkicm
udał się do Prezydium R ady M inistrów dla
mowy o zatargu. Z tego powodu Rząd nie rygowania.
m oże'zachow ywać się neutralnie, gdyż mu
P. R ataj (w sprawie form alnej). Na odbycia konferencji z ustępującym prem jesi on stać na straży uchwał sejmowych. podstawie uchwały z 17 czerwca Komisja rem p. Ponikowskim, poczem porozumiewał
Związek Ludowo - Narodowy nie może się Główna pow stała jako ciało, które m a de się z upatrzonym i przez siebie kandydata
zgodzić na usunięcie p. Skirm unta do chwi sygnować prem jera. Na razie ten zakres mi na przyszłych ministrów. i
li gdy nie przekona się, że jego ewentualny nam przydzielono. Obowiązkiem naszym
W ieczorem p. Śliwiński porozumiewał
następca ma zaufanie za granicą równe te  ściśle się tego trzym ać. Jeżeli kto ma w ąt się z dotychczasowymi m inistram i i uzyskał
mu, jakie posiada p. Skirm unt. Obecnie u- pliwości co do ostatniego listu, to odpowied zgodę na pozostanie na stanowiskach pp.:
sunięcie p. Skirm unta, który podczas wojny nim forum na to jest czy plenum Sejmu, Narutow icza (min. robót publicznych), Ka
stał po stronie eńtentyy może w płynąć na czy kom isja konstytucyjna. Kom isja Głów mieńskiego (min. spraw wew nętrznych), R a
obniżenie zaufania do Polski i nasunąć w ą na nie jest forum odpowiednim do rozstrzy czyńskiego (min. rolnictw a), Sosnkowskietpliwości co do szczerości naszej polityki gania tych rzeczy, ani do ich dyskutow ania go (min. spraw wojskowych), M ichalskie
pokojowej.
i ooinjowania. Stawiam to jako prośbę do go (min. skarbu) i Chodźko (min, zdrowia)
Ostatecznie pos. Głąbiński oświadczył, p. M arszałka, żeby odpowiednio pokiero- 1 praw dopodobnie pozostanie również p. Da
że w tych w arunkach Związek Ludowo - w ał dyskusją, gdyby jednak p. M arszałek rowski (min. pracy), oraz p . M arynawski
N arodowy nie może mieć zaufania do R zą tego nie uczynił, ńuisiałbym poprosić raz
(min. kolei).
du p. Śliwińskiego.
jeszcze o głos celem postaw ienia odpowied
Do teki min. spraw zagranicznych po
Przedstaw iciel Ch.-D., p. Czerniewski, niego wniosku formalnego.
w rozmowie z p. Śliwińskim zauważył, że p.
M arszałek. Konkluzji w tej sprawie p. Skirmuncie wym ieniają jako kandyda
Śliwiński jest na terenie politycznym no Komisja Główna nie ma praw a powziąć, a- tów: p. A leksandra Skrzyńskiego, posła w
wym człowiekiem, gdyż znany jest jedynie le jeżeli p. Naczelnik Państw a żądał, żeby Bukareszcie, p. Ja n a Kucharzewskiego.
ze swej działalności literackiej i kom unal list jego był odczytany na Komisji, to dy Min. sprawiedliwości ma zostać prof. W a
cław Makowski. W ymieniano pozatem kan
nej. Z tego więc powodu, jak również z po skusja jest dopuszczalna.
wodu, że nieznany jest mu ani skład, ani
P. W oźnicki (w sprawie form alnej). dydatury prof. Stan. Kalinowskiego i prof.
program Rządu — odmawia p. Śliwińskie Chciałem to samo podnieść, co kol. R ataj. Michalskiego do „teki min. oświaty. Z m ia n y
mu swego zaufania.
I ja sądzę że dyskusja nad tem byłaby po nastąpią również na stanowiskach m in .
Znaczna część' konferencji, k tórą p. żyteczniejsza, gdyby się odbywała na komi przem ysłu i handlu i min. poczt i telegra
Śliwiński odbył z p. Dubanowiczem, doty sji konstytucyjnej w związku z wnioskiem fów, gdyż dotychczasowego m inistra p. Steczyła konfliktu między Sejmem a Naczelni P. P. S. My zaś powinniśmy jaknajśpiesz- słowicza Klub P racy K onstytucyjnej wyco
fuje z Rządu.
kiem Państw a. P. Śljjyiński zauważył, że w niej załatw ić przesilenie.
razie, gdyby zatarg b y ł, zakończony nie po
W ciągu dnia dzisiejszego p. Śliwiński
Ponieważ 1tikt nie był zapisany do gło
myśli -Naczelnika Państw a, Naczelnik P ań su* przystąpiono do głosowania nad kandy w dalszym ciągu konferować będzie z kan
stw a musiałby ustąpić, a tem samem ustą daturą p. Śliwińskiego.
dydatam i na ministrów i prawdopodobnie
piłby i Rząd.
Za nia oświadczyli się: P. S. L, (90 gł.), wieczorem będzie mógł przedłożyć listę
N a zapytanie p. Dufcanowicza, czy p. P. P. S. (34), N. P. R. (25), W yzwolenie członków gabinetu do podpisu Naczelniko
Śliwiński wiąże swe stanowisko ze stanowi (24), K. P. K. (16), Żydzi (10), R ady ludo wi Państw a.
skiem Naczelnika Państw a, p. Śliwiński od we (5), grupa Śliwińskiego (5), Niemcy (7),
powiedział, iż Rząd musi zarówno wqjjec Stapińczvcy (10), razem 226 głosów.
DLA P. NOWACZYŃSKIEGO POLSKA JEST
N aczelnika Państw a, jak wobec Sejm u za W strzym ali się od głosowania członkowie
„PAŃSTWEM SEZONOWEM..."
chować się lojalnie.
*
str. Kat. Lud. (7). Przeciw kandydaturze
W wyniku rozmowy p. Dubanowicz, oświadczyli się: Zw. L. N. (81), p a rtja
P rasa endecka nie posiada się ze złości, że
naturalnie, oświadczył, że nie może mieć Skulskiego (45), Chadecy (27), grupa Du- sfworzony przez pra%-icę sejmową organ rządorodzaufania do p. Śliwińskiego.
banowicza (24), Zj. Mieszcz. (11), razem czv okazał się bezpłodnym. Komisja Główny wy
O pozycja prawicy od endeków do p.
dała wprawdzie n a świat p. Przanowskiego, ale o188.
Skulskiego była rzeczą z góry wiadomą.
woc
okazał się poronionym i zmarł, zanim przemó
M arszałek. Porozumienie z Sejmem uNiewiadomo było, jak zachowa się klub ważam za dokonane.
wił.
P racy K onstytucyjnej, którego przedsta
Otóż z zera politycznego, jakiem jest p. PrzaJeszcze muszę nadmienić, że „K urjer
wiciele-p.p. Baworowsfft i Stesłow icz ostat ■Poranny" napisał, iż ja powiedziałem p. nowski, prasa endecka (odrazu zrobiła męża opatrz
ni konferowali z p. Śliwińskim. Panowie ci Naczelnikowi Państw a, że Sejm jest zupeł nościowego, ponieważ był to kandydat sfer kapita
oświadczyli, że Klub Pracy K onstytucyjnej nie bezradny. W iadomość ta nie jest zgod listycznych, wolno-Eorvdlowych, anłitnonop&lowycn.
m ając na celu jaknajszysze zlikwidowanie na z praw dą. Prosiłem tylko p. Naczelnika
Obecnie, gdy Naczelnik Państw a powierzył te
przesilenia, osobę p. Śliwińskiego, propo Państw a, aby przyczynił się do tego, by kę prezydCrrta ministrów p. Arturowi Śliwińskie
nowaną przez p. Naczelnika Państw a, ak przesilenie jaknajryehlej zakończyć. Ten mu, endecy w niesłychany sposób napadają na Na
ceptuje. Postulatów personalnych Kińb tylko sens m iało m oje przemówienie do czelnika Państwa, lewicę sejmową i nowego prezy
nie wysuwa i oświadcza, że do gabinetu Nacz. Państw a.
denta, P. Nowaczyóski posuwa się do tego, że na
przedstaw iciela swego nie wyśle. Podkre
W toku głosowania p. R ataj zaznaczył, zywa Polskę „saisonstaat’em" (państwem sezomoślając, że Klub znalazł się w tej sytuacji, iż ^ze — zgodnie z dotychczasowem stanowi wem), czyli mówi o Polsce językiem hakatystów
rozstrzyga o losach gabinetu, zaznaczyli
skiem „P iasta" —■głosowanie za prem jerem praskich. Drwi z Polski ji poniewiera ją zwykłym
przedstaw iciele, że wobefe tego odpowie nie przesądza jeszcze stosunku do R ządu w swym żargonem różnojęzycznym, nie czując całej odzialność Klubu jest tem większa, więc nie
hydy swego endeckiego picniactwa. I wszystko dla
ie.
\
chcą znaleźć się w tem przykrem położe SejmTow.
Barlinki uczynił zastrzeżenie co tego, że demokracja polska nie clice mieć nad sobą
niu, że akceptując osobę kandydata, musie do Komisji zgodnie z wnioskiem nagłym Z. k ułaka panów Pr/.anowskich, nie . chce dyktatury
liby z§ względu na ew entualne kw est je po
lewiatanów kapitalistycznych.
lityczne i personalne ,>odmówić przyjęcia P. P. S.
- 4—
dalszej odpowiedzialności. Poza tem doma
gała się od nowego R ządu prow adzenia po
lityki pokojowej,
rozw iązania spraw y
W schodniej M ałopolski i bezstronności
podczas wyborów.
PO SIED ZEN IE K O M IS JI G ŁÓW NEJ.
W ynik wstępnych narad w ykazał za
W art. „ J a k się zwalcza drożyznę" o- gdy chodziło np. o tłumienie strajków .
tem, f t za p. Śliwińskim opowie się pisaliśmy bardzo niepoważną, w prost mi W szystkie więzienia w k raju stały w takim
większość Sejmu. Form alne głosowanie na zerną rolę, jaką Nadzwycz. K om isąrjat do w ypadku i zawsze stoją do dyspozycji
Komisji Głównej, jak wynika z poniżej walki z drożyzną odgrywa — w walce z dro w ładz politycznych.
przytoczonego sprawozdania, potwierdziło żyzną.
A le najw iększy przeciwnik strajków
'
*
te przewidywania.
Ju ż samo połączenie w jednej osobie przyzna chyba, że mniej są one dla k raju
N a wstępie posiedzenia ^.Komisji p. dwu takich urzędów jak antydrożyźniany niebezpieczne, aniżeli masowa zbrodnie, ja
M arszałek odczytał znany list'N aczelnika kom isarz i m inister skarbu, nasuw ało z gó- kiej dopuszcza się lichwa żywnościowa na
Państw a do niego, poczem dodał, że poro rv przypuszczenie, iż urząd pierwszy na całem społeczeństwie! Działanie strajków
zumiewanie się p. Śliwińskiego ze stronni korzyść drugiego będzie zawsze usuwany — pom ijając nawet ich przyczyny i uzasad
nienie — ograniczone jest zawsze czasem
ctwami jest już ukończone i dziś wypada na szary koniec.
na Komisji Głównej stwierdzić, czy Sejm
Że przypuszczenia takie były uzasad i terenem . Rozbój, jaki zjednoczone pazgadza się na tę kandydaturę
nione, dowodzi to, co p. Michalski, mini skarstwo upraw ia na kraju, obniżając po
P. Dubanowicz. List Naczelnika P ań ster, na przekór p. Michalskiemu „Komi ziom fizyczny ludności i paraliżując jego
stw a zawiera szereg poglądów w wysokim sarzowi”/ zrobił z podwyżką taryf kolejo przemysłowy i kulturalny rozwój, nie jest
ograniczony niczem! T rw a od pierwszych
stopniu niepokojących. Poglądy te wiążą wych i pocztowych.
W poprzednich artykułach podnosiliś chwil państw a a naw et je wyprzedza, koń
się z tem, co słyszeliśmy na pierwszem ze
braniu z ust Naczelnika Państw a. S tara my, że Nadzw. Komis, antydrożyźniany nie ca jtfgo nie widać, gdyż potęguje się coraz
liśmy się dotychczas nie wciągać osoby N a został wyposażony w takie pełnomocnictwa bardziej, nie zna granic, gdyż objął wszyst
czelnika Państw a do dyskusji (?!), ale pi jakie do walki z rozwydrzonem paskar- kie bez w yjątku dziedziny życia!
Skoro ^atem tak energicznie wprawia
smo jego nie pozwala nam utrzym ać się na- stwem są niezbędne.
Gdybyż wobec tego funkcje Nadzwy się w ruch całv aparat policyjny, a naw et
tia l na tem stanowisku. Ju ż w tam tej mowie
słyszeliśmy, że p Naczelnik Państw a wziął czajnego Komis, były powierzone przynaj i wojskowy, gdy chodzi o represje przeciw
w swoje ręce władzę, opierając się wy mniej ministrowi spraw wewn., jako n a j robotnikom zm uszonym drogą strajku do
łącznie na swej woli. Pogląd taki jest tru d  wyższemu szefowi w ładzy administr.-polit. bijać się poprawy swej głodowej egzysten-,
W idzieliśm y przecież tyle już razy jak cji, to jakież represje winny być stosowa
ny do zrozumienia. Jeżeli utw orzył Sejm na -r
podstawie swej woli. to może również ten to m inister spraw’ wewn. energicznie dy ne przeciw żarłocznej a bogatej zgrai, któ
sponował sta'rostami. żandarm erią i policją, ra — nie z jakiegoś życiowego musu ale tylSejm cofnąć.

Nadzwyczajny Komlsarjat
do ókpiwania kraju.

