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Wczoraj w godzinach przedpołudniowych 
p. St. Thugutt na zaproszenie p. Prezydenta 
Rzeczypospolitej udał się do Belwederu, gdzie 
odbył z p. Prezydentem duższą konferencję. 
P. Thugutt wyłożył powody, które skłoniły go 
do zgłoszenia rezygnacji i oświadczył p. Pre
zydentowi, że nadal w obecnych warunkach z 
Rządem współpracować nie może.

P. Prezydent Rzplitej oświadczył, iż przed 
przyjęciem dymisji pragnie w tej sprawie po
rozumieć się z Premierem Grabskim.

O godz. 7-ej wieczorem z Prezydium Rady 
Ministrów zakomunikowano prasie co nastę
puje:

„Dymisja p. Ministra Thugutta została 
wczoraj po południu przez p. Prezydenta 
Rzplitej przyjęta.

Prace Sekcji dla spraw mniejszości naro
dowych przy Komitecie Politycznym Rady 
Ministrów będą odtąd kontynuowane pod o- 
sobistem kierownictwem p. Premiera Grab
skiego. Są one w dziedzinie szkolnej, rolnej 
i wyznaniowej tak daleko posunięte, że 
wkrótce należy oczekiwać definitywnego ich 
uzgodnienia i skonkretyzowania odnośnych 
projektów Rządu. Również i w innych dzie
dzinach życia państwowego rozpoczęte prace 
będą kontynuowane i doprowadzone do po
myślnego wyniku“.

A no, zupełnie wedle dawnych wzorów: 
„wsio obstoit błagopołuczno" (wszystko idzie 
pomyślnie)...

OŚWIADCZENIE P. THUGUTTA.
P. Stanisław Thugutt oświadczył wczo* 

raj dziennikarzom, zebranym w Klubie 
Sprawozdawców Parlamentarnych:

„Bezpośrednim powodem mojego ustą
pienia — jak już nadmieniałem wczoraj — 
była uchwała Klubu Pracy, do którego mam 
zaszczyt należeć. Muszę jednak przyznać, 
,że był to powód raczej zewnętrzny i przy
śpieszający decyzję która dojrzewała we 
mnie oddawna. Już akceptując statut sek
cji komitetu politycznego dla spraw  naro
dowościowych, zaznaczałem, że nie przy
wiązuję zbytniej wagi do tego, czy innego 
artykułu, do tej czy innej mojej kompeten
cji, jako przewodniczącego Istotą rzeczy 
było, czy uda się na tej platformie uzyskać 
jakieś uzgodnienie, czy się nie uda. Nie u- 
dało się. Nie byłem jednak przecie nazbyt 
wymagający. Uwzględniałem możliwości, 
jakie daje chwila, musiałem też jednak u- 
względniać konieczności, jakie ta chwila z 
sobą przynosi. Wymagałem tyle tylko, aby 
brano swoje słowa na serio, aby ustawy by" 
ły wykonywane, a Konstytucja szanowana. 
Niestety, rzeczywistość nie zadowalała naj" 
skromniejszych wymagań. W  jednej tylko 
odbudowie udało się zrobić cośkolwiek re
alnego. Co do reformy rolne), dreptano, 
m arnując zimę, w miejscu. W Min. spra
wiedliwości nie udało mi się w ciągu kilku 
miesięcy wywalczyć jednej prowncjonalnej 
rejentury  dla kandydata z mniejszości, 
który pracował uprzednio w sądownictwie 
polakiem. St ac' ,óęziennictwa się pogarsza. 
Świetnie v /m spółdzielniom ukraiń
skim odmowiono kredytu. Nie wierzono w 
głód w powiatach, dotkniętych nieurodza
jem. Niższe organy Min. oświecenia ujaw
niały często bzprzykładme małą skrupulat
ność w szanowaniu ducha ustawy. W naj- 
wajżniej szych politycznie sprawach we
wnętrznych dotrzymano wprawdzie słowa, 
„urzędując samodzielnie przy Nowym Świę
cie", ale wynikami tej samodzielności były 
rosnące stale: system prowokacji, osłania
nie nadużyć i samowoli funkcjonarjuszów, 
przesuwanie urzędników, kwalifikujących 
się za kratki, na inne, niekiedy wyższe sta
nowiska. Zapomniano tam, że poczciwość 
nie zastąpi elementarnej znajomości sto
sunków a przy ignorancji, wzmożona pra

cowitość potęguje tylko ilość popełnionych 
błędów.

W tych warunkach jedyną rzeczą, któ
rej mogłem dokonać, było zgłoszenie 54 tez, 
jakie sekcja miała uchwalić i które byłyby, 
jeżeli nie zaczątkiem polskiego programu 
narodowościowego, to przynajmniej planem 
prac na najbliższą przyszłość. Robotę tę, 
rozpoczętą przed kilkoma tygodniami, wlo
kącą się nieznośnie powoli, przerwał dzień 
wczorajszy. Myślę, że można jej dokończyć 
łatwo bezemnie. W tem wszystkiem, co 
stwierdziłem, niema żadnego aktu oskarże
nia przeciwko komukolwiek, najmniej zaś 
przeciwko Państwu. Myślę, że w każdem 
innem młodem Państwie bez pieniędzy i 
bez doświadczenia rzeczy szłyby nie le
piej, a sytuacja mniejszości byłaby gorsza. 
Ale stąd nie wynika, żeby wolno było sta
wać w miejscu, alibo poprzestawać na po
zorach. Najmniej zaś już wolno wmawiać 
w siebie, że robota jest odrobiona, a zagad
nienie nie istnieje dlatego, że napady dy
wersyjne zmniejszyły się w ciągu zimy. 
W  każdym razie sądzę, że dowodów cier
pliwości w tym najcięższym może okresie 
mojej działalności politycznej dałem raczej 
zbyt wiele, niż zbyt mało, i że lepiej bę
dzie, abym nadal służył tej samej sprawie 
w inny sposób i na innem miej'scu".

PRASA WARSZAWSKA O USTĄPIENIU 
MIN. THUGUTTA.

Z pism wczorajszych — poza „Robotni
kiem" — obszernie wypowiedział się o zna
czeniu dymisji min. Thugutta tylko „Kurjer 
Poranny". „Kurjer Poranny" wskazuje rażą
ce wady polityki rządowe) i domaga się „wal
ki o najlepsze sposoby znalezienia środków 
ratunku". Wałka — mówi „Kurjer Poranny" 
— „nakłada na wszystkie stronnictwa

1 obozu lewicy obowiązek zapomnienia o tem, 
co je dzieli, i zespolenia sił dla wyprowadze
nia Państwa z tego impasu, do którego je 
doprowadziła ciasna jednostronność i zupełna 
apolityczność obecnego systemu rządzeniai 
stanowiące podkład dla żerowania na organi
zmie Państwa najzgubniejszych rozkładowych 
pierwiastków reakcji i przewrotu".

Dzienniki prawicowe usiłują sprawę dy
misji p. Thugutta zbagatelizować i jaknajszyb- 
ciej przejść nad nią do porządku dziennego. 
Oczywiście, skoro chjeaiiści mają swoich urzę
dowych przedstawicieli w Rządzie w osobach 
pp. St. Grabskiego, Ratajskiego, Smółskiego, 
skoro Rząd ustami p. Ratajskiego oświadczył 
się wyraźnie za pluralnem głosowaniem w 
gminach, śkoro p. Skrzyński ma wprowa
dzić w Min. Spraw Zagr. jako swego zastępcę 
endeckiego męża zaufania p. Wielowieyskie
go, skoro p. Wł. Grabski, jako minister skar
bu, „harmonizuje się", coraz lepiej z p. Zdzie- 
chowskim, i t. d„ i t. d. — no to wszystko 
jest „w porządku".

Dlatego też pisma endeckie wraz z „Kur- 
jerem Warszawskim" przestają prawic wyłą
cznie na podaniu informacji.

„Warszawianka" p. Strońskiego jest mniej 
od endeków zadowolona z gabinetu, stwier
dza, że „były powody, które uzasadniają po
stanowienie p. Thugutta", ale pragnie, żeby 
dymisja ta odbyła się... bez hałasu.

Chadecki organ p. Korfantego „Rzecz
pospolita" z takim samym tupetem, z jakim 
bronił nadużyć podatkowych kapitału nie
mieckiego na G. Śląsku — nawymyślał p. St. 
Thuguttowi i ustąpienie jego nazwał „intrygą 
prymadonmy".

„Kurjer Polski" wobec ustąpienia min. 
Thugutta nie zajął żadnego stanowiska, snąć 
czekając, co będzie dalej...

„Express Poranny" podaje, że marszałek 
Sejmu, Rataj, w rozmowie z jego współpraco
wnikiem oświadczył, że sytuację z powodu u- 
stąpienia p. Thugutta uważa za bardzo po
ważną i brzemienną w następstwa.

n i w  przed
na 8 godz. dzień pracy.

Kapitaliści węglowi pomimo zawarcia 
umowy i istnienia ustawy nie zaprzestali 
ataków na ustawowy czas pracy. Nie mo
gąc przy układach ze Związkiem górników 
przeprowadzić przedłużenia czasu pracy, 
ograniczenia urlopów i obniżenia płacy, po
stanowili w sposób podstępny przedłużyć 
czas pracy zapomocą sprzecznych z usta
wą regulaminów służbowych, które bez 
wiedzy Związku, (ale nie bez wiedzy 
władz) wywiesili w kopalniach. Regulami
ny te zostały tak ułożone, że gdyby udało 
się wprowadzić je w życie, to praca na ko
palniach wynosiłaby nie 8 godz. dziennie, 
a w sobotę 6 godz., ale 9 godzin dziennie, 
o w sobotę 7. Na kopalniach, gdzie załogi 
są liczniejsze czas pracy wynosiłby nawet 
więcej, bo zjazd i wyjazd trw a tam dłużej, 
aniżeli jedną godzinę. A przemysłowcy 
chcą czas zjazdu i wyjazdu odliczyć od 
czasu pracy. Robią to  z całym cynizmem, 
naruszając obowiązującą ustawę o czasie 
pracy, k tóra określa w art. 1 i 2 wyraźnie 
długość i sposób stosowania czasu pracy. 
Mianowicie mówi się tam: „W  górnictwie
czas, zużyty na zjazd i wyjazd, wlicza się 
w czas pracy. Regulamin wewnętrzny ko
palni winien określić tylko kolejność zjaz
du i wyjazdu”.

Stąd wynika jasno, że regulamin we
wnętrzny, któryby przedłużał czas pracy 
przez wliczenie zjazdu i wyjazdu, jest 
sprzeczny z ustawą i za wywieszenie ta
kiego regulaminu przemysłowcy winni 
być pociągnięci przez władze do surowej 
odpowiedzialności. Niestety, władze, kiedy

wspomniane bezprawne regulaminy ukaza
ły się na kopalniach, zachowały się zupeł
nie obojętnie. Wobec tego górnicy musieli 
sami na te gwałty baronów węglowych za
reagować. Po ukazaniu się owych regula
minów zawrzało wśród górników w obu 
Zagłębiach węglowych. Okręgowe Sekre- 
ta rja ty  Z w. Górn. Zagł. Dąbrowskiego i 
Krakowskiego zwołały konferencje delega
tów, na których przyjęto rezolucję, piętnu
jącą nielegalny regulamin j wzywającą 
górników, aby się do niego nie stosowali, 
natomiast ściśle przestrzegali włączenia 
czasu zjazdu i wyjazdu do 8-godz. pracy.

Kiedy robotnicy, stosując się do u- 
chwalonych we wszystkich kopalniach re 
zolucji, poczęli zjeżdżać o 6-ej i o 2-ej, a 
nie o 5.30 i 1.30, jak to przemysłowcy na
kazywali — i wyjeżdżali o godz. 2-ej i o 
10-ej wiecz., niektóre zarządy kopalń zam
knęły szyby i tym robotnikom, którzy 
przed 6-tą i 10-tą nie zjechali zagrozili na- 
tychmiastowem wydaleniem z pracy bez 
14-<todniowcgo odszkodowania. Tam zaś, 
gdzie robotnicy rozpoczęli zjazd według 
poleceń Związku o 6-ej i 2-ej, zarządy ko
palń zarządziły, aby robotników tych nie 
wywożono o 10-ej wiecz., lecz dopiero o 
10.30. W skutek tego robotnicy musieli 
czekać na dole pod szybem po pół godziny 
i więcej. Nie dziw, że tego rodzaju po
stępowanie doprowadziło robotników do 
wielkiego rozgoryczenia, tymbardziej, że 
kopalnie sprowadziły policję, która miała 
zmuszać robotników do podporządkowania 
się bezprawnym rozporządzeniom przemy-
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FRZESILENIE GABINETOWE W BELGJI. 

Liberal Max zrzekł się tworzenia gabi
netu.

DYMISJA MIN. THUGUTTA PRZYJĘTA. 
Oświadczenie p. Thugutta. Prasa o ustą
pieniu p. Thugutta.

Jędrzej Moraczewski, MAŁA RZECZ, ALE 
WIELKIE ŚWIŃSTWO.

Stańczyk, GÓRNICY W WALCE PRZECIW^ 
KO ZAMACHOWI NA USTAWĘ O 8- 
GODZ. DNIU ROB.

CURIOSA.
RAK I RAD.
PROGRAM PRZYJĘCIA P. MARJI CURIE- 

SKŁODOWSKIEJ.
RODZINNA KOMBINACJA.
WARUNKI HIGIENICZNE DZIELNICY RO

BOTNICZEJ.
Z KOMISJI SEJMOWYCH.
PIĘCIU OFICERÓW PRZED SĄDEM ZA 

ZNĘCANIE SIĘ NAD ŻOŁNIERZAMI. 
SPRAWA REHABILITACJI RABINA SZA- 

PIRY, ROZSTRZELANEGO Z WYROKU 
SĄDU DORAŹNEGO.

W. Słobodnik. JUŻ CZAS! (poezja prozą). 
ODCINEK: L. śledzińslri. WSPOMNIENIA.

LUBARTÓW I WYSOKI MAZOWIECK. 
(Dokończenie).

i słowców. Istotnie, w pierwszych dniach 
; zatargów policja zamiast stanąć w obronie 

prawa po stronie robotników, rozpoczęła 
zmuszać robotników  do podporządkowania 
się bezprawnym rozporządzeniom przemy
słowców. Np. na kopalni „Saturn" komi
sarz policji zaczął tłumaczyć robotnikom, 
iż powinni się podporządkować regulami
nowi przemysłowców, przyczem skłamał, 
że Związek zgodził się na przedłużenie cza ' 
su pracy. Dopiero wskutek interwencji 
kierownictwa Związku Starostwo poleciło 
policji, aby czynnie nie występowała dopó
ty, dopóki robotnicy nie zrobią jakiejś a- 
wantury. Starostwo nie poleciło jednak 
zdjąć bezprawnych prowokacyjnych regu
laminów przemysłowców!

