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2 # Lista P, P. S. ma we wszystkich okręgach wyborczych Nr. O
„WSPÓŁPRACA" RZĄDU
Z KOLEJARZAMI I
W spominaliśm y już w „Robotni
ku" ze Rząd pomajowy w sposób
dość
bezcerem onialny
odrzucił
wszelką w sprawach pracowniczych
współpracę ze Związkami kolejowy
mi i że jedynem ustępstw em , jakie
Zw iązek zawodowy Z. Z. K. — i to
po dość ostrych utarczkach! — zdo
ła ł wyw alczyć, jest tylko to, że Min.
Kom unikacji różne projekty pracow 
nicze przesyła Związkom „do wyda
nia swej opinji na piśmie, którą to opinję niewiadomo jaki los czeka'*.
W lecie ub. r. przesłało M. K.
Związkom kolejarzy celem wydania
„opinji na piśmie** kilka projektów
pracow niczych, m. in. projekt prag
matyki służbowej, p rojekt ubezpie
czenia kolejarzy i ich rodzin na wy
padek choroby, nieco później projekt
nowych norm uposażeniowych.
Do w szystkich powyższych projek
tów C entrala Z. Z. K. wspólnie ze
Zw. Zaw. m aszynistów opracow ała
jak najdokładniejsze poprawki.
P ro jek t pragmatyki został przero
biony w kierunku zagwarantowania
pracownikom większych praw zaró
wno służbow ych jak i obyw atelskich
(swoboda koalicji i t. p.); tudzież ob
jęcia przepisam i służbowymi wszyst
kich pracow ników kolejowych.
P rojekt opieki lekarskiej na kole
jach został przez Związki przerobio
ny w tym duchu, by chorzy kolejarze
i ich rodzinly mieli praw o do takiej
ze strony kolei opieki lekarskiej, ja
kie przew iduje sejmowa ustawa (z r.
1920) o K asach Chorych, nadto do
m agał się Związek spełnienia aft. 1
rzeczonej ustaw y, który nakazuje, że,
dla kolejarzy mają być zorganizow a
ne kolejowe Kasy Chorych na tych
samych zasadach, co i ogólne.
Co zaś do nowych norm uposaże
niowych to Z. Z. K. w raz Z. Z. M. po
m ysły ^ biurokratów m inisierjalnych
zupełnie odrzucił i w popraw kach
swych żądał przedew szystkiem za
sadniczo objęcia ustaw ą uposażenio
w ą wszystkich pracow ników (etato
w ych i stałodziennych), dalej podnie
sienia płac do poziomu drożyzny,
następnie: zagw arantow ania dodat
ków drożyźnianych w razie dalszej
zwyżki cen, pozostawienia i podwyż
szenia innych dodatków (ekonom icz
ny, m ieszkaniowy, w pisy szkolne,
stołeczny, kresowy), nadto podw yż
szenia dodatków służbowych.
W ręczając p. m inistrowi Romockiemu powyższe popraw ki, imieniem
delegacji obu Związków, P rezes Z.
Z. K. tow. Kuryłowicz użył w szyst
kich możliwych argum entów w tym
sensie, że M. K. przecież powinnoby
-— jak to za poprzednich Rządów
było praktykowane — urządzić ze
Związkami konierencję, na której obie strony (przedstaw iciele pracow 
ników i Rządu) w drodze bezpośred
niej wym iany zdań mogłyby jakoś
Uzgodnić swoje poglądy ku pożytko
wi i Państw a i kole d z y ...
Od wspomnianej rozm owy z p. Mi
nistrem m inęło pół roku — cierpli
wego w yczekiw ania kolejarzy i tajenmiezef,a m ilczenia Rządu...
Aż oto dowiadujem y się, że M. K.
*na już gotowe projekty: uposażenia,
Pragmatyki* służbowej i opieki le k a r
skiej, k tóre niebaw em — po zatw ier
dzeniu ich przez R adę M inistrów —
*ńają wejść w życie...

y Tych

,,nowych" projektów już
^wiązkom nie dostarczono, bo, wido
wnie, wszystko robi się w tajemniAle z tych inolrmacji zupełnie wia?§odnych, jakie nas doszły, okazuje
iż „współpracę swą z kolejarza/***' Rząd pojmuje w ten sposób by
żądaniam i kolejarzy przechodzić
„ ispokojniej do porządku dzienn e ,«o._

DZIŚ OSTATNI DZIEŃ SPRAWDZANIA LIST WYB0RC0W
Jeżeli nie byliście jeszcze w W aszej obw o d o w ej kom isji w yborczej, m usicie w s tą p if do niej dziś.
Ju tro ju ż będzie zapóźno. A m ożecie stra c ić p ra w o g ło so w a n ia I
>*Ai

WYWIAD „V0RWAERTSU“
Z TOW. M. NIEDZIAŁKOWSKIM
Berlin, 14 stycznia. (PAT). Socjalisty
czny „Vorwaerts“ ogłasza wywiad swe
go warszawskiego korespondenta z re
daktorem „Robotnika" tow. Niedział
kowskim na temat sojuszu wyborczego
między socjalistami polskimi i niemiec
kimi. Tow. Niedziałkowski uważa za
warcie sojuszu wyborczego między PPS.
a niemiecką partją socjalistyczną za wy
darzenie polityczne o znaczeniu bardzo
doniosłem. Problem mniejszościowy od
grywa — zdaniem tow. Niedziałkow
skiego — w życiu wewnętrzno - politycznem Polski olbrzymią rolę. Nie można
rozważać tego problemu ani ze stano
wiska „łaski" Rządu, ani też ze stano
wiska watki odnośnych grup mniejszo
ściowych. Jedyną możliwą drogą, wio
dącą do rozwiązania problemu mniej
szościowego, jest współpraca między
narodem,, stanowiącym większość, a
mniejszościami nąrodowemi. Pracę tę

wyobraża sobie tow. Niedziałkowski
przedewszystkiem w postaci współpra
cy między PPS. a niemiecką partją so
cjalistyczną, do której to współpracy
pierwszym krokiem jest właśnie sojusz
wyborczy socjalistów polskich i niemiec
kich. Walka o prawa mneijszości nie
mieckiej w Polsce staje się odtąd wspól
ną walką Socjalizmu polskiego i niemiec
kiego związaną nierozdzielnie z wal
ką o demokrację i wyzwolenie klasy
robotniczej. W problemie mniejszościo
wym rozróżnia tow. Niedziałkowski dwa
główne punkty: zrealizowanie przepi
sów konstytucji,
zabezpieczających
mniejszości niemieckiej ściśle określone
prawa i zorganizowanie życia wewnę
trznego mniejszości niemieckiej w ra
mach Rzeczypospolitej. Punkt drug, do
tyczy autonomji narodowo-kulturalnej,
która musi być jeszcze dokładnie i ści
śle określona.

CO SIĘ DZIEJE NA LITW IE
DZIŚ NASTĄPI ODPOWIEDZ LITWY NA NOTĘ POLSKĄ

RÓWNOLEGŁE DROGI
Ruch socjalistyczny tym się różni od
wszelkich innych demokratycznych ru
chów ludowych, choćby nawet bardzo
radykalnych społecznie, że stoi na grun
cie zasadniczej, podstawowej zmiany
całego ustroju społecznego. Socjalizm
zdobyć możemy i zdobędziemy własnym
tylko wysiłkiem. Ale „etapy" poszcze
gólne, wiodące do Polski socjalistycz
nej, osiągamy tak samo, jak to czynią
towarzysze nasi innych krajów, poprzez
współpracę z grupkami szczerze demokratycznemi, szczerze postępowemi spo
łecznie, politycznie i kulturalnie, nie
wyznająoemi jednak Idei socjalistycznej.
Wybory do Sejmu i Senatu toczą się
pod znakiem dwuch zagadnień: 1) ustroju Państwa Polskiego i 2) określo
nych reform społecznych. W stosunku
do obu spraw istnieją bardzo liczne pun
kty wspólne Polskiej Parfcji Socjali
stycznej i całej wogóle demokracji w eu
ropejskim znaczeniu wyraźne.
Ale w Polsce demokracja nacjonali
styczna załamała się. Przeżywa ciężki
kryzys ideowy, odrzuciła wieje da
wnych swych wierzeń i przekonań, usiłuje nieraz zastąpić je ogólnikowym

frazesem, świadomym zamykaniem oczu na rzeczywistość.
Wśród gruzów ongiś wcale poważne
go „obozu postępowego" pozostało nie
tknięte ideowo jedyne Polskie Stronni
ctwo Ludowe „Wyzwolenie", nasz so
jusznik wierny w epoce wa/lki z okupa
cją, w epoce Rządów Ludowych, zma
gań się o Konstytucję 1921 r.
Dlatego też mówiąc o współpracy z
demokracją niesocjalistyczną w Polsce
dzisciejszej, myślimy konkretnie o
„Wyzwoleniu".
I w toku kampanji wyborczej i w
przyszłym Sejmie mamy wszelką na
dzieję iść z nim razem przeciw reakcji,
klerykalizmowi, nacjonalizmowi, iść z
nim razem ku demokracji parlamentar
nej, ku niezbędnym reformom społecz
nym w mieście i na wsi.
Drogi nasze nie są te same, ale długi
czas jeszcze mogą być równoległe. Tej
równoległości i tej współpracy wymaga
powodzenie walki o demokracje, po
trzebnej niezbędnie i klasie robotni
czej, i bezrolnym, i masom gospodarzy
wiejskich.
S. K.