/
J

Vo dla powiększenia swych lichwiarskich'
zysków — wygładza kraj i szkodzi państw u!
Boć przecie drożyzna podcina skarb
państwa, zm uszając rząd do ciągłego dru
kowania znaków obiegowych obniża walutę,
paraliżuje wszelkie potrzebne państw u in-,
westycje, a w dodatku—wytwarza wśród
lu d n o śc i-i podtrzym uje ciągły ferment,
wieczny w rzątek, dla państw a wcale chyba
niepożądany!
_
0
Toż każdy Rząd, bęż względu na swą
barwę, choćby już nie ze względu na lud
ność, a wyłącznie tylko w czysto państwo
w ym interesie, z całą energja winien zwal
czać drożyznę i spekulację, jak to czynią
inne państwa.
Ale dla klasowych rządów w Polsce
bvł i jest zawsze ważniejszy interes obszar-t |
ników i wielkich spekulantów, aniżeli do
bro kraju. Dla zachowania pozorów zamy
ka się za „lichwę żywnościową" jakąś prze-'
kupkę lub biedniejszego chłopa. Ale wiel
kim lichwiarzom żywnościowym, wielkim
hurtownikom, tym prawdziwym rekinom
spekulacji — włos z głowy nie spadnie*
Dzieje się tu to samo, co przy kontyngen
cie gdy z producentów drobnych, z chło
pów, ściągało się kontyngent bezwzględnie;' |
a „jaśnie panów ” zostawiało w spokoju by
mogli zbożem swobodnie paskować!...
To też, jak wszystkie dotychczasowe,
,,antydrożvźniane“ akcje Rządu były tylko
farsą, tak samo farsą jest cały ten Korni- 4
sa rja t Nadzwyczajny!... Ju ż sama jego
struktura, jego kom petencje i władza, jego
działalność dotychczasowa — to poprostd.
okpiwanie kraju!
Śmieszność całej tej rządow ej „walki z
drożyzną” , podkreślił jaskraw o sam p. Mi- •
clialski, gdy — z powodu swej dymisji jakd
m inistra Skarbu — pogniewał się na swój
urząd... Kom isarza antydrożyźnianego. Do- !
wód — jak sam p. MichaUki i rząd cały,
urząd ten... lekceważy.
A jednak Rząd, chociaż w dym isji za
łatwiał w szystkie sprawy bieżące! A prze
cież p. Michalski, chociaż w dymisji, prze
prow adzał mocą sw’ego urzędu jako mini- .
ster Skarbu ważne personalne zmiany w
G ener. Dyrekcji naftowej, nie tioszcząc sip
naw et o opinję Rady Naftow ej, a tylko ci
swoje widzimisię!...
Natom iast p. Michalski, jako Komisarz ;
Nadzw.. zupełnie nie był w dym isji — IdJ
czynności swoje spełniać mógł nadal, bez
żadnej przeszkody! A jednak p. M. i swój,
w pełni w ładny urząd i Radę przyboczną i '
( _ 1 _ ________ __ ! _ —
Ir .
tak
szumnie przez rządJ zapowiedzianą^ Oak-j.
'
t
cję ańtydrożvźnianą „nadzwyczajną*
zawiesił poprostu na gwoździu.
Jak wiadomo R ada przyboczna przy
Nadzw. Kom. miała obecnie załatw ić dwie)
doniosłe kwest je: rozdzielić między gminyj j
i związki spółdzielcze kredyty, przeznaczo-b
rfe na walkę z paskarstw em , m adto obmy
ślić środki, celem sparaliżowania w przy
szłym roku gospodarczym spekulacji zbo
żowej, w więc wyrwać rynek zbożow y z rąk
spekulantów.
Do tego potrzebny jest bezpośredni
kontakt miast i organizacji spółdzielczych Z ■
produrentam f rolnymi, czyli usunięcie nośredników-spekulanlów i na to służyć mialv kredyty cUa miast i kooperatyw.
Ale p. Michalski „dąsa się" na sw ó j
„K om isarjat" i kredyty trzym a pod klu
czem!...
A tymczasem spekulanci najspokojniej
w śwtecie, pod bokiem ..Komisarjatu , wy.
kupuje zboże no n n iu i już opanowują rynek zbożow y! T znowu będzie len sam pa:
sek zbożowy co dotąd, ta sama lub moź<
większa drożyzna, te samo lub może więk
sze szkody dla państwa!
A rząd wobec tego wszystkiego zacho-.
w uje się — i de niemv!
Zaiste! Gdybv ktoś w miejsce takieg<|.
rządu patyk postawił, efekt byłby jednaki
Na usprawiedliwienie swych tranzakcj,
ze spekulantam i, obszarnicy ogłaszają w pi- .
smach, że zmusza ich do tego... brak go
tówki.
Cóż się jednak stało z przeszło 60 mil
iardami, jakie rząd poprzednio — nie bio
rąc już w rachubę roku bież. — przeznaczył;
obszarnikom na „podniesienie produkcji
rolnei” ?!
J ,
Gdzież ślady tych kredytów, których
,
następstw em miał bvć nietylko złotodajny
dla o b s z a r n ik ó w ca sek zbożowy, ale i poży
tek d la całego kraju?!
Bez względu jednak na to,, czy żale ob
szarników w prasie są szczere czy nie, czy
zdążają one tylko do wyciągania od pań-.,
siwa dalszych kredytów, każdy rząd, po4|v.f
s i a d a j ą c y trochę tylko energji ; troski ,0 * ||
kraj, winien zająć się kw eslją zbożową t
n i e dać się w y p r z e d z a ć pasKarzom. A Rządf
.
nietylko „sam nic nie robi ale w dodatki*'
akcję w tym k i e r u n k u utrudnia miastom I
organizacjom spółdzielczym..*.
Czy p. Michalski i wogóle rząd zasta
nowił się np. n a d tem, jak w przyszłym ro
ku uregulowaną będzie sprawa w yżywienia
blisko 2 0 0 000 kolejarzy, a z rodzinami —
m iljona lud^i?
Nie będzie tańszej żywności, zjaw i sie
żądanie p o d u yżki płuc i to w ło r m ie ca}-,
kiem kategorycznej! Żądanie to nie dotknie
p a s k a r z y jjbo i tak oni podwyżkę zjedzął); .
_ * -
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ale ugodzi w skarb państwa, a ugodzi wy
łącznie tylko z winy samego rządu.
Dlaczego np. p. Michalski, czy wogóle
rząd nie daje, z przeznaczonych wszak na
to sum. żadnych kredytów największej kol.
organizacji spółdzielczej, Centr. Związkowi
raóld zielni kol. i w ten sposób nie pozwala
'lązkowi obejrzeć się zawczasu za tań
szą żywnością dla kolejarzy?! Do czego ta
ciekawi polityka zdąża?! Pomówimy o tym
jeszcze osobno...
M
A tymczasem wszystko drożeje. W in.
,K. Ż. przygotowuje się dalsze podwyższenie
taTyf kolejowych gminy podnoszą opłaty
za tramwaje i L p. Paskarze śrubują ceny
* tą sama bezczelnością co zawsze.
Podrożało znowu pieczywo, podrożały
gwałtownie jajka, ceny mięsa „regulują
się' wedle kaprysu ; zezników. Słyszy się
op. skargi, że* drożyzny mięsa winno mo
nopolizowanie handlu bydłem przez hur
towników. Czy rząd naprawdę taki jest bez
silne lub niemądry, re nie itmie zaradzić
temu?! Gdzież podziały się szurane zapo
wiedzi w prasie c usunięciu z handlu by
dłem spekulantów. & rzeźniach miejskich
i U p ?*
Wedle wykazów t l m m statvstyczne
go tegoroczne zbiory mają być bardzo obfi
te w porównaniu do .oku ub. według prze
widywania wynosić l*ędą w całym kraju
ś r e d n i o o 26 proc tri<:ej, v niektórych zaś
okolicach (np. Kresy w.<rbodnie) o 100 do
156 proc więcej
Czyż to wszvstko, z winy p. Mtchal■kiego ma się znowu stać ofiarą lichwy i
paska?!
Kcz

lisisla Bitrili ligi
Śmiertelność niemowląt — to jedna z
największych naszych plag narodowych.
Spłacamy corocznie olbrzymią daninę
śmierci głównie dzięki chorobom zakaźnym
i chorobom niemowląt. Z tych dwu przyczyn
•gólna śmiertelność u nas jest prawie dwa
razy większa, aniżeli w kulturalniej szych
państwach Zachodniej Europy. W kraju
naszym piąta część dzieci umiera w pierw
szym roku życia. Przy bliższym rozpatrze
niu przyczyn tuk wielkiej śmiertelności uwydatnia się, iż większość dzieci ginie w
Jecie z powodu zaburzeń przewodu pokar
mowego, to znaczy z powodu złego odży
wiania. Według obliczeń znanych lekarzy
trzecia część dzieci umiera z powodu cho
rób żołądka i kiszek i procent ten stopnio
wo zwiększa się w rodzinach niezamożnych.
W' walce więc ze śmiertelnością dzieci
w s z y s tk ie w y s iłk i w in n y b y ć sk ie r o w a n e n a

odżywianie, a przedewszystkietn na główny
pokarm dziecięcy — to jest na mleko.
Najlepszym naturalnie pokarmem dla
dzieci jest mleko matki. Z wielu jednak
prrvczyn. przeważnie natury ekonomicznej,
matka często musi już bardzo wcześnie do
karmiać dziecko mlekiem krowiom, które
nabvwa się najczęściej na targach lub w
sklepikach. Mleko to często bardzo jest fał
szowane, zanieczyszczone, przechowywane
W brudnych naczyniach, zepsute, niekiedy
pochodzi z domu, gdzie leżą dzieci chore
na ostre choroby zakaźne lub od krów cho
rych na gruźlicę. Najostrzejsze przepisy,
najdokładniej wvkonywany nadzór sanitar
ny nad wytwórniami i rozlewniami nie są
w stanie zapewnić mieszkańcom Warszawy
dobrego mleka. By możliwie zmniejszyć
(rozmiary tego zła, Wydział Zdrowia m.
Warszawy powołał specjalną komisję do
Walki ze śmiertelnością dzieci, otworzył
idwic poradnie dla dzieci, przy ul. Leszczyń
skiej 7 i Leszno 69, a korzystając z fundu
szów Magistratu jak również i z pomocy
F-wa przyjaciół (Rwakrówl dnia 28 b. m.
riwiera Mieiską Centralę Mleczną przy ul.
Leszno 86 dla użytku ochron, żłobków i ogółu mieszkańców Warszawy. Mleko cen

trala będzie otrzymywać z ferm miejskich,
i z obory P. A. K. P. D. i z majątków oko■ licznych ziemian od krów zdrowych, znajj dujących się stale pod pewnym nadzorem,
ś W centrali mleko będzie odpowiednio przy
gotowywane (pasteryzowane), by uniesz
kodliwić przypadkowe zanieczyszczenia,
jakie mogły się zdarzyć czy to przy
zbiórce czy przy przewożeniu. Niezamożni
będą otrzymywali mleko w poradniach
miejskich bezpłatnie (Leszno 69 i Leszczyń
ska 7) według spisów podanych przez Wy
dział opieki społecznej i lekarzy sanitar
nych, zamożni — za opłatą według cen han
dlowych.
Należy bardzo energicznie poprzeć tę
instytucję, by dać możność Wydziałowi
Zdrowia otworzyć fil je Centrali we wszyst
kich dzielnicach miasta, szczególnie zaś na
przedmieściach, gdzie nędza, a więc i śmier
telność niemowląt jest największa.

lim itii m iii Gisni

Ka«y Chorych wciąż jeszcze spać nie dają róż
nym brytanem kapitalizmu. Pamiętamy jak to cha
decja, zgraja mająca czelność nazywać się „stron
nictwem robotmczcnT, chciała z tej instytucji po
robić k ran ik i fabryczne, wwfeimy jak warszawska
Rada miejska systematycznie i wytrwale sabotuje
Kasę Chorych, chociaż drogo za to płacą obywate
le; pamiętamy wreszcie różne „teorje" wszelkiego
gatunku rnęórkW k&f&aiutyczitych • *śeeeh*wośd
Kas Chorych.
Do tych koltami zaciekle zwalczających ty in 
stytucję, przybyła świeżo rezerwa: p.p. aptekar.-e.
W „Kronice Farmaceutycznej", organie Zwtązku pracowników farmaceutów R. P. w sprawozda
niu z oddziału poznańskiego tej organizacji znajdu
jemy opis irast. faktu: Na zebranie w <Ł 31 maja
r. b. przybyli 2 przedstawiciele właścicieli aptek.
Na samym wstępie wpływu d e prezydjira nagty
wniosek uzupełnienia programu przez w y su n ięte
na punkt dragi: „stanowisko wobec zatargu aptek
z miejscową Kasą Chorych". Zebranie uchwala n a
głość, a następnie i meritom wniosku, który opie
wa, ie ni# uwezża się aptekarzy, pracujących w apUce nabytej przez Kasą chorych za kolegów i w y
kłucia się z listy członków oddz. poznańskiego.
Jest to nśepraktyfcowaisy dotychczas nawet
przez najreakcyjniejsze organizacje sposób zwal
czania ustawy państwowej, tem gorzej, że zapocząt
kowany przez organizację niby pracowniczą.
Wiemy doskonale, te wniosek powyższy zgło
szony został przez owych 2-cb gości, właścicieli zptek, ale jak praworządne zebranie i na Mendzie ja
kiego regulaminu pozwala przygodnym a wrogim

osobnikom stawiać wnioski, te już porastanie ta
jenraicą owego wieczora.
A może oddz. poznański jrest mwszanciB stowa
rzyszeniem od zabaw „lakowych”, na których prsecież nikt nie zabroni pracownikowi potańczyć z żo
ną pana prypncypeła...? Lecz sprawozdanie umieszczsmo w organie „pracowniczym", jako korespondecji 7. oddziału. Cóż a a to zarząd główny Związ
ku w W arszawie? czyż pozwoli w dalszym ciągu
oprawiać harce p.p. aptekarzom n a terasie swej oegamz-at fi?
Zarząd Gł, zajęty fsst fatnemi oprawami: cho
dzeniem do policji, usuwaniem „zamachowców" i Ł
p. rzeczami, które pozwalają tyć w dobrej komity
wie z p.p, właścicielami aptek. P. Ratusiósld, były
prezes Zarządu Głównego naprawdę może poszczycić się sw ą pracą zawodowo - pedagogiczną: organi laryitlie tak wychował młode pokolenie swych
członków, że cała klasa pracująca, zarówno fizycz
nie jak i umysłowo patrzy na nie ze wstrętem. Nic
więc dziwnego, że jednostki naprawdę uczciwe ł
niezaHzne, które za cel obrały sobie jedynie obro
n i pracow nika przed wyzyskiem pracodawcy, dłatof t-kiet organizacji ścierpicć nie mogły. Stąd pow stał „Związek pracowników aptecznych Rz. P.“.
Nie n u m v zabarwienia politycznego nowej or
“ * wiemy w jakich warunkach powstała,
m
przynajmniej okaże swą niezależność w zro*B j ł*U °^ ronT pmcwwiuka, a tran zasłuży sobie
na dobrą optnją.