Celem poinformowania robotników o 
sposobie dalszej walki, oraz zdemaskowa
nia rozsiewanych przez burżuazyjną prasę 
i izarządy kopalń kłamstw, jakoby Związek 
zgodził się na przedłużenie czasu pracy i 
taką umowę podpisał, zostały zwołane 
wielkie wiece manifestacyjne w 4-ch więk
szych dzielnicach Zagłębia Dąbrowskiego, 
w których wzięło udział około 40 tysięcy 
robotników z kopalń i fabryk. Na wiecach 
tych przedstawiciele Związku zdemasko
wali kłamstwa, obłudę i niecne zamiary ka
pitalistów złamania ustawy o czasie pracy 
w sposób podstępny. Zebrani robotnicy 
groźnemi okrzykami pod adresem kapita
listów dali wyraz ogromnemu niezadowo
leniu i domagali się od władz poskromie
nia rozwydrzonych kapitalistów. Między 
innemi padały okrzyki: Dość mamy nędzy i 
prowokacji! Konamy z głodu!

Na wszystkich tych wiecach, które od
były się 21-go maja, przyjęto rezolucję, w 
której napiętnowano podły zamach kapita
listów na ustawę. Rezolucja oświadcza:

„Wobec tego, że kapitaliści ostatnio za
pomocą szykan, redukcji i zamykania przed
siębiorstw chcą zastraszyć robotników i tym 
sposobem zmusić do dłuższej pracy, zebrani 
niecne te metody kapitalistyczne jaknajsuro- 
wiej piętnują i żądają od władz, aby poskro
miły to reakcyjne rozbestwienie, z jakiem ła
mie się ustawę o czasie pracy.

Zebrani, rozumiejąc, że tylko w jedności i 
organizacji leży siła klasy robotniczej, oświad
czają, że nadal nieugięcie stoją pod czerwo
nym sztandarem P. P. S. i klasowych Zw. 
Zaw., i uini w zwycięstwo sprawiedliwości i 
prawa, przysięgamy na pamięć naszych wiel
kich bohaterów robotniczych, którzy zginęli 
męczeńską śmiercią za nasze prawa, że ani 
dzisiejsza nędza, ani groźby, ani podstępy, ani
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redukcje lub agitacja kapitalistycznych sługu
sów i ich pismaków, nie zmuszą nas do dłuż
szej pracy ponad 46 godzin w tygodniu, jak 
przewiduje ustawa".

Czekamy, co zrobią władze. Dotych
czas biernie przyglądają się walce górni
ków przeciwko zamachouń na ustawe\ Je-
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śli jednak bierność ta  ma trwać nadal, to 
będziemy zmuszeni zastosować takie meto
dy walki, które będą w stanie przekonać 
przemysłowców i władze, że górnicy nie 
pozwolą bezprawnie deptać swoich praw i 
ustawy!

Stańczyk.
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jftała racz, ale wielkie świństwo!
Ktoś gdzieś twierdził, że uczdwość 

każdego człowieka można wyrazić cyfrą. 
Jeden  ukradnie 10 złotych, a dragi nie u- 
kradnie 100-000, ale gdyby mógł ukradłby 
oułj on. Możn aby tedy ludzi rózga tanko
wać na uczciwych do 100, do 1000, do 2000 
zł. i t. d . Zdaje mi się, że należałoby w tern 
matematyczno - cynicznem określeniu mo
ralności zrobić pewną poprawkę. Trzeba 
wziąć pod uwagę także i ,,sposobność". Za
sadnicza cyfra określająca moralność da
nego cocbnika jest prawdziwa wtedy, gdy 
nie ma sposobności, .gdy inni widzą k ra
dzież, czy łapówkę. Ale gdy nikt nie wi
dzi, człowiek, którego uczciwość da się o- 
kreślić na 578.565 złi, ukradnie nawet 100 
zł. Zamiast: gdy nikt nie widzi, lepiej po
wiedzieć; gdy m'u się zdaje, że nikt nie wi
dzi.

Po tym wstępie przejdę do innej na- 
pozór m aterji. Na posiedzeniu Sejmu w 
dniu 26-V.25 r. uchwalono w trzecim czy
taniu ustawę o przewaloryzowaniu polskich 
pożyczek państwowych. Poseł kls. B ratko
wski zgłosił wniosek a referent poseł Rze
pecki poparł go, ażeby w aloryzacja poży
czek z 1918 i 1920, zdecydowana na 80%, 
dotyczyła również pożyczek zastawianych 
w- bankach a wykupionych przed 1 kwiet
n ia 1921 r. Jak i będzie skutek 'tej uchwa
ły? Wezmę przykład dwuch obywateli, 
którzy w dniu 17 lipca 1920 kupili pożyczkę 
długoterminową każdy z a 10 miljonów rnk. 
Jeden z nich zapłacił gotówką, drugi zasta
wił 80% tej pożyczki na 5%% i na 6 mie
sięcy, jak 'to dopuszczało rozporządzenie 
M inistra skarbu z 15 kwietnia 1920 r.

Płacący gotówkę wpłacił 61.000 dola
rów czyli 316.000 złotych i otrzyma obe
cnie 252.800 złotych w pożyczce konwer
syjnej. Straciłby tedy 64.000 złotych czy
li 20%, gdyby kurs pożyczki konwersyjnej 
był 100% jej normalnej wartości,

Zastawiający pożyczkę wpłacił gotów
ką 17-VII.20 r. tylko 12.200 doi. (2 miilljony 
mkp.) i 1300 dolarów (514% od 8.000.000 
mk. za 6 miesięcy). W ykupując lombard,

17,1.1921 wpłacił gotówką 'jeszcze 9.000 
doi. (8 mil. marek). Razem wpłacił 22.500 
doi., t. j. 116.550 zł. i otrzyma obecnie ró
wnież 252.800 złotych. Zysku je  tedy 117% 
w tych samych warunkach w których pła
cący gotówką stracił 20%.

Sejm  uchwałą swoją nagradza obywa
teli, którzy z ais ta‘wiali pożyczki, a karze 
niejako tych, k tórzy gotówką wpłacali. D la
czego? Nieuwaga? Nie. Rzecz ta  była 
rozważana, omawiana w Komisji Skarbo
wej Sejmu. I tam ks. Bratkowski swój 
wniosek stawiał. I tam poseł Rzepecki go 
poparł. A le Komisja wniosek ten odrzuci
ła -— nawet z pewnym oburzeniem. A  Sejm 
uchwalił! I głosowały za tym wnioskiem 
kluby: W yzwolenia, MPR., Pialst, Chrześci
jańska demckrac)ja, dubadecy i -narodowi 
demokraci.

Przyszli do przekonania, że robotnicy 
i chłopi, kupujący te pożyczki w wielkiej 
liczbie, lecz na stosunkowo m ałe kwoty, nie 
mogli naw et ich zastawić- Natomiast ban
ki, przemysłowcy, obszarnicy, kapitaliści 
zmuszeni do kupienia pożyczki moralnym 
naciskiem opinji i Rządu, kupowali pożycz
ki pozornie na wysokie kwoty i (skwapliwie 
korzystali z prawa zastawu. Ci nie mogą 
na pożyczce robić „paskudnego" interesu. 
Im trzeba jakoś ten objaw patrjotyzm u wy
nagrodzić. Dać im te m arne 117% zarob
ku!

Zapłaci się to jakoś wpływami z podat
ków pośrednich i ceł. Te stale rosną. Więc 
zapłaci szara rzesza konsumentów hojne 
prezenta robione przez większość Sejmu 
panom bogaczom.

Większości sejmowej zdawało się, że 
nikt nie widzi, że trafia się dobra sposob
ność. Więc i mała suma .się przyda. Bo tu 
nie chodzi o wielkie miljony, ale tylko o 
kilkaset tysięcy złotych rocznego wydatku 
przez 30 lat, t. j, przez czas wyldsowywa- 
nia pożyczki konwersyjnej. M ała rzecz, 
ale wielkie świństwo-

Inż. Jądrzej Moraczewski 
poseł sejmowy.

Z RYNKU ZBOŻOWEGO.
W  dniu wczorajszym zawierano transak

cję zbożem po cenie 29.5 — 31.5 zł. za kwin
tal żyta franco stacja zał., przy nieco żywszej 
podaży i większych obrotach. Tranzakcji in- 
aemi gatunkami zboża nic notowano.

NABIAŁ.

W dniu wczorajszym ceny za masło 
kształtowały się następująco: deserowe 3.75 
zł., w  hurcie, 4.20 zł. w detalu, wyborowe hurt 
4.20 zł., detal — 4.70 zł. Jaja z powodu ma
łych dowozów zdradzają tendencję zwyżko
wą. Za skrzynię płacono 125 — 132 — 135 
zł. przy niewielkiej podaży. Ser z pełnego 
mleka 3.40 zł,
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UKARANI ZA NIEUJAWNIANIE CEN.
Kom. rządu m. st. Warszawy skazał; Hen

ryka Piekutowskiego, handlarza trzody, za
mieszkałego w Radzyniu, za brak rachunków 
na wieprze na 250 zł. grzywny, Szyję Alten- 
berga, właśc. jatki w hali na Koszykach, za 
brak cennika na hurtową sprzedaż mięsa na 
100 zł. grzywny, Adolfa Kloze, hurtownika 
mięsnego, zamieszkałego w Białymstoku za 
takież przekroczenie na 75 zł. grzywny, oraz 
Mo sak a Gościnnego, właśc. jatki przy ul. Ko
szykowej 50, za brak rachunków na mięso na 
50 zł. grzywny. (—).

Robotnicy popierajcie 
swoje pismo codzienne

AKCJE BANKU POLSKIEGO.

Od pewnego czasu daje się zauważyć znacz
ne obniżenie kursu akcji Banku Polskiego w  obro
tach prywatnych.

Jak się dowiadujemy z miarodajnego źródła, 
takt ten tlojnaczy się niezmiernie wielkiem zaofia
rowaniem akcji przez drobnych akcjonarjuszów. 
Swego czasu, z inicjatywy Banku Polskiego, zorga
nizowano ochronę aych akcji i zakupiono kilkadzie
siąt tysięcy sztuk; jednakże sprzedaż, dokonywa
na przez drobnych akcjonarjuszów, przybrała cha
rakter masowego wyzbywania się akcji Banku Pol
skiego. Codziennie zaotiarowywano do skupu no
w e tysiące akcji, skutkiem czego utrzymanie kur
su tych akcji — wobec stałego nadmiernego naci
sku na rynek — jest niemożliwe.

Kuns akcji Banku Polskiego poprawi się. gdy 
drobni akcjonariusze wstrzymają się od masowych 
sprzedaży, co leży  w ich własnym interesie.

OBROTY KASOWE SKARBU PAŃSTWA.
W KWIETNIU.

Tymczasowe zestawienie obrotów kasowych  
za m. kw iecień wykazuje, iż w miesiącu tym przy
chody budżetowe poszczególnych jMiinistcrjów, 
przedsiębiorstw państwowych oraz monopoli przy
niosły 180.150.694 zł., rozchody zaś 161.977.078 zł. 
Nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi pra
wic 19 milj. zł. Złożyły się na nią głównie docho
dy nadzwyczajne, a wśród nich zwrot lokaty w 
„Relief Credit" w sumie 11.736.614 zł., ulokowa
nych w funtach sztcrl. na spłatę towarów zagra
nicznych i obecnie po uregulowaniu należności 
zwróconych Skarbowi Państwa również w funtach 
sztcrl. Powiększa sumę przychodów nadto wpływ  
autonomicznych dochodów budżetowych Wojcw. 
śląskiego, które przyniosło Skarbowi Państwa w 
kwietniu zgórą 4 i pó ł miljona.

M iesiąc kw iecień zatem w ypadł dla Skarbu 
Państwa korzystniej, niż preliminowano, prelimi
narz budżetowy bowiem przewidywał wpływ z do
chodów budżetowych, administracji, przedsię
biorstw i monopoli w  sumie 147 milij, zł., wydatki 
zaś w  sumie 180,4 milj. zł.

NIEWYMIENIONE MARKI POLSKIE.

Według wykazu, w Polskiej Krajowej Kasie 
Pożyczkowej w likwidacji w dn. 20 maja r. b. po
zostało jeszcze n ic wymieniony oh' marek polskich 
wartości 1.750.000 zł. Wymiana marek na złote 
odbywać się będzie jeszcze tyłko do nadchodzą
cej soboty włącznie, t. j. do 30 maja r. b. Po tym 
terminie niewymienione marki tracą wszelką  
wartość.

Już czas!
Dzisiaj, po wielkiej wojnie, pierś moja 

oddycha piersiami wszystkich żołnierzy, 
którzy przeszli po niej, jak po moście z  pło
mieni, piersiami żołnierzy, ubranych w  róż
ne uniformy, pod któremi biją jednakowe 
ludzkie serccf, jednakowa ludzka radość, 
jednakowy ludzki smąt!

Jestem  szampańskim chłopem, marzą
cym o pogodzie winnic, podczas gdy nie
mieckie granaty, jak słońca wschodzą nad 
głową moją!

Jestem  bawarskim chłopem, marzącym  
o odpoczynku po pracy przed schludnym  
domkiem, podczas gdy francuskie granaty 
sejm ują nad moją głową!

Dzisiaj, po wielkiej wojnie, pierś moja 
oddycha piersiami wszystkich żołnierzy, k tó
rzy przeszli po niej, jak po moście z  pło
mieni, piersiami żołnierzy, ubranych w  róż

ne uniformy, pod któremi biją jednakowe 
ludzkie serca, jednakowa ludzka radość, je 
dnakowy ludzki smąt!

Dzisiaj, po wielkiej wojme, rące me są 
rąkoma żołnierzy, ściskającemi karabiny, a 
tąskniącemi do młotów, do pługów, do pił, 
do nożyc, do szydeł!

O. śuńecie, świecie, przykuty do w oj
ny, jak Prometeusz do skały!

Kiedyż nareszcie nie bądzie różnych 
uniformów, kiedyż pokój i praca bedą jedy
nym uniformem ludzkości!

Śnią mi sią tącze dobroci, prawdziwe 
serce świata! Hej, ludzie o dłoniach omy
tych świątą wodą pracy, pokój i praca cze
kają na zdobywców, na was!

Już czas!
Włodzimierz Słobodnik.
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Curiosa.
Otrzymaliśmy taki pasztet:
„Nawiązując do podanego wczoraj ko

munikatu z posiedzenia Komitetu Ekonomi
cznego Rady Ministrów w sprawie osobowej 
taryfy kolejowej należy zaznaczyć, iż uchwała 
Komitetu Ekonomicznego odnosi się (po pol
sku: dotyczy) jedynie do niepodwyższania cen 
biletów do zdrojowisk krajowych w okresie 
wyjazdów kuracyjnych”.