Kowno, 14 stycznia. (A. W). Walde- maras zakomunikować wysłannikowi
BYŁ SOBIE PAN...
maras zwołał dziś n prezydenta Smeto- rządu polskiego, Tarnowskiemu defini
cy radę ministrów, na której omawiano tywne kontrpropozycje, w których spre
W ostatnim numerze tygodnika P. ny pod tytułem, który powtórzyliśmy tt
notę rządu polskiego. Jutro ma Walde cyzuje stanowisko Litwy.
P. S. „Pobudka**, redagowanym przez góry tej notatki. Z artykułu przytacza
tow. Ignacego Daszyńskiego, znajduje my kilka ustępów:
WYKRYCIE SPISKU RZĄDOWEGO CZY TEZ PROWOKACJA! my
świetny artykuł redakcyjny wstęp Kowno, 14.1. (AW.). Policja wykry uwięzieni. Liczba aresztowanych wy
Dal się chłop słyszeć z opozycyjnym
„Nazywał się hrabia Kazimierz Ba
ła szeroiko rozgałęzioną organizację nosi obecnie przeszło 20 osób. Wśród
zdaniem, hjeny doniosły, a żandarmi
dem, i był najpierw namiestnikiem ce
mającą na celu obalenie istniejącego uwięzionych znajduje się kilku wyż
wykryli, że 1) gnojówka za blisko domu
sarskim w Galicji, a potym prezesem
porządku rzeczy na Litwie. Prawie szych urzędników bankowych.
(5 zł. kary), 2) że na strychu jest sno
rady
ministrów
w
Austrji.
Nazywano
go
wszyscy przywódcy zamachu zostali

KONGRES PANAMERYKANSKI W HAVANIE
WYJAZD COOLIDGEA DO HAVANY
Waszyngton, 14 stycznia. (A. W). Pre
zydent Coolidge wyjechał dziś na kon
gres panamerykański do Havany. Jest
to pierwsza podróż prezydenta Coolidge‘a za granice państwa od czasu obję
cia prezydentury. Znaczenie kongresu
panamerykańskiego polega nietyle na

oficjalnym programie prac, ile na do
niosłości kwestyj politycznych, które
będą omawiane za kulisami kongresu.
Ze spraw prawniczych wysunięta zosta
nie na 'plan pierwszy kwestja kodyfika
cji prawa panamerykańskiego.

UWALNIAJĄCY WYROK W SPRAWIE ZAJŚĆ
LIPCOWYCH W AUSTRJI
Wiedeń, 14 stycznia. (PAT). W czo oskarżonym o udział w zajściach lip
raj w sądzie przysięgłych zapadł wy cowych. Wszystkich oskarżonych urok w ostatnim procesie przeciwko wolniono.
MW**
„Opiekę lekarską** nad chorym ko
Poza p aru bowiem drobiazgami,
wszystkie ważniejsze — przez Zwią lejarzem i jego rodziną proponuje się
zki w niesione „na piśm ie" — popra taką, że odrzuca się wszystkie po
wki zostały bezceremonąlnie odrzu prawki Związków a zostaw ia te sa
cone a pozostaw ione w szystkie sta me co dotąd, całkiem niedostateczne
re krzywdy, których usunięcia kole św iadczenia; cały p rojekt sprzeczny
jarze się domagają.
jest z ustawą sejmową z r. 1920 i ubezpieczonym nie daje żadnego wpły
Oto parę tylko szczegółów.
wu, bo w szystkiem rządzić m a admi
Uposażenie — m a być osobne dla nistracja (w b. zaborach niem ieckim
etatow ych a osobne dila n iee tato 
i austrjackim było daleko lepiej!)
wych.
N ajjaskraw iej jednak przedstaw ia
Dla etatowych p łace zasadnicze się pragmatyka służbowa. Oto wszy
(stałe w liczalne do em erytury) pod stkie ważniejsze poprawki Związków
nosi się zaledwie o parę procent; n a odrzucone; cały p rojekt przesiąknię
tom iast w prow adza się różne „do ty jest naw&kroś policyjnym duchem
datki służbowe ^ (nie wliczalne do e- i zdąża do zupełnego ograniczenia
merytury), tak że w sumie wynosi to praw kolejarzy przyczem kary po
wpraw dzie 15% podw yżki ale za to rządkow e i dyscyplinarne w projek
dodatki ekonomiczne obcina się tak, cie przewidziane są daleko cięższe
że pracow nicy obarczeni rodzinam i niż dotąd!...
albo nic nie uzyskają albo stracą!..
J a k wspomnieliśmy tych ostatnich
Dla nieetatowych ma nastąpić pod projektów Związkom już nie doręczo
w yżka 15 %i natom iast pozostaw ia się no.,.. Zapew ne zechce się je masom
całe dotychczasow e pokrzywdzenie kolejarskim poprostu narzucić!...
nieetatowych pod względem : do d at
Oto jak w p rak ty c e w ygląda
ku m ieszkaniowego, wpisów szkol „współpraca** Rządu z kolejarzami,
nych, 8-godz. dnia roboczego (za go od których rządow i „napraw iacze"
dziny nadliczbow e tylko 25% i 50%) żądają teraz głosów na swych kandy
pozostaw ia się również osław ione ta  datów!
Kc ł
bele A i B — i t. d»$•

„mężem żelaznej ręki".Kiedy zbliżały się wybory, wołał hr.
Badeni do siebie starostów. Były to
czasy „silnego rządu”, i starosta był
Panem Bogiem w powiecie. Co mówił
hrabia ze starostą, tego nikt nie wie
dział, bo wtedy „silny rząd" miał zwy
czaj nie ogłaszać swoich zamiarów, a
tym mniej sposobów „rządzenia1'...
Starosta wracał do powiatu, i tu za
czynały się dziwy i cuda. Najpierw od
czuwano przypływ tajemniczych pienię
dzy... Równocześnie starosta zwoływał
wójtów, — zależnych mocno od niego,
bo to był „silny rząd" przecie. Z tymi
dochodził najczęściej do zgody, że naj
lepszym posłem byłby szlachcic taki,
ksiądz owaki.... Potem zjawiali się u
starosty komendanci posterunków żan
darmerii
Tak przygotowany zbożny posiew za
czynał wydawać plony.

pek słomy (5 zł. kary), 3) że pies czy
prosię wałęsają się po drodze wiejskiej
(5 zł. kary), 4) że sklep kupca jest
„niehygienicznie" położony (groźba odebrania koncesji)..
Aż przyszedł czas... W systemie badeniowskich cudów wyborczych zrobio
no wyłom... „Katastrofa' zaszła w mar
cu 1897 roku, a już w listopadzie tegoż
roku hr. Kazimierz Badeni „m ąt żelaz
nej ręki" uciekał w popłochu, jako dy
misjonowany minister, do swego Buska
na odludziu galicyjskim, a za nim pły
nęły szeroką rzeką przekleństwa, prze
kleństwa i przekleństwa!...
Czternaście lat ty ł jeszcze w ponu
rym odosobnieniu wiejskim p. hrabia,
ścigany nienawiścią mil jonów ludzi, a
zgładzenie jego systemu oszustw i gwał
tów wyborczych było troską wielu szla
chetnych ludzi w Polsce1'.

P0Ł02ENIE PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWYCH
SPRAWA DODATKU MIESZKANIOWEGO
W ostatnich miesiącach r. 1927 praco
wnicy państwowi otrzymali jednorazowy
t. zw. wyrównawczy dodatek mieszka
niowy.
Z dn. 1 stycznia dodatku tego, jak
wiadomo, już nie otrzymano, chociaż
komorne się podniosło. Położenie pra
cowników jest gorsze, niż było w gru-

dniu.
W kołach urzędniczych zwracają
przytym uwagę na zadziwiający fakt,
że, o ile urzędnikom od 16 do 8 kategorji
wypłacono w dwuch ratach po 163 zipa
ło, naprzykład, zastępcy dyrektorów
departamentu otrzymali za ten sam czas
1.680 złp., t. j. 10 razy więcej.

W niedzielę, dnia 15 stycznia 1928
r. o godz. 12 w południe w sali Teatru
Kamińskiego przy ulicy Oboźnej od
będzie się

ZE ZWIĄZKU POLSKIEJ INTELI- '
GENCJI SOCJALISTYCZNEJ.
W poniedziałek, dn. 16 b. m„ w loka
lu Klubu Społeczno - Politycznego w
Kamienicy Książąt Mazowieckich, Sta
re {Miasto Nr. 31, o godz. 8 i pół wie
czorem odbędzie się

WIELKI WIEC
PRZEDWYBORCZY DÓ SEJMU
przemawiać będą tow. tow.
Medard
Downarowicz>
Tadeusz
Szpotański, Rajmund Jaworowski,
Antoni Podniesiński i Stanisława
W oszczyńska.
Towarzysze i Towarzyszki, Robo
tnicy i Robotnice, staw cie się jaknajliczniej!

ZEBRANIE DYSKUSYJNE
Tow. M. Niedziałkowski wygłosi
referat na temat: Sprawa rewizji Kon
stytucji polskiej.
Wstęp wolny dla członków Związku,
członków Partji i Związków Zawodo
wych, oraz wprowadzonych przez nich
gości.

B a s « & s S tr

MAŁY FELJE70N
TYŁEM DO „ÓSEMKT*.

„R 030T N IK ", niedziela, 15 stycznia.

N r. 15

KRONIKA POLITYCZNA
NA FRONCIE
WYB O RCZ YM

NIEMCY W WARSZAWIE.
W końcu stycznia r, b. przyjeżdża do
W arszaw y delegacja niem ieckich sfer
gospodarczych, reprezentująca niem iec
ki przem ysł i handel. Będzie to rew i
zyta dla polskich sfer gospodarczych,
k tóre w grudniu r. z. odw iedziły Ber
lin.
Gości niem ieckich podejm ować b ę 
dzie rząd i organizacje kupieckie i p rze
mysłowe.