I Listy z Am eryki.
(Korespondenc ja własna).
Po tongrezie A n e ry k ń sM ę j Partr,
S £ « U z ty c z n ,j. . do p u m u m im ia
Zudąztu SUC,aMoW Pohhct,, Z /o r t,o U m,-ykun,ką
£cSo 2iazdJ Z d y PurZyi
nej L. 5. r — Sc-sły zu iq^ett c. ó. P . i P . P . S . ponownie wzmocniony.
Chicago, 1 czerwca 1922 r. j lity front możliwym będzie — bez udziału
Ruch s o c j a lis t y c z n y w Ameryce osłabio- warcholstwa komunistycznego.
Polski ruch socjalistyczny w Ameryce,
ny ustawami wyjątkowemi < represjami ,
rozpanoszonego kapitału, jakoteż systema który od czasu formowania legjonów Pił
tycznie rozbijany przez komunistów, wcho sudskiego, musiał oddalić się od Partji
amerykańskiej, teraz, gdy warunki uległy
dzi nareszcie na lepsze tory.
Amerykańska P artja Socjalistyczna, zasadnicze] zmianie, wyczuwa potrzebę
aczkolwiek b. uszczuplona liczebnie, wresz wspólne] pracy także na gruncie amerykań
cie skupiła swoje rozdrobnione szeregi pod skim z wyżej wymienioną partją, będącą
sztandarem bardziej realnej pracy socjali istotnym rzecznikiem politycznych dążeń
stycznej, i w tym duchu obesłała swój kon proietarjatu amerykańskiego. W tym celu
gres, który się odbył w ostatnich dniach nawiązane zostały rokowania pomiędzy Z.
• ca Amerykańską P artją Socjalistyczną.
kwietnia w mieście Cleveland~Ohio.
Sprawa ta była przedmiotem obrad
Na kongresie tym wzięto stanowczy pierwszego zjazdu Rady Partyjnej Z. S.
rozbrat ze wszystkimi amerykańskimi ko
’. k L0ryo ° l bywał s* w Detroit, Mich. w
munistami, jawnymi czy skrytymi uchwałą, V
dniach 28 29, 30 maja. Obrady trwały dwa
polecającą przyłączenie się do Wspólnoty i pół dnia i przebieg miały poważny. Oma
wiedeńskiej 1 wybranie delpgatów do wzię wiano całokształt spraw’ organizacyjnych i
cia u d z ia łu w konferencjach na rzecz je zagadnień natury ogólnej, t
dnolitego Iron tu, którzy z pewnością praProgram obrad obejmował sorawozdaeewać będą w tem przekonaniu, że jedno- ma i referaty, oraz wolne wniosku Spra

WśrśS komunistów.

wozdanie z działalności K. W. składał tow.
Sitarz. Sprawozdanie finansowe ze stanu
wydawnictw przedłożył tow. Gayek, a re
FROSSARD NA PROCESIE ESERÓW.
ferat informacyjny oraz projekty na najbliż
Po wyjeździć obrońców zagranicznych
szą przyszłość, ref. tow. Dr, Wł. Koniuszewski, Kwestje organizacyjne objęte punk j (wymuszonym dopiero głodówką!) przetem agitacji organizacji, obszernie omówił I mawiał komunista francuski Frossard, któ
tow. Olszewski. Sprawę stosunku Z. S. P. ry, jako świadek miał za zadanie oświetlić
do ruchu międzynarodowego socjalistycz rolę Francji w dziejach interwencji w Ro
nego i P. P. S. — referował tow. Sokołow sji. Frossard przemawiał przez 3 godziny,
ski. Referat sprawozdawczy o stanie „So opowiadając rzeczy prawdziwe i kłamliwe,
cialist Party" i formie współpracy z nią m. in. wyrwało mu się wyznanie, że rząd
Zw. Socjalistów Polskich wygłosił tow. Ko- francuski po rewolucji lutowej wysłał do
niuszewski. Reprezentanci okręgów zdali Rosji ówczesnego ministra amunicji Alber
sprawę ze stanu roboty tamże, oraz zgłosi ta Thomasa w celu propagandy na rzecz
li wnioski jak np. tow. Marciniak: o pogłę pomocy zbrojnej ze strony nowego rządu
bieniu roboty oświatowej; Kucharski: o po rosyjskiego.
Otóż zdanie to wydrukowane grabem i
trzebie objazdów, i zaproszeniu do Amery
ki pierwszego premjera Rzeczypospolitej czcionkami w berlińskiej „Rote Fahne", opuszczont zostało w paryskiej „Humanite".
Polskiej — tow. Moraczewskiego, i t. d.
Z pośród uchwał i rezolucji najważ Czem wytłómaczyć tę nagłą pobłażliwość
dla Thomasa, którego komuniści francuscy
niejsze są następujące:
Ponieważ organizacja nasza etanwwtła csnło
zwalczają przecież lak zaciekle, jako
szeregów njepsdłegtościowców polskich w Aj&ezdrajcę"? Ano poprestu tem, że Thomas
ryce, w okresie zawieruchy wojennej i nada
ówczesną swą podróż do Rosji odbył nie
wała tej robocie właściwy kierunek — przeto
sam, lecz w towarzystwie... Cachin'a, na
teraz, po odzyskania niepodległości politycznej
czelnego redaktora „Humanite", który byt
i row r»nr o i d państwowej P o lsk i nie wolne
drugim delegatem rządu francuskiego i jesz
naia ustawać w pracy tej. której najbliższym
cze gorliwiej, niż Thomas, agitował na rzecz
etapem jest realizacja Polskiej Republiki So
Wystąpienia armji rosy j side j.
cjalistycznej.
SPÓR MIĘDZY KOMUNISTA-MI FRAN
Dlatego też, żyjąc pora granicami Polski,
CUSKIMI A MOSKWĄ ZAOSTRZA SIĘ.
mamy obowiązek wśród społeczeństwa amery
Pisaliśmy już. że Egzek. III Międzyn.
kańskiego autorytetu państwowości polskiej
wvdalila z partji Henri F ab rea i zagroziła
bronić i jednać mu szacunek.
wydaleniem wszystkich współpracowników
Dlatego też bierzemy na się obowiązek na
jego
pisma „Journal du Peuple". Zarząd
wiązywania bliższych węzłów sympatji i przy
partji
Irancuskiej zatwierdził 1-go czerwca
jaźni wśród pracującego lad a amerykańskiego
ten wyrok. Ale specjalna komisja, istnieją
i jego d a ł
zeritacyj nych.
ca w partji dla załatwienia zatargów we
Dlatego też utrzymujemy ścisły i żywy kon
wnętrznych, zajęła odmienne stanowisko.
ta k t i Polską L, jak dotychczas tak i mtdal, re
Komisja
ta miała odpowiedzieć na trzy py
prezentowani będziemy ta tyciu poi itycz nn-spotania:
1)
czy postanowienie Ispołkomu otecznem ojczystego kraju przez Polską Partją
bowiązuje w całości i nieodwołalnie? Ko
Socjalistyczną, rzeczywistą reprezentantką pol
misja orzekła 9 głosami przeciw 3, że nie;
skiego ludu pracującego, którą w miarą moż
2) ery Komisja wobec zapadłych już uchwal
ności zsnUai będziemy h tdim i z naszych sze
winna uważać siebie jako niepełnomocną dó
regów i serdeczną of iarą pieniężną.
rozwiązania danego wypadku? 5 głosami
*
**
przeciwko 3 i 2 wstrzymującym się komisja
Pwbbwbż w jesieni rofca bieżącego w P d te e
oświadczyła, że jest uprawniona do roz
dokonywać się będą wybory dr, If Sejmu, i
strzygania danej sprawy: 3) jakie jest zda
aby w tym Sejmie II spraw a robotnicza i spra
nie komisji co do istoty sprawy? 7-iu g ło
wiedliwość społeczna miały j&knaj więcej re 
sami przeciw 3 komisja stwierdziła, że Is*
prezentantów i obrwóców, i ponieważ kam paaja
polkom, pobierając swoją uchwałę, chciał
wyborcza składkowa przez part je reakcyjne
w osobie Fabre‘a uderzyć w pewien kieru
ju t została zapoczątkowana na wycbodżtwie —
nek komunizmu francuskiego i uważa, jako
przeto, aby temu przeciwdziałać czynnie, real
rzecz niegodną partji, zwalenie ciężaru nani* — wzywamy wszystkie postępowe grapy
gany zbioiowej na jedną osobę.
robotników polskich w A su ry cs d» składania
Na końcu burzliwego posiedzenia ko
hojnych ofiar na fundusz P. P. S., który rychło
misji
4-ch członków, oddanych Moskwie,
już zużyty zostanie aa walkę w yW czą, a w
złożyło swe mandaty.
dsiizyw ciągu legislatywaą o Lodową Socja„Humanitć" o całem tem zajściu nie
Hatycaną Polską.
napisała ani słowa.
Jednocześnie stajemy przy wspólnej z b ra
cią robotniczą pracy ą e ł t a M - politycznej na
sicmi Washingtona, by w jej granicach p aro 
w ał „rząd ludu, pracz hsd, dla ludu".
PrzedowszystkitRU
pmwćąuujeniy
bliższe
związki z amerykańską P artją Socjalistyczną,
by jako bratnia, choć n icrak żn a orgardzacja,
razem wspólnie m grancie tutejszym praco
wać w kierunku wytycznych socialirtycraych.
Powtóre przesyłamy wyrazy przyjafci pod
adresem amerykańskich robotniczych organiza
cji kooperatywnych i związków' zawodowych,
wśród których sporo znajduje się Polaków, xa
wpływem, naszym tam skierowanych.

*
o*

Chcąc jednak zadaniom wyżej wynńetśsnyat
podołać — musi organizacją oasza raieć silne,
dobre, poczytne pisma, któreby codzień nasze
hasła głosiły, nosze plany wyjaśniały, do robót
tych zachęcały i nawoływały, coraz to liczniej
sze szeregi pod smsrymi szisadarmau groma
dziły.
Pismami temf są „Dzfennśk laidwwy" i „Ro
botnik Polski", które zupełnie, jak wszyst
kie ćaae piama robotnicze w Ameryce od dwu
la t jttż borykają się i kłopotami i potrzebują
szybkiej pomocy ze afaooy naszych o rf, robot
niczych. które pomagają, jttż te Wrojąc pteofą<be w bond ach wydawnictw, już to nakładając
na się podatek dobrowolny, wstępując do
Czerwonego Szeregu Jubileuszowego; już to
składając okazyjne datki aa Jubileuszowy
Puodusr. Piętnastolecia JDzżcnołka l^xk»wego‘',
•
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Porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia
Se}™u ustawodawczego o godz. 3 po pół, jest na
stępujący: 1) Pierwsze czytanie netawy o TryfausMjr:
S tara. 2) G łosow ane wad wdową o ordynacji w y 
borczej do Sejm u i Senatu; 3) Sprawozdanie komi
sji konstytucyjnej o projokde netowy o Najwyż
szym Trybooale adrainisżracyjiiyra.

Kronika p®Iil?csaa
ŁABĘDZI ŚPIEW P. SKIRMUNTA.
Dn. 6 listopada 1921 r., a więc przed
ośmiu prawie miesiącami p. Skirmunt pod
pisał w Pradze-Czeskiej niefortunną umo
wę polityczną między Polską a Czechosło
wacją, która, jak wiadomo, żadnych korzy
ści nam nie przynosi, nie zawiera uznania
formalnego naszych granic wschodnich, nie
spowodowała spodziewanego zabezpiecze
nia praw narodowych Polaków na Śląsku
Cieszyńskim pod zaborem czeskim, nie do
prowadziła do uregulowania sprawy Jawo
rzyny, które to sprawy miały być załatw ię,
ne po podpisaniu urnowy. Przeciwko tej omowie podnosiły się liczne głosy, znaczna
część Sejmu jest jej przeciwna i domaga
się jej rewizji. P. Skirmunt wobec takiego
nastroju ociągał się z przedstawieniem umowy do ratyfikacji Sejmowi, i nie czynił
tego tak długo, póki był ministrem, nie bę
dąc pewnym czy zdobędzie wujkszość dla
ratyfikacji.
Ale oto w dn. 14 czerwca, a więc przed
kilku dniami, już na wylocie, w stanie dy
misji, p. Skirmunt przedstawił Sejmowi do
zatwierdzenia projekt ustawy o ratyfikacji
umowy z Czechami. Sam p. Skirmunt uchy
lił się od obrony podpisanej przezeń umo
wy przed Sejmem, i teraz, przed samem ustapieniem przerzucił cały rW ay tej -prą,
wy na srwego następcę^.

»*
W drugim dniu obrad, w czasie sesji
popołudniowej, przybył na salę delegat Amerykańskiej Partji Socjalistycznej, wita
jąc Zjazd imieniem twej organizacji, oraz
wyrażając radość z podjętych kroków,
zmierzających do nietyle organicznej łącz
ności, która niekoniecznie byłaby dobrą, ile
właśnie do istotnej współpracy na gruncie
amerykańskim, przy zachowaniu saraoistności obu organizacji.
Przemówienie tow. Blumenberga, za
służonego organizatora robotników przemy
słu automobilowego, wywołało jaknaj legpNOTA DO P. OBOLEŃSEIF/GO W SFRAWIB
sze wrażenie.
ZBROJNEGO POGWAŁCENIA TERYTOlJUSr
Obrady Rady Partyjnej toczyły się w
POLSKIEGO.
Domu Ludowym, będącym pod zupełną
MSnkłter Spnrw Zagrawitmsyth wyńoauWt
kontrolą okręgu Z. S. P. detroickiego, a obradom przysłuchiwała się zawsze spora p, L. Oboletidci-ego, rosyjstolego <iscaig$ daftewes W
Warszawie, notę, vr której powo’trje
ni? łtólę z
gromadka towarzvszy.
Ogółem wziąwszy robota organizacyj dni* 9 maja r. b., zwracając awagę Rządu «ew»w
na zaczyna się w Z. S, P. powoli ożywiać, kiego na występne zamiary err^misoacji,'
aczkolwiek klęska bezrobocia jeszcze nie jawnie a a wrytarimn rosyjski e a pod nazwą „Związprzestaje szeregom robotniczym dotkliwie feoSanroabroay WTotóadskef* i przjg»tów>ęę«i
dokuczać, co rzecz prosta ujemnie wpływa Cbnojiie aopaidy m teryJorjnm Potefci. Band poIsSd
na rozwój i bieg przedsiębiorstw partyj domagał się wówczas ua*y<‘hmiasl owej lókwrdiae^i tenych, oraz ofiarność na cele szersze,
go związku, Rząd rosyńsfct nie ckaaał jedcek
Justyn.
iwaieisasj chęci zspoiiiożenią 'cantdcin, rm kMayttt

Kr. ł72

R O B O T A 1K", wtorek, 27 czerwca W22 r.