Hel he! Tylko do zdrojowisk!.. Nad
zwyczajnie mądre ograniczenie! Jedziesz po- 
prostu na wieś — to musisz dopłacić 25% ka
ry za to, że nie popierasz paskarskich „zdro
jowisk krajowych"... Jedziesz dla załatwie
nia jakiejś sprawy, dla szukania posady, dla 
odwiedzenia rodziny, do doktora, do sądu, do 
geniuszów z Komitetu Ekonomicznego Rady
Ministrów — płać bilet karny o 25% droższy...

* #
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Przybywa nam Międzynarodówek. P. Wi
tos zabiega koło utworzenia Międzynarodów
ki zamożnych chłopów... A do Warszawy 
przyjechała delegacja Międzynarodówki poli
cyjnej, mającej siedzibę w Budapeszcie, aby 
namówić policję polską do przyłączenia się i 
do... uczenia się esperanto....

Przebóg! Do wszystkich mądrości i obo
wiązków policyjnych ma przybyć j e s z c z e  es
peranto! Drżyjcie, obywatele! Gdy ustrojo
ny w hełm policjant jeszcze was weźmie w 
dyby po ,,esperancku“ — straciliście wszelką 
nadzieję! A na dobitkę członek Międzynaro
dówki policyjnej z Budapesztu, gdzie króluje 
Horthy!...

Zresztą nasza reakcja jest zdania, że 
w-szelkie Międzynarodówki są dobre — prócz 
robotniczej... * *#

Piszą nam:
Sąd pokqju II okręgu w Płońsku posta

nowił ukarać rodziców niektórych robotni
ków dniówkowych po 10 złotych od robotni
ka za to, że dzieci te strajkowały. Miasto 
Płońsk znajduje się w Europie.

 ::o ::---------

Rad 1 rak.
W dniach najbliższych przyjeżdża do 

Warszawy z Paryża rodaczka nasza, uczona 
o sławie wszechświatowej, pani Curie (Kiuri)- 
Skłodowska, by wziąć udział w założeniu ka
mienia węgielnego pod Instytut Radowy. Któż 
z czytających nie wic o istnieniu tego ciała 
promieniotwórczego, którego odkrycie za
wdzięczamy pracom p. Curie i pani Curie- 
Skłodowskicj? Nie każdy jednek zdaje sobie 
sprawę z doniosłości tej nowej mającej po
wstać placówki naukowej i leczniczej. Nie
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Wspomnienia.
¥ (Dokończenie).

Od nich poszedłem do Błyskawicy Judyckiego. Tu 
nic nie zauważyłem, ale Błyskawica mi powiedział, że pie
niędzy nie ma, bo wszystkie oddał tow. Kostkowi, który 
miał wręczyć C. K. R.

Byłem jeszcze u dwych towarzyszów, z których jeden 
zdaje się pracował na kolei, ale nic nie wskórałem, bo ja
koby oddali tow. Kostkowi wszystkie pieniądze.

Gdy poszedłem do tow. Kruka, który mieszkał w par
terowym drewnianym domku przy ul. Kościelnej na Woli, 
to  zastałem w mieszkaniu tylko jego małą córeczkę, która 
mi powiedziała, ,,że tatuś jest u wujenki na dole". Przy 
wyjściu spotkałem żonę tow. Kruka, więc wróciłem się, by 
się dowiedzieć, gdzie jest jej mąż. Pani Krukowa powie
działa, że męża niema w domu, że-poszedł gdzieś na mia
sto  i nie wiadomo, kiedy powróci. Pożegnałem się i wycho
dząc, czułem, że tutaj coś się kryje, bo matka mówi co in
nego, niż córeczka. Ponieważ na parterze było tylko cztery 
mieszkania, więc postanowiłem w każdem się zapytać o pa
na Kruka. Na szczęście, znalazłem go zaraz w pierwszem 
mieszkaniu w gronie przyjaciół, przy stole, zastawionym 
baterją  butelek i mięsem. Wróciliśmy z Krukiem do jego 
mieszkania na górę, ku wielkiemu niezadowoleniu jego żo
ny. Kruk opowiadał mi swoje przygody, jak był ścigany 
przez policję i wojisko i jak niedaleko stacji Tłuszcz zako
pał pieniądze : rewolwer pod wybranym świerkiem, czy też 
brzozą na skraju lasu. Gdym go zapytał, czem rozkopał 
zmarzniętą ziemię, to mi niepewnym głosem i z dużem 
zmieszaniem tłomaczył, że sztyletem. Zrozumiałem, że 
inói Kruk kłamie, ale któż może wiedzieć, czy nie zostawił

tych pieniędzy u kogo, tembardziej, że gdyśmy się umawiali 
co do odkopania i przywiezienia tych pieniędzy, to wspo
minał swoich znajomych, czy też dalekich krewnych na sta
cji zamieszkałych. Żona Kruka wmieszała się do rozmowy 
i stanowczym tonem oświadczyła, że nie pozwoli więcej 
mężowi jechać ze mną. Odpowiedziałem jej. że ja mogę 
nie jechać z mężem, że pojedzie z mężem towarzyszka, to 
Krukowa zrobiła scenę zazdrości, że nie godzi się, nie po
zwala i t. d.

Umówiłem się z Krukiem, że nazajutrz przyjdę do 
niego z towarzyszką, k tóra pojedzie zabrać schowane pie
niądze.

Coś około południa miałem umówioną randkę z tow. 
Janem  i tow. Anną i jak im przedstawiłem sprawę, to jed
nocześnie zaproponowałem wziąć piątkę i aresztować K ru
ka. Miałem to wewnętrzne przekonanie, że on sobie kilka
dziesiąt tysięcy rubli przywłaszczył, i że ma zamiar gdzieś 
się ukryć. Towarzysze, niestety, na m oją propozycję się 
nie zgodzili, więc postanowiliśmy, że jutro pojadę z towa
rzyszką, której już nawet pseudonimu nie pamiętam. Przy
byliśmy do Kruka tak coś około godz. 11 czy 12-ej. Drzwi 
były zamknięte na klucz i kłódkę. Sąsiedzi powiedzieli nam, 
że pan Kruk gdzieś się z samego rana wyprowadził, podob
no- ma zamiar zupełnie wyjechać z W arszawy. Tak więc 
Kruk uciekł i gdzieś przepadł razem z ukradzionemi pie
niędzmi partyjnem i. Gdym się dowiadywał po moim po
wrocie do kraju  w r. 1919, towarzysze opowiadali mi, że 
pan Kruk jest podobno w Ameryce Południowej, że go tam 
widzieli nasi towarzysze. Za ukradzione p a rtji pieniądze 
m ajątku się jednak nie dorobił, bo się rozpił i zmarnował. 
Przez chciwość shańbił siebie i zawsze będzie wspominany 
z pogardą, jako człowiek bez czci i honoru.

Gdy siedziałem na Pawiaku w 1906 i 1907 r., towarzy
sze, znający rodzinę Judyckich, opowiadali mi, że Błyska
wica - Judycki każdej swojej siostrze podarował po 3.000 
rubli na posag, a sobie zostawił 5.000 rb. Podobno jeszcze

bratu i rodzicom coś ofiarował.
Tow. Kostek (Wincenty Haliske) skarżył się przede- 

mną, że ci, co z nim wracali, niewiele mu oddali pieniędzy, 
więc dlatego ja byłem osobiście prawie u każdego, co jed
nak też niewiele pomogło. Z kasy powiatowej w Wysokiem 
Mazowiecku wzięliśmy 480.000 rubli, do kasy  C. K. R. 
wpłynęło 397.000. Ponieważ towarzysze, którzy wracali na 
Łomżę i Siedlce, złożyli w O. K. R-ach co do grosza posia
dane pieniądze, -więc 7-miu uczestników z Wolskiej organ*, 
zaoji przywłaszczyło sobie 83.000 rubli. Z tej sumy Kruk 
napewno wziął około 50.000 rubli,

Z sum, które wpłynęły do kasy partyjnej, C. K. R. 
wyasygnowało 180 tys. ru b /n a  kupno broni i naboi. W yde
legowano specjalnie jednego z towarzyszów, który pojechał 
do Belgj i i taw w jednej z fabryk broń zakupił. Drugą część 
pieniędzy C. K. R. wyasygnował na robotę organizacyjną. 
Zdaje się, że z tych pieniędzy strajk, a  zwłaszcza przygoto
wania do strajku robotników rolnych na wiosnę 1906 r. .po
chłonęły coś przeszło 36 tys. rubli.

Na zakończenie dodam, że za skonfiskowane pienią
dze z kasy powiatowej Wysokiego Mazowiecka nikt nie był 
sądzony. Nie udało się fijołom i szpiclom znaleźć winnych 
tej konfiskaty.

W  wigilję Nowego Roku pojechałem do mateczki we
soły i .zadowolony z siebie, dumny i szczęśliwy z dokonane- 
go wysiłku organizacyjnego i czynu bojowego.

M atka też była zadowolona i uradowana moim dobrym 
humorem i zachowaniem się, choć nie wiedziała, skąd pły
nie wesele i radość.

Wszystkim towarzyszom, uczestnikom tej wyprawy, 
a także tym wszystkim, którzy nam wówczas okazali wy
datną pomoc, jak i tym, co już spoczęli na wield, tak i tym, 
co pozostali jeszcze pośród żywych, a nie splamili się żad
nym brudnym czynem, składam tutaj hołd i cześć!

Warszawa- 1925.
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wszyscy bowiem wiedzą, jak w ielkie znacze
nie lecznicze posiada rad w  zwalczaniu s tra 
sznej choroby — tak  zw. now otw orów  złośli
wych.

Ja k  wiadomo, nazw ą now otw orów  złośli
w ych oznaczamy narośle nienorm alne, po
w stające w organizmie, mające tendencję do 
naw rotów  po ich usunięciu, do bezgraniczne
go niemal rozrostu, do rozsiewania się w roz
m aitych częściach ustroju a jednocześnie w y
niszczające organizm, doprowadzając względ
nie rychło do zgonu. W ieloletnie dotychcza
sowe prace badaczów  w szelkich narodow o
ści, n iestety, nie doprowadziły dotąd do w y
jaśnienia sposobu pow staw ania nowotworów 
złośliwych. Najrozmaitsze teorje, w ypow iada
ne pod tym względem, nie ostały się w  nauce. 
Dziś mamy bezwzględnych przeciw ników  te- 
orji pow staw ania pasorzytniczego now otw o
rów, jak i gorących zwolenników tego poglą
du, — choć sprawiedliwość wyznać każe, że 
tych ostatnich jest mniejszość. Równolegle, 
choć zupełnie niezależnie, idą usiłowania 
św iata  lekarskiego w kierunku wynalezienia 
sposobów skutecznego leczenia nowotworów 
złośliwych, śród których najczęściej spotyka
my się z rakiem  i mięsakiem. W czesne usu
nięci drogą operacyjną części chorych wraz 
z częścią normalnie wyglądających tkanek o- 
kolicznych często bardzo ratu ją  chorego od 
tak  zw. naw rotów  i śmierci. Niezawsze jed
nak zabieg operacyjny jest wystarczający, 
skoro nieraz w  tem samem miejscu czy też w 
innem w ytw arza się znów taki .sam nowotwór, 
i choroba szerzy się zazwyczaj szybko i n ie
ubłaganie. Poza tem  niezbędne jest, jak już 
zaznaczono, wczesne usunięcie drogą opera
cyjną, a w ięc i wczesne rozpoznanie. Spraw a 
jednak wikła się przez to, że często pierwsze 
okresy rozwoju now otw orów  złośliwych zw ła
szcza w  organach w ew nętrznych przebiegają 
niemal bez żadnych objawów. Łatwiejsze do 
wczesnego rozpoznaw ania są now otw ory czę
ści bardziej dostępnych często, niestety, ró- 

A  wnież zostają przez lekarzy stw ierdzane dość 
późno: zwykła opieszałość ludzka i niedosta
teczna dbałość o swe zdrowie, tak  częsta śród 
klas pracujących i w yw ołana przez ciężkie 
w arunki życia i b rak  uświadomienia, bywają 
tego przyczyną. Skutkiem  tego chorzy często 
zw racają się do lekarzy w tedy, gdy sztuka le
karska już niewiele zdziałać może.

W  ostatnich latach nauka zyskała potęż
ną broń w leczeniu nowotworów złośliwych— 
w prom ieniach R ontgena i w  radzie. W  od
powiednich przypadkach zastosow anie tych 
czy innych promieni — samych tylko czy po 
•abiegu operacyjnym — dają wyniki niezm ier
nie dodatnie. L iteratura  lekarska zna, jak do- 
ąd, bardzo liczne przypadki wyleczenia no
wotworów złośliwych z pom ocą radu. Lecz 

tu  wielką rolę odgrywa wczesne zastosowa- 
lie tego sposobu leczenia. W obec wielkiej 
.'eny radu, kraj nasz praw ie pozbawiony był 
lo tąd  możności korzystania z leczenia radem, 
fcwłaszcza jeśli mowa o sferach uboższych lu
dności. Liczne już dziś zakłady radow e w Eu- 
opie zachodniej i w  Am eryce prow adzą na 

w ielką skalę badania nad leczniczem działa
niem radu i stosują go na w ielką skalę. Polski 
kom itet zwalczania raka, starający się wiszel- 
Jcicmi sposobami o uświadomienie szerszych 
mas ludności co do istoty now otw orów  złośli
wych i co do potrzeby wczesnego zwracania 
się o pomoc lekarską, dawno myślał o konie
czności stw orzenia Instytutu Radowego.

Dziś m arzenie to ma się ziścic! Tylko 
wysiłek wspólny całego społeczeństwa maże 
stw orzyć nowocześnie urządzony zakład, któ- 
Tyby stal się dostępny dla wszystkich, na
w et dla najuboższych. W  zrozumieniu wiel
kiego znaczenia, jakie Instytut Radowy b ę 
dzie miał dla naszego kraju, należy wywrzeć 
nacisk na odpowiednie czynniki, w pierw 
szym rzędzie na samorządy, i na-w szystkich  
tych, ktÓTzy megą się w jakiś sposób przy
czynić do urzeczywistnienia tego zamierzenia, 
by Insty tut Radowy pow stał jaknajszybciej. 
Niechaj i nasz kraj zacznie korzystać z dobro
dziejstwa odkrycia, k tóre św iat ma do za
wdzięczenia naszej rodaczce! m.

program przyjęcia
p. Msrji l o t i s i l M

Pod przew odnictw em  M arszałka Senatu, 
p. Trąmpczyńskiego, odbyło się wczoraj po
siedzenie szerszego Kom itetu przyjęcia Marji 
Skłodowskiej - Curie. R ektor uniw ersytetu, 
prof. Krzyształowicz, odczytał program  przy
jęcia, k tó ry  przez obecnych został zatw ier
dzony.

Program  ten w  krótkich  zarysach przed
staw ia się, jak następuje:

Przyjazd dn. 3 czerwca. Na dw orcu zna
kom itą uczoną pow itają przedstaw iciele mia
sta, uniw ersytetu, kół naukow ych i organiza
cji kobiecych. Przem awiać będzie prezes R a
dy miejskiej, p. Ignacy Baliński, (któżby in
ny?), k tó ry  wręczy kwiaty.