D ozorca ze szczotką i szufelką w r ę 
k u w spinał się po schodach, aby zrobić
— jak to m ówią — „ranną to aletę"
k latk i schodowej i nagle zdębiał.
To, co zobaczył, przek raczało zakres
jego im aginacyjnych zdolności.
NOWE LISTY PAŃSTWOWE
R óżne już przeżyw ał w swojej kam ie
nicy w ypadki. Pomimo surow ego za k a 
A Jednak znbleźll się amatorzy na „Ósemkę"
zu w krad ali się do dom u grajkow ie po
W
czoraj
zgłoszono do Państw ow ej czego Socjalistycznego Sojuza (Sieldw órzow i, handlarze i p iaskarze. Raz
Komisji
W
yborczej
listę Nr. 8 państw o Rob).
n a w e t schw ytano złodziejaszka, a d ru 
ODSZKODAWANIE ZA ZBURZENIE
w
ą
U
kraińskiego
Selanskiego
R obotni
gim razem chłopaka śpiącego w piwni
KALISZA.
cy, ale takiego w ypadku, takiego „szkanJakkolw iek rokow ania prow adzone
Listy Nr. 9 nie będzie ze względu na po- I bowiem odwrócona jest identyczna z 6.
d a łu " — jakby pow iedziała pani Dulska
obecnie pom iędzy delegacją polską i
stanowienie ordynacji wyborczej cyfra ta
— w jego kam ienicy jeszcze nie było.
n ienr cką dotyczyć mają tylko spraw
N a schodach, podw inąw szy ku górze
handlowych, niemniej jednak mają de
Str.
Chłopskie
Nr.
10
poły futra, siedział dostatnio ubrany
legacje te załatw ić tak ż e pew ne spraw y
W czoraj pełnom ocnik Stronnictw a Na pierw szem miejscu listy figuruje n a
„pan", zajadając bułeczki z m asłem i
polityczne. T aką spraw ą pom iędzy inC hłopskiego złożył w G łów nej Komi zwisko P rezesa Stronnictw a p. Ja n a
szynką i popijając coś z term osa.
nemi była kw estja odszkodow ania przez
— A pan tu co ro b i? — zap y tał do sji W yborczej listę państw ow ą kandy Dębskiego, Z kolei następują nazwiska Niemców za zbom bardow anie i spale
zorca po ochłonięciu z pierw szego w ra  d ató w do Sejmu, k tó ra uzyskała Nr. 10. b. posłów Walerona, Wrony i innych.
nie Kalisza przez słynnego P reuskera w
żenia.
dniu 1 sierpnia 1914 roku.
J a k się dowiadujemy, jutro mają zgło Blok Katolicko - Narodowy, k tó ry p ra 
■■ — Jem śniadanie.
W obec trudności, jakie w ynikły przy
— No tak ... to widzę... ale do kogo sić listy Blok Katolicko - Ludowy, k tó  gnąłby zachować Nr. 12, który miał załatw ianiu tej kwestji, delegacje p o sta
r
y
p
ragnąłby
otrzym
ać
Nr.
11
oraz podczas w yborów do R ady Miejskiej.
p an ma życzenie?
nowiły spraw ę tę narazie odroczyć i nie
— Do głównej komisji w yborczej.
ham ow ać norm alnego biegu rokow ań
— To niech p an wchodzi. Ju ż o tw a r POLITYKA P. STAPIŃSKIEGO
handlowych.
ta. Na schodach nie wolno siedzieć.
Dzisiejszy num er „Przyjaciela Ludu"
OSUSZANIE POLESIA.
— K to to panu pow iedział?
w arty k u le w stępnym tłom aczy pozycję
O dbyw ają się obecnie konferencje
— To się rozum ie.
p. Stapińskiego i jego Zw iązku C hłop
m iędzym inisterialne, pośw ięcone zaga
— T o się żle rozum ie. Czem p a n tu skiego.
dnieniu osuszenia Polesia. W spraw ie
jest?
„Przyjaciel Ludu" tw ierdzi, że w yklu
!ej w niedługim czasie ukaże się d e k ret
— D ozorca domu.
czenie pp. Stapińskiego i H. Śliwińskie
P rezydenta Rzeczypospolitej. Stosownie
— A ja jestem praw nik. A dw okat,
go spow odow ał p. Bryl. Rokow ania
do istniejących projektów , przy M imsterozum iecie? No jak się w am zdaje, kto
Zw iązku z P artją P racy i „napraw iacza
rjum R obót Publicznych pow ołana zo
lepiej wie, co wolno i co nie w olno?
m i” o raz z Rządem rozbiły się o kandy
stanie specjalna komisja, której pow ie
D ozorca na ta k ie dictum już nic nie datów . T am te grupy nie chciały przyjąć
rzone będzie szczegółowe przygotow a
odpow iedział. W ziął szczotkę i ło p atk ę kandydatów z ram ienia p. Stapińskiego,
nie planów w tej dziedzinie.
i poszedł na w yższych p iętrach robić po a sam e w ystaw iają takich kandydatów ,
rządek .
MIN.
SKŁADKOWSKI W WOJ. ŁÓDZKIEM
że „naw et najpotulniejsi i najpobożniejsi
Tym czasem zdołu p rzy cłap ał d ru  chłopi na w ybór takich posłów się zgo
Min. S kładkow ski w yjechał w czoraj na
gi jegomość z m enażkam i w rę k u i usiadł dzić nie mogą w żaden sposób". Chodzi,
te re n w ojew ództw a łódzkiego dl* ' d okona
obok pierw szego.
naturalnie, o nazw iska
obszarnicze.
nia inspekcji adm inistracyjnej i odbycia
G rupa sen. Bojki pow stała jednak w
szeregu konferencji z m iejscow em i w ła d z a 
— Ja k ż e tam , panie kolego?
mi.
bloku „rządow ym ". Z tych względów
— Nic!
—
Związek chłopski p. Stapińskiego idzie
1— Cholera!
ZMIANY W USTAWIE O SŁUŻBIE “
— W łaściw ie nie pojmuję, czego pan do w yborów sam odzielnie.
WOJSKOWEJ.
P. Stapiński zapom niał o jednean; a r
ta k unika tej „ósem ki"? N um er to nu
W „ D zien n k u U staw " z d nia 13 b. m.
mer.
ty k u ł „Przyjaciela Ludu" oznacza zupeł
Jak sobie wyobrażają niektórzy dy zostało ogłoszone rozporządzenie P re z y 
— J a k p anu w szystko jedno, to niech ne bankructw o całej dotychczasow ej po gnitarze „uproszczony" sposób organi d e n ta R zplitej z d nia 11 b, m. w spraw ie
zowania wyborów!
pan zgłosi swoją listę. Proszę. W olna lityki p. Stapińskiego,
zmian i uzupełnień n iek tó ry ch postanow ień
droga.
ustaw y z dnia 23 m aja 1924 r. o pow szech
— D ziękuję za radę. Nie mam nic
PR BY ZORGANIZOWANIA JEDNOLITEJ LISTY UKRAIŃSKIEJ nym obow iązku służby w ojskow ej.
w spólnego z „ósem ką".
Czas służby wojskowej został przedłużo
NA WOŁYNIU. CHEŁMSZCZYZNgE I POLESIU
— A ja to m am ?
ny w marynarce wojennej z dwuch lat do
— Różnie tam mówią... ja tylko po
„Undo", Zw iązek W łościański p. Wa- dla W ołynia, Chełm szczyzny i Polesia. dwuch lat i trzech miesięcy. Obowiązkowi
w tarzam .... Nie wiem, ale pow iadają lu 
syńczuka i radykałi ukraińscy pro w a
Blok tak i zw alczałby w pływ y skraj służby wojskowej podlegają w rezerwie
dzie...
szeregowcy do końca 40 roku życia, ofice
dzą ze sobą rokow ania nad planem u- nie radykalnego „Sięl-R oba".
rowie do 50 roku życia, szeregowi w pos— 0 pańskiej liście też pow iadają, a tw orzenia jednej listy tych trzech grup
ja nie pow tarzam .
poliłem ruszeniu — do 50 roku życia, ofi
cerowie — do 60 roku życia.
— W szyscy w iedzą, że pan to u k ry ta
N ajistotniejsze zm iany zaszły w rozdziale
„ósem ka"!
o
skróceniu i odroczeniu służby w ojskow ej.
— Sam p an jesteś „ósem ka"! i licz
BYDGOSZCZ
Dotychczasowy skrócony półtoraroczny czas
się pan ze słowami. Myśli, że jak 1~®dzie
O dbył się tutaj w iec P; P. S., k tó ry zebranych. R obotnicy pozwolili im mó służby w ojskow ej będzie trwać obecnie nie
udaw ał „w spółpracow nika" z Rządem ,
był nowym dowodem solidarności robo wić, tylko na życzenie prezydjum — ale dłużej, jak 15 miesięcy 1 odbywa się zasad
to go n ik t nie pozna.
niczo w jednym terminie nieprzerwanie.
K łótnia zaostrzała się. Przeciw nikom tniczej i przyw iązania miejscowych ro  przyjęli ich kpinami.
O droczenie term inu czynnej służby wojsko
złe ogniki zabłysły w oczach. Jesizcze botników do czerwonego sztandaru P.
Po należytej odpraw ie, danej dem a wej przysługuje uczniom ostatniej klasy
P.
S.
Przem
aw
iali
tow.
tow.
Matuszew
m om ent, a rzuciliby się na siebie, jeden
gogom przez tow. Piotrowskiego, uchwa
szkół średnich ogólno - k ształcących, semiuzbrojony w gorący term os, a drugi — ski i Piotrowski.
lono jednogłośnie rezolucję, wypowiada
ra rjó w nauczycielskich, szkół zaw odow ych,
P różne były zakusy znanego „wodza jącą się za listą Nr. 2. W iec zakończo
w m enażki z obiadem , gdy nagle z niż
studentom szkół akadem ickich krajowych
szego p ię tra ktoś się wychylił.
bez armji", „niezależnego socjalisty" no w śród żyw iołow ych okrzyków na
t zagranicznych przez państw o uznanych.
— K tó ręd y to do kom isji? — zapytał Z acharjasiew icza, oraz enpeerow ca Ro- cześć P. P. S.
O droczenie to )ednak przysługuje uczniom
chow iaka, aby osłabić jednomyślność
obcy.
do 22 roku życia, nie jak poprzednio do 23,
— T u — w skazali.
studentom szkół akadem ickich do 23 roku
— Czy nie w iedzą panow ie p rzy p ad  DO CZEGO SŁUŻY URZĄD POŚREDNICTWA PRACY W RADOMIU życia, poprz®dn;o do 26, studentom teo lo kiem, ile też list już zgłoszono?
gji w yznań przez państw o uznanych do 25
D ow iadujem y się, iż U rząd P o śred n ictw a faw oryzow ani w te n sposób przez p, Ziem 
— T rzynaście — skłam ał p a n z te r
ro k u życia, poprzednio do 26.
F ra cy w R adom iu wydaje zaświadczenia bińskiego — są jeszcze na tyle b tzcz elo i,
mosem.
R ozporządzenie niniejsze w chodzi w ży
— T rzynaście — potw ierdził p an z na ulgow e przejazdy koleją agitatorom o r że zw racają się do M agistratu, aby im z a  cie z dniem ogłoszenia — m ocą obow iązu
ganizacji monarchlstycznejl W ystarczy , aby p łacił drugą połow ę ceny b iletu kolejow e
m enażkam i.
jącą od d nia 1 m aja 1928 r. i od tego te rm i
k to ś w ylegitym ow ał się upow ażnieniem od go — tak , jak p ła c i bezrobotnym !
— D oskonale, dziękuję.
nu tra c ą moc o b o w i ą z u j ą c ą w szelkie p rz e 