4
pnygOtesrarne ł ss^xmz^SfcrasMffiie 'w&asywrćia nota
pofc&ai i w ystąpienie Rząd.u potel.icgo zostało poaos*»wńaao bez o.pew iedB i, a datezy rozwój wypad
ków j n t irieaxkail w całeg płdm słuszność wyrawfflych
pracz Baąd połsiki obaw. Fofcty, awszie beupaśmedaio
p o mńałanaa no*? pawyżfeaej, pcdrsne eostaly do w iadosnaści w nocie x dnia 13 b. m. Nr. D , V. 51“© .
!T>ałej nota wymiera® wypadki rónojtuego pcgwateom a terytorjmn polsfciejjo, połączone z rmondesn, poAręsą i gratoLeżą, jakie w a o eie 2 dsów 13 b. aa. n ie
K ołaty jeszcze podane.
DeSej nota stwierdza, że odpowiedni rceyjskioj
z dnia 21 b. m. na notę pofeką 1 dn. 13 t>. m. Rząd
poteki n ie m oże przyjąć do w-iaricnuości, gdyż argu
menty, w niej praytocBone^ są 4eg o rodzsjn. jż n ie
sposób brać ich poważnie, użyte zaś być mogły je 
dynce w braku rzeczowych ■lanych, zdolnych u'apra.’wtedłiwTć {akty .praytCCTCEB w obu notach p e t kich.
Powstrzymując się dotąd od wypiąguaęoŁa kcw,Befewencjł, wynitejących a w ytw orzonego ostatnio
sfe a u moczy i niesłychanego stanow iska, jate© za 
ją ł R ząd R. S . F . S. R., Rząd p a M d eądsi, ii d a l
dow ód najdalej idących w yrozum iałości i ttmiartejwama. Zła w ola wsoRÓdże, jaką Rząd sowiecika niedwunaacHu^ okazał w zględem słusznych i aż naz

byt uewadnkoyrh żądań pctskich,

nże dające się

pom yśleć w norm a Ir,.ych stosuaadcach pokojowych lek
cew ażenie, z jakiem potraktował tak ważną dla przyasłego u k ład u tych stosunków sprawę napadów,
znwiszają Rząd polski do złożenia jffikr-ajemerg rantyj.
asego protestu i kategorycznego żądami® rewizji za

jętego przez Rząd rosyjski stanowiska. Faktów po/wythey* nie są w stanie zmienić olicjtłnc pokojo
wa ośwtiadazeaLa, których gołostownoiść ipotstępcnsaraia Sowietów’ tylko .podkreśla, jak niemniej pode.je
ono w wątpliwość ith istotną wartość.
Zawiadamiając o tean, i i och wylani przez w?adże polskie sprawcy napadów będą sąd am i w po
stępowaniu domźcemf i karani z całą rwrcnycśeię
perawa ,oraz że Rząd poteki domagać się ,będzś© ©d.
adcodowama za poważne stiróy, wiyraądżon© pracz
baody, tworzone ®a terytorjnm R. S. F. S . IŁ 2 nr1zia
łem i poparetem w4adz sow ieckich. Rząd Jl.-jorrypo
spolitej wyraża pewność, iż Rząd sow iecki zadeśćttczynti spraw iedliw ym wymaganiom Polaki, składa
jąc tem sam em dowód, że i on rów nież prowadzić
pragnie szczera© pokojową politykę, leżącą •niewąt
pliw ie w interesie narodu rosyjskiego.
NOTA DO P R Z E D ST A W IC IE L ST W A UKRAIŃ
SKIEGO W W ARSZAW IE.
Ministerjum spraw zagranicznych wystosow ało
do przedstawicielstwa pełnomocnego Ukrainy w
Warszawie notę, w której stwierdza, że miawierjum
spraw zagranicznych jest w posiadania danych,
świadczących o tein, że niektórzy współpracownicy
przedstawicielstwa pełnomocnego U. S. R. R. w
W arszawie systematycznie zmuszają repatriantów
ukraińskich do sprzecznego z obowiązuj ącemi prze
pisami wyszukiwania rzekomych faktów, mogących
:akoby wykryć związek polskich organów państwo
wych z wrogiemi U. S. R. R. elementami, oraz, że
głównym akcji tej kierownikiem jest były w spół
pracownik delegacji rosyjsko - ukraińskiej w mie
szanej komisji do spraw repatrjacji, p. Ługaniec,
obecny współpracownik przedstawicielstwa, który,
nadużywając swego urzędowego stanowiska, umoż
liwiającego mu bezpośredni kontakt z repatrianta^
oii ukraińskimi, proponuje im pracę wywiadowczą
wzamian za obietnicę przebaczenia im dawnej, skie.
rw an ej przeciwko w ładzy sowieckiej, działalności.
Zaznaczywszy, iż wspomnianą akcję ir.cżna je
dynie scharakteryzować, jako akcję szpiegowską,
nota wymienia dane, jakie w tej sprawie posiada
min. spraw zagr.
Następnie nota stwierdza, iż wspomniani w spół
pracownicy przedstawicielstwa pośw ięcili też znacz
ne sumy pieniędzy na zorganizowanie w obozach
internowanych b. wojskowych ukraińskich w K ali
szu i Strzałko wie ośrodków wywiadowczych, a w y
bitnym agentem ich był niejaki Iwan Miaząrenko,
który aresztowany w dn. 20 marca r. fc. przyznał
« ę do winy, -,
Min. spraw zagranicznych, protestując jaknajkategoryczoiej przeciwko scharakteryzowanemu w
nocie postępowaniu niektórych pracowników przedstawicielwstwa pełnomocnego, wyraża pewność, że
rząd U. S. R. R., w celu utrzymania z Polską poko
jowych i dobrych stosunków, zechce natychmiast
położyć kres danej akcji, oraz wydać polskim w ła
dzom sądowym dwukrotnie zbiegłego z zamknięcia
Aleksandra Sorokina,, o ile takowy znajduje się w
obrębie lokalu przedstawicielstwa pełnomocnego.
Sorokin, jak stwierdzają świadkowie, za jedirym i za
drugim razem skrył się w gmachu przedstawiciel
stwa w hotelu Victoria. Jest on oskarżony o uła
twienie agentowi państwa obcego zbierania infor
macji, dotyczących zewnętrznego bezpieczeństwa
Rzecz. Polskiej lub jej s iły zbrojnej.
Konstatując wreszcie, iż
przedstawicielstwo
pełnomocne U. S. R. R. wbrew powszechnie przyję
tym i obowiązującym wszystkie państwa zasadom
prawa międzynarodowego, udziela w- lokalu swym
apylu dla niewątpliwych przestępców, ministerjum
spraw zagranicznych wyraża nadzieję, że przedsta
wicielstw o pełnomocne gwoli uniknięcia niepożą
danych konsekwencji, zaniecha na przyszłość tego
niezw ykłego w stosunkach dyplomatycznych postę
powania. (P. A. T.).
,
Z SA D Y MINISTRÓW.
Ra da Ministrów na posiedxeidu w dna u 3tf-ym
czerwca przyjęła projekt ustawy o opodaikowainśu
pcwa.
projekt ustawy o rozszerzaniu na cały otarer
Rzeczypospolitej postanowień rosyjskiej ustawy o
petentach akcyzowych ca fabryki tra ków i droż
dży, zakłady spractóatey trun.ków, wyrób zapałek i
giiz papierosowych, oraz
now elę do ustawy o uposażeniu nauczycieli pu.binarnych szkól powszechny eh i inspektorów szkol
nych.
K sslępoie Rada Ministrów uchwaliła rozporaą<Baante o rozciągnięciu u® obszar Ziemi (Wileńskiej

astawy © Pocztowej (Basie Ctezeaędasiłdł I tragMenądz/enie w sprawi© Tschytettia ptotwadtamryich piaea łoomdsaraa gemerainego ziem wachoditódb odaask sdintb ow ydi <łla wójtów i sołtysów ;
dale, uchweliła wuiotski: w sptwwii© uttóeSanfe
pomocy ®>wał«fewn i żotaieOToin ,u® knpaeo gnaafia
i zagospodarowanie się,

w spranie Baliczenż® pałacu w BiaJowieży do
gmachów reprezentacyjnych i praeznacaesta tereaiów
łowieckich w toaach Sp^ły i Badowlieży dła celów

pe^awzentacyjnych państwa,

w sprawie powołania do praeglądai męiżcsyza
ze św ieżo prayłęcwMiych do psatetwa terenów, któ
rzy z prawa opęji r ie skorzy
w spraw ie wywłasaczieciia róeTUchomiości t. zrw.
gfcktiraik w Mokotowie i Czystem i
w sptrawie rezszeraeni® graasie m Grójca i N a saefcka,
w reszcie iKrapefcrkmo skład 'bomitetu etoffiomaBanego Rady ^finistrów przez powMianie d o a ie g 9 móatósńra pracy i opieki społeranej. (BAT.)
ROZPORZĄDZENIE O REJESTRACJI KÓŁEK
ROLNICZYCH.
Ministerjum spraw wewnętrznych w okólniku
do wojewodów kresowych w yjaśniło, że w myśl
rozporządzenia, z dnia 10 maja 1922 r. Dz. Ust. Nr.
323 Kółka Rolnicze, jako stowarzyszenia kultural-.
no - oświatowe, a w ięc podpadające pod dekret z
3 stycznia 1919 r. i rozporządzenia wykonawczego
do tego dekretu, winny być odtąd rejestrowane
przez wojewodów. (P. A . T.J,

czy tylko tych ustaw, których utrzymanie
w mocy było przedmiotem obrad komisji
międzysojuszniczej i które zostały ogłoszo
ne w dzienniku urzędowym ;
3) umowę obu rządów z komisją mię
dzysojuszniczą w pewnych kwetljach prze
jęcia własności na terenie plebiscytowym.
4) projekt ustawy dotyczący polskoniemieckiej ugcdv o własności fiskalnej,
hutniczej i górniczej w polskiej części G.
Śląska;
5) projekt ustawy o arnnestji na G.
Śląsku.
Prezydent Rzeczypospolitej francu
skiej ratyfikował konwencję polityczną
francusko-polską. Wymiana dokumentów
ratyfikacyjnych odbędzie się we wtorek
na Quai d' Or say.
**
Gen. Weygand nadesłał na ręce dr.
Rakowskiego, b. delegata rządu polskiego
do spraw górnośląskich przy radzie amba
sadorów następującą depeszę:
„Niezmiernie wzruszony objawami uezuć, które mi Pan wyraził w imieniu górnośłązaków, zebranych na obchodzie w Ka
towicach, podzielam z całego serca Waszą
radość z powodu połączenia się z wielką
Polską Ojczyzną, ku której biegną me naj
gorętsze życzenia pomyślności.". Podpisa
no (—-) Gen. Weygand.
UM OW A SOWIECKO - LITEWSKA.

«
w*

Niemiecka Rada Ministrów przyjęła
dzisiaj pięć projektów ustaw o konwen
cjach z Polską a mianowicie1) umowę w sprawie ułatwienia ruchu
granicznego;
2} projekt ustawy o oświadczeniu rzą
du polskiego i niemieckiego «do umowy ge
newskiej, według którego rządy zgadzają
się co do tego, że omowa genewska doty
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WCIK w yłonił nową komisję dla omówienia
przygotowania umowy z Litwą.
CZERWONY KRZYŻ N A UKRAINIE.

Podczas ostatniego pobytu Rakowskiego w
Berlinie zawarte zostało porozumienie z niem iec
kim Czerwonym Krzyżem, który ma zamiar zorga
nizować na Ukrainie pomoc żywnościową i lekar
ską. W dn. 12 b. m. podpisano umowę, która ma
być zatwierdzona przez WCIK-

R A

M

Y

.

Obejmowanie Górnego Śląska.
WKROCZENIE W O JSK POLSKICH
GEN. SZEPTYCKI W TRZECIEJ STRE
DO TARNOWSKICH GÓR.
FIE POLSKIEGO OBSZARU PLEBISCY
TOWEGO.
Tarnowskie Góry, 26 czerwca. (PAT.)
Katowice, 26 czerwca, P. A. T. — W , W dniu dzisiejszym wojska polskie wkro
dniu dzisiejszym gen. Szeptycki ze sztabem czyły o godz. 11 przed południem do T ar
i przedstawicielami prasy udał się do trze nowskich Gór w sile jednego pułku piecho
ciej strefy części polskiej obszaru plebiscy ty oraz jednego szwadronu kawalerji.
towego, do której dziś wlcroezyły wojska
Katowice, 26 czerwca. (PAT.) Wojsko
połslde, i został tam entuzjastycznie powi
niemieckie zajęło dziś w południe Olesno.
tany przez ludność.
NAPAD NA W OJSKO FRANCUSKIE.
WKROCZENIE W O JSK POLSKICH DO
Katowice (A. W.). — Według pism
LUBLIŃCA.
niemieckich w tych dniach miał miejsce
Lubliniec, 26 czerwca. P. A, T. — Dziś
krwawy napad niemiecki w Gliwicach na
w dniu 26 b, m, wojska polskie od strony wojsko francuskie. Doszło do wielkiej strze
Częstochowa - Herby wkroczyły do Lubliń laniny, podczas której używano karabinów
maszynowych i granatów ręcznych.
ca.

Po zamordowaniu Rąthenau‘a
PRZYGOTOWANIA DO POGRZEBU.
Berlin, 26 czerwca. (PAT.) Gabinet
Rzeszy postanowił, by pogrzeb Raihenau
odbył się na koszt rządu. Zwłoki ministra
zostaną w poniedziałek umieszczone w gma
chu parlamentu. We wtorek po południu od
będzie się pochowanie zwłok przy współu
dziale rządu Rzeszy i członków parlamen
tu. Żołnierze Reichswehry utworzą szpaler.
Obdukcja zwłok ministra odbyła się w nie
dzielę przed południem i dokonaną została
przez lekarzy sądowników, przy pomocy
rzeczoznawcy
dla ran. postrzałowych..
Stwierdzono, że minister otrzymał 5 kul.
Prawdopodobnie śmiertelnym był już strzał
pierwszy, kula przeszła bowiem z lewej stro
ny pleców przez piersi. G ranat ręczny zra
nił lewe ramię, prawą nogę i stopę.
PROWADZENIE ŚLEDZTWA.
^ Hanower, 26 czerwca. (PAT.) Rad jo.
M ateriał policyjny w sprawie morderstwa
Rathenaua jest nader obszerny. Wobec wiel! kiej liczby świadków, co przysparza dużo
pracy, musiano komisję śledczą podzielić
na trzy sekcje. Panuje przekonanie, iż mor
derców szukać należy w kołach niemieckoludowycb.
ARESZTOWANIA.
Berlin [A. W.). — W poniedziałek w
całej Rzeszy dokonano szeregu aresztowań.
Między inny.ai aresztowano w Hamburgu
brata przypuszczalnego moi der cy Erzbergera Karola Tillessera, który również jest po
dejrzany o udział w zamachu na Scheidemana. Rysopis jednego z jnorderców Rathenaua jeęst zupełnie identyczny z areszto
wanym Tillessenem, który prawdopodobnie
imał zamiar uciec do Danji,
Bordeaux, 26 czerwca. (PAT.) Radio.
Donoszą z Berlina, że aresztowano sześć
osób, podejrzanych o współudział w mor
derstwie, dokonanem na osobie Raihenau.
PÓŁPNIOWY STRAJK DEMONSTRA
CYJNY.
Hanower, 26 czerwca. (PAT). Radjo.
Na mocy uchwały lipskiego kongresu związ
ków z powodu zam ordowana Rathenaua,
urzędnicy i pracownicy państwowi w Berli
nie i w całym państwie urządzili półdniowy
strajk demonstracyjny.