W  dniu 5 czerw ca p. Skłodowska - Curie 
wygłosi odczyt w uniw ersytecie. Tegoż dnia 
odbędzie się w Resursie O bywatelskiej ban- 
kie, urządzony przez Pol. Tow. Chemiczne.

W  dniu 6.IV p. Skłodowska-Curie wygło
si odczyt w Instytucie Francuskim, oraz b ę 
dzie na przyjęciu w  Ambasadzie francuskiej.

Dnia 7 czerw ca odbędzie się w sali R atu
szowej uroczyste powitanie przez przedstaw i
cieli Rządu, miasta, uniw ersytetu, przedstaw i
cieli nauki, organizacji społecznych i t. p.

Tamże zostanie wręczony znakomitej u- 
czonej dyplom honorowej obyw atelki m. st. 
W arszawy, oraz zostanie spisany ak t erekcyj
ny Insty tu tu  Radowego.

Po tej uroczystości p. Skłodowska-Curie 
uda się na śniadanie do Belwederu.

Po południu odbędzie się uroczystość po
łożenia kam ienia węgielnego pod budowę gma
chu Insty tu tu  Radowego, wieczorem zaś rau t 
w  sali Ratuszowej.

Dnia 8 czerwca odbędzie się w Teatrze 
Narodowym uroczyste przedstaw ienie na 
cześć znakomitego gościa, 11-go zaś uroczy
ste pożegnanie na dworcu przed odjazdem w 
drogę pow rotną d o ^ a ś^ ż a .

\mi
Z Kurytyiby, w  Paranie, nadesłano nam 

w ycinek z dziennika brazylijskiego „ 0  Dia* z 
dn. 19.4 1925 r., kom unikujący o pobycie w 
tem  mieście p. Kazimierza W archałowskiego, 
„generalnego kom isarza emigracyjnego pol
skiego w Brazyliji" (commissario geral da emi- 
gracao poloneza no Brasil), k tó ry  w tow arzy
stwie posła polskiego w  Rio de Janeiro , p. 
Jurystow skiego, objeżdża Brazylję, zapoznając 
się z terenem  swojej urzędowej pracy.

Sekretarzem  poselstw a w  Rio de Janeiro  
jest p. Je rzy  W archałowski, syn p. Kazimierza 
W archałowskiego. W idocznie w Brazylji roz
poczynają się rządy familijne rodziny pp. 
W archałowskich, bo i p. Jurystow ski jest spo
winowacony z tą  rodziną przez skorzystanie 
z zaofiarowanego mu w swoim czasie przez p. 
W. bezpłatnego przejazdu przez ocean.

Ze swojej strony chcielibyśmy się dowie
dzieć od Min. Pracy, p. Sokala, jakiego rodza
ju jest to  nowe stanowisko, widocznie specjal
nie stworzone dla p. W archałowskiego, gdyż 
w dotychczasowej organizacji M inisterjów i 
pracy i spraw  zagranicznych .omisarz gene
ralny do spraw  emigracyjnych jest godnośoią 
nieznaną.
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puszczonych na jezdnię sam ochodach. Potęguje to 
k u rz  i b rud  na ulicy.

Przed paru  dniami w idziałem  tam w rynszto
ku, na kupie brudu, parszyw ego psa. N azajutrz na 
tem samem miejscu baw iły  się dzieci.

Nie lepiej w ygląda ulica w godzinach, kiiedy 
robotnicy  i robo tn ice w racają ze swych całodzien
nych zajęć >i, po spożyciu kolacji, w ylęgają grom a
dnie, w raz z dziećmi, n a  ulicę, aby odświeżyć p łu 
ca zdrowem pow ietrzem . W idzimy wówczas, jak 
ul. O kopowa, od u l  Żytniej aż do cm entarza Po
w ązkowskiego, jest w prost zaw alona siedzącem i 
i  spacerującem i rodzinam i robotniiczemi. Lecz ten 
spacer (niby w celu oddychania świeżem pow ie
trzem ) jes t w prost zabójczy. U lica niepolew ana, 
n ieczyszczona; przy najlżejszym pow iew ie w ia tru  
w znoszą się tum any kurzu, zaw ierającego w so 
bie miljony zarazków .

M usimy jeszcze dodać, że naprzeciw ko cm en
ta rza  żydowskiego znajdują się fabryki garbar
skie Br. Pffeifer i Tem ler, sk ąd  dolatuje tak a  woń, 
że w prost przejść  tam tędy  trudni,-.

O to jak M agistrat m. st. W arszaw y dba o u- 
boższą ludność! W  czasie upałów  nik t nie zajrzał 
do te j dzielnicy; n ie  zwrócono na to  uwagi, że uli
ca, należąca do śródmieścia, jest niebrukow ana, 
nieczyszczona, niepolewana. Również — od szere
gu la t — pow inny tam  być zasadzone drzew ka, 
a rów nież — na ciągnącym  się środkiem  chodni
ku  — należałoby zrobić traw niki itd.

Ludność robotnicza tej dzielnicy płaci Magi
stra tow i m. st. W arszaw y należne mu podatki, a 
przez to  ma praw o wymagać coś za to.

Słusznie olbrzymia w iększość ludności m. W ar
szawy domaga się absolutnej zmiany w dziedzinie 
gospodarki miejskiej. Czas w ielki ma zmianę, czas!

A ntoni R om anow ski

Komisje sejmowe.

[i mm
w im\mr iM iic se i

i Już  wyszedł z druku tomik czw arty „Ksią
żnicy Nowego Życia", zawierający:

Leona W asilewskiego, Zarys dziejów Pol
skiej P a rł ji Socjalistycznej w związku z histor
ią socjalizmu polskiego w b. trzech zaborach 
i na emigracji.

Cena zł. 2.80.

Skład główny w Księgarni Robotniczej, 
W arszawa, W sp ó ln a  17, tel. 229-70.

N a ul. Okopowej, k tó ra  zaczyna się p rzy  p la
cu  Kercelego,, a kończy przy ulicy Dzikiej, pa
nują okropne w arunki hygjeniczne. W eźm y np. 
pod uwagę, że od ul. Żytniej do ul. G ęsiej lew a 
strona ul. Okopowej nie posiada już kilka la t za
brukow anego chodnika, względnie wyłożonego 
płytam i; rów nież od rogu ul. Gęsiej do Dzielnej 
ciągnie się środkiem  chodnik w takim  samym sta 
nie.

Ulica jest dość ruchliw a i zam ieszkała przew a
żnie przez iklasę robotniczą. W  obecnym kryzy
sie mieszkaniowym rodziny robotnicze mieszkają 
po 3— i  w jednem  mieszkaniu. Oczywiście, ojco
wie i m atki zmuszeni są iść do pracy, a dzieci 
pozostaw ia się same. Z braku  ogrodów w tej 
dzielnicy, dzieci gromadami w ylęgają na ulicę 
O kopową i zabaw iają się na chodnikach nieza- 
brukow anych i nieczyszczonych, w kurzu i b ru 
dzie.

Na tej samej ulicy znajduje się szkoła szofe
rów, którzy  cw iczą się przez cały dzień w w y

W  komisji ośw iatowej rozpoczęła się onegdaj 
dyskusja nad w yjaśnieniem  min. p. St. G rabskiego 
w spraw ie mordu w gimnazjum w ileńskiem . P, dr. 
Balicka mówiła o w ychowaniu narodow em , p. Ku
jaw ski o przeładow aniu 'program ów szkolnych, p. 
Rym ar k ry tykow ał rozk ład  program u szkolnego.

Tow. Z. P io trow ski w ygłosił obszerne prze
m ówienie, poruszając w szystkie bolączki szkol
ne  — wogóle i  w  W ilnie w szczególności.

P. St. G rabsk i ośw iadczył, że dla uzdrow ie
nia stosunków  szkolnych chce, m iędzy inoemi, 
wprowadzić... m undurki dla uczniów  (może i heł
my z kitami?!). M atury  znosić nie chce, ale chce 
ją „zreform ow ać''...

Komisja komunikacyjna nie m ogła onegdaj za
jąć się spraw ą taryf kolejowych z pow odu nieo
becności ministra.

Poseł Paczkow ski (Ch. D.) poruszył spraw ę 
brutalnego w yrzucania kolejarzy  - em erytów  z 
m ieszkań służbowych. Posłow ie z N. D. i Ch, N. 
dowodzili, że niema na to rady : w ysłużyłeś sw o
je — więc won!

Tow. P ław ski w skazał, że b. m inistrow ie J a 
siński i M arynow ski dotychczas zachow ali swoje 

l w ielopokojowe m ieszkania w  domach kolejowych. 
A le em erytów  z mieszkań się wyrzuca! I tu  sp ra 
wa odłożona została do dzisiejszego posiedzenia.

Tow. P ław ski in terpelow ał w spraw ie konce
sji na  radio, której ma udzielić Min. przem ysłu i 
handlu. Przew odniczący p. B artel obiecał zebrać 
wiadomości.

Na komisji w ojskow ej rozw ażano w czoraj w 
dalszym ciągu ustaw ę o naczelnych w ładzach w oj
skow ych. Popraw ki tow. L ieberm ana skutecznie 
zapobiegły niedorzecznym  ustępom  we wnioskach 
referen ta .

P rzy jęto  następujące wnioski: 
a) N aczelny W ódz w czasie w ojny kieiruje ope

racjam i wojennem i i spraw uje dow ództw o nad si
łami zbrojnemi Państw a, oddanem i pod jego roz  
kazy, ponadto  otrzym uje ten  zakres w ładzy, k tó 
ry  ustalają rozporządzenia P rezydenta  Rzplitej, 
w ydaw ane na podstaw ie uchw ały  R ady  M inistrów,

b) Min. Spraw  W ojsk, jest w czasie pokoju 
naczelną w ładzą k ierow niczą we wszystkich 
spraw ach wojskowych, oraz dow ódca w szystkich 
sił zbrojnych Państw a, w czasie wojny zachow u
je dow ództw o nad temi siłami zbrojnemi, oraz 
w ładzę w tym zakresie działania, k tó re  nie zosta
ły  przekazane N aczelnem u W odzowi.

c) Min. Spraw  W ojsk, w ykonyw a swe zadania, 
w ynikające z poprzedniego artykułu  przez Mini- 
sterjum  Spraw  W ojsk, i podległe mu organy.

Komisja skarbowa za jm e^a ła  się wczoraj spra
w ą op łat za paszporty  zagr. na wniosek klubu ży
dow skiego ii niem ieckiego, k tó re  domagały się 
•zmiany ustaw y z dn. 17.VI uh. r. R eferen t poseł 
Frostig wniósł, aby norm alną ceną paszportu  by
ło  100 zł.

Poseł tow. Pączek dom agał się zmiany u sta 
wy w tym duchu, aby były ścisłe przepisy co do 
paszportów  ulgowych, usuw ające w szelkie szy
kany.

W yzwolenie, NPR., N.D. w ypow iedziały się 
przeciw ko wszelkim zmianom w ustaw ie paszpor
tow ej. W niosek p. Kozłow skiego (N.D.) przejścia 
do porządku dziennego nad  zmianą ustaw y p rze
szedł przeciw ko głosom PPS,, klubu żydowskiego 
i niemieckiego.

Komisja reform rolnych przyjęła art. 50 — 54 
p ro jek tu  ustaw y o w ykonaniu reform y rolnej. 
Rozm iar gospodarstw , pow stających z mocy tej 
ustaw y, określono na 15 hekt., w województwami 
wschodnich — na 35. P ierw szeństw o przy pa rce 
lacji mają dzierżawcy, żołnierze oraz wdowy po 
żołnierzach. O dprzedaż parceli, dopóki na p a r
celi ciąży obow iązek spłaty, dozw olona jest tyljfo 
za zgodą O kręgowego U rzędu Ziemskiego. 
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Dnia 25 b. m. udało się przypadkow o or
ganom bezpieczeństw a w Rupławie, pow. Ry
bnik, woj. śląskie, natrafić na ślad zatopio
nych w  staw ie 5 skrzyń zawierających grana
ty, 4 skrzynie z amunicją karabinow ą, oraz 
jedną z miotaczem min i granatów, oraz inne- 
mi przyrządam i bojowemi. Broń ta  była po
chodzenia niemieckiego i całkowicie zdatna do 
użytku. W ładze wszczęły w  tej kw estji do
chodzenie.

Jlapad na Kresach,
Dnia 25 b. m. o godz. 22, banda złożona- 

z 7 ludzi dokonała zbrojnego napadu na dwór 
Paszkiewicza, w  Małej Jelonce, pow. Brze
skiego. Bandyci steroryzow ali domowników 
i obrabowali dom z przedm iotów w artościo
wych, poczem zbiegli w stronę Puszczy Bia
łowieskiej.

- ::o ::-

K i
otrzy-Ze Związku robotników  rolnych 

mujemy następujące pismo:
W padło nam w ręce pismo dzierżaw cy z 

Nadola (pow. Zamość), Czyża, do sek re tarza  
okręgowego chrześcijańskiego zw iązku robot
ników rolnych w  Zamościu, p. Mańkowskiego, 
w  którem  p. Czyż obrusza się, że p. M ańkow 
ski w dalszym ciągu natrętn ie  przysyła robo t
ników, choć wie, że w  Nadolcach jest już 
kom plet robotników.

Należy zaznaczyć, że p. M ańkowski za 
„danie" robotnikow i p racy  pobiera 10 złotych 
i pół centnara m etr. pszenicy.

Jesteśm y też w posiadaniu pisma p. M ań
kowskiego do jednego z robotników  z zapro
szeniem na Zjazd. Pismo to, jy^_na sek re ta 
rza okręgowego — zw raca uw 
tografją:

Zaczyna się ono w ten 
„proszę oprzebycie na 

szowa11...
Robotnicy mogą spoko 

in teresy w ręce takich jfi 
Mańkowski! Spraw  w pra 
ale za to będą „arcychrześ? jańscy",,

 ::o::

i or-

Do Hrubie-

ow ierzac swe 
bściów jak p. 

de nie wygrają,

J a k  się  -dowiadujemy, d o  w ładz śledczytóh w 
K rakow ie nadeszło już orzeczenie* z k lin ik i p sy 
chiatrycznej p rof 'Pilza w spraw ie w yników b ada
nia Jana  Lecha, k tó ry  zastńzeKł woźnego konsula- 
ś-nem orzeczeniu  czytam y między i-nmemi: LeCh jest 
siliś-my, p rzebyw ał w  klinice psychiatrycznej pod  
obserw acją w roku  1915 i został uznany za zapeł
nić niezdolnego d o  służiby wojskow ej, jako  n ieule
czalnie cierpiący na dep res ję  umysloWą. W  odno- 
śnem orzeczeniu czytam y m iędzy innem i: Lecz je#t j
dziedzicznie obciążony, gdyż (już ojciec jego by ł 
alkoholikiem  i popełn ił sam obójstwo. Jan, Lech 
juiż za młodu m iewał napady szału, a w  26 ro k u  
życia w skutek ataku popad ł w dw ugodzinne om
dlenie. iDnia 5 sierpnia 1914 r , zgłosili się d o  służ
by wojskowej, a po .krótkim, pobycie n a  froncie 
został odesłany do kliniki z następującem i uw aga
mi lekarza ipoloWego: „O sobnik orjentuje %śę s ła 
bo opowiada, że (jest w  więzieniu, } chociaż znaj
duje się na sali chorych, oczekuje w ykonania w y
roku  śm ierci, jest bardzo  sm utny z teg o  powodu, 
że nie rozumie, dziesiątego przykazania, i W  no
cy  nie sypia, lecz przyw ołuje sw oich krew nych i 
skarży się. że jest niew innie skażany na  śm ierć"^ 
W  klinice zdradzał n iepokój i z trudem  daw ał od
powiedni na ’staw iane mu pytania. S karży ł się, że 
jest uw ażany za Rosjanina i że został skaizany na
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T y d z i e ń
Polskiego Ozerwoneso Krzyża

już islę zbliża od 31 maja do 6 czerwca.