organizacji m on arch isty cznej, a k ierow nik
Zw racam y uw agę Min, P racy na p ra k ty  pisy z niniejszą u s.aw ą sprzeczne.
Jegom ość w szedł do biura komisji.
U rzędu, p. Ziem biński — w yd aje mu tak , ki U rzędu P o śre d n ic tw a P racy w Radom iu
— Panie kolego — szepnął p an z te r
jak b ezro b o tn em u — k a rtk ę na ulgow y i dom agam y się usunięcia p. Ziem bińskiego,
mosem — po tym frajerze ja w chodzę i przejazd.
k tó -y w dziw ny — zaiste — sposób poj
biorę „dziesiątkę", a po mnie p an i b ie
M ało tego! A g itato rzy m onarch isty crn i, muje sw oje obow iązki!
rze pan „jedenastkę". D obrze?
W czoraj pod przew odnictw em wicemi
— D obrze, doskonale.
n istra S praw W ew nętrznych p „ Jaro
GRÓJEC
>— Przynajm niej odpoczniemy.
szyńskiego odbyło się posiedzenie P a ń 
— Oczywiście.
Dn. 8 b. m., po pow iatow ym Zjeździe
O becnych było przeszło 700 osób. stw ow ej R ady Spożywców. R eferat w
— Niebo nam zesłało tego frajer*.
Zw iązku Zawodowego Rob. Rolnych, Przem aw iali tow . tow. Lltau.er i Socha. spraw ie akcji R ządu w kierunku racjo 
N araz drzw i od b iu ra komisji ro zw ar odbył się w Domu Ludowym w iec p rzed  Blado i nieśm iało m ówił ęoś jakiś „sa nalizacji pick arm ctw a w Polsce w ygło
ły się i trzeci jegomość w yskoczył.
w yborczy P. P. S. S taro sta — najzu na tor", ale Otrzymał doskonałą odpraw ę sił rad ca m inisetrjalny M. S. W. p. Ro— To św iństw o, to łajdactw o ta k k ła  pełniej bezpraw nie — nie chciał pozw o od tow. Gledyka,
zenberg. Po referacie rozw inęła się dy
skusja.
mać...! D obrze, żem się zapytał...! A lić na odbycie wiecu!!
toby mnie ubrali...! Omal „ósem ki" nie
Dla um ożliw ienia M inisterjum Spraw
dostałem ! W asze szczęście! Kości bym
W ew nętrznych ściślejszej w spółpracy z
wam połam ał, jak Bozię kocham —
Państw ow ą R adą Spożywców wyłoniono
w rzeszczał i sap ał jegomość, w ym achu
komisję ogólną R ady Spożywców, której
jąc grubą laską,
zadaniem będzie om aw ianie z wydzia
Szanow ny O byw atelu R edaktorze!
natu, k tó ry fta rów ni ż opinją całej le  łem aprow izacyjnym M inisterjum szere
Jegom ość jeszcze chw ilkę sapał i oburzał się.
Dzisiejszy „K urjer P oranny", w spom i w icy uw ażam za zbyteczne koło u wo gu przedłożeń i zagadnień dotyczących
— M oże p an pozwoli h erb atk i — za nając o arty k u le moim „O sposób obio zu, musieli przejść do obioru plebiscy- interesów szerokich w arstw konsum en
proponow ał m u p an z term osem .
ru P rezydenta", umieszczonym wczoraj tarnego. B iorąc rzecz odw rotnie, że tów.
Do komisji ogólnej R ady Spożyw ców
— Proszę, niech pan siada — zrobił w „R obotniku", dochodzi do w niosku, byśm y odrzucając plebiscyt musieli utrzym
ać
Senat.
L
itw
a
i
Ł
otw
a
nie
m
a
pow
ołano p. Boguszewskiego, tow . Raże
odrzucając
obiór
P
rezy
d
e
n
ta
przez
mu miejsce n a stopniu p an z m en ażk a
plebiscyt chcę utrw alić w Polsce istnie jąc S en a tu obierają sw oich prezyden palskfego, Biegeleisena, Kowarskiego,
mi.
nie S enatu. M uszę stw ierdzić, że ten tów na Sejmie. O drzucam y S enat, ale tow. Żerkowskiego i tow . Zarembę.
Trzej pełnom ocnicy jesżcze siedzą,
w niosek nie jest moim w nioskiem . P rze moglibyśm y się zgodzić n a Istnienie Iz
A nowi w ciąż przybyw ają.
ciw staw iałem sobie dwa sposoby obio by P racy. W głosow aniu n a P rezyden
Ultimus.
ŻYWY DZIENNIK
ru P rezy d en ta: obecny przez połączony ta m ogliby b rać udział nietylko posło
Staraniem W arsz. Organ, M łodz. T.
Sejm i S enat oraz nowy, którego się wie, ale ich zastęp cy z list w yborczych.
Jednem słow em sposobów może być U. R, odbędzie się w środę, dnia 18 sty
P rzy zaparciu stolca, w zdęciu, b ólach w dom aga się część opinji—przez w ybory
w
iele, ale żaden z nich nie doprow adza cznia o godz. 7 wieoz. w lokalu Z w.
pow
szechne.
Z
tych
dw
uch
sposobów
tiboku, b ra k u o d d echu, biciu serca, m igrenie,
szum ie w uszach, m dłościach, złem sam o w ażam za bardziej celow y sposób n a k a  mnie do uznaw ania S en atu za instytucję Prac. M iejskichi, W areck a 7, cykl zbio
poczuciu, n a tu ra ln a
w oda gorzka F ra n  zany p rzez naszą K onstytucję, m yślę bo niezbędną.
row y przem ów ień pod nazw ą
ciszka Jó zefa pow oduje w ypróżnienie ł z a 
Proszę
przyjąć
pozdrow
ienia
i
w
y
ra
wiem,
że
plebiscyt
spaczy
nam
system
nik poprzednich
objaw ów
chorobliw ych.
„ŻYWY DZIENNIK"
W ielu lek arzy stosuje w odę Franciszka J ó  p arlam entarny, a być m oże w yw ali w zy szacunku
(artykuł
polityczny,
depesze, ze św iata,
zefa przy k u racji p rzeciw s o l i t e r o w i z dalszych sku tk ach R epublikę. Nie zna
Stanisław Thugutt.
feljeton, te a tr, kina, sport, ruch ótganijaknajlepszym skutkiem .
1978
czy to, ażeby nie było innych sposobów , 14 stycznia 1928.
zacyjny, skrzynka do listów).
a zw łaszcza żebyśm y po zniesieniu Se
.W stęp w olny dla w szystkich.
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PRZEGLĄD PRASY
Rząd a wybory. — Bilans prac rządo
wych, — W ojskowe „na prawo". — En
decki życiorys.—W ybory w e Francji.—
Wym—ł PAT-a.
Dwie gazety zajmują się spraw ą udziału R ządu w w yborach obecnych.
K onserw atyw ny „Dzień Polski" w ita z
zadow oleniem ten „nowy czynnik", ja
ko że organ Radziw iłłów i Bobrzyńskich gorąco popiera w szystko „now e",
co m a lub może doprow adzić do „sta
rego", przekreślonego przez dzieje.
Bardzo zabaw ne jest tłom aczenie akcji
w ojew ódzko - starościńskiej dbałością
0 inform ow anie opinji o czynach i za
m iarach R ządu, jakgdyby nie o w iele
prościej i praktyczniej było bezpośred
nie przem ów ienie R ządu do społeczeń
stwa. Nikt ted y nie uw ierzy — „Dzień
Polski" udaje, że w to w ierzy — jako
by wojewodowie i starostow ie nie wy
w ierali nacisku na w yborców , zresztą
p ra k ty k a jest już aż nadto w ym ow na
pod tym w zględem. „Dwugroszówka"
zw raca uwagę, że posłow ie „rządow i",
jako w ybrani przy pom ocy Rządu, będą
tylko posłusznem narzędziem w jego
rękach, a gdyby w iększość Sejmu była
„rządow a", to w yrzekłaby się najw aż
niejszych obow iązków parlam entarnych,
a tera samem postaw iła krzyż n ad ustro
jem parlam entarnym .
Rów nież dw a dzienniki ro z p atru ją bi
lans prac rządow ych. Brukow o - rzą
dowy „Czerwoniak" tw ierdzi, że Rząd
nie potrzebuje ujaw niać program u, p o 
niew aż czyny jego starczą za program .
Poczera następuje długie w yliczanie dzieł
1 zasług R ządu w ośw ietleniu au to ra
arty k u łu p. W. K am ienieckiego, b. p o 
sła i konserw atysty. Nie m ożem y tu
polem izow ać ze w szystlriem i jego w y
wodami, stw ierdzam y tylko: 1) tw ier
dzenie,
jakoby w ładza P rezy d en ta
wzmocniła się w porów naniu ze stanem
przedm ajowym , nie odpow iada rzeczy
wistości, 2) jeżeli m yślą przew odnią
Rządu jest zapew nienie dobrobytu ma
terialnego w szystkim obyw atelom k ra 
ju, to p ra k ty k a jaknajdalej odbiegła od
tej myśli. „R zeczpospolita" rozw aża tę
samą spraw ę „z drugiego końca", widzi
w działalności R ządu sam e m inusy i używa takiego tonu, jakgdyby kto k o l
wiek w Polsce tęsknił do jakiegoś no
wego Chjeno - P iasta.
„Polska Zbrojna" zapew nia, że arm ja
stoi poza partjam i, ale nie przeszkadza
to organow i wojskowem u udzielać ra d
politycznych, narzekać n a p rz ero st ra 
dykalizm u w Polsce i zalecać zw rotu na
praw o. Pismo to wogóle od pew nego
czasu steruje ooraz w yraźniej w kierun
ku konserw atyzm u i imperializmu, nie
m ów iąc już o m ilitaryzm ie. T radycji le -(
gjonowej niem a tu już śladu.
„Dwugroszówka" lam entuje i płacze.
Doszło już do tego, t e organ „narodu"
musi narodow i... przedstaw ić się i po
w iedzieć kim jest. M am y ted y zw ięzły ■
życiorys „sław nych" dziejów endecji, z,
wyliczeniem jakie w ychodziły czasopi
sma endeckie, ale z pom inięciem takich
„drobnostek", jak w ysługiw anie się,
trzem zaborcom, w alkę z ruchem nie-,
podległościowym, zakładanie partji do
walki bratobójczej z socjalistam i i Ł d.
O rgan obwiepolski szczyci się sw ą „ideow ością", której żadna siła fizyczna nie
zgnębi. W ogóle endecja pozuje na mę-,
czennicę, z czam jej niebardzo do tw arzy.
„Epoka* ‘i „Głos P raw dy" om aw iają
spraw ę bliskich w yborów w e Francji.
Podczas gdy pierw sza z tych gazet jest
zdania, że obecnie niew iele sdą zm ieni
ło w układzie stronnictw lew icy i że
w spółpraca ich jest możliwa, druga w y
raża się pesym istyczniej, w skazując n a
w ahania i rozbicie radykałów , law irują
cych między praw icą a socjalizmem.
1
Pism a burżuazyjne um ieściły w czoraj
depeszę PA T -a o konferencji przem y
słowców angielskich z T rade-U nionam i
(Zw. Zawód.), przyczem podano, jako
by „Daily H erald", organ Partji P racy
w yraził pogląd, iż „konferencja jest w y
darzeniem dziejowem w życiu przem y
słów cm A nglji". O tóż „Daily Herald""
nie zaw iera nic podobnego, a ca łe to,
zdanie jest wymysłem PA T-a,