PRZEMÓWIENIE KANCLERZA RZESZY.
Berlin, 25 czerwca. P. A. T. — W
zwią*zku z tragiczną śmiercią Rathenaua,
wskutek której polityczna sytuacja Nie
miec ogromnie się zaostrzyła, odbyło się
wczoraj specjalne posiedzenie Reichstagu.
Pierwszy przemówił socjalistyczny poseł
Weis, który ostro atakował Helfericha i
prawicę. Poseł centrum M arx wygłosił ostrzeżenie dla Ententy, której radzi we
własnym jej interesie wejść na więcej po
kojowe tory. llergt, niemiecki nacjonalista,
którego przemówienie nieustannie przery
wano, wyraził w imieniu swej pariji głębo
kie oburzenie z powodu popełnionego mor
derstwa i powstawał przeciwko wydanym
w związku z niem zarządzeniom, które są
nieznośnem ograniczeniem swobody oby
watelskiej. Z kolei przemówi! minister
sprawiedliwości dr. Radbrachj oświadcza
jąc, że rozporządzenia te są skierowane
przeciwko wybrykom prawicy, a nie mają
być stosowane przeciwko lewicy. Po prze
mówieniu posła Kristiena (niezawisły),
który z-wracał się w mowie swojej szczegól
niej przeciwko Helferichowi, zabrał głos
kanclerz Rżcszy Wirth. Kanclerz podkre
ślił, że Raihenau był właśnie człowiekiem
wieikich idei, wielkich czynów, na którym
naród niemiecki mógł się oprzeć we wszyst
kich żywotnych dla narodu niemieckiego
sprawach, a zwłaszcza w sprawie rozstrzy
gnięcia. problemu winy ;za wybuch wojny.
Rozwój działania, prowadzonego w tym
kierunku został zatrzymany i ci, którzy po
noszą odpowiedzialność za powyższy fakt,
nic będą nigdy w stapie,wynagrodzić tego
narodowi niemieckiemu.
Dalej kanclerz oświadczył:
Byłem świadkiem wielkich demonstra
cji, jakie odbywały się dzisiaj w Lustgartenle, wśród wzorowego porządku, dyscypli
ny i spokoju (zwrócony ku prawicy) niech
panów jednak nie łudzi ten spokój, ta dy
scyplina i ten porządek, bo pod tern wszystkiem tleje wulkan, który kiedyś może wy
buchnąć (długotrwałe oklaski). Zapewne
nie możemy dokonać odbudowy kraju własnemi siłami bez interwencji Ententy. Nie
ulega jednakże wątpliwości, że rządy sprzy
mierzone w ciągu całego roku nie dały nie
mieckiemu rządowi demokratycznemu pra

wie nic więcej, prócz upokorzeń- Rozstrzyg
nięcie sprawy górnośląskiej było rozczaro
waniem dla narodu niemieckiego i jednem
z największych rozczarowań dla radykalnie
myślących robotników. W Genui pytał rpnie
Lloyd George. Cóż pan myśli o Lidze Naro
dów? Odpowiedziałem: Jestem przyjacie
lem Ligi Narodów i powitałbym z rade. ńą
dzień, w ktorvrr ta wjelka organ
-i
związku narodów byłaby dokonaną, ta. L
by wszyscy ludzie pracowali nad zapev, cie
niem pokoju. Jeżeli jednak chcemy służyć
idei Ligi Narodów, to po rozstrzygnięciu
sprawy górnośląskiej trzeba o tej Lidze Ma
rc dów milczeć. Przypominam nierozstrzyg
nięty jeszcze los 5-ciu nadwiślańskich yio-’
sek, przypominam cierpienia ludności w za
głębiu Saary i Nadrenji, które są hańba dla
całej Europy. (Głośne potakiwania). Mini
ster Rathenau był tym, który mówił: „Daj
cie demokratycznym Niemcom swobodę, by
mogły stworzyć w sercu Europy taką for
mę rządu, któraby była gwarancją pokoju".
Nie wątpimy, że dla fcO-io miljonowego na
rodu niemożliwem jest na stałe istnieć, ja
ko państwo demokratyczne pod kierowni
ctwem komisji. (Głosy: zupełnie słuszniej.
To. co nam oświadczył Bank angielski w
grudniu, a co nam przyznaje komitet po
życzkowy swoją decyzją, to jest podstawa
dla tvch, którzy są pełni dobrej woli, aby
politykę zagraniczną i wielką kwestję kon
trybucji skutecznie prowadzić. Jest rzeczd
nierozsądną łamać sobie nad tern głowę, czy
nam jest potrzebna pożyczka mała, wielka
czy średnia, gdyż jest dla nas konieczne,
byśmy nie poddali się tylko polityce termi
nów i not ultimatvwnych, powtóre by Niem
cy uwolniły się od dyktatury politycznej.
Polityka nasza idzie w kierunku rozsądne
go rozwiązania problemu odszkodowań. Jest
rzeczą konieczną i bynajmniej me hańbiącą,
że ludzie skrajnej prawicy i skrajnej lewi
cy starają się znaleźć drogę do porozumie
nia; nie jest również hańbą, jeżeli stara się
dojść do wymiany zdań z pewną częścią;
narodu francuskiego w kwestii wielkich
problemów. Prowadzimy działanie w tym
duchu aby zniszczyć atmosferę mordów.
Tam na prawicy stoi wróg. fNientillmące
oklaski na trybunie i na ławach poselskich).

My piM il unii
liliowi! i parli p ia fe ijn i
Berlin, 26 czerwca. (PAT.) Przedsta
wiciele zarządu powszechnych niemieckich
związków zawodowych, związkn Afai, raraa
partji socjaldemokratycznych odbyli wczcfcraj posiedzenie, w celu naradzenia się nad
o b e c n e m p o ło ż e n ie m

p o li t y c z n e m ,

oraz

w

sprawie decyzji, jakie mają być powzięte, w
związku z rozporządzeniem prezydenta
Rzeszy i rozporządzeniami, dotyczącemi ochrony republiki. Wydelegowano depułacją,
która ma się porozumieć z rządem Rzeszy;
Pertraktacje są w toku.

ągjisu 1 11 P i R5T.
Berlin (A. W:). — N a następcę Ratheijaua wysuwani są: były minister spraw za
granicznych Simons i ambasador niemiecki
w Rzymie Kcurad.
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Berlin, 26 czerwca. (PAT.) Nocy ubie
głej dokonano napadu na urzędnika komisji
repuracyjnej Jean. Gow&rd. Policja areszto
wała robotnika, który niósł rannemu pomoc,
lecz sam był poraniony i nie mógł wytłuma
czyć pochodzenia swych ran. Jean Goward‘owi zginęła przy napadzie teka z doku
mentami urzędowemu

f śpi! psio m i
Nauen, 25 czerwca. (PAT.) Radjo De
legaci dwóch międzynarodówek, amster
damskiej i wiedeńskiej, odbyli w Berlinie
konferencję, na której przyjęli rezolucję w
sprawie zwrócenia się do rządu sowietów z
domaganiem się niestosowania kary śmier
ci do oskarżonych eserów.

7,R ady M 3e|skfe|.
U dział radnych u> komisjach poborowych. — Bu
d że t W W tjo/u zaopatrywania.
Przed porządfestun dziennym w czorajszelo po
siedzenia zalscKminikowano uchwałę komisji roy
rżenia sieci szkolnej, wzywającą M aśisńat do w y
kończenia gmachu szkolnego tramwaj ; w miejskich
i odeftoia go-d o użytku jeszcze przed początkiem
nadchodzącego roku szkolnego.
Przewodniczący prezes B alińdu z żalem stwier
dził abstynencję radnych od udziału w komisjach
poborowych. Rad. Kwasicborski stwierdził, że przy
chodzi! na posiedzenia komisji rekrutujących, lecz
stwierdziwszy, że z opinją przedstawiciela ludności
stołecznej nikt tam się nie liczy, w olał zrzec się
roli piątego kola u wozu. Innego zdania byl p Za
wadzki i sam przewodniczący, którzy uważają, że
nic należy się dobrowolnie zrzekać przysługujących
praw.
Z kolei r. Kwasicborski odczytał obszerne spra
wozdanie Zarządu Tramwajów za rok ubiegły, oraz
preliminarz budżetowy za rok 1922. Z szeregiem
wniosków wystąpili r.r. Gutkowski, Sztajnowa i
Bresiński, które wszakże po wyjaśnieniach udzielo
nych przez dyr. Kiihna większości nie uzyskały.
W iększością głosów uchwalono wnioski komi
sji finansowo - budżetowej w następującem brzmie
niu:
„Rada miejska po rozpatrzeniu sprawozdania

n r. 172

„ R O B O T N I K * , wtorek, 27 czerw ca 1922 r .

Za-rządn T ram w ajów m iejskich z w ykonania budże
tu za rok 3921, craz -p re lim in a rz a na rok 1922, —
' zgadnie z o p in ją kom isji finansow o. - budżetow ej,
postanaw ia:
11 S praw ozdanie Z arządu Tram w ajów z w yko
nania 'budżetu n a rok 1921 — przyjąć,
2) Z atw ierdzić prelim inarze na ro k bieżący
»22
, . .
im dżetu eksploatacji w dochodach i rozcho
d u ,;
m k 5,320,000,000, z przew idyw anym czy*
'-skiem mk. 1,006,000;
b) budżetu renow acji w dochodach i rozcho
d ach po mk. 774,075,020;
. . .
, j
c) budżetu budow y w dochodach i rozchodach
po mk. 667,200,000.
3} W ezw ać M agistrat o przedstaw ienie w nio
sków w spraw ie ja k n a j s z y b s z e g o zastąp ien ia ko
m unikacji autobusowej przez tram w ajow ą.
B udżet W ydziału Z a o p a tr y w a n ia referow ał r.
to w . Tor. B udżet W y d z ia łu te g o zam yka s ię w d o 
c h o d a c h i w y d a t k a c h sumą mk. 844,387.000.
R ównocześnie uchw alono w łw ią z k u z budżetem następ ujące wnioski: R ad a M. wzywa M agi^ * * 1 ) do obniżenia stopy k alkulacyjnej przy sp rz e
daży chluba, mąki, kasz i soli;
. . .
,
2) do scentralizow ania w w y d ziale zao p atry 
w ania w erelkich zakupów dokonyw anych przez M ai ii tra t na potrzeby instytucji m iejskich,
3) do p rz e d ło ż o n a R. M. na) pozme) do d. 1
października projektu budow y w spółcześni* urzątb onej piekarzu przy w spółudziale m iasta.
B udżet i w nioski powyższe lednom yśtm * uełnraieno.

W \i Sśliiii n lwi® ln*«

Onegdaj o godz. 2 w nocy policja urzą
dziła najście na Związki zawodowe praco
wników handlowych i biurowych, pracow
ników kinematograficznych I nauczycieli ży 
dowskich szkół średnich, m ieszczące się
przy ul. Zielnej 25.
t
Pomimo, że policja przedstaw iła nakaz
przeprowadzenia rewizji jedynie w zw iąz
kach pracow nikóy kinematograficznych i
auczycieli, urządzano jednak rew izję w
>kalu Zw. zaw. pracowników handlowych
biurowych. R ew izja trwała do godz. 7 raao. Nic nodejrzsnego nic znaleziono i loka
le związków zostały zwolnione.

Kuch robolniczy.
1

im Bi-

O droczenie Z jazdu działetczów sam o
są d o w y c h . Centralny W ydział Samorzą
dowy podaje do wiadomości, że projekto,v-anv zjazd działaczów samorządowych P.
P. S. został odroczony do jesieni. Program
zjazdu będzie można rozszerzyć i uprasza
się o w łaściw e w tym kierunku wnioski. 0
nowym terminie nastąpi w swoim czasie
•

zaw ia d am ien ip .

O. K . R. W arszaw a P odm iejska komu
nikuje, iż dn. 2 lipca r. b. (niedziela) o godz.
11 rano w lokalu O K. R. W arszawa Mia
sto (A l. Jerozolim skie 6) odbędzie się Okręgowa K onferencja z następującym po
rządkiem dziennym: 1) Sprawozdania or
ganizacyjne, 2) sytuacja polityczna, 3). w y
bory. 4) wolne wnioski.
Delegaci komitetów dzielnicowych pro
szeni są o bezwzględne przybycie ze w zglę
du na ważność spraw.
szewców i kamossników. D ziś o gedż. 7
rtfecB. w lokalu dziefcucy Ki. JeroenŁimsk'© 6 , <jdsetoranie Koła saewoów i to n a t ebi:&ó\v
Kray d*eba«.j śródmtojakł'©].

K»\> krswwńw.
o ąeda,. 7 wiccz. w Idtołu
isWnicy 4.1 Jemaolinifc-Sce 0. odibęla':© eię aebraaie B oi« kraw ców p a y d » c to y ktodtatejtocM .

p-gfflnTi puyąfkit Jiltro o
feaJu dzieto-sy Okopowa 30,

7 wuecz, 'W!loodbędzie s:ę ogiófcie

r t t o B i e oBtBoWw dzieła.

K lejów * Org. PPS.
lokaia. AL
Koiejorwej Org. PPS.

Jutro o godz. 7 wteez. w
«, odlbędato się zebranie

im

li

Baczność!fi W arszawska Rada Zw.
Zawód., W arecka 7, zw ołuje Konferencję
Żarządów związków i mężów zaufania fa
bryk i warsztatów. Konferencja odbędzie
się dn 30 VI w piątek o godz. 7 wieczorem
w lokalu Zw. metalowców, Leszno 53.
Zarządy Związków obowiązane są przy
być na konferencję w komplecie.
strajk w febry*® fftż „Sokół*. Eobsfatoa, zora> w ae w .łl«*to HO przy Zw. zaw. mb. i rab.
wneam. ąforywiege (Sekcji* yfeowia), za peśrediniewern łejrei Z*'?4 * « f c ) 100 % portwyżd płac, ^an**Ła Z wiązka i deOegacj^-irtoot. Robtft«oe doXvtfcews x.raSm'y 600 mk dziennie. Wobec,
,•■odcjaaia Q0 poreRSni*'® * u iaspeifctora Pracy ipouuędzy vvyiej lw raiem o o ą iircną a robpbncMnS, (oSiburowmo tyłko 2 0 % podw yżki i inne dtóć mgliste
otototake), robot? iee ponsuaiły w e rarsj praoę.

Pp. tabry&arjci Jeżyli oświadczenie, że jeżeli
Rolnice do piątku, oto -przyskąpią de pracy, to
rzyjsną now e robotnice,

A'.V'bec powyższego prosimy wszysKkfdh roibotjików i robotodae o o m ija n e fabryki „Sokół \
k o n fe re n c ja

o k rę g o w a

>ddz Zw. Z*w. R°b. P rzem . Sp®ż, w Matopolsae,
odbyta w Krak® wio drna 28 m*j» -J922 r.
»

obecni:

PraewoKtansąey

G łównego

Zarządu,

-d w E MotrWEiki sekretarz tow. Starcioch, e&knetnrz
r WtrrT to*'. Pieraywodh, okręgowy sefcretests tow.