O rzeczenie, pisane w języku niemiedkim, no
si datę 11 Hsto,pajd'a 1915 roku i podpisane jest 
przez prof. dr. PCJza, jako naczelnego Lekarza kli
niki.

Dalsze śledztwo .policyjne pVzeciw Lechowi 
■nie iprzyniosło żadnych nowych szczegółów  i nie 
Iwykaizało, aby tragiczne zajście m'iato jakiekolwiek  
(tlo polityczne.

KRONIKA. 
PARLAMENTARNA.

POSIEDZENIE SEJMU.

Dzisiejsze posiedzenie Sejmu rozpoczyna się 
o gdz. 3-ej. Porządek 'dzienny 'zawiera punkty, tnie 
załatwione na .poprzednich posiedzeniach fz wyjąt
kiem koncesji), szereg .sprawozdań komisji ikomu- 

'flikacyjnej o Wuńo/slkaclh poselskich oraz sprawę 
'nagłości dwóch wniosków białoruskich >w sprawie 
prześladowań na Kresach.

K RO NIK A
POLITYCZNA.

MARSZ. PIŁSUDSKI OTRZYMAŁ ORDER 
ESTOŃSKI.

Onegdaj przybyli do Sulejówka minister 
pełnomocny Estonji, dr. Leppik, oraz attache 
wojskowy płk. Jakobsen, celem wręczenia 
Marszałkowi Piłsudskiemu krzyża Wolności 
Estonji.

Minister pełnomocny Estonji wygłosił 
krótkie przemówienie, w którem  podkreślił 
przyjaźń i wspólność interesów gospodarczych 
i politycznych Estonji z Polską, jako też za
sługi p. Marszałka, położone dla zbliżenia 
państw zaprzyjaźnionych, poczem uroczyście 
udekorował Marszałka Piłsudskiego krzyżem 
Wolności.

WOJEWÓDZTWO WILEŃSKIE.
(PAT.). Rada Ministrów uchwaliła na 

wczorajszem posiedzeniu projekt ustawy w 
sprawie utworzenia województwa wileńskie
go.

TELEGEAMY
Amundsen Jeszcze nie powrócił

N O R W ESK A  
E K S P E D Y C JA  R A TO W N IC ZA .
Gslo, 28 m aja. (PAT.) W edle inform a

cji z kół m iarodajnych, rząd  norweski ma 
zam iar możliwie jaknajszybciej zorganizo
wać ekspedycję pomocniczą i w ysłać okręt 
wojenny z dwoma sam olotam i do Spitz- 
bergu.

N ow y Jork , 28 m aja. (PA T.). P rzed 
stawiciel „U nited P ress"  w  Oslo, rozm aw iał 
w spraw ie ekspedycji A m undsena z szere
giem rzeczoznawców, m. in. ze Swedrupem , 
Nansenem  i Hoelem. W szyscy są zdania, 
że niem a jeszcze powodu do niepokoju i 
że narazie ekspedycja ra tunkow a A m ery
ki jest zbyteczna. K apitan  G ustaw  A m und
sen, k tó ry  pom agał swemu b ra tu  w przy
gotowywaniu ekspedycji, jes t zdania, że 
Am undsen w ylądow ał praw dopodobnie o 
pół stopnia od bieguna i s tam tąd  stara  się 
dotrzeć pieszo do celu, co  zajm ie parę dni. 
W  d rodze pow rotnej A m undsen użyje sa

molotu. A m undsen zapew ne nie wróci 
przed  upływem  połowy przyszłego tygo
dnia.

SiPóR O SKÓRĘ NA  N IED ŹW IED ZIU .
W aszyngton, 28 m aja. (PA T.). W e

dług „U nited Press", w  kołach urzędow ych 
rozw ażana jest spraw a aneksji lądu  pod
biegunowego w  razie ew entualnego doko
nania odkrycia przez A m undsena. W ska
zują na to, że już P eary  za tk n ą ł flagę am e
rykańską na  biegunie północnym. W  k aż
dym razie spraw ę tę  m usiałby rozstrzygnąć 
am erykańsko - norw eski sąd  rozjem czy, 
tem bardziej, że tow arzysz Am undsena, 
Elsw orth, k tó ry  w przew ażnej części fi lan
sow ał ekspedycję, jest A m erykaninem .

W iedeń, 28 m aja. (PAT.) „N eues W ie
ner T ageblatt"  donosi z pokładu okrętu  
„F ram ", że  A m undsen m iał p rzed  swym 
odjazdem  oświadczyć, że lot do bieguna 
północnego m oże zebrać mu 14 dni czasu.

Sprawa S-godzi^aiego slstia gsracy
MOWA MINISTRA SOKALA.

Genewa, 28 m aja. (PA T.). W  dniu 
w czorajszym  odbyło się p lenarne posiedze
nie konfere, 
dyskusji, 
M iędzyn 
wiernego prl 
wygłosił pr: 
wiąc o kon 
dzinnym  dni 
iż konwencj 
ta  ra ty fikacja

pracy, na  k tórem  —  w toku 
lżącej spraw ozdania o pracy 

Biura Pracy, p rzedsta- 
|y re k to ra  B iura Thom asa— 

sienie m inister Sokal. Mó- 
waszyngtońskiej o 8-go- 

cy, min. Sokal zaznacza, 
lo sta ła  ratyfikow ana i że 
/d a je  się w  najbliższej 

przyszłości w ątpliw a. R atyfikacja  tej kon
wencji byłaby dowodem siły i solidności 
organizacji pracy, przeciw nie zaś, n iera ty- 
.fikowanie jej w yw arłoby w świecie nieko- 
rzysine w rażenie. Nie można jednak wy
magać od M iędzynarodowego B iura Pracy, 
aby samo zrobiło wszystko. Są i inne siły, 
k tó re  m uszą działać, a akc ja  ich nie jest 
zależna cd. tej insty tucji, ani też od decyzji 
tego wysokiego zgrom adzenia. R ządy po
szczególne będą ratyfikow ały  konw encję o 
8-godzinnym dniu pracy, jeżeli spraw a 
czasu  pracy  zostanie na terenie, na  którym  
pozostać musi, t. j. w yłącznie n a  terenie 
polityki społecznej. J e s t  rzeczą niedopusz
czalną z tego punktu  widzenia, ażeby czas 
pracy mógł służyć za narzędzie polityki te 
go lub innego kraju , stara jącego  się w spół
zawodniczyć politycznie lub ekonomicznie 
ze swymi sąsiadam i drogą . przedłużania 
czasu pracy.B ez solidarnej, jasnej,szczerej 
!ojalnie dokonanej zgody na ten tem at ist
nieć będzie zaw sze niebezpieczeństw o po
dobnej ew entualności. Nie m ożna osiągnąć 

powszechnej oo do ratyfikacji kon

wencji waszyngtońskiej bez udziału w tej 
spraw ie organizacji i m as robotniczych.

Z kolei m inister Sokal analizow ał stan  
8-godzinnego dnia pracy w  różnych k rajach , 
dochodząc do wniosku, że trzeba mówić 
wyraźnie, naw et, gdyby praw da by ła  n ie
wygodna. Nie do krajów , w których jest 
stosowany 8-godzinny dzień pracy, należy 
kierow ać reklam acje, ale do tych krajów , 
gdzie w prak tyce stosu ją 9, 10, a naw et 
więcej godzin pracy. Tam  jest istotne nie
bezpieczeństwo. Słuchałem  z najw yższą 
uwagą przem ówienia delegata Niemiec. 
M am nadzieję, a naw et pewność, że rząd  
Rzeszy, zgodnie z tern oświadczeniem, zło- 
żonem przez jej delegata z tej trybuny, 
przyczyni się do osiągnięcia zgody w sp ra
wie czasu pracy, zgody, k tó ra  w logiczncm 
następstw ie doprow adzi do ogólnej ra ty fi
kacji konwencji o 8-godzinnym  dniu pracy. 
Dzień, w którym  w yjątkow e przepisy, 
zm ierzające do przedłużenia dnia pracy, 
nie będą dopuszczalne, stanie się pierw 
szym krokiem  do powszechnej ratyfikacji.

W  zakończeniu swego przem ówienia 
m inister złożył oświadczenie, iż Polska, 
pragnąc w  dalszym  ciągu prow adzić swą 
politykę postępu społecznego, jes t gotowa 
wypełnić p rzy ję te  w zeszłym  roku zobo
wiązanie ratyfikow ania konw encji waszyng
tońskiej pod warunkiem , że i inne k ra je  
przem ysłow e będą również ratyfikow ały tę 
konwencję.

Mowy m inistra Sokala słuchano z ży- 
wem zainteresow aniem  i p rzy ję to  gorącymi 
oklaskami.

Ppied sesjją Dady Ligi Ha**©d!óiw
NA PORZĄDKU DZIENNY M SĄ SPRAWY POLSKIE.

Genewa, 28 maja. (PAT.), Rada Ligi Na
rodów zbierze się w Genewie 8-go czerwca 
pod przewodnictwem przedstawiciela liisz- 
panji Quinones de Leona. Tymczasowy porzą
dek dzienny tej 34 sesji Rady przewiduje: sze-

czy procedury, jatką należy stosować przy 
rozwiązywaniu sporów między wolnem mia
stem i Polską. Wiadome jest bowiem, że 
w czasie swej ostatniej sesji marcowej Rada 
Ligi powierzyła przedstawicielowi Hiszpanji 
zadanie przygotowania propozycji, dotyczą
cych zmiany metod stosowanej obecnie pro
cedury w ten sposób, aby módz odciążyć po

rządek dzienny Rady przez usunięcie spraw 
technicznych o znaczeniu drugorzędnem, oraz 
w celu uniknięcia tarć między wolnem mia
stem i Polską. Druga sprawa dotyczy służby 
pocztowej w Gdańsku, w której to sprawie, 
jak wiadomo, stały trybunał sprawiedliwości 

wvdał ostatnio swą opinję.

Woj na w fttarokko
OŚWIADCZENIE BRIANDA.

Paryż, 28 m aja. ('PAT.). O dpow iada
jąc w  izbie na atak i i uwagi krytyczne ko
munistów, B riand stw ierdził, iż cierpliw ość 
F ran c ji posunięta była do ostatecznych 
granic i ak c ja  wojskow a rozpoczęła się do
piero p o  napadach ze strony Rifenów. 
B riand przypom niał następnie, iż uk ład  
m iędzynarodow y stw orzył dw ie strefy  
wpływów; szanująca trak ta ty  F ran c ja  p o 
zostanie w swojej strefie. Dalej m inister 
mówił o bezcelowości wysiłków tych, k tó 
rzy  podniecają jeszcze szaleństw o A bd-E l- 
Krim a, spodziew ając się, że F ran c ja  stanie 
wobec nieprzekraczalnych trudności. Po
rażki, zadane A bd-El-K rim ow i przez od
działy francuskie, mówią tu  sam e za siebie.

Przem ów ienie m inistra przeryw ane by
ło p rzez gwałtowne okrzyki komunistów. 
Na wniosek prezydenta izby uchwalono 
niem al jednogłośnie wykluczenie z szeregu 
posiedzeń jednego z najbardziej zapalczy
wych deputow anych kom unistycznych 
Je a n 'a  (Renaud).

F ez, 28 m aja. (PA T.). Na odcinku 
wschodnim panuje spokój. P ropaganda na 
rzecz A bd-E ł-K rim a w śród szczepu Dże- 
bal zm niejsza się. S tra tv  przeciwnika w 
dniu 25 b. m. w okolicy Bibane przew yż
szają 1000 zabitych i rannych. W  pobliżu 
posterunku K iffane trw a silny ogień kara
binowy.

P ow stan ie  arfityamgielskie w IV8oss&i3ti
K onstantynopol, 28 m aja. (PAT.) — 

W  kołach tureckich tw ierdzą, że na te ry 
torjum  M ossulu wybuchło pow stanie prze
ciwko A nglji. W ładze angielskie w drożyły 
bowiem szereig zarządzeń przeciwko tej 
części ludności M ossulu, k tó ra  podczas po
bytu  m iędzynarodowej komisji, w ysłanej 
p rzez Ligę Narodów, ośw iadczyła się za

przynależnością do Turcji. W  następstw ie 
tego wybuchły zaburzenia przeciwko A n 
glji. Liczne szczepy chwyciły za  broń, z a 

rów no przeciw ko królowi Feisalowi, jak i 
Anglikom. N a  całem  północnem  terytorjum  
M ossulu m ają rozgryw ać się walki, ponad
to dokonywane są napady  na angielskich 
żołnierzy i urzędników .

Iskłe m,«» nunn» w Bili 1
M A X  ZR E Z Y G N O W A Ł .#

Bruksela, 28 maja. (PAT.). Max zrzekł 
się misji tworzenia gabinetu.

Iroiii im 1st Immrn M m i
M oskwa, 28 m aja. (PAT.) N a  mocy u- 

chw ały związkowego sownarkomu, Trocki 
mianowany został przew odniczącym  głów
nego urzędu  koncesyjnego (Gławkoncessko- 
m a), oraz członkiem prezydjum  W.S.iN.H. 
(Związkowa R ada Ludowego G ospodar
stwa) .