POD ZNAKIEM REWIZJI KONSTYTUCJI

Sprostow anie. W onegdajszym „przeglą
dzie pracy" w ydrukow ano mylnie, że hasło
wyboru prezydenta przez ogół ludności
tra k tu je „W arszaw ianka" jako cem ent sp a
jający w szystkie elem enty antypaństw ow e,
zam iast: antyprawicow e. W czoraj zaś myl
nie w ydrukow ano o złowrogim w pływ ie bism arkizm u na N iem cy pow ojenne zam iast:
przedw ojenne.

REFORMACKIE S J a k H D i k
znane od 1602 roku.
R e g u lu ją ż o łą d e k , chronią od re u m a ty z m u , cierpień w ą tro b y , nad
miernej o ty ło ś c i, a r tr e ty z m u , ude
rzeń k rw i do Słow y, uśmierzają h e 
m o ro id y , czyszczą krew i przy ałrłosnoiciacb do obstrukcji są łagodnym
środkiem przeczyszczającym. Utycie
1 do 2 pigułek na noc
Cena pud. Z!. 1.33 wyrobu apteki

K arczew ski - T uszyński,
W a rs z a w a , T r ą b a c k a 4.

Żądać w aptekach i składach
r „Z A K O N N IK IE M “
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KLASA ROBOTNICZA A LITERATURA
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ROZMOWA Z P. ANTONIM SŁONIMSKIM, AUTOREM
„WIEŻY BABEL**
Przed tygodniem zamieściliśmy w
„Robotniku" rozmowę z tow. Andrze
jem Strugiem o stosunku wzajemnym
klasy robotniczej i literatury. Dziś po
dajemy uwagi znanego poety, p. Anto
niego Słonimskiego. Chodzi nam o to, by
nawiązane zostały nici między sztuką a
proletarjatem. W gruncie rzeczy nici te
istniały zawsze, istnieją i dziś. Ale jest
ich z pewnością zbyt mało i nieraz zbyt
są rozluźnione.
Dajemy głos pisarzom polskim, nie
związanym z wrogimi nam obozami kla
sowymi, Niech wspólnie z nami szukają
dróg, wiodących do jednego celu; do
zbliżenia mas, walczących o swoje i o
świata wyzwolenie z twórczością arty
styczną.
Red.
Co do poezji proletariackie] jestem
usposobiony dość sceptycznie. Cóż
to jest poezja proletarjacka? Litera
tura dla robotnika? Jeśli chodzi tu

A n to n i S ło n im sk i
o spraw ę tem atu, to trzeba by było
stw orzyć osobną literaturę dla giserów, zecerów , blacharzy, stolarzy,
m etalow ców czy górników, jak rów 
nież osobną literaturę dla burżuazji,
a p rzecież to jest nonsensem !
My, literaci w spółcześni, tw orzy
m y dla inteligencji, a w ielkiem zada
niem socjalistów , jest pow iększanie
dla przem ysłow ców , czy bankierów

kadr socjalistycznych inteligencji i
praca ośw iatow o - kulturalna w śród
ma®. Rozwój tej ośw iaty i to rozwój
jaknajszerszy i najszybszy leży w in
teresie literata — zw ięk szać on bo
w iem b ędzie zastępy czytelników .
Sprawy sp ołeczn e w inny intereso
w ać pisarza, trudno bow iem dzisiaj
być oderw anym od życia,.
Świat pracy, podobnie, jak św iat
m yśli nie może być obcym pisarzem.
Sądzę, jednak, że gdyby pow staw ały
dzieła literack ie których tłem , czy
akcją b yłoby codzienne życie robot
nicze przez proste prawo kontrastu
b yły by on e najwięcej czytane przez
— burżuazję! Na m ocy tego samego
bow iem prawa istnieje fakt,, iż dzie
ła i pow ieści podróżnicze czytane są
najchętniej i najszerzej przez ludność
m iast zdała od portów i mórz p oło
żonych, przez tych którzy sami nie
m ogą podróżow ać.
Znajdą się, i będą się z pew nością
w przyszłości znajdować, ludzie pió
ra, którzy zainteresują się tematami
z życia i z w alk robotników i dla
których socjalizm będzie źródłem
tw órczości. Sądzę jednak, że w lite
raturze proletarjackiej nie tyle cho
dzi o tem at, co o ducha tej literatu
ry, Potw ierdza to choćby London,
którego w ięk szość dzieł tem atow o
nie d otyczy mas pracujących. A
p rzecież London dla ducha sw ych
dzieł jest nawskroś proletariackim
pisarzem. Podobnie jest nim i D i
ckens, lubo w swej całej działalno
ści pisarskiej spraw robotniczych
w ogóle nie poruszał.
Na zakończenie chcę wspom nieć
jeszcze o poranku urządzanym przez
T. U . R. w T eatrze Polskim , na k tó
rym to poranku w ystaw iano moją
„W ieżę Babel". B ył to jeden z naj
m ilszych dni w mej pracy literackiej
z powodu szczerego odczucia przez
słuchaczy w rażeń scenicznych, oraz
ze względu na stosunek św ieżości do
literatury.
R obotnicy czekają na sw oich pi
sarzy. M y literaci czekam y na czy
telników . Socjalizm który pragnie
z każdego człow iek a uczynić robot
nika a z każdego robotnika uczynić
inteligenta pracuje rów nież dla na
szego dobra. Pisarz z robotnikiem
muszą się zbliżyć.
A le zdrow y sens nakazuje, aby to
zbliżenie p olegało na podniesieniu
się robotnika a nie na obniżeniu li
teratury.
(r)
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KIE DROŻSZE. OD INNYCH A NAJLEPSZE W ŚW IECILI

******

Z TWÓRCZOŚCI ANTONIEGO SŁONIMSKIEGO
NA ŚMIERĆ PREZYD. NARUTOWICZA
Na pluszowe} kanapie, wśród ciekawych
tłoku,
Jakże długo umierać trzeba od krwo
toku.
Jest czasu aż za wiele, by dreszczem
odrazy
Wstrząsnęły rzeźby zimne i wielkie
obrazy.
W ramach złotych spiętrzone, nierucho
me twarze,
Zachody, wschody słońca, zamglone
pejzaże.
Cisza w polu — wiatr białych nie prze
gania chmurek.
Boli — proszę powoli odpinać tużurek...
Czy to pachną perlumy, czy święte ka
dzidła?
Ktoś mówi szeptem, biegnie, schodzi z
malowidła,

Czarny krzak tu obok — zakurzone
palmy.
Czemu jest taka cisza? gdzie żałobne
psalmy?
Nie płacz — widzisz, już lepiej — wi
dzisz mniej krwawi,
Może to tylko rana — jutro się poprawi..