: ctioć
b

20 d e le g a t oddziałów,

iPraod peirra^ikiwm dteiesraysn przowodKicsticy
Znrz, Główmogo tew . Morawski gcterafctoryraoivffidi oibecne po^óżebie klasy pracującej, wł najbrrygodniejszy sposób wj-aysfaiwasiej przez pffzedsiębioa-ców, wskazując ma to, że roibeitmcy niedostateczniie
zdają swbde sprawę z petr^etoy oTganizacji mrwediowej i piętnuję® świadome rozbijani® zw ieków "’zawiodowyvh przez wairhtfiów rieodipow.edaiainydi.
Nia wtrsioeek tow. fcictioliia powołano na ipiraewedin,iczącego tow. MaromkoiwskŁego z JŁraikofwa,
lia zastępcę tow. Bogusław,aki ego ae Jjwofwc.
lP,ro5>am>wt»,y porządek dzienny przyjęło.
Z ..Iziaiaitieści okręgu zdał sprawę tom Liiihoń.
Prac® organizr.cyjiia y, oddz.aiach wre. leoz idbohaicy w =?zeregiu miejscowości są nie tak sil.i, t-by
mogli stawiać czoło pizcro ystowocm.
Nałoży zwracać największą uswegę na małe
miiastia, a wówczas i organizacje wteikoOTiejdkie
będą za)besg>:ecaoaie.
Po uchwaiiemiu voćum zouSanda za doty chcffiasoo
w-ą dzlalahiość zarządu, delegaci zdtowoJi sprawę z
Jz ałalnotoi poisaczfigótaycłi nddiiałów, z ktorych
widać, ie praoa orgairuzacyjaa z dniem każdym* się
zwiększa. Sfcarżcno aięj że w posawagćibiycłi oddzia
ła li nae przTEtmega się S-gofzMKaego dnia pracy.
W mniejszych oddroisłach tow. rrraeikają, że wSadae
adrnsojstnasyjsie i potaejs imało dsaswją w przoatraeffwuju ustawy o znieffionau pracy ejaoneg.
Zcsrobki robotnika w posaczogółwych odHfeia7jtcŁ są następujące: do 15 tys. mk. tygodlniowo, w
wicęksaaBct <xidzaa'ió<w 12 tys. * 2 kilo chleba dziwi,
nie.
\
iBoguslawskienwi, występującemiu w iiirle*Fin
gbtpy ..czorwenef* <tałi ciętą odprawę tow. Sta
iniocJi i 'Morawski,
O ruchu mi ędzyc.arodo-wym roto. dpożywtBzycto
referował tow. Pueczywoda, który schoiraikaeayaował ,w alkę o ziiesienie pracy noc&ej w .pieloamiiacłi.
Biu!l‘etyn an'ę<lEy!tt, zw. jpożjiwcrzych deje nam
jasiie wiaflomości o w ake i dążeniach tow. B;;grauiiczmydi) jak również tow, zagranicani są za ,p>
mocą prana powiadctn:i«nii o walpe, .prowsdacinej
i rraea nas, (Prawie we wtazyetktoh krajach prEedsię;biiorcy postanowili oberwać zarotokii robot1..ika o 30
<to* 40 pros., jecBniailcże rotoofcucy zoiguniaowani w
związkach, spoż. pomi'raio represji Obrażać zarobków
nile 'POKwoliii dlatego wyibudiTy sbrajM; w Bo’giji
strajkuje 6000 rotoairaików^ w*Chicago (Ameriikei)
25.000 raeźmikówi w Dan^i wymówiono pracę prze
szło 100.000 irubotnifców i t. p
Zarząd Główny ma/wiąz®! kwntałkS z państwzmi
zagrerdezraemi gdyż walka piw/adaoina na terenie
nwędzyraiaiTecłiffwjim da mcżaość szi’lrazogo zdobycia
•upragnionych celów.
Tow, Lkhioó przerlstarwi? obecnym reg'ikanin
w sprawach cgói;:o-zafwódowy&h i tochmicanych*. uMacdrilając ie lumawjonowsnle oddziałów ckręgawj'di i cMtr:,taego srkre'aijato uzatórniiciiie jest od
sprężystości działania, żo robotnicy zcrgomaoiwam
w Zw. saw. m« « ts ^ dotydtcaas aagwuratJlwvvainej
pconocy materłrJn^ w razie n&c® strhjkmweś. .DomEgad' oię też atwoaida okręgowego eakrotarjiat-:: ,\ve
Lwowie, Reguilaanijn przyjęto.
Uchwalono podwyższyć wpiiaorw® » wMadto'
czlcitAowftkie^ od il lipca 1022 r.
•Pizyjąto' następujące wtaiosiki i irezofacje:
1 ) Zarządy oddtBfl^w wikliny energś&a."i« za
jąć €fię znrgarlzowaoiejn, wszyułkkfa nctoołł i&ówi,
zntrudjncmych w przemyśle spożywcayEl -w jedcą
Cantraję.
Gf) Zarząd 'Główmy winferat ipocaytraić wsnsędde
ferold1, cetottn objęeia wszyslkich oddziałów,, bądź to
wynkićmych., 'bądź jeszcze nie scetntlirafawrl ycii,

I

3) Kcrafeirencja wtywą wszystltfe oddziały do

śdslętgo wyktmywania uchwal, regułamaitnów i proo
stepgrjnia stoatflta, jak lówaież wytoaaywcniia weaojt
kich dyrektyw Centralli.
41) KóJferesioja wcpwa wszystkie cdkfeńały do
zęjęaia stonow'ska waględom zatodocioayah praiklykantów, lcaorjxh prze<.te.:ęb:or«y przetr-ymu-ą pa 12
i 14 ge-lsm pracy, jak również należy dążyć, ażcŁy
rrpodociami podlogaili, tttidzorowń ‘inap^Morów pracy
* byfi przyjmowani w porozuimoeiiiu #e Ziw^ąakitem.
5) Konfetrenója postakąwia diziiafoć w ćcifiym
keratokote 2 tow. zDgtsmLcEttynił o asrzeczywislnjoa® dyżeń pretetorjaia,
6 ) Konj«r0 ncja ipcwtemawia przygotować jedaoiU.
tą akcję w ohrMiie i o zwycięstwo 8 -godzitiJ;;ogo
du.łtf pracy,
7) Itonlarencja ipceianatwia zwrócić się do Rsąd» z żaidi. ...niemi usunięcia pita Jta zaw*ae pracy imocncą w’ piekarniach.
8 ) .Kaufęre.icja potępia t4anow.:sko irozb'jaczy
•Zwłązków Zaiwiodawyrh. któegy ’W ffiiwild, k ady Zw.
Z»w. Rlb. Uraein. Spoż, wsac-^t wtuikę o znto ierie
pracy aociw;. oderwcii się -ad jednolitej Gruto nacji
i stworzyli Związek Macany.
*
9) Kcfliferesi cjg. potępia stoowt’sfco Zwiądka
Polskiego (żółt-cga;) ^ żydowskiego, których taacjonafenn wą^rzą-ira safcody Masio iPbotfticaej.
(10) Kentorencja wzywa wszystkie oddtaaiy do
bcaw2gSęiiłnr«.j woJtkl q zoiesLeaie pracy nocnej.
Z

a g

r a n

i c ą ,

X I kongrgs niemieckich Z w iązków za 
w odow ych obraoował w Lipsku od 19—24
rn’pDrZV li.^73ale około 700 uczestni
ków. rrzyb yli m iędzy innymi: niemiecki mi
nister gospodarki państwowej Schmidt, mi
nister pracy Brauns, pruski minister han
dlu Sieritig, saski minister pracy Ristan.
Z zagranicy przybyli, jako goście, delegaci
Polski (tow. Żuławski), Francji, Angłji, Bel
gii, krajów skandynawskich, Szwajcarji,
Węgier, Austrji, Holandii. Z biura II M ię-,
dzynarodówki w Amsterdamie przybyło 2
delegatów, a z międzynarodowego urzędu
pracy _ przy Lidze Narodów 2 delegatów.
Szwecja i Norwegja przysłały urzędowych
przedstawicieli.

Potrzebujemy Kierowników Agencji
dl a zorganizowania j prowadzenia sprzedaży produktów naf-owych w War
szawie, Lubhnie i Łodzi. Oferty z podaniem żądań i kwalifikacji należy
wnosić pod adresem: Państwowe Zakłady Naftowe Lwów, Romanowicza 13.

K om isja sp ecjaln a rozszerzenia sieci szkolnej
d ziałająca n.i praw ach R ad y m iejskiej, odbyła w
ubiegłą środę posiedzenie plenarne.
N a posicdźeniu tem p rzed staw iły sp ra w o z d a 
nia zc swych p ia t podkom isje, k tó re pow ołane zo
sta ły na posiedzeniu poprzedniem i niezw łocznie
p rzy stąp iły do pracy. T ak w ięc p. Lim anowski
p rzed staw ił w yniki przedw stępnych prac nad stwo
rzeniem planow ej sieci szkolnej, a dr. F alski zako
m unikow ał ogólne uwagi co do jaknajlepszego zu
żytkow ania lokali istniejących szkół powszechnych
publicznych i pryw atnych, pew ne projekty, doty
czące możliwości zużytkow ania na cele nauczania
powszechnego lokali szkół średnich, a w reszcie ogólne wskazówki dla m ającej być dokonaną lu s tra 
cji szkół powszechnych.
N astępnie p. A usten, B ędkow ski i tow. M am
ci* r, jako członkowie podkom isji tłla zw iedzania
szkół powszechnych podzielili się z kom isją swemi
spostrzeżeniam i co do budow y budynków szkolnych
lek k icg ) typu przy ulicy G rochow skiej i G rójec
k iej. ^
N ad spraw ozdaniam i tem i w yw iązała się oży
w iona dyskusja, w k tó rej uczestniczyli praw ie
w szyscy członkow ie kom isji oraz przedstaw iciele
państwow ych w ładz szkolnych n a czele z k u rato 
rem okręgu naukow ego p. G. Zawradzkim i dyrek
torem departam entu, W ł. Złobickim . W ynikiem tej
d yskusji było uchw alenie przedstaw ionych przez
podkom isję wniosków, w zyw ających m agistrat do
najszybszego w ykończenia gm achu szkoły tram w a
jowej, Ojraz pilniejszych4' budynków szkolnych lek
kiego typu na placach już nabytych. Poza tem tro
skę kom isji stanow i rozw iązanie potrzeb budow la
nych szkolnictw a w niektórych dzielnicach m iasta,
w których w skutek w arunków lokalnych w prow a
dzenie pow szechnego n auczania napotyka na ol
brzym ie trudności, w k ierunku uzyskania odpow ie
dnich pomieszczeń.
\V reszcie spraw y n atu ry finansow ej, związane
z realizacją nauczńnia pow szechnego, jakoteż sp ra 
wa konieczności dalszego rozszerzenia pomocy fi
nansow ej skarbu P aństw a na cele-n au czan ia po
wszechnego były rów nież poruszone na powyższem
posiedzeniu kom isji, k tó ra pośw ięca im szczególną
uwagę.

R o z m a ito śc i*
K onsekw encja... J e d n a z organizacji kobiecych
w N ow ym -Jorku ogłosiła konkurs: „ J a k się m a ubierac kobieta za 150 dolarów “. N agrodę 1.000 do
larów otrzym ała m łoda panienka i natychm iast ku
p iła sobie suknię... za 500 dolarów.
Radiotelefon. F ran cu sk i m inister rolnictw a
świeżo zarządził, aby In sty tu t m eteorologiczny codzieiinie trz y razy z w ieży Eiffel, za pom ocą tele
fonu bez drutów rozsyłał po całej F ra n c ji w iado
mości o przew idyw anej pogodzie. Gminom poleca
się ustaw ienie ap arató w odbiorczych, których cena
jest bardzo niska, bo w ynosi tylko 200 fr. W razie
przew idyw anej niepogody dzw ony podad zą o tem
wieść.
W .ostataiem półroczu telefony bez d ru tu zna
lazły olbrzym ie rozpow szechnienie w S tanach Z jed
noczonych Am. P ółn. Potw orzyło się tam mnóstwo
stacji w ysyłających, k tó re swoim abonentom w określonych godzinach „p rzesy łają" k azan ia, w iado
m ości giełdowe, koncerty i t. d. i t. d. W „D zienni
ku Ludowym ”, w ychodzącym w Chicago, zn ajd u je
my np. ta k ą wiadom ość:
„Polski sk ład h erb at i zió ł leczniczych, pod
nazw ą Z. G. H erbs Co, pod nr. 1155 M ilw aukee
ave„ zainstalow ał w swoim sklepie silny a p a ra t od
biorczy ra d jo-telefoniczny, k tó ry co w ieczór odtw a
rza koncerty urządzane przez sta c je w ysyłające,
Edison i D aily News.
O dbiorcy i tłum y przechodniów codziennie sto
ją w sk ład zie i n a -u lic y , słuchając tych popisów
niew idzialnych artystów .
Ob. G ątkow ski, w łaściciel sk ład u Z. G . H erbs,
w idząc ogólne zainteresow anie publiczności, spro
w ad ził i m a na. sprzedaż a p a ra ty odbiorcze po ce
nach o d 15 dolarów i w yżej. P o p y t n a te a p a ra ty
jest nadzw yczaj w ielki".

??Gis

rB sp a la r c i?

Notowania Giełdy M’ar.zawskicj_
DotLr-y St. ZiednocaQoyiii 4596—4555,

Ftracki Łranoailrfe 389.
•Marki niartne'-ki® 13.12—12,35.
©elgja 369,50—365.50,
•Loffuiy.n 10150—10050.
Praga 8S,30.
SzNVdjearp 870—882.

•

IPtyehczasnwe wyniki daniny.

iMinósteryujm Skmrbu podaje dó wiadamoSci, ix>
do dnia 15-go czerwca r. b. wpłynięto z daniu
57.7120.0534)00 mameŁ, t, j, 72% fcwoty pr«lin»nowurnej.

U m wąskie

p u t ww m

m

(PAT.)

Zniżka een
ale za granicą.
Pod wpływem pc-niyśiaydł wMadcanoSc® o d®Itrym stan'® zasiewów ozimych jaryoŁ we wszyst
kich 'jidoma:l krajach. produiŁującycfa zboże, ryński
światowe w ciągu ubiegego tygodnia ujwrcniagf
stałą tendencję . 'ążkową. Pszenica spadła w Liverpoolu o 6 pensów dó 1% szylLnga na qticutorae,
•tołećme od gatundoo. Ryuiki Ameryki Fółooon«| eygnaikwupr zniżkę o 3—5 oeaita natoffeJlu, a w-Angen.

najlepszych gilz do
papierosów w arty
stycznych pudełkach

, 1A
s t-

8 “.

63i
ty>r:ie oema pszeaścy spadła o 2—3 szySsigów nfl
ąuaTtorae, Nie u'ega wątpliwości, że na OT-żkę, °prócz 'wnpamiaianYch ponrjiśLjych wicścs o sten e 23siemów, mają ok-majy wpływ i aapessy ziarna t urodKsju! 1921 r., które wobec ubliisa^ącycb się żniw,
zaczynają iryd ■uc'siliiw’e dla posiadaczy. A te zapa
sy są zniwuse, be wraędowio f w ^iendaouo, że w sa
mej tytko Kanadze ®» 1 czerwca r. b, było ido dyspazycj; Ul m inorów b u sń i pszenicy. <

Giełda® wxmsraw«A.ion panuje sporo oży■wieffri* i dzl®>ue obroty łiezą się ffia dales ąiSd. wa
gonów zboża i prodadetów ztooóow ycto. Wtaotaba
ceny trzymają się -wysutoe i aie nie zapowiauli
anlżld.