Emtuda zaolebia mil?
Londyn, 28 m aja. (PAT.) R euter. —  

W edle inform acji, otrzym anych z m iaro
dajnych kó ł francuskich, obszar R uhry, sto
sownie do układu, zaw artego m iędzy H er- 
riotem  i Theunisem  z jednej, a Niemcami 
z drugiej strony, zostanie opróżniony dnia 
16 sierpnia. W  tym że samym czasie zosta- j 
ną wycofane wojska okupacyjne z 3-ch j 
m iast: Dusseldorfu, D uisburga i R uhrortu . j 
Okręg ten nie ma nic wspólnego ze strefą j 
kolońską i zostanie opróżniony, ponieważ ' 
Niemcy w ypełniły już pew ne zobowiązania, j 
w ynikające z planu Dawesa.

w n u
W iedeń, 28 m aja. (PAT.) lrNeue F reie 

P ressc" donosi z Białoigródu: Z A lbanji do
chodzą alarm ujące wiadomości o pow sta
niu. Zwolennicy F an  Noli prow adzą gw ał
towną agitację przeciw ko rządow i A hm eda 
Bej Zogu. Z W łoch przybyw ają liczni em i
granci na  tery to rjum  albańskie. P rzyw ód
cą tego ruchu jes t K em al-bej B rijani. Rów
nież przyw ódca em igrantów  P ristina  oddał 
do dyspozycji sw e bandy powstańcze. 
W  pow staniu biorą udział również i M ace
dończycy. W  Tiranie opublikowano odez
wę, w zyw ającą rocznik 1905 pod broń, A h
med Bej Zogu pow rócił do Tirany.

Etfia rewizji i  iiam i „ M l i ”
1 Łódź, 28 maja. ,(iFA'T). W  pierwszych dniach 
maja Ićśfckie władze (policyjne na slkutek doniesie
nia ,przedstawiciela wydawnictwa „Republiki" za
rządziły w  drukarni tego wydawnictwa Tewizję, w 
czasie której u pracownika dru'ka'rni Rudolfa 
Krampfa znaleziono kawafek matrycy z odbitką 
kalandrową srebrnej dwuzłotówki. Dla stwierdze
nia, ozy nie zachodzi tu fakt usiłowania fatszer- 
-stwa' bilonu srebrne/o1, wyltoc.zono śledztwo, które 
V  swoim  czasie odbiło się gtośnem echem w ca
łej .prasie polskiej Obecnie prcłkurator przy Są
dzie Okręgowym w  Łodzi1 komunikuje, że śledztw a 
w tej sprawie z powodu braku cech przestępstwa  
zostało umorzone.

reg spraw, dotyczących mniejszości, a między 
innemi mniejszości polskiej na Litwie.

Na porządku dziennym najbliższej sesji 
znajdują się również dwie ważne sprawy do
tyczące w. r.i. Gdańska. Jedna z nich doty-

Berlin, 28 m aja. (PA T.) Dziś w godzi
nach popołudniowych przybyli do posel
stw a polskiego w Berlinie członkowie parła" 
m entu angielskiego, udający  się do Polski. 
W ycieczce tej przew odniczy sir F ilip  D aw 
son. W  skład jej wchodzą: sir J . H anneon, 
sir F ranc Sanderson i sir F ilip R ichardson, 
m ister H erbert W ragg, m ister W alte r Rai- 
ne, m ister R. G. H. H all-Caine, m ister C or
nelius Rhom an i m ister A. B. S todard. 
Członków wycieczki podejm ow ał herbatą  
poseł Olszowski z m ałżonką oraz członko
wie poselstw a. W  rozmowie goście angiel- 

! scy w yrazili zadowolenie z powodu swej 
: wycieczki, zaznaczając, że jest ona pow aż

nym krokiem  naprzód w  naw iązaniu ści
ślejszych stosunków  ekonomicznych m iędzy 
obu krajam i. Z ram ienia polskiego kom ite
tu  przyjęcia wycieczki pow itał gości an 
gielskich w Berlinie p. Sarjusz Bielski, re 
feren t spraw  angielskich w M inisterjum  
Spraw  Zagranicznych, k tó ry  tow arzyszyć 
będzie wycieczce w czasie całego jej poby
tu w Polsce.

—  ,,,Ball,t e  che Pressc" donosi z Kowna: Gabi
net litewski na 'posiedzeniu 'w dniu 25 b. m. przy
jął poprawkę do ustawy o rcfermie .rolnej. Wedle 
tej poprawki, w ywłaszczone z zietoi zostaną w szy
stkie te osoby, któże slulżyły w byłych formacjach 
wojskowych (Bermonta i’ Wirgoli'cza, 'dalej te Oso
by, które 'służą lub służyły w armij!i ,polskiej albo 
'też prowadzą akcję przeciwko niezaw isłości (Li
tw y.

 ::o ::------ —

Krzywią rolotiów nlijGl
Przy parcelacji folwarku Dziesiąta w pow.

L ubelsk im .

Okręgowy Urząd Ziemski w Lublinie o- 
świadczył przedstawicielowi Związku Zaw. 
rob. roln. w Lublinie, że robotnicy rolni z fol- 

I warku D zies ią ta  (pow. Lubelski), którzy usta
wowo mają pierwszeństwo do ziemi na dogo
dnych warunkach, ziemi w Dziesiątej nie o- 
trzymają. 18 rodzin ma być wyrzuconych pod 
gołe niebo z powodu parcelacji rządowej.

Anarchja ta nosi miano „reformy rolnej” !
• Domagamy się od p. Ministra Reform 

; Rolnych, aby nie dopuścił do pokrzywdzenia 
robotników rolnych.

I
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Wielkie i■eg■at;y na Wiśle. |
Z Rady Miejskiej.

Słaftirf emerytalny dla pracowników miejskich.

Posiedzenie wczorajsze (poświęcone zostało za. 
łatwi enru bieżących spraw  mcejskiich. Ze fcp'ra*w 
■waznieijszych wymienić należy sprawozdanie k'o- 
*mish dla obadania działalności „Ajgrilu". Dyskusję 
łnakł sprawo zdaniem zaro'wtno jak i omówienie bu- 
•dłżefu lej instytucji odłożono z uwagi na nieobec
ność wiceprezydenta Janikowskiego.

W’ dad's'zym ciągu (przyjęto po- referacie radne
go Sżereszowskiego statut Miejskiej Kasy Osz- 
caęłdności. Dłuższą dyskusję wywołała sprawa 
fsłatótu emerytalnieigo dla pracown'Jkohv miejskich. 
'Projekt M agistratu i Kłomfeji Rejgul'aim&nowo - P ra
wcież ej zmierza w  tym kierunku, jby obol wiązują- 
cy  dotąd trzydziestoletni przeciąg czaisu, wymaga
ny  do emerytury prtedlużyć do Jat 35, jak również 
b y  z,pracy zawodowej w innych ‘■instytutójaeh zali
czać maximum la’t 10. P'rzeciwko tym tendencjom 
• wypowiedział isię Co w. Jaworowski, domagając się 
utrzym ania dotychczasowego trzyd zi es tal etn i eg o 
okresu czasu, koniecznego dla emerytury. (Po dłuż
szej dyskusji przyjęto plrojekt więkisdości Rady w 
„/d  akcji Komasjf finansowo - budżetowej i regu
laminowo - prawnej, z popraw ką itow. Jaworow 
skiego, uistałająlcą, iż emerytura oblicza się wed- I 
łtrg ostatniego pobieranego uposażenia. Poprawki j 
tow. oMamiczara, zmierzające do skrócenia czasu i 
służby, do łat) 30, tdila nauczycieli szkół ludowych, 
opadły. (Przynęto natomiast wtnioselk, skracający 
czas .służby do lat 30 itym pracownikom, którzy 
pracują nieprzerwanie od daty powstania pańsfcwa 
polskiego.

-::o

Prowincja.
OBCHÓD l MAJA W NIESZAWIE.

(Kor. własna).

W dn. 1 maja cała Nieszawa pracująca wzię
ła  udział w pochodzie, pod sztandarem PPS. Ro
botnicy, zatrudnieni, dzięki zabiegom Magistratu, 
przy regulacji rzeki Wisły — porzucili pracę, by 
uczcić swoje święto. Po raz pierwszy w Niesza
wie pochód ze sztandarami przybył pod gmach 
Magistratu, skąd wyruszył na miasto, na czele z 
burmistrzem, Iow. Bolesławem Jarosińskim i ław
nikiem tow. Władysławem Krzywdziłaś kim. Wzno
szono okrzyki na cześć postulatów robotniczych 
i posłów PPS.

Po pochodzie odbył się wiec w przepełnionej 
szczelnie sali „Domu Ludowego". Przemawiali 
tow. tow.: burmistrz Jarosiński i ławnik Krzyw- 
dzińskl Wiec przerywano okrzykami na cześć so
cjalistycznego Magistratu.

Również uchwalona została rezolucja pierw
szomajowa. Obchód święta majowego świadczył o 
znikomych wpływach w Nieszawie wszechwładnej i 
jeszcze przed rakiem reakcji.

Ruch robotniczy
Z życia partji.

O UREGULOWANIE PODATKU NADZWY
CZAJNEGO.

Dnia 28 b. m. rozesłaliśmy za zaliczeniem  
pocztowem wezwania do uregulowania podat
ku nadzwyczajnego.

Towarzyszów, którzy podlegają temu podat
kowi a do których skierowaliśmy odnośną ko
respondencją za zaliczką, prosimy usilnie o 
spieszne wykupywanie przesyłki pocztowej.

Sekretariat Generalny 
C. K. W. P. P. S.

DO WSZYSTKICH KOMITETÓW PARTYJ
NYCH I WYDZIAŁÓW KOBIECYCH P. P. S.

W wykonaniu uchwały Rady Naczelnej z 
dnia 30-go marca w sprawie zwołania 
Ogólnokrajowej Konferencji Kobiet P. P. S., 
Centralny Komitet W ykonawczy w porozu
mieniu z Centralnym Wydziałem Kobiecym  
postanowił zwołać Konferencją Kobiecą w dn. 
31-ym maja i 1-go czerwca b. r. w Warszawie.

Porządek dzienny, oraz wskazówki doty
czące wyboru delegatek na Konferencją Ogól
nokrajową Kobiet, zostały zakomunikowane 
Komitetom Partyjnym i Wydziałom Kobiecym 
za pośrednictwem okólnika Sekreiaijatu Ge
neralnego C. K. W. P. P- S.

Prezydjum C. K. W. P. P. S.
Centralnv Wvdzial Kobiet P. P. S.

Towarzystwo Klubów kobiet pracujących
urządza w  sobotę, dn. 30 b. m.. o godz. 7-ej 
w iecz., p rzy  ul. W areck iej 7, II p ię tro  „W ie
czó r p ieśn i" z odczytem  ob. T ad eu sza  M ajz- 
nera . Po odczycie h e rb a tk a . W ejście 1 złoty. 
K luby  zap rasza ją  de legatk i, k tó re  p rzy jeż 
dżają n a  K onferencję K obiecą.

Do Towarzyszek - delegatek na ogólnokrajo
wą Konferencją kobiet.

Towarzyszki - delegatki w ybrane na O j. 
gólnokrajową Konferencję Kobiet, winny po 
przy jeździe do W arszaw y, zgłaszać się do 
W arszaw skiego O. K. R. (Al. Jerozolim skie 6).

Ccntr. Wydz. Kobiecy P. P. S.
W piątek, dn. 29 b. m.

Dzielnica Śródmiejska o godz. 7 w lokalu dziel
nicy, Al. Jerozolimskie 6, odbędzie się posiedze
nie komitetu dzielnicowego.

Otwarcie Koła Młodzieży T. U. R. przy dziel
nicy Śródmiejskiej odbędzie się dn. 29 b. m. o 
(godz, 7% (Ail. Jerozolimskie 6)
1 Dzielnica Powązki. O god-z. 7 w lokalu dziel
nicy, Okopowa 30 m. 16, odbędzie się ogólne ze
branie członków dzielnicy.

Dzielnica Praska o godz. 7 w lokalu dzielnicy, 
Brukowa 29, odbędzie się ogólne zebranie człon
ków dzielnicy.

Komisja Finansowa. 0  godz. 6 wiecz. w lo
kalu OKR. (Ail. Jerozolimskie 6) odbędzie się (po
siedzenie Komisji Finansowej.

Dzielnica Jerozolimska, O godiz 7 wieczorem 
'ogólne zebranie w lokalu dzielnicy (Chłodna 41).

! Pasźedzetóe Egzekutywy O. K. R. Warsuarwa- 
Podmiejska. Dziś, w ,piątek, o godiz. 7 wiecz. od
będzie się w 'lokalu przy uf. W areckiej 7 („Robo
tnik") posiedzenie Egzekutywy O. K. R. W arsza
wa ̂ Podmiejska

Tow. Domotstawsld proszony jest o przybycie 
do Sekretarjatu GeneTa'lincgo C. K. W. PIPS. w dn. 
29-ytn b. m. o godz, 11-ej lub 12-ej rano.

Ruch zawodowy.
BACZNOŚĆ DELEGACI NA IH KONGRES 

ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH.
Komisja organizacyjna Hl-go Kongresu 

Związków Zawodowych podaje do wiadomoś
ci wszystkim Związkom Zawodowym i delega
tom na Kongres, że zgłoszenia ca  noclegi win
ny być nadesłane do dnia 30 maja r. b.

Po upływie tego terminu, w  razie niezgło- 
szenia się na korzystanie z noclegu, delegaci 
będą musieli sami sią lokować.

Bratnie organy proszone są o przedruko
wanie niniejszego.

Komisja Organizacyjna.
Baczność tow. piekarze! P ra c a  p rz e d 

św ią teczna  kończy  się jak w  k aż d ą  sobotą. 
N atom iast p o  św ię tach  rozpoczyna się dnia 2 
czerw ca b. r. (t. j. w e w to rek ) o godz. 6 rano.

Zarząd oddz. piekarzy 
Zw. Zaw. rob. przem. spoż.

Rokowania o umowę dla straży leśnej.
’ (De. 28 maja r. b w Min. Pr. i Op. Sp. wzno- 
'wtiome zostały układy o nowe umowy dla straży 
'leśnej. Przewodniczy naczelnik wydz. rolnego Min. 
Pr. i Op, Sp , p. J. Gnoiński.

Związek Ziemian od układów się uchylił, wo
bec clzc,go umowa zawierana jest wyłącznie przez 
’Zrzeszenie właścicieli lasów,1 których reprezentuje 
Łacżclny funkcjonariusz Związku Ziemian, p, Gcr- 
'Hcz.

Imieniem Zw  Zaw, Rob. Roi. iR'z. P. i Zw. Zaw. 
Straży Leśnej projekt zmian do umowy przedłożył 
Vow. M. Nowicki.

Przedstawiciel Zrzeszenia Właśc. Lasów za
proponował przyjęcie umowy bez zmian.

Merytoryczna 'dyskusja rozpocznie się w śro
dę, dn. 3 czerwca b, r. o godz. U rano.

Ruch kult.-oświatowy.
Związek Niezal. Młodzieży Socialist. Dziś o

godz. 8-c.j wiecz., w lokalu TUR, (Al. Jerozolim
skie 6) odbędzie się posiedzenie Komisji W aka
cyjnej. Wstęp wolny dla członków Związku.

W tym samym lokalu o 9-cj wieczorem zebra
nie Zarządu..

ODDZIAŁ WARSZAWSKI T. U. R.
Al. Jerozlhnskie 6 m. 4. Sekretariat czynny 5—7 p.p.