Dzwoni głucho dzwon złoty, omdlały
ramiona,
Czy to z rąk Salomei wypadła korona?
Pachną święte oleje, jak wonne olejki —;
Czy gniewny Witold z mieczem zszedł
z sali Matejki?
Ktoś idzie ku mnie, krzyczy — widzę
jak tu zmierzaj
Z białej sali szpitalnej w poranek zi
To żołnierz szofer wściekle laską swą
mowy
uderzał
Wyjdę o własnej sile szczęśliwy i zdrot
" 7 ! Wpuśćcie go do nade tutaj; wśród pań
z ambasady
Napewno wtedy, zamiast gwizdania
ulicy, mech z kijem w ręku stanie i od gniewu
Usłyszę jeden okrzyk radosnej stolicy.
blady
Niech on oczy mi zamknie. Niech się
dotknie powiek
Jak pięknie będzie jechać przez miasto
powoź etn— Ręką szorstką, zwyczajny, dobry, prosty
człowiek.™
Okryjcie mnie futrami, lęk mnie przejął
mrozem.

m m
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FILM — BAJKA

We Francji produkowany jest obecnie
zupełnie nowy typ filmu. Są to czaro
dziejskie baśnie, grane nie przez iudzi,
lecz przez mikroskopijne laleczki, prze
dziwne zwierzaki i potworki, jednym
słowem prawdziwy świat czarów.
Twórcą tego nowego rodzaju obrazów
jest Polak: W ładysław Starewicz, za
mieszkujący stale w Paryżu. Zaczął
swą pracę od studjów nad owadami.
Zbierając kolekcja owadów wpadł na
pomysł użycia żuków zamiast aktorów.
Obraz jego pomysłu, zagrany przez owady, wykonany był przez wytwórnię
rosyjską w Moskwie, jeszcze przed wy
buchem rewolucji. Od r. 1918 Starewicz
pracuje we Francji, tworząc istne cuda.
Sam rzeźbi, modeluje, maluje i ubiera
swoje laleczki (jako m aterjał d° fabry
kacji zwierzątek służy mu przeważ
nie zamsz), ażeby lalka mogła grać
czyli
oprócz ruchów,
aby zmie
niała i wyraz łwarzv Lalkom zmienia
się maski. Masek tych dla „statystów
używa się do jednego obrazu 200 — dla
,.gwiazd" 1500. W ten sposób widz od
nosi wrażenie iż lalka jest istotą żywą.
Lalki, robione są z delikatnego di uciku i z drzewa, mogą więc przybierać
dowolne pozy. O finezyjności roboty
świadczy fakt, iż na wyświetlenie 1 mtr.
filmu laika zmienia 52 razy pozę i
miejsce, co zabiera 1 i pół godziny cza

iWAN

su, o ile grają 2 lalki na 1 mtr. filmu
trzeba do 3 godzin. Jeżeli weźmiemy
pod uwagę, że film musi mieć około 2
tys. metrów, rozumiemy, jak szalonej
piracy wymaga przygotowanie tych obrazów.
Oczywiście do filmów tych potrzebne
są i lilipucie dekoracje, które p. Stare
wicz również sam przygotowuje.
Ssceną, na której rozgrywają się te
dziwy jest zwykły stół. W niektórych
obrazach prócz lalek grywa jeszcze i ży
wa artyśtyka — 8 letnia córeczka p.
Starewicza, Ninka.
Jak dotąd p. Starewicz wyproduko
wał cały szereg filmów jak: „Konik
polny i mrówka", „Żaby i ich król",
„Królowa motyli", „Mała śpiewaczka
z ulicy“, „Bajka chińska", „Słowik", Ten
ostatni obraz został nagrodzony w Ameryce złotym medalem.
Obrazy p. Starewicza mają jedną w a
dę, niestety są bardzo, ale to bardzo
drogie. Jedynie Amerykę stać na ich
kupno. W Polsce oglądaliśmy „Słowi
ka i to jedynie z okazji wystawy kine
matograficznej!
Obecnie p. Starewicz zamierza filmo
wać „Janka muzykanta" według Sien
kiewicza. Podobno naw et z tern wy
biera się do roł&ki,
łka.

CASINO— „WSCHÓD SŁOŃCA"

Wielki film. Jest to jedyne najodpo wych sensacyj. Bohaterami „Wschodu
wiedniejsze określenie. Od pierwszego słońca" są zwykli ludzie, takie ot sobie
aktu do ostatniego widz nie spuszcza całkiem zwyczajne małżeństwo z ja
oczu z ekranu. Obawia się stracić szcze- kiejś wiejskiej pustelni. Zła dziewczyna
z miasta, popsute dziecko kultury, usi
łuje rozbić promienne choć tak proste
szczęście dwojga kochających się wieś
niaków.

1

JANNET GEYLOR I 0 ‘BRIEN
odtwórcy głównych ról w prześlicznym
obrazie amerykańskim „Wschód słońca".

MOZŻUCHIN ZA OCEANEM

Podziwiamy obecnie Mozżuchina w „Ca
banowie". Podziwialiśmy go w „Kurjerze ce
sarskim", w „Swiecie kulis i zmysłów" i w
niezliczonej ilości obrazów. Moziuchin to
typ wymarzony szlachetnego „amanta", o po
zorach lekkoducha lecz wielkim sercu. Wy
liczyć jego kreacji nie sposób. Wystarczy
przytoczyć, iż grat on zgórą w 70 obrazach
w wytwórniach rosyjskich przed wybuchem
rewolucji i w kilkudziesięciu filmach fran
cuskich. „Casanowa"
ostatnim fihnetn,

EKRANU

europejskiej produkcji wielkiego artysty.
Gigantyczność produkcji amerykańskiej sku
siła i jego. Obecnie przygotowuje w Holly
wood szereg nowych obrazów. Najbliższe z
nich to: „Polska krew (z partnerką Liją
de Putti; która niedawno zdradziła ekran
wiedeńsko - berliński dla
Ameryki) — i
„Moskwa". Moziuchin najchętniej wybiera
obrazy, osnute na tle życia rosyjskiego....
może wówczas marzy o dalekiej ojczyźnie.

łka.

gółu, bo każdy szczegół jest ważny, każ
dy szczegół ma głębokie znaczenie i
wiąże się nierozerwalnie z całością.
Czy jest to obraz smutny? Trudno określić. Więcej w nim łez i tragizmu niż
śmiechu, lecz uśmiech, który przez le
łzy przebija, to najszczersze złoto.
Film ten podobnie jak „Serce" wzię
ty jest z życia i to nie z życia salonów,
z życia bogaczy, szukających coraz no

Opętany namiętnością rybak zamie
rza utopić żonę, nieslaje mu odwagi —
i w sercu jego budzi się nagle nietylko
żal, lecz przeogromna miłość i litość
nad tą wierną kochającą go istotą. Gdy
wskutek wypadku żona pozornie ginie,
wieśniak omal, że nie uśmierca byłą
kochankę, uważając ją za sprawczynię
złego.

CO GRAJĄ DZISIAJ

KI NA
Apollo: „Beau geste".
Colosseum: „Czarna Veaos“,
Casino: „Wschód słońca",
Filharmonja: „Casanova".
Miejski: „Za naszą i waszą wolność".
Mnza (ni. Mokotowska): „Gehenna miło-'
ści".
Palace: „Raj na ziemi",
Pan, Corso i Capitol: „Mogiła Nieznane
go Żołnierza".
Rococo: „Rozpętane żywioły".
Splendid: „Mężczyzna z przeszłością".
Wodewil: „Gniazdo miłostek".

Stylowy: „Serce".
Głębia psychologiczna obrazu jest
Światowid: „Mężczyzna z przeszłością".
wprost nieprawdopodobna. Moment, w
Tombola
(ul. M arszałkowska, koło pL Zba
którym rybak zbliża się do żony, by ją
uśmiercić, jest poprostu wstrząsający. wiciela): „Królowa Storczyków".
Mignon (M arszałkowska): „Chata za wsią".
Przejście dramatycznej części utworu
Petit Trianon: „Więcej niż miłość".
w część komedjową (pobyt bohaterów
Mewa: „Dama bez zasłony".
w „Luna - parku", u fryzjera i fotogra
Miraż (uL Czerniakowska): „Sztafeta",
fa) jest uskuteczniona wprost po mi
Albatros (ul. Wolska): „Miłość".
strzowsku. A gdy widz przypuszcza, że
Lux (ul. Elektoralna): „K abaret".
nastąpi pogodny koniec, zaczyna się
Muza (ul. Mokotowska): „Gehenna miło
znów dramat, znów głęboki, poważny
ści".
i niespodziewany.
Czary ful. Chłodna): „Górą rezerwiści".
Tragizm utworu przejmuje, prostota
Bajka (ul. Żelazna): „Cyrk Bellego".
rozbraja i chwyta za serce, wesołość roz
Oaza (Ochota): „Zmierzch czerwonych bo
śmiesza i rozczula zarazem — a piękno
gów".
zdjęć kąże zapomnieć o świecie całym.
Polonja (ul. Leszno): „Bardelis — książę
„Wschód słońca" należy do rzędu o- miłości".
brazów wyjątkowych, do tych w któ
Italja (ul. Wolska): „Generał".
rych życie nie jest obrazkiem lecz ży
Ira (ul. W olska): „W haremie maharadży".
ciem, w którym każdy fakt jest kon
Grand (uL Dzielna): „Zbrodnia barona von
sekwentny, zrozumiały i wytłomaczal- W eisenbacha".
ny.
Kometa (ul. Chłodna): „Siódme niebo".
A że w zakończeniu „Wschodzi
Uciecha (u1. Złota): „Igrzysko namiętno
słońce" znów podobne, więc i zwykłej ści".
zasadzie „dobrego końca" staje się za
Naokoło Świata (ul. Chłodna): „Siódme
niebo".
dość.
łka.
Forum (ul. Nowiniarska): „Pod osłoną
nocy”.
Sokół: „Tańczący W iedeń",
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TELEGRAMY
TOW. PAUL-BONCOUR O SPRAWIE EWAKUACJI
NADRENJI
Paryż, 14 stycznia. (A. WJi Delegat
francuski przy Lidze Narodów Pani Bon*
cour oświadczył przedstawicielowi „Paris-Midi“, iż wprawdzie zwolnienie
Nadernji z pod okupacji byłoby wska
zane, jednakże może być ono dokonane
tylko wzamian za gwarancją ze strony

Niemiec, którą miałaby być ustalone
przez Ligą Narodów międzynarodowa
kontrola zdemilitaryzowanej streiy. W
kontroli tej braliby również udział Niem
cy, to też rozumiejąc ten stan rzeczy po*
winny się one zgodzić na wyłuszczone
wyżej stanowisko.