K r o n ik a *
, STAN POGODY
(według denych Jtońntw. I .wtyludu MotocmoSog.)
N ż baromtotryczffiy piraesu wa się powodi praea
Sawerję i Norwogję w kieruialw wschodasLm. nato
miast wyż, łożący nad Hiszponją, sięga klinem t®
do południowych Niemiec. Tempetroitiury p^ruidniaiwa
w Polsce w-.hały się międizy 18* a 24° (Poansei 1S“,
Łtodż l!9°, Warazowa 22 °. Lwów 24»).
Temperatura ntajw-yższa wynosfia 'Wcacwaj W
Waratzawie 28.0, rajn’Lsaa 16*.
(Prawdopodobny praCibieg pogody w dziki dzi9’ejszym: Chiodmiej, miejscami przetoiiae opsdiy,
aiicirjszw wiatiry zachodnie
Emeryci na s'aibi* paóafwwwcj
Mini
ster spraw wewcętirz-ych wydał ncisóępwjąoy ikóSiiŁ w sprawi® piwjinowama emerytów do służby
psnsłwom-ej pokłrej: !W«dług pasheowień art. 20
i 35 Ustowy emeffjliallbej z <lnia 28.VII 1921 r. eme
ryt, zajmujący sl»now)fko w służbie państwowej lub
samorządowej za wynagradzaniem może pobierać
tyJko ta-ką ceęść uposażenia emerytalnego, które,
wraz z tem wyrfgralaeaiaru ji© praewyfcza «pasazeoia, prsywiązonegio do stanowiska, piastowane
go ostrtnio prasa emeryta w służV.e czy siej, wdo
wa natomiast otrzymnije colą swoją pe-tsjs wdowią
w czasie .pozostawania, o® dlncabi© państwowej lub
samorządowej, a sierota, zajmująca j"kicik:lwielf
ifcnoWisko w służbie paósłwowetj lub sannorządowoj, do którego .przywiązane jest stale raca e •upoaesamie, pobiera ipcnsję sierocą, o ile to (uposażena*
jest ■fiiższe od przyaaainego zaapaóraenia eerccego.
Wicibec togo, że ustowa pomien ioma weiszla w
życie już z drasem 1 poźdzleciaoka 1921 r.. Mtn isterjuai spraw wewnętranycił paks<«, by wfed2e sopowcinnitone do pr/y-znc-w.criia i a^dyrcwcaiia urdnssaea'
emerytalnych, przcśtraegały soAte postaaiouiiRfi toj
ustawy i zarządziły wjjptetę instrzymonyich dełycfr-,
czas zaopatrzeń cjnerytadnych w myśl tokótoikr M.
S. Wew®. \ dnia 12 .-Tic*ato t<¥?.0 r. pocaawazy od
drća 1 pażdziemiłka 1921 r, poraawsrie w cctośd,
tosgtędwie stosowoaiea części.
Do CTBsii wejścia w życie im'swy o Bacpatoenla
euneiytalnam -wojskowych i ich roizm, należy srtosow.ać powyższe poBtanowtonia aaatogiesarie i; <to e.
morytów wajdJ.nvych, zopiinfBcyab jak'elroreiek
stanowisko w 3T«żbie pońwłwowej hub samoerądeswa],
począwszy od dnia 1 maja 1922 r.
K*rty pebytu dla cudioaicmców. Z rorprrządzeaia Komfearza’ Rządu m. gt. ^'arsajawy vpszystikie
komiigarjfKty policyjne w Warszawie ctrayma'y po
lecenie przyjmowania od, dnia 26 b. m. kftrt (poibyfen’
dla ppałongały na pąfcyt w Warszawie od obyswatełi
Rosji S 01w.ee.kfe3 i Ukraćny oraz poddanych b. Imperjum rosyijakiego. Za probsngstę raa przeć' cg 3-eh
miesięcy pobierana jest oplata po 2C00 maireac od
oaotoy.
•
(m'> tik*i>®ivkBie nlg Ra ndodzieży w trem.
•vwr-jadi. Zgodnie z uchwałą Rady mnejelktoj z dn.
2 et5erwca b. h v''ącznje, będą ądraaoiwtaje detychct&sawo irigto‘: '' łńtodzieży askelriej w opłacie aa
przejazd tramwajonB, sanówaio w dm jpowEEedEie,
jak i ówiętereae.
O fiary w szpitalach. Magioftrat portonowa afcasoweć w zakładach -peLcsaHCzy* j m oddzfe&dł
szptłataych zibieranie ofiar za pomocą
na
tomiast za,oro wadzić .komtrołę aad sktadaniem d»browoluie ofiar praez wsprowwctoeato krw-darjuasy
craz losręgi wypływów? i wydtYWw. Zóbrz-neim ofia
rami bedą dyap iDowsć ordyajc.orovrie, w porooimieniu z lolre.-rz; mi aaczelaynii, na potazeby zakła
dów, względnie oodaialów.

N»cnę życie Warsza wy. Z royponralze ■La wfeda
p&licyijiiych XVI kwnisarjat, począ-w if od godz.
l i -wieczorom, ustawia oedziennie przied restaupK^
ejmna podimiej*k;emi, jak Leśn:/aówka. Stobmka śtp.
postoruinek policyjny i;;oc.ny, który wszysklócti geóci.
pttltóffjących do 1i eh restauracji w oooy, aowrads
r powrotem, albowiem handel owny (redauńacyjny
jest rredoawołany. Wobec powyższego m-say^tilrie osaby. Jebiące roaaoszować się aocnem życresn,
‘Wyjff^lżają obecnie <to gmiu powiatu warsu^w-^ctogo i tam bawią cię w wiejskich kfrnsaiuscii. To ©czy w.iście wzmogło ruch sanu-ębodowy neomy poea
Wasasawą. Byleby pożądane, aby staausto*^ vwarszswKkie zwróoto* <s® to uw-tgę

€
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Wywleka Im tod. Magistrat postanowił z dtn. 1
hpra r. b. podnieść opiatę aa- wywóaflcę Śmieci z ‘we■wnate domów z mk. 30 raa irk. 70 miicoięaaaŁe od
osoby, aaraiesakzilej -w domu obslugrwacym przez
tabor miejski.
D aeri z Rygi. Dziś prayjeż '.is. do Widma wy
cinaka 50 dmeci i*Mdch .mfesakańców m. 'Rygi dla
wriedSc.iija miasta i jego pamiątek jhiistoryconywh
pofakloh. Koom'et pomocy dzśecSoan polecił sfwemu
♦ddatotowi waleńsk temu zaopiekować się wyoieczikj}.
O starostwo sępoleńskie.- Ponieważ niektóre u .
Błędy w koreeposjidencji ze starostwem sępoteńatóem (województwo pomorskie) używają mylnego
•dresu, jak o,p. .^BŁarosiwo złotowskie w /Gotowie",
powoduje to doręczacie pism, praeeaaczomyidh dla
tego starostwa eiemiedkiej wfcdzy adminćstracyjeej I rns^anrji. (lamriiratowi) w Zlótowic, Wobec po■wytteaego odnośne władze M. S. W. wyjaśniają, tże
b. niemiecki powiat złotowski przez wytyczenie gra
nicy polsko-niemieckiej przypadł częściowo Niem
nom wras z miastem Złotowem (Platów), a częścio
wo Pofliaee, wskutek ,czego z części powiatu ztotowakiogo, przypadającej Polsce, utworzony został oso
bny powiat pcKtycassy Sępolno z siedzi t e w. Sępol
nie.
Wycieczka do Tate Sw.usju wycieczkowa Koła
jiła\!»-mirk’.ego Krajiznawczego urządza w dniach
od J—8 lipca r. b. wycieczkę :j’o Tatr -polskich i Za
kopanego, Prowadzi p. TiKzewski. Bilety i infor
macje co Izieunie w lokalu Kola (Nowy św iat 21,
front 2 piętro
Wycieczka na Babią Górę YvT dniach 29 czerw
ca — 2 lipca Polskie Iow. Kraioz-awczo organizu
je wycieczkę w Beskidy ma Pilsko i Bi&błą Górę,
po i przewodnictwem l-rs M Orłowicza. Zapisy do
dxiś w siedzibie To.w. (Karowa 31) między 7 a 8
wiecz.
Wycieczkę do B'ękitnych Żróde? w Tomaszowie
poprowadzi w dn 9 lipca prof Al. Janowski. TVy.
jazJ nastąpi dn S lipca w e n Zap:sv w Tow, iKirajoznawezem (Karowa 31) mięćzy poda. 7 a 8 wiecz.
Jo dn 7 liipca b. r
P rześn ijc ie święta 30 *vb. dyw piech i 82
tyb p. p Z posv-odi) niemożmości przybycia p. Naeanini-ka Państ wa do Brześcia w dniu 2 1'pca. zapo
wiedziane na tern dzień święto 30 gyb. dyw. płoch,
t 51 p. p. zostaje przeniesiione na dsieu 16-ty 1jpca
b. r.
Komitet orgamaacyfny.
O D C ZY TY I Z E B R A N IA .
Z T-wa Btotejjranego. Jutro o Rods. 8 wiecź.
edbędzie s«iv posiedzenie V.aiszLvsk'ego Towaray«*isw B ologicanego w aMdyton-jirm tosćybuiia Fizjokgiczmego Uorweraytetu (Krak. Praertm. 26).
W Y P A D K I.
(tn )

Ś m ie rte ln e

p r z e je c h a n ie .

Nocy

w c z o n a js a e g

(Da sta cii Ząbki pociąg oeobowy nr. 101U przejechał
Ba śm :<»rć m ow y zcę tłiewjadcwnego n a B w is f e u P r z y
Babi tym nie z n a l e z i o n o żadnych dowodów osobis
t y c h Rysopis: btondiyn, lat około 51. w marynarce
b r o n z o w e j . w butach cearnych z c h o l e w a m i , w c z a p 
ce Hportow*;. n o bieiiźn.le litera S.

^m) Przypadkowe brat«bói*two. We wsi Smognraewie tym. Piaski w jx>w. wtoetowsfcm 16-tetwi
"Wacław Gawryskrk w czasie ogiędaaóa rewolweru
spowodował wystrzał. Kuje ugt,.iiia w okolice ser
ca 13-letniego biata jego Zygmunta który pod*
Inąpemi m miejscu. Sfnwwea orzT)padS»ov< ego farato-

wtorek, 27 czerwca 1922 r.