Uczestnicy wycieczki nad Dolną Wisłę — ba
czność. Wszyscy zapisani na wycieczkę nad Dolną 
Wisłę winni wpłacić resztę należności do dnia 29 
maja t. j. do piątku w Sekretariacie Oddz. Warsz. 
T. U. R. w godzinach urzędowania. Wyjazd w so
botę da. 30 maja. Zbiórka o godz. 10.15 wieczo
rem (punktualnie) w hali Dworca Głównego Odja
zdowego koło Księgarni T-wa „Ruch'’,

Ruch spółdzielczy.
Podajemy do wiadomości członków .Koope

ratywy mieszkaniowej Domy Spółdzielcze" uchwa
ły Zarządu Kooperatywy, powzięte na .posiedzeniu 
w dniu 26 maja r. b.:

1) Zafkupić teren, położony przy ulicy Gro
chowskiej Nr. 90 w ilości 104.000 Jew. ł. na warun
kach następujących: a) Cena zasadnicza za 1 kw. 
ł. zł. 1.75 gr.; 5) Zaraz płatne ma być 25% ceny 
kupna, co przesądza otrzymanie hipoteki' na imię 
kooperatywy; c) 'Pozostałe 75% ceny kulona ma 
się wpłacać rafami kwartałnemi, począwszy od 
stycznia 1927 r. do 1 stycznia 1929 r.; d) Wspom
niana w punkcie c, pozostała należność, nie będzie 
oprocentowana.

2) W ezwać reflektujących członków (koopera
tywy do wpłacania jaknajszybszego wspomnianych 
25% na zakup terenu.

Teren pod budowę jednego domku ma wyno
sić od 2590 — 4000 łokci kw. kw. (Powyższe 25% 
należy wpłacać na ręce skarbniczki tow. M. Jan 
kowskiej, W arecka Nr. 7, w godz. 10 — 2 i 5 — 7. 
Wszelkich informacji co do budowy domów, udzie
la tow. bud. L. Ejsmont, ul. Nowy-Świat Nr. 21, II 
piętro, potkój 13, w  godz. 10 — 3, tamlże można 
przejrzeć szkice planów j kosztorysy dornków).

3) Wystąpić do Rządu o udzielenie kredytów 
pod buldowę, na podstawie posiadanej hipoteki, o- 
pierając się na ustawie o rozbudowie miast uchwa
lonej w bieżącym miesiącu i ogłoszonej w  dniu 22 
Maja r. b, w Dzienniku Ustaw.

Zarząd:
(—) Sen, St. Siedlecki.

I MU 
i ń  i 1 1

M ie j  w t e a m  
(s

53
podaje do wiadomości członków Związku, że 
w  dniu 31 m aja 1925 o godzinie 10% w w iel
kie) sali S tow arzyszenia Handlowców, ul.

Sienna Nr. 16 III p.

tie sit s p l i t  zebrani! członków.
W  razie nieprzybycia ustawowo wyma

ganej ilości członków następne zebranie od
będzie się w niedzielę, dnia 14 czerw ca 1925 r. 
o godz. 10% w tejże sali i będzie praw om ocne 
bez względu na ilość przybyłych.

Porządek dzienny: 

1. Spraw ozdanie Zarządu:
2. Spraw ozdanie Komisji Rewizyjnej;
3. Zatw ierdzenie bilansu za rcrk 1924 i b u 

dżetu na r. 1925;
4. W nioski Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

IX Oddz. Związku;
5. W ybór delegatów  na Zjazd Krajowy i 

uzupełnienie listy zastępców  członków Za
rządu;

6. W ytyczne dla delegatów  na Zjazd K ra
jowy oraz dla Zarządu;

7. W olne wnioski.
W obec doniosłości omawianych spraw, 

wzywamy wszystkich członków do staw ienia 
się na zebranie.

Członkowie, którzy  dotychczas nie w pła
cili składek za rok 1925 i nic otrzym ali k art 
wstępu, powinni się zgłosić przed W alnem 
Zebraniem do biura Związku, Leszno 53 (par
ter) od godz. 5 — 8 wiecz.

Na zebraniu karty  w stępu w ydawane nic 
będą.

Prezydjum  Zarządu IX Oddz. Związku 
Lokatorów  i Sublokatorów  R. P.

Paweł Ławkowicz 
Marjan Kuczyński 
Jan Bakalarski 
Leon Skrzeczanowski

450

Życie gospodarcze.
Notowania giełdy warszawskiej

Do!. Stan. Zjedn. za 1—5.18 I pół 
Fr&nkl francuskie za 100—26.17 
funty angielskie za 1—25 26 
Floreny holend. za 100 —208 80 
Kor. czesko—słow. za 100 — 15.41 
Frank: szwajc. za 100—100.60 
Korony nustrjac. za 100.000 — 73.18 
Liry włoskie za 100—10 70 
Franki belgijskie za 100—25 87

—  :;o:;-------—

KRONIKA.
STAN POGODY

(według danych Państw. Instytutu Meteorolog.)

Temperatura najwyższa wynosiła wczoraj w 
Warszawie 25°, najniższa 14°.

'Przypuszczalny przebieg pogody w dniu dzi
siejszym1: ciepło, przejściowy w,zrost zachmurzenia 
na zachodzie kraju, pozafem dość pogodnie, słabe 
wiatry z kierunków południowych.

Frdwywe dolary. Jak informuje Poselstwo St. 
(Zjednoczonych w obieigu pojawiły się śjwieżc fał- 
jszywe bankn-o'ty 5-dolcrowe ,.Federal Reserve No
lle1", wypuszczone przez „Federal Reserve Bank 
(w New Yorłku z literą „E" z podpisami D. H N e
wton i John Burkę z portretem  Lincolna.

Kursy wakacyjne, Min. W. R. i O P. organizu
je w r. b. przeszło 209 kursów wakacyjnych dla 
nauczycielstwa szkół powszechnych. Rozkład kur
sów jest tpodany w N-rze 8 Dziennika Urzędowe
go z dr.ia 1 maja 1925 r. Zapisy należy uskutecz
niać drogą służbową, karty wpisowe zaś wraz z 
okólnikiem do nauczycielstwa oraz z rozkładem 
kursów w cenie 10 groszy są do nabycia w Książ
nicy - A tłas Warszawa, Nowy-Świat 59. Termin 
zaipćsów upływa z dniem. 3 czerwca.

O kołcanie letnie dla dzieci. Na odbytem dnia 
6 maja b. r. posiedzeniu rady do (spraw 'kolonii le
tnich, składającej się z przedstawicieli: Min. Pracy 
Oświecenia 'Publicznego i Spraw Wewn., oraz 
przedstawicieli organizacji społecznych rozdyspo
nowane rozporządzacie kredyty w wysokości 160 
tys. złotych na poszczególne województwa. Jedno
cześnie na posiedzeniu wypowiedziano szereg p o 
stulatów, do których urzeczywistnienia Min. Pracy 
i Opieki Społeczne) będzie dążyło. Są one nastę
pująca: Kasy Chorych winny współdziałać w wy
syłaniu na1 swój koszt na kolonje dzieci członków, 
traktując kolonie wypoczynkowe jako lecznicze. 
Subwencja państwowa od Mim. Pracy na rok naj
bliższy winna wynosić nie mniej niż 25% wydat
ków, preliminowanych na kolon;e, pobyt dzreci na 
kolonji winien ze względów zdrowotnych tfwać 
Inie 4, a 6 tygokłhi1 i w tym celu należy zw ró
cić się do M&n. Oświaty, by dzieci wysyłać na ko
lonie w  pierwszych i osiatniteh miesiącach, a uczę- 
łszózające do szkól powszechnych mogły być o 
dwa tygodnie wcześniej zwalniane ze szkół ewen
tualnie — mogły djwa tygodnie później rozpocząć 
nauki.

Zwalczanie nmlarji. W  wydziale zdrowia ma
gistratu odbyła  się konferencja w  sprawie zwal
czania ma'larji. Uchwalono w dalszym ciągu pro
wadzić akcję' zw alczan ia  malarji według planu o- 
pracowanego w r. 1921 i 1922, polegającego na ni
szczeniu zarodków komaTÓw, na w yszuk iw an iu  te 
renów zajętych przez komary roznoszące malarię 
oraiz na uzdrowieniu tyc:h terenów  drogą ich ska
nalizowania. Zdecydowano wystąpić do magistratu
0 wyasygnowanie specjaitnego funduszu dla zwal
czania zimtricy, w dalszym ciągu niszczyć zarodki 
malarji w zbiornikach wody w parkach Skarysze
wskim, Łazienkowskim, Krasińskich i w  glinian
kach Mokotowskich, prowadzić d ais ze badania e- 
pidemjologiczine na terenie Wielkiej Warszawy 
Uznano również za konieczne urządzenie Specjal
nego bezpłatnego ambulatorium dla leczenia cho
rych na zimnicę z bezpłatnem wydawaniem chorym 
chiny. Następna konferencja w tej sprawie odbę
dzie się za dwa tygodnie. {—)
ZEBRANIA I ODCZYTY.
j Odłożenie Zjazdu Polcjństów. 'Sekcja Kształ
cenia Nauczycieli przy Zw. Zaw. pu.śkiego nauczy
cielstwa szkół powszechnych zawiadamia, iż Zjazd 
'Polonistów, który miał się 'odbyć w  czasie Zielo
nych Świątek w Warszawie, został odłożony na 
czas po feriach wakacyjnych.
, Zjazd Zw. Ztfw. Nauczycieli Średnich Szkól
ijydcwsikich. Dnia- 29 i 30 b. <m. w lokalu Związku 
iprzy ul. Zielnej 25, odbędzie cię Zjazd1 przedsta
wicieli Zw. Zaw. Nauczycieli średnich szkół ży- 
dow skith.
1 Odczyt. W sobotę dn. 30 maja staraniem Ko- 
l'a Inżynierii Lądowej Stud Pol. Warsz. w And'. VI 
Politechniki odbędzie się odczyt ,p. t. „Historia 
mostów" i Lustr, licznemi' przezroczami z całego 
tiwiata, k'ióry wygłosi inż Bronisław Plebiński. Po
czątek o godz. 6 wiecz.
WYCIECZKI:
i Wycieczki Krajojikfctwcze aa Zielone Świątki.
Polskie Tow. Krajoznawcze (organizuje na Zielone 
(Świątki następujące wycieczki: a) trzydniowa wy- 
icżeczika do ’Pienin; b) dwudniowa wycieczka na 
iPcłesie Pińskie; c)1 wycieczka dwddniowa1 do O- 
istrołęki i 'Puszczy Kurpiowskiej

informacje w siedzibie Tłowi (Karowa 31) co
dziennie «  godz. 7—8 wiecz.
ZABAWY.
t Zabawa dla dzieci i młodzieży w Doli ni ó 
(3rw®(carskiej. W niedzielę, dnia 3il Ib m., o godiz. 
B-ej popoł. odbędzie się w Dolinie Szwajcarskiej
Irabawa dla dzieci i młodzieży ip n. „Święto wio- 
jsny" na rzecz obozów letnich <Sla harcerzy Pro
gram wypełnią: oryginalna pantomina dziecięca
I.'Przebudzenie wiosny", występ ulubieńca.miłustń- 
likich Henryka Małkowskiego, 3 Koło Śpiewacze 
{pod dvr. J. Nawrockiego, orkiestra 36 Ip irfk u  i Lo 
•teria fantowa.
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T y d as i e
P o l s k i e g o  C z e r w o n e g o  K r z y ż a

Poniedziałek 1-go czerwca godz. 12-ta na polu Legji 
W I E L K I E  M A N E W R Y  S A N I T A R N E

K O N K U R S .
Prezydjum Rndy Miejskiej m, Pabjanic rozpisuje niniejszy konkurs na stanowisko 

P r e z y d e n ta  m ia s ta .
Kandydaci, odpowiadający ustawowym warunkom oraz posiadający znajomość 

spraw samorządowych proszeni są o nadsyłanie ofert pod adresem Prezydjum Rady Pa- 
bjanice— Magistrat w terminie do dnia 5 c z e r w c a  r« h.

Do stanowiska przywiązana jest gaża według VI grupy uposaż* funkcjon. państw, 
wraz z 30°/0 dodatkiem reprezentacyjnym.

r czości muzycznej. Pieśni Tostiego: Lultim a can- 
i zone" („ostatnia piosenka*’) i „Vorrci morir** 
| („chciałbym umrzeć”) — w nich artysta umiejęt

nie używał swego subtelnego, choć trochę głuche
go i bezdźwięcznego piano—pociągały więcej uro
kiem kompozycji, niż wykonania. Franci imponu
je nie siłą ekspresji, lecz przedewszystkiem ol
brzymią techniką głosową (Canzonetta z „Falstat- 
fa’’ Verdiego).

Artystycznie akompanjował prof, Ludwik Ur- 
stcin. E. O.

UWAGA; do oferty dołączyć należy: 
wołać się na referencję 2 osób.

Sekretarz;
(—) NI. R a c z y ń sk i.

1. życiorys; 2* odpisy świadectw oraz po-

Prezes Rady Miejskiej w. z.
( - )  F. P a p ie w sk ś .

W YPADKI.
Napad złodziejów na kierowcę. Na ul. Górno- 

Iśfląiskiej czterej .pasażerowie po wyjściu z dorożki 
samochodowej, zaczęli ‘kwestionować wysokość 
zapłaty za jazdę, poczem .napadli na kierowcę Du- 
łameigo, bijąc go dotkliwie. Na ratunek napadnię
temu pośpieszyli st. post. Clhaćhuła i post. Jarzą
bek. Napastnicy w dalszym ciągu ‘stawiali zacie
kły opór i poturbowali również .policjantów. Na 
dalszy alarm nadbiegła pomoa. wolbec czego na
pastników obezwładnionio i odprowadzono do XIII 
komisariatu, gdzie okazało się że są to znani1 zło
dzieje zawodowi: Stefan Boratyński, Marjan Brze
ziński oraz bracia Józef i (Marjan. Braun. Pószwan
kowanych kierow cę i policjantów opatrzono w am
bulatorium Pogotowia; doznali oni potłuczenia lub 
'poranienia' twarzy, rąk i łulb ‘głowy.

Samobójstwo dorożkarza. iZaanieszkały w do
mu Nr. 79 PTzy ul. Pawiej dorożkarz. 47-letni Jan 
Płaskota od dłuższego czasu cierpiał na rozstrój 
nerwowy spowodowany nieuleczalną 'chorobą. Z 
powodu marnych zarobków i wydatków na lekar
stwa Płaskota, mając na utrzymaniu rodzinę zło
żoną z żony i troaga drobnych dzieci, zmuszony 
był częściowo sprzedawać swój dobytek, Płaskota 
usiłował popełnić samobójstwo przez wyskoczenie 
oknem z II piętra', lecz żona powstrzymała despe
rata. Po pewnym czasie P łaskota schwycił siekie
rę i usiłował zabić żonę, dzieci i siebie, lecz są
siadzi w porę udaremnili szalony czyn desperata. 
Wczoraj P łaskota udał się na klatkę schodową 
(gdz'ie powiesił się na sznurze umocowanym na za
wiasach drzwi prowadzących na poddasze. Na a- 
larm Płaskotowej nadbiegli sąsiedzi i odcięli wi
szącego, lecz wszelkie ich zabiegi oraz lekarza 
Pogotowia nie zdołały przywrócić dorożkarza do 
życia

Kości ludzkie. Przy robotach ziemnych w po 
bliżu ul. Włościańskiej na Bowązikac-h wykopano 
zmurszałe kości ludzkie, które przeniesiono na 
‘cmentarz Brudnowski.