DYMISJA MIN. REICHSWEHRY, GESSLERA
KTO BĘDZIE NASTĘPCĄ GESSLERA
Berlin, 14 stycznia. (PAT). Prasa po
południowa podała nazwiska kandyda
tów na teką po ministrze Gesslerze. Na
pierwszym miejscu wymieniono nazwis
ko byłego kanclerza Luthera, który nie
dawno wstąpił do niemieckiej partji lu
dowej oraz byłego generała Groenera,
który był w czasie wojny bliskim współ

pracownikiem obecnego prezydenta
Hindenburga, a następnie w jednym z
republikańskich gabinetów piastował
tekę wyżywienia. Prócz tych, wymienio
ne są jeszcze nazwiska kanclerza Marża
i ministra gospodarki Kurtiusa jako ewentualnych komisarycznych admini
stratorów ministerjum Reichswehry

ROZDZWiĘKI WŚRÓD RADYKAŁÓW
FRANCUSKICH
Paryż, 14 stycznia. (A. W.). Wyła
manie się znacznej grupy redaykałów
przy głosowaniu po wielkiej „debacie
komunistycznej" w Izbie Deputowanych
wywołało w partji radykalnej ostre spo
ry. Na ostatniem zebraniu egzekutywy
federacji Sekwany, deputowani radykal

ni, którzy poparli stanowisko rządu iub
też wstrzymali się od gołsowania, zo
stali w przyjętej rezolucji potępieni, iako burzyciele dyscypliny partyjnej. Pozatem federacja Sekwany zażądała zwo
łania posiedzenia władz partyjnych dla
rozważenia wytworzonej scytuacji.

SPOTKANIE BRIANDA Z MUSSOLINIM DOPIERO
W LECIE
Paryż, 14 styicizmia. (AW.). Projek
towane oddawna spotkanie Brianda
z Mussolimim, według oświadczeń
sfer dobrze poinformowanych, będzie
mogło nastąpić najwcześniej w lecie.
Spotkanie ma być przygotowane

przez przedstawicielstwa francuskie
w Rzymie i włoskie w Paryżu, przyczem uregulowane mają być liczne
kwestje sporne dotąd jątrzące opinję
obu krajów.

REORGANIZACJA ARMJI W IRLANDJI
Londyn, 17 stycznia. (PAT.). W or
ganizacji armji wolnego państwa ir
landzkiego przeprowadzono szereg pod
stawowych zmian. Zgodnie z projek
tem prezydenta Cosgrave, rząd wolne
go państwa postanowił zredukować do
minimum armję stałą i zastąpić ją w
drodze rekrutacji formacjami terytorjalnetni. Do rezerwy klasy b. powoła
nych zostanie 4000 mężczyzn w wieku
od lat 18 db 34. Służba czynna trwać
będzie od miesiąca do trzech, a czas

przebywania w rezerwie ma trwać lat
6. Rekrutacja odbywać się będzie na
podstawach ochotniczych. W kołach
organizacyjnych armji irlandzkiej spo
dziewają się, że liczba ochotników bę
dzie conajmniej trzykrotnie większą od
przyjętego minimum 4-ch tysięcy. Kosz
ty utrzymania armji wolnego państwa
wynosiły w roku bieżącym 2 miljony f.
szt. W roku przyszłym, dzięki ref ar
mie, koszty te zmniejszone zostaną o pół
miljona funtów szterlingów.

ECHA DEPORTACJI PRZYWÓDCÓW OPOZYCJI
ROSYJSKIEJ
Moskwa, 14 stycznia. (A. W). Depor
tacja wszystkich wybitniejszych przy
wódców opozycyjnych wywołała energi
czne protesty w łonie IKKI, gdzie pro
test przeciwko niesłychanym represjom
WJUi
nieśli niektórzy przedstawiciele nieieckiej, francuskiej i belgijskiej partji

komunistycznychh. Protesty motyicwane są niekorzystnem wrażeniem, jakie
na zagranicę wywrą wiadomości o *rześladowaniach, które dotknęły „najbar
dziej zasłużonych wojowników sprawy
proletariackiej”.

PRZECIW STALINOWI!
Moskwa, 14 stycznia. (A, W). W zwią
zku z deportacją działaczy komunisty
cznych na fabrykach szeregu miast
Związku Sowieckiego zorganizowane zo

stały wiece protestu przeciwko zarzą
dzeniu grupy rządzącej. W wielu wypad
kach dochodziło do bójek pomiędzy
zwolennikami większości, a opozycją.

CZESKOSŁOWACKA i NIEMIECKA BRON BYŁA
EKSPORTOWANA 00 CHIN
Praga, 14 stycznia. (A. W). W zwią
zku z aferą w St. Gotthard wyszła tu
na jaw niemniej sensacyjna afera z osta
tnich miesięcy. W jesieni ub. r. przy
była do Pragi specjalna delegacja rządu
chińskiego w Pekinie i rokowało z mi
nisterjum obrony krajowej, jako repre
zentantem fabryki broni w Bernie Mo
rawskim o większą dostawę broni. Pod
pisano umowę o dostawę 40.000 karabi
nów i z końcem września za pośrednic

twem pewnej praskiej firmy spedycyjnej
wysłano transport zawarty w 30 wago
nach, ubezpieczony na 1 milj. dolarów,
do Hamburga za specjalnem zezwole
niem rządu niemieckiego. Do Chin broń
ta została przesłana okrętem będącym
własnością inż. Peszka. Berlińska fabry
ka broni wysłała ponadto inne jeszcze
transporty broni, które przesłała do
Chin przez Hamburg.

P0DR02 PROF. J0RGI
Bukareszt, 14 stycznia. (PAT.). Prze
ciwnicy proL Jorgi twierdzą, że jedzie
on do Paryża celem ułatwienia zbliże
nia pomiędzy ejc-następcą tronu Karo
lem a stronnictwem liberałów. Prof.
Jorga oświadczył przedstawicielowi A-

Kino PALACE o°g.t:j!
O sta tn i d z ie ń !
Wielkomiejskie dancingi, angielskie
girsly, afrykańskie jazz-bandy—słowem

gencji Rador, że wyjeżdża do Paryża 10
lutego wyłącznie w związku z dorocz
nym cyklem wykładów w Sorbonie, i że
nie zamierza być czyimkolwiek agentem
politycznym.

ZDROWIE PUBLICZNE
NA PRZEDM. WARSZAWY
Pierwsza miejska stacja higieny zapo
biegawczej w Mokotowie dokonała lu
stracji stanu ustępów położonych na te
renie działalności Stacji w 1,024 zabu
dowanych posesjach. Z zebranego raaterjału wynika, że w 136 domach brak us
tępów; kwalifikuje się do rozebrania z
powodu niezdatności do użytku, 398 ustępów; do remontu zakwalifikowano
413 ustępów, natomiast zdatnych do użytku stwierdzono tylko 77, t. j. 7,5 proc.
ogólnej liczby.

Co słychać no świetle?
KRONIKA TELEGRAFICZNA
KŁOPOTY Z HOHENZOLLERNAMI.
Związek republikański Berlina zwró
cił się do pruskiego Ministerjum Spraw
Wewn. t zażaleniem, iż oficerowie pru
skiej policji noszą krzyże zakonu Joanitów, na czele którego stoi b. cesarz nie
miecki. Przynależność do tego zakonu
obowiązuje członków do bezwzględnego
posłuszeństwa i wierności wobec domu
Hohenzollernów. Wobec tego zażalenia
minister Spraw Wewn. Prus ogłasza, że
wkrótce pojawi się nowe rozporządze
nie, zakazujące wyraźnie noszenia in
nych oznak prócz sportowych wojen
nych i honorowych za prace ratowni
cze.
PROCHOWNIA BRAZYLIJSKA W
PŁOMIENIACH.
Jak donoszą z Rio de Janeiro, cały
arsenał tamtejszy zginął w płomieniach.
Jest to największa prochownia w Brarylji. Straty obliczane są na setki tysię
cy funtów szterlingów.
KATASTROFA W KOPALNI WĘGLA
100 GÓRNIKÓW ZASYPANYCH.
W kopalni Las Colondrinas (Kolumbja)
zostało przeszło 100 górników zasypa
nych z powodu zawalenia się całej szy
chty, znajdującej się 300 metrów pod
ziemią. Istnieje obawa, że wszyscy zo
stali zabici.

PROTEST PISARZY
GRUPY „KWADRYGA"
LIST DO REDAKCJI.
Niżej podpisani, grupujący się dokoła cza
sopisma literackiego „Kwadryga", proszą uprzejmie Sz. P. Redaktora o łaskawe zamiosz
czenie w najbliższym numerze poczytnego
Jego organu listu otwartego w następującem
brzmieniu:
Szereg pism codziennych zamieścił odezwę — w formie listu do p. ministra
sprawiedliwości — protestującą przeciw
ko rzekomemu bluźnierstwu, popełnio
nemu przez p- Ninę Rydzewską w wier
szu p. t. „Madonna Nędzarzy", druko
wanym w Nr. 225 tygodnika „Głosu
Prawdy",
Autorzy tej odezwy, zredagowanej w
tonie plugawej perfidji, uważają za sto
sowne użyć „jaknamocniejszych" wyra
żeń dla odmalowania czarnej przewiny
poetki, którą nazywają poprostu —
zbrodniarką.
Rzecz prosta, nie chodzi nawet o po
zory wszczynania dyskusji w tej tak bar
dzo jasnej i jednocześnie tak bardzo
ciemnej dla każdego uczciwego człowie
ka sprawie. Pragniemy z całym spoko
jem i poczuciem odpowiedzialności za
wagę wypowiedzianych słów stwierdzać,
że inspiratorzy wzmiankowanego listu
składają się bądź z ludzi, których po
ziom intelektualny z epoki stosów i cza
rownic powinien im — w interesie ogó
łu — odebrać raz na zawsze prawo do
czynnych wystąpień, bądź też z ludzi,
którzy w brudnej świadomości rzucane
go oszczerstwa nie cofają się przed ścią
gnięciem w błoto walki o geszeft >lityczny najwyżej stojących, autonomicz
nych wartości sztuki — tudzież przed
podstępnem szarpaniem dobrej sławy
artysty i człowieka.
Dlatego, opowiadając się stanowczo
przy całkowitej swobodzie dla wszelkich
przejawów prawdziwej twórczości i zgła
szając kategoryczny sprzeciw przeciw
ko jakimkolwiek na nią zamachom ze
strony najmniej do tego powołanego kołtuństwa, korzystamy ze sposobności, ażeby wymówić jak najbardziej bezwzglę
dną wojnę rozpanoszonemu u nas mo
ralnemu chamstwu i mentalności śred
niowiecznego rzeźnika w imię obrony do
brej sławy człowieka i podniesienia
stopnia kultury społecznej.
Grupa poetów „Kwadrygi":
Stanisław Ryszard Dobrowol
ski, Stefan Flukowskf, Zyg
munt Łotocki, Aleksander
Maliszewski, Marjan Mar
kowski, Władysław Sebyła,
Wiesław Wernic, Tadeusz
Zajączkowski.