Nr. 172

l bójst-wa zaraz po wypadku udekt wraz z rewolwe
Oskarżam^ do winy gię nie przyznaje, ikładąc Beethovena na 2 fortepiany (p.p. Jaczewska i Morem.
i w-szysito na tenb swego ,praeipracowan.ia. tektoo- rozówna) i z „Toccaty i fugi" Bacha (p. Jaczew
(m) Bydobycie ofiar tragicznej przejażdżki. my^nióśoi i rpztarg-ni-erna.
Wczoraj rauo z Wisły, wprost ul. Rybałd, patrol
Czy wyjaauienia oskaaóoBego tanaj-da osprawie- ska). Wolę-uznać, że jest to do wydania sądu pod
po licyjny z ko-misatgiatu wod nego wydobył zwłok i: dfitwi-esiie, w-y-każe dateze badanie liosnych- świad stawa za wąska. Na skrzypcach grał z wyraźnym
talentem i ładną już techniką, nieco szwankującą
plutonoiwego 22-letoiego iBoieslawa Cichockiego i ków.
Dziś dalszy ciąg ach badania. Sp®awa potrwa tylko pod względem precyzyjności tonu, p. Krotkicnarzeczonej jego 20-tetmćej Stanisławy Kraszewsfciesj. -którzy — jak to już pisaliśmy—utonęli wsku 5 dpi.
wicz.
tek -rozbicia łodżi przez statek w duiu 23 b. -ni. Pa
Uczniowie prof. Boguckiego, który wystąpił jt '
rę narzeczonych zitaJęziion-o złączonych w śmiertel
w tym roku z własnym popisem w sali „Nietope
ny mirścisku, on ją trzymał w pól, ona zaś jego za
Teatr i Muzyka.
szyj?. Zwłoki -przewieziono do prosektonjum.
rza", śpiewają ze znaczną biegłością. Emisja gło
POPISY MUZYCZNE.
(uv) Okradzenie restauracji. Za .pomocą wiyJasów nie całkiem wydaje mi się trafną.
ra«ni)» kra^y. ochraniającej oMenko dlo -pawmicy, naJ. R.
łeżąceg do restauracji Piotra Węgliński-ego '(IKnafc Szkota śpiewa p. Sobolewskiej. — Szkota muzycz
na p. Zofji Ploszko - Iwanowskiej.
Prze-dim. 87) dcstoLi si.ę złodzieje do wspomnianej
restaiuracji i skradli 87 butelek wina saaimpańskie
Teatr Wielki,. Dziś „Aida".
Szereg ich rozpoczęła zaszczytnie znana szko
go. 200 butelek wódek i Likierów Raczeraiakiego,
Teatr Rozmaitości. Dziś „Sitbłokatorfca".
Kias'prowioza i Kantorowicaa. oraz 20 hatelek w-i.na ła śpiewu p. Marji Sobolewskiej. Wiele poświęca
Teatr Polski. Dziś -prernjora nowości francos.
węgiorskiego krajowego*—łącznej -wartości 1.025.400 się w tej szkole uwagi metyłk-o śpiewowi solowe kiej „Górą serce" Fel. Gaud-ory.
intwek.
mu, ale także enscmblom, jak tego dowodziło inte
Teatr Im. Bogusławskiego. Dziś „Młody !as“
Teatr Reduta. D-/,iś ,Judasz
(m) Napad baadjeki. Na praeahodzacego dirogą resujące wystawienie przed niedawnym czasem
Teatr M*ly. Dziś po raz ostatni
zamknię
w l-esie około wai Kąty SuLejowokie gm. Jadów -pow. „Stabat mater" Pergolesego, zresztą wogóle wy-roidzymińskiegó Benja-mtoa- Motykę, miesekiańca -wsi kształcemu muzycznemu wszechstronnemu, i to jest ty*. Jutro preaijexa komedii Stefana Kraywoazeiwskiosjo .G-luazeo ‘.
Jadowa raapadjo 2-ch tem-dytów i zrabowali mu 32
Teatr Nowości, Dziś „Winobrań:e".
j tys. -mk, W czasie napadiu bandyci spłoszyli się nad- tej szkoły stroną najsilniejszą. I popis ostatni roz
Teatr Komedjn. Dziś , WiJikote-k".
| jeżdżcjącysmi -wozami i uc-iekM do lasu1. Zarządzony począł się finałem z II aktu „Fletu zaczarowanego"
Teatr l’ow-.zech 'y. DzŚ „Carewioffi" G, Zji-JkA
za sprawcami -copadu pościg policyjny od© -dial wy Mozarta, zakończył piękną kompozycją d'lndy’ego
skiej.
niku
na chór 4-ro głosowy wykonaną wyłącznie przez
adeptki szkoły, pod' kierunkiem dyr. A. Sielskiego
,czysto i rytmicznie, pod względem technicznym wo
góle bardzo dobrze; a rzecz to niełatwa i dlatego
STAN MISTRZOSTWA PIŁKI NOŻNEJ
SpriMU-Swierzeoie sum skarbowych.
wyższe pretensje takiemu zespołowi stawiać trud
W POLSCE.
no.
Równie
poprawnie,
a
nawet
więcej,
niż
popraw
Rrzed-miotetm rozprawy karnej w -Sadzie wwjOkręgowe
rozgrywki
piłki nożnej o tytuł mi*Stoowym jest od wczoraj głośna sprawa imajoira 14 nie wypadły duety i tercety, których było w ciągu
pułku u'anów Mi-cfaała. SawiCki-ego. oskanżomego o wieczoru kilka (m. in. Noskowskiego „Pieśń majo trzów okręgowych dobiegają końca. W Warsza
przywiłasaczenie sum skarbowych
wie mistrzostwo zdobyła „Polonja", w Łodzi „Łódz
'Rozprawie, 'budzącej diuże zacielca-wiienie, prae- wa", Regera „Cisza lasu*" i Galla „Kołysanka" na
ki. Klub Sportowy", w Poznaniu „Warta", w Wilnie
wadniicay aędz-ia pułk. Orski, cakairżai iprzedataiwi- trzy głosy).
„Strzelec", we Lwowie osiągnie je z pewnością
Z pośród uczennic wyróżnił się szereg pięknych
ciel urzędu, publicznego proik. p p u k . Jaezczewaki,
obronię wnosi a wyboru ad w. W Zaczyński-. Raeczo- pod względem materjału głosów; do nich zaliczyć „Pogoń", jedynie w Krakowie liczyć się poważnie!
amaiwców rachunkowości w-ezwano 4-ch. oprócz 2-ch należy p.p. Sobieszczaćską, Valesca, Czechowi- należy z upadkiem zeszłorocznego mistrza Polski,
hiięgiych-lekarzy - psyahjatrów -d-ra -Notko.na i Ka-linow-skiego, owjąeydi orzec, ary aslcairżoiiiiy S. W czównę; inteligentną, szczerą i ujmującą interpre „Gracovi", na której miejsce wejdzie, większością
chwiK dokonania czynów praeotopnych byt spoina tacją odznaczyła się p. Grudzińska, zaśpiewawszy punktów dotychczas prowadząca „Wisła". Po za
rozumu.
bardzo pięknie znaną popisową arję z „Samsona i kończeniu rozgrywek okręgowych cały obszar Rze
B-andw) obszerny akt oshmiżcMa międay tane- Dalili" i śliczną, nastrojową pieśń Żeleńskiego czypospolitej podzielony zostanie na dwie grupy:
mi aamtca S„ iż będąc ma ate;nowi:«ku przewodni
północną i południową. Do grupy północnej wej
czącego konntoji -do spezedaży koni wojśkcrwych roł- „Czarnobrewka". Głos koloraturowy, choć niewiel
siikoffn. l otrayawnej za sprseksfe 288 korni sumy ki i zaawansowaną w tym kierunku technikę posia dą: Warszawa (Polonja), Poznań (Warta), Łódg
8 m-tjonów 081.000 mk.. zabrał w oelu przyWłuez- da p. Feistówna. P. Miłkewaka zdobyła sobie za(Ł. K. S.), Wilno (Strzelec), Do grupy zaś połud
ootn-io, dos epne nru a powtxhi sTnatoy i sjaińorwiąoc służone i ciepłe przyjęcie wykonaniem pieśni Szopniowej: Lwów (Pogoń), Krabów (Wisła, eweaL Cmwtnsatbść ukarrbn 3 mal-omy 320.000 imerek. przycovi?} oraz Śląsk.
ozem w cełu aaUrrcia śfeniów t-ego czynu aażadanw skiego („Zwierciadło") i arji z „Lohengrina".
Zasadniczej natury zastrzeżenia można by mieć
Najsilniejsza drużyna grupy północnej zmierzy
ezy ccf nńbywców kam ska-rhew yrh podpisów i®
bJŚwaa ma prsygatowat.iych uprzednio i -ni-erwyipetBwo- co do pewnych technicznych właściwości metody się z mistrzem grupy południowej o tytuł mistrza
nydh -protoku ach aparedoży. pcrA-ypełnral potem pju- p. Sobolewskiej, ale na ten tema* nie miejsce tutaj
Rzeczypospolitej Polskiej na rok 1922,
ate nmbrykj. wykaziając w 56 wypadtoeh srumy «&dyskutować.
W grupie północnej najwięcej szans do zdoby
aao od pobranych w rzeczy wistzxk-i. -Następnte, że
Ta sama szkoła arządza dn. 28 b. m. popis d ra  cia pierwszego miejsca pomada „Polania", której
3przc»+!Ó»c rołnikom konie skarbowe, zu pomocą
■wprpwadzeni* wiośmem w Wad. a© ścaągs odkteiel- gi .wokalno - plastyczny.
najsilniejszym przeciwnikiem, nie Kcsąe słabego
m e od, każdego epr/ete-nego fco:m po 500 mik. na
*
„Strzelca" z Wilna i Ł. K. S. z Łodzi, będzie Kluki
>
•
*
raefloame koszty odmiiiłistnacyjiiie. t o czego mi» byf
; uix>waanionjr., pobiatf ód rwtośei®u ctkolo 106.000 <mik.
Szkoła muzyczna p. Ploszko - Iwanowskiej po Sp. „Warta" z Poznania. O grupie południowej
Wreę&cia wkurzony jest o ciąiżfkbe pobicie wój siada aspiracje wszechstronne. Na popisie repre trudno coś powiedzieć, gdyż tak Lwów jak i Kru
ta gminy Sutojewslii-eso m to,, że ten. nazywając po. zentowany był bowiem śpiew solowy i eosemblowy, ków stoją prawie na równym poziomie sportowym,
sńeipowraiie komiąj; ,,z,odzćąjwtwem'‘, miisl-t-ymziw-ro- klasy prof. Boguckiego, fortepian, pozostający pod
walka więc rozegra się jedynie pomiędzy powyżssytem dotknąć osobiśc:« mjm* Siwickiego. tDadaijnny, że jeseoze ma długo pfze-d maprsrwa -Saiwidci kierunkiem pań Ciborowskiej i Zaleskiej, i skrzyp mi obwodami. Rozgrywki w obu grupach rozpocz
już to sam, już 'przez pracz swego obrońcę, już ce, których profesorką jest p. Płoszko - Iwanowska. ną się w połowie lipca. Każda z drużyn rozegra e
v.wezci® przez pcórerinictwo księżny WorciciięcSciej Ponieważ słyszałem tylko 2-gą część papists, o redrugą po dwa mecze, korzystniejszy zaś stosunek
póterył 2Bwc«#ą cześć praywłaszcaanyoh pieniędzy rezv.ltatach pracy fortepianowej p. Zaleskiej sądzić
punktów decydować będzie o zajęciu kolejnego
laib. ż® ftbeoote swnw apraeni«wi«»»a»w wywsai tyt
miejsca w tabeli mistrzostwa Polskiego.
mógłbym jedynie z warjacji Saint-Saónsa na temat
ko 175.000 mk.

Sport.

Z sądów.

D
r.m
il L

W dniu 30 b. m.*o godz. 10 rano (w piątek)
odbedzie się w CHŁODNIACH Hali Targowej Plac
Kazimierza Wielkiego w Warszawie
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i partjach od 100 do 5000 kg.
Interesantów pragnących tanio nabyć artykuły
znane ze swej jakości zaprasza r . -j.iua:

Mim

>

i wszelkie Inne półfabrykaty
z drzewa fabryki

Halle Targane Chłodnie — Telefon 848.

T o w . A lc e .

NB. tamże sprzedaje sie sery i masło z wolnej reki 1
w każdej porze.
—

P i a ć N & paleam a i O, t e ł . 232-10,

m

M

w różnych dzielnicach Państwa.
Wymagane są następujące kwalifikacje i dowody: 1) śwla
dectwo z ukończenia 6 klas szkoły średnie) lab świadectwa z dłu
goletniej praktyki w zawodzie nauczycielskim. 2) świadectwo Urzę
du Zdrowia, 3) świadectwo przynależności państwowej, 4) świa
dectwo moralności, 5) referencje dwóch wiarcgodnych osób, 6) me
tryka urodzenia, 7) własnoręcznie nap :a
życiorys.
Oferty wraz z wymfenionemi dokumentami tub pośjriadczo
nem i odpisami mogą być nadsyłane pod adresem Urzędu do dnta
1-go Sierpnia.

D y re k c ja

T ra m w a jó w

sprzedaje wyłącznie
główny reprezentant

m

i

u u v s i i

Poznań, Strzelecka 33. N
Tełwf. 4903.

poszukuje kandydatów nas
p

Seweryn Łntaki

J

Paislwas? O
rz$ PiMttsa Prati wW
arszaw
if,
i

i e r y

W yłogi
ló stw y
P odłogi
D ykty

la tta e l

Mi
Mw I H
wItawis, Fiat tazińi Miii

r n

w W a rs z a w ie

Proszę zażądać oferty na
masywne dostawy wszelkich
półfabrykatów Z drzewa prze
syłając szkice.
Dostarczam hurtownie
składane meble ogro
dowe.

K rzesła
Ławki
Stoły
Leżaki

Wieszadła do ubrań.
xawfadamia, że zgodnie z uchwalą Rady Miejskiej z dn 2 czerwca
1921 r. w celu przysporzenia funduszów ną wykończenie gmachu
szkolnego na Woli
od dnia I-go lipca r. b. do dnia 3! sierpnia włączenie,
będą skasowana dotychczasowe ulgi dla młodzieży
szkolnej
M a g n e z j i , Magnezyt
m opłacie za przejazd tramwajami, zarówno w dni powszednie jak
najtaniej sprzedaje Po
1 świąteczne.
znański. Marszałkowska 72.
B ed ak tor a a c z e la y dr. F e lik s P e r l,

Red. od p ow ied zialn y Jerzy d e M a sa .

i

Pitrzitol pSSTSl1!223.

Dł Brams

Chor. weneryczne i skórne. st. ord. szplt. chor. wener.. skórnć gilz „Arab" Stalowa 35.
Przyjmuję od 2—3 i 5—7. S iee i płciowe. Do godz. 9 '/, r., 12—3
skrzydłowe oryginalne
kiewicza 12, m. 30, t. 73-06. l 4—7. M ow y-9w iot 4 6 m . 18.
.K nautannajtaniej sprze
daje Poznański, Marszałkowska 72
zadań Rybkina,
skórne i dróg moczow. Bad. krwi
Michalskiego - Za
b. st. ordyn. szpitala, chor. wene na syfilis. Z ie ln a 4 2 , tel. 42-11,
ryczne, skóry, płciowe (niemoc). _______do 16 i od 4-7._______ krzewskiego, Okulicza. Klonow
skiego, Bohuszewicza, WitwtńskłeLecz. prom. Koentgena Wielka 11
go. Słanożęckiego (fizyka), tłedo 10 r. 4 — 7.
jmaczeiłie z łaciny; krytyka lite-,
| rałury polskiej, skróty z historjl.
j Wydawnictwa księgarni Wajnera,
Choroby sftńrne i woneryez. ■* “
* obrączki ślubne, złote Bielańska 5. (1-sze piętro frcntL
L£&ZHO 47 od 1—2 i 5*/,—7‘j,.
pierściooki, zegarki. Na żądanie katalog.
Zegarmistrz Gutmacher, Smocza
MUMIE eleganckie i codzienne.
21 róg Dzietnej.
uUltlilL płaszcze jedwabne, ko-,
stjumy najmodniejsze we wszy
trzy męskie mary- stkich kolorach wobec kończą
Próżna 12, tel. 402-98. Chor.
—
narkowe
mało
używener. skór., płciowe do 10 r. i weoe po 20 tys. mk., 2 palla b t- cego się sezonu wyprzedajemy
po własnej cenie. Br. Unkiewkz,
4—7 Niedziela 1 2-2.
iłie męskie eleganckie najmod Hoża 54—2. tel. 12i-7t.________
niejsze po 15 tysięcy, sakpalto
eleganckie prawie nowe 18 tysię
ubrań naęskicti modnych,
cy, 2 kostjumy damskie na bar
płaszczy, spodni, palt, ko
chor. skóry, «woc*ee#oiowe, dzo szczupłą rkzką osobę po 8 żuszków, kurtek, wyprzedajemy
wooer, od 8*/, — 9’|, r. I 6—8 tysięcy sprzedam zaraz. Piękna za bezcen. Szyjemy z własnych
w. Panie 3—4. Jerozolimska 7 64—11. Handlarze wyłączeni.
I powierzonych materjałów. Si( r ó g Brackiej) tel. 503-11.
powski ł S-ka, Ghmtelna 49, front'
skrzypiec, cytry, mando- Ii p. m. 5. Oddział Krucza 24,'
S. M I L E J f t O W Ś i U k»y, gitary 300 mk. No Sklep Polski.
Choi. wener. I skór. Złota 50. wogrodzka 23—19.
kartę powołania na
Teł. 121-30. Do godz. 10 rano
rozmaite solidnej roboty
nazwisko Franciszka
I od 4—8 wiecz.
wielki wybór. Wyprzeda Wnuka z Opatowa urodzonego
ję najtaniej. Szpitalna 4
887 r.

Dr. m
ed. Feldhnsen St. S.Ktw

I nstmtijji uaaant. |

O
r. JEbrenfersntzb
,

Br. I). UtknczyH

Br.med.J.flerenlettfler

Dr. A. Szwarc

Choroby oczu- %arecka 9,
_________ tełef. W2-96._________

iSSTŁ ŁiEESSai ^

w y b ó r skromnych, wy
kwintnych. Ceny rzeczy
wiście bezkonkurencyjne, proszę
sprawdzić. Plac Aleksandra 13 róg
Żórawrej.

fOTiME H
E

a„Leonara44

od W do 1 i od 3 do 7.
W o ls k a 3 4 , m . 5, tl-gie piętro. Ma Sitar?0 mandolinie, skrsyp21 Nowy Świat 21
Bo litoU C , each lekcje gry za
W Jeziornie
sadniczej.
N
ieeala
10—13.
(
M ig r.n u u J ii.4 II I.
Lekarz D e n t y s t a
wznowił przyjęcia
«
.
.
. 5)8.
sztuczI f l t f bez
Dom P. Wilczyńskiej.
ne
Ł%9 1 pod
P o rtre ty
niebienia korony, mostki, repara
w y k w in tn ie w rk o n n n e
D O T D a f fie H urolog cja
w przeciągu 2 godzin wyko
b b e ehy nerek, pęcherza i nywa punktualnie sumiennie po
dróg moczowych. AL Jerozo cenach przystępnych Laboratorlimskie 39 gmach .Polonja". Do jum Zębów sztucznych H. Ratusz
12 i od 5-8. Tel. 44-93.
niak Leszno 36.
Uwagal tt-ga
nokoki), plwocin, kału Rd.
lek. asyst, brama łl-głe piętro mieszk. 26.
F.
szpit. św.
ptsanta na maszynach b. asyst, przy szpitalu Virchowa.
Łazarza Chor. skór„ wener., anali
i przepisywanie Twarda Labor, przyj, od 9—7. krew t l —5.
zy krwi na syftlis Chłodna 26, lei.
22 -2 6 .
99-29. Od 1—3 I 5—7.

II Etlfl

AMłU.I^YSri£’.

tim e 's . 3-i [ł. E.Pras

............

Wybór włełkt. Hurt i
Detal.
Jerozolimska

Or. M. luchendler
b. lek. polikl. prof. Lessera. Chor.
wener. i skórne (włosów) nłemoc
płciowa od 10—11 i 5—7 (Panie
1IV. — 12A). Królewska 27 m. i,
teł, 14-27.
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Na raty

SfllifiU kiszki oraz części za- okrycia damskie w różnych
B|nM]f pasowe do rowerów naj
taniej sprzedaje Aleksander Feli kolorach. Bf&s»iszałMarszałkowska 62. FOja w Kali k o w s k a 5 8 , m . 6 .
szu uL Kanonicka 7. Hurt i de
lta).

Odbito w dndcarrri „Robotnika", Warecka 7,

W ydaw ca: R ada Nac*. P- P- 8 .