Wypadek tramwajowy. Na ul. Mirowskiej w 
łpohfcu hall targowych dostała się pod1 tramwaj 
27-fefeua Pola Chwesiukowa, służąca', która dozna
ła poranienia głowy i ręki. Poszwankowaną prze
wiozło Pogotowie do szpitala- żydowskiego.

Napad na pociąg. Między Włochami a Czecho- 
wiozami napadło na pociąg towarowy (Nr. 61, lulku 
opryszków, którzy zerwali plomby z wagonów i 
'wyrzucili kilka' 'skrzynek z towarami kolonjalnemi. 
Dwie skrzynki zawierające śliwfki suszone znale
ziono w pobliżu' toru kolejowego. Co się stała z 
łupem narazie nie ustalono.

 : :o ::-----------arm i;
na piątek, 29 b. m.

Warszawa (385 m ) Godz. 18 — 18.50 — wie
czór muzyki kameralnej: 1) Sonata skrzypcowa ,Nr. 
5 AHcgro, Mloderato, Adagio, Scherzo, Rondo-Fi, 
dale 'L Beethovena w (wyikonaniu pp .: L. Kmito- 
<we,j i M. Pohlowej, 2) Śpiew solowy p. Heleny 
•Koszutskiej: a) arje z opery „Madame Butterfly'* 
Pucciniego, b) ,,Na wojnę" — pieśń Stanisława 
•NHewiadiomśkięgo, c) „Zawód" — romans M. Kar
powicza; 3) Kwiartet 'fortepianowy op. 16 Grave- 
Alłcgro. Andante Cantaibffe, Rondo L. Beethovena 
■w wykonaniu p.,p.: Pohla, Kmity, Kmiecia i Stro- 
(mengera. Konrunika't PAT. i biuletyh meteorologi
czny.

Paryż — Wieża Eifiel (2650 m ) Godz. 19 — 
•19.50 — koncert orkiestry broadcastingowej.,

Pairyż—Ecole Supćrieure 1(458 m ) Godz 21.30 
•— produkcie muzyczno-wokalne.

Chelmsford (1600 m.) Godz. 20.35 — koncert 
orkiestry; godz. 23.00 — koncert trio; godz. 23 45 
•— Jazz - Band orkiestry hotelu ,,Savoy".

Bruksela (265 m ) Godz. 18.45 — koncert or
kiestry; godź. 22 — produkcje wokalne

Królewiec (463 m) Godż. 16.30 — wieczór mu-

■zylki kameralnej; godz. 20 — operowe utwory mu
zyczne.
• Wiedeń (530 m.) Godz. 16.10 — koncert popo
łudniowy; utwory operetkowe (walce, pieśni i ar
je); godz. 18.15 — wieczór muzyki duńskiej; godz. 
20.30 — wieczór varietes.
* Praga (570 m ) Godz. 19 — koncert: utwory 
muzyczne Paganiniego,
t Lipsk (454 m.) Godz. 112.45 — koncert poranny; 
gjodz. 17.15 — koncert popołudniowy; godz. 21.00 
•— produkcje muzyczno-wokalne.

 : :o : :  ------

Z sądów.
5-CIU OFICERÓW POD SĄDEM.

Proces o bicie i znlęcrainie aię nad żołjnacTtzami.

W Warszawskim Okręgowym Sądzie Wojsko
wym od kilku dni toczy się rozprawa karna p rze
ciwko 5 oficerom, oskarżonym o bicie podwład
nych żołnierzy, dopuszczanie się nad nimi czyn
nych zniewag i stawianie ich pod' karabinem ma
szynowym’.

Część oskarżonych odpowiada przy tern jeszcze 
za kilkakrotne przywłaszczenie strawnego i żoi- 
idu naletżtacgo podwładnym szeregowcom.

Oskarżonymi są  por. Stefan Przegroda, kap. 
Władysław Więckowski, kap. Ludwik Piątkowiski, 
kap. Aleksander Kre-wiecki i por Mikołaj Budkie
wicz.

'Rozprawom przewodniczy podipułk. K. S. Or- 
skm, oskarża1 major Rybicki. Obronę pod sądnych 
iwnosizą ad’w SobotkoWski, ad w, Dewojno - Sylwe- 
strowicz i adw. Lipiec.

A kt oskarżenia zarzuca pod sądnym nieludzkie 
znęcanie się nad żołnierzami w postaci ’Urządzania 
„stójki" pod karabinem maszynowym na przeciąg 
2 godzin, bicia do krwi szeregowców, kopania, bi
cia po  twarzy-

Zeznania licznych świadków, b. podwładnych 
stwierdzające te bestialskie praktyki, brzmią dla 
oskarżonych bardzo niekorzystnie. W wielu wy
padkach żołnierze stojący pod karabinem mdleli 
Zeznania świadka szeregowca Kurka wykazały, że 
pod-sądny kap. Piątkowski jako dowódca kómpa- 
nji kazał obić kilku żołnierzy za nie’dk>kładhe o- 
czyszczenie karabinów w sposób tak okrutny, iż 
żołnierze tracili przytomność.

W dniu dzisiejszym rozprawy nie będzie, P rze
mówienia stron i wyrok spodziewane są we wto
rek

I. K.
Sprawa rabina Szapiry.

W dniu dzisiejszym w sądzie wiojskowym w 
Warszawie odbędzie się wznowienie głośnego p ro 
cesu o rehabilitację czci rabinai Szaipiry, rozstrze
lanego na mocy wyroku Sądu doraźnego w  Płocku 
ma rzek orne dawanie znaków oddziałom bolszewic
kim. zbliżającym się do  Płocka.

Obrona stwierdza., iż rabin Szapiro nie był 
szpiegiem i że znaki, które wzięto za porozumie
wanie się z bolszewikami towarzyszyły modlitwie-

W imieniu rodziny występować będzie poseł 
adw. Ilarlglas.

Początek rozprawy o gdz. 9.30,
I. K.

Teatr i muzyka
Z SAL KONCERTOWYCH.

Ostatnie koncerty.

Nadchodzi czerwiec i występy głośnych soli
stów, wpgóle recitale stają się coraz rzadsze. 
W zakresie ruchu koncertowego okres ten, jako 
pora zakończenia roku szkolnego, przynosi nam 
przedewszystkiem szereg t. zw. „popisów", któ
re—nie bez znaczenia artystycznego — mają jed
nak na uwadze głównie cele pedagogiczne.

W charakterze popisu na większą skalę był 
utrzymany obchód dziesięciolecia pracy pedago
giczno - artystycznej prof. Edmunda Heintze,' u- 
rządzony w tygodniu ubiegłym w Konserwato
rium.

Cechy popisu nosił też sympatyczny wieczór 
uczniów prof. Jerzego Zajdcrmana, który się od
był w sali hotelu Europejskiego ze współudziałem 
p. F. Kozłowskiej (i u c z . Oddziału Dramatycznego 
Kons. Muzycznego) i p. Z. Protasewicza (ucz. prof. 
Heintzego). W dalszym ciągu zapowiadają się w 
Filharmonji popisy naszych wyższych uczelni mu
zycznych, a więc: Konserwatorium i Szkoły im. 
Szopena.

Na tle tych zbiorowych produkcji koncerto
wych, recital śpiewaczy Benvenuta Franci wyróż
nia się zarówno popularnem nazwiskiem wyko
nawcy, jak i nie tyle nowym, ile charakterystycz
nym programem.

Franci jest ulubieńcem Warszawy; dowiodła 
tego publiczność, wypełniając, a nawet przepeł
niając salę Filharmonii. Podobnie, jak kiedyś na 
koncercie Battistiniego, zabrakło miejsc siedzą
cych. .

Na pożegnanie sezonu koncertowego i naszej 
stolicy, którą artysta niedługo opuszcza (podobno 
jeszcze w przyszłym tygodniu będzie śpiewał w 
„Afrykance" Meyerbeera), Franci wykonał długi 
szereg arji, przeważnie włoskich lub w guście wło
skich; Giordana, Verdiego, Rossiniego i innych. 
Rzecz jasna, że wielkie barytonowe arje o dużej 
skali wyrazu dramatycznego nadają się specjalnie 
do rozległego, pysznie dźwięczącego głosu odtwór
cy roli Gerarda. Renata, Rigoletta itd. Franci, ja
ko pieśniarz, nie stoi już na tej wyżynie odtwór-

j Teatr Wielki. Dziś ,,Samson i Daliiła" W so
botę „Śpiewacy norymbersfcy".

Teatr Narodowy. Codziennie ..Spadkobierca".
Teatr Letni. Codziennie „Najszczęśliwszy z 

ludzi”.
Teatr im. Bogusławskiego. Codziennie „Złoty 

(płaiszcz".
Teatr Polski. Codziennie ,;Nowi panowie". 

| Teatr Mały. Dziś ostatni raiz „Znajomek z Fie- 
fsole". W sobotę i przez cały następny tydzień 
(.Świętoszek".

Teatr Nowości. Codziennie „Sło;dki kawaler**.
Teatr Powszechny. Dziś „Król dziadów”.
Teatr Praski. Do. soboty nieczynny
Teatr im. Fredry. „Maryś Sołtysianka".

| Teatr „Szkarłatna Maska". Dziś premjera 
j,Dybulka".
I Teatr Qui Pro Quo. Codziennie rewja „Hum- 
jpa, Huimpa",

Z TEATRÓW ŚWIETLNYCH.
WODEWIL. — Panny w dobie shimmy.

Cichutka i skromna panienka odstrasza swą 
niedostępnością młodzież. Dzięki przypadkowi za- 
wikłana w „pikantną” nocną przygodę, budzi po
wszechne zainteresowanie. Zrozumiawszy, na czem 
polega umiejętność podobania się mężczyznom, 
przeistacza się w „nowoczesną” pannę, dzięki czz- 
mu zdobywa serce ukochanego człowieka, a u- 
szczęśliwiona oświadczeniem jego, że „nie znosi 
nowoczesnych panien", w tejże chwili zrywa ze 
sztuczncm życiem salonowcm.

Komedja bardzo miła i wesoła; wyborne po
mysły, żywa akcja i doskonała gra bohaterki, w 
połączeniu ze staranną reżyserją, dały dobrą ca
łość. i

Grąna nad program 2-aktowa groteska jaśnie
je szampańskim humorem i nadzwyczajnemi sztu
kami reżyserskiemi. łka.

S p o r t .
Porażka Nurmiego w Ameryce.

Do Paryża nadeszła sensacyjna wiadomość z 
New Jsrku, że amerykański lekkoatleta Helfferich 
pobił niezwyciężonego biegacza Nurmiego w biegu 
na pół mili angiel.

------------: : o ::— -------

MLEKO
niezbierane, pasteryzowane oraz

steryliiowane dla dziad ( t l r a z n  3’|2— W  
w imielcukadi po 200 gram.

otworzyła sprzedaż dla wszystkich

S T A C J A  M L E C Z N A
fldm. Gosp- Roln. i Leśn. magistr. m. st. Warszawy 
łel. 45-66. Leszno Nr. 86 teł. 79-78

M E B L E
używane w wielkim wy
borze polecamy tanio, 
ż y c z ą c y m  r a ta m i.

SOLNA 18 m . 4 .

Ił OfitaSZM OitnBii.

Na i*afy
bez zaliczki 

na 4 m i e s i ą c e

ZEGARY
ścienne, zegarki, obrączki ślubne. 
Kolczyki i zegarki. Przyjmuje 

reperacje tanio dobrze

Z e g a im is tr i  G O T U R
Sm ocza 21 róg Dzielnej.

«7onai'ńUł Zegarków. Budzi- 
ŁCyOIUW ków przyjmuje re
peracje tanio, dobrze zegarmistrz 
Gutmacher Smocza 21

Rlarham poszukuje duża wy- 
UIulUOllJ twórnia metalowa na 
zbiorniki I galanterję cynkową. 
Oferty pod .BLACHARZE" skła
dać—Redakcja Robotnika.

męska: koszule dzien
ne od 5 do 27 zt Koł

nierze 74 — 1.32 gr. Mankiety 1.75. 
Ceny fabryczne. Skład fabrycz
ny S. A. „Hurt". Bielizna dam-, 
ska: koszule opal 7.50 garnitury. 
13.70 D. H. Roman Schmidt I S-ka 
Plac 3 Krzyży 4|6 (gmach głu
choniemych), tel. 131-10, Na 
prowincją wysyłka pocztą za za
liczeniem.

KODEPETYTORfiW wychowawczy
nie bony pole

ca Państwowy Urząd Pośred
nictwa Pracy, Warszawa Ciepła 
21, telefon 232-16.

do szycia Kempistego 
_ _ najnowszy system, bę

benkowy, nagrodzone wieikiemi 
medalami; detalicznie można na
być na dogodnych warunkach, 
w hurtowni chrześcijańskiej The 
Kempisty Company, Marszałko
wska 41 róg placu Zbawiciela. 
Tamże konkurencyjne za bezcen.

kuchennych bialolakiero- 
wanych i ripoiinem kom-, 

piet 7 przedmiotów 250 Złotych.; 
Największa wystawą solidnych  
m ebli. Polska Hurtownia Mebli 
Hoża 51.

do szycia znane gwa
rantowane „Kasprzyc

kiego"” hurtowo—detalicznie po
leca skład fabryczny „The Kas
przycki Company" w Warszawie, 
Marszałkowska 153, tel. 104-51. 
Dogodne spłaty ratami. Prowin
cja może zamawiać listownie 
w Warszawie. Aparat do haftu 
bezDłatnie.Konkurencyjne maszy
ny 85 zł. oddziały: Częstochowa, 
Aleja 43. Kielce, Sienkiewicz 3la. 
Lublin Szpitalna 17,

I ISYWJiLE IIRIO! 
PLATERY.

sprzedaje1
galanterję gwaranto-; 
wanego srebrzenia, 

naczynia kuchenne, budnikł, ze
garki firmowe gwarantowane.: 
„Fortuna**, Nowy-Swiat 10. Naj-, 
tańsze źródło podarków, upo*' 
minków, odnawiania platerów.

.tir

Robotnicy popierajcie: 
swoje pismo codzienne

W ydawca: Rada Naczelna P. P. S. Odbito w  drukarni „Robotnika", W arecka 7 Redaktor odpowiedzialny: Jan M. BORSKI. Redaktor naczelny dr. Feliks PERL,