DELEGACJE ZARZĄDU
GŁÓWNEGO ZW. ZAW. NAUCZ.
POL. SZKÓŁ ŚREDNICH
W dniu 9 stycznia r. b. tow. dr. Ste
fan Kopciński, dr. Buzath i Żypowski
przedstawili p. Min. W. R. i O. P. po
stulaty Zjazdu, zwłaszcza w sprawie Ustawy sanacyjnej, zakazu zajęć i zarob
ków dodatkowych, oraz prolongaty ter
minu egzaminów nauczycielskich.
W dniu 14 stycznia r. b. imieniem Za
rządu Głównego p.p. Łaganowski, Świdwiński i Wojeński odbyli dłuższą kon
ferencję z Dyr. Dep. Szkół Średnich, p.
Zagórowskim w sprawie współdziałania
władz szkolnych ze Związkiem, przyś
pieszenia wydania dyplomów i usunię
cia w związku z tem wysuwanych tru
dności, zwłaszcza na Pomorzu i Kresach.

W ia d o m o ś c i

Z CAŁEGO KRAJU

N ędza w ś ró d r o b o tn ik ó w w B rzezin ach
Wśród miejscowego proletarjatu pa
nuje straszna nędza (robotnicy sezono
wi).
Kwestja zapomogi doraźnej ogromnie
się przewleka; do dzisiaj robotnicy nic
nie otrzymali i rozgoryczenie panuje co
raz większe.
W Zarządzie Drogowym Sejmiku przez
8 miesięcy ub. r. pracowało 31 robotni
ków. Zarobki ich wynosiły od 90 do 150
zł. miesięcznic, przy minimum 12 godzin
nej pracy dziennie!!
Miejsce p ra c y tych ro b o tn ik ó w zw y 
k le jest o d d alo n e o k ilk a n a ś c ie d o k il
k u d ziesięciu k im . od dom u.

P o w ię k sz a

B rzezin y
DZIAŁALNOŚĆ T. U. R.
Przed miesiącem powołano do życia
T. U. R., zapisało się już kilkudziesięciu
członków. W dn. 10 ub. m. tow. W.
Smulski wygłosił odczyt o „Marksie", a
w dn. 17 ub. m. dyrektor miejscowego
gimnazjum p. Korubowski mówił o na
turalnych bogactwach Polski.
Uzyskano dla członków T. U. R. 12
bezpłatnych miejsc tygodniowo w kinie;
wystąpiliśmy do Magistratu o bezpłatne
korzystanie przez członków T. U. R. z
bibljoteki miejskie; przystąpiliśmy do
organizowania kółka amatorskiego itd.
Na 22 b. ra. zapowiedziany jest odczyt
tow. D-ra Próchnika. Tyle w sprawach
oświatowych.

Ł ódz
CZŁONKOWIE B, MAGISTRATU
(ENPEEROWSKO - CHADECKIEGO)
NA ŁAWIE OSKARŻONYCH.
Do Sądu Okręgowego w Łodzi wpły
nęła sprawa z odwołania Starostwa łó
dzkiego przeciwko członkom b. Magi
stratu: b. vice-prezydentowi Wojewódz
kiemu, b. ławnikowi Muszyńskiemu i
przem. Grosmanowi — o niestosowanie
się do zarządzeń władz, wzbraniających
wyrąb lasu na terenie Łagiewnik.
Wyżej wspomniani w ub. roku zostali
uniewinnieni przez Sąd Pokoju w Zgie
rzu.
Sprawa ta obecnie była rozpatrywana
na wokandzie wydziału odwoławczego
Sądu Okręgowego, gdzie Sąd przychylił
się do opinji prokuratora Stachowskiego i sprawa łagiewnicka została prze
kazana do powtórnego śledztwa, na za
sadzie art. art. 378 i 630 K. K., w myśl
których grozi kara od 1 roku do 6 lat
więzienia. (U.).

to wydatki robotnika, który nie jest w
stanie zaoszczędzić ra okres zimowy.
O ubezpieczeniu z Funduszu Bezrobocia
nie pomyślano.
W dn. 4 b. m. Wydział powiatowy, na
żądanie robotników wypłacenia po 100
z!, na rodzinę zasiłku, uchwalił wydać
robotnikom aż po... 10 zł. (dziesięć!) po
życzka pod gwarancją dwuch robotni
ków, że z pierwszej wypłaty Wydział im
to potrąci. Czyż to nie naigrawanie się
z niedoli ludzkiej?!
Głód jest złym doradcą! Niech Wy
dział Powiatowy nie dclewa oliwy do ognia!
załogowych hut żelaznych i metalo
wych. Zjazd zajmie się rozpatrzeniem
całego zagadnienia.

L w ów
POŻAR W ARESZTACH MIEJ
SKICH.
Więzień podpalił siennik, nie mogąc
dać sobie rady z robactwem!
A. W. donosi:
Onegdaj w ieczorem w aresztach
m iejskich w ybuchł pożar w skutek
podpalenia siennika przez w ięźnia
W ojtyweckiego. D ozorcy więzieniu
wczas zauważyli pożar, tak że zdoła
no go w krótce zlokalizow ać. Wojtywecki zeznał, że podpalił siennik żarzącemi się w piecu węglami w przy
stępie rozpaczy, nie mogąc sobie
dać rady z robactwem!!
ŚLEDZTWO W SPRAWIE SAMO
BÓJSTWA WIĘŹNIA.
„Chwila" donosi, że, w związku z
samobójstwem
żyda
szeregowca
Halberslema w ciemnicy wojskowe
go więzienia śledczego, prokuratoria
wojskowa wydelegowała specjalnego
oficera dla przeprowadzenia docho
dzeń. Onegdaj przesłuchani zostali
wszyscy klucznicy więzienni. Sprawa
tragicznej śmierci Halbersteina za
jęło się Ministerjum Spraw Wojsko
wych.

P ow . K ro śn ie ń s k i
ZAMACH NA LEŚNIKA.

Donoszą z Mastowia pow. Krośnień
skiego, że dokonano tam zamachu mor
derczego na miejscowego leśnika W.
Ciślaka. Nieznany sprawca strzelił w
nocy przez okno, lecz chybił. W kilka
dni tajemniczy sprawca podłożył do
pieca jakiś materjał wybuchowy, który
WIELKI POŻAR W FABRYCE
eksplodował. Dochodzenie wykryło, te
OBUWIA.
zamachów dopuścił się wójt Sysak z ze
Onegdaj wybuchł wielki pożar w fa msty za doniesienie karne o nadużycie
bryce obuwia przy ul. Piotrkowskiej Nr. władzy urzędowej. Sysaka aresztowano.
105. Pożar został umiejscowiony przez
kilka oddziałów straty pożarnej. Straty
są dość znaczne.

K atow ice

Robotnicy popierajcie
sw o je pismo codzienne

WALKA O 8 GODZ. DZIEŃ PRACY.
A. W. donosi: Sprawa 8-godzinnego
dnia pracy nie schodzi u z porządku
dziennego. Ze względu na strajki oraz
liczne trudności jakie wynikają przy 1NAJLEP /Z A ZAPRAWA DO PODŁÓG
wprowadzeniu 8-godz. dnia pracy zaró ■■ ODJWI
ZHI/ZCZONE P O /A D Z K I. LINOLEOM
wno ze strony pracodawców, jak i róż I I •'iODŻWIEŻA
fabc
FARBUJE
MOMENTALNIE BIAŁE PODŁOGI
N, A H O Ś LUB O Q Z E C H C I E M N Y .
nych grup robotników, na dzień 20 b. | | NA M
m. zwołany zostanie ogólny kongres rad lass

JAŚNIEJ SŁOŃCA

SPROSTOWANIE
Wobec artykułu p. t. „Bezprawie leka
rza Kasy Chorych", zamieszczonego w nr.
3 „Robotnika" z dn. 3 b. m„ Kasa Chorych
m. Warszawy po przeprowadzeniu ścisłe
go dochodzenia w tej sprawie przesyła po
niższe sprostowanie.
„Lekarz Kasy Chorych m. Warszawy,
dr. Piotrowski, leczący od pewnego cza
su panią M łynarską, żonę członka Kasy
między innemi środkami zapisał naturalną
wodę Vichy, nadmieniając jednocześnie, te
Kasa Chorych wód mineralnych nie wy
daje.
Gdy p. M łynarski zwrócił się o podpi
sanie recepty do naczelnego lekarza dziel
nicy, dr. Poncet, na zasadzie obowiązują
cych przepisów, skreślił zapisaną przez dr.
Piotrowskiego naturalną wodę Vichy ł za
mienił ją na identycznie skutkującą sól

(Vichy - effervescens), bynajmniej nie po
pełniając bezprawia.
Pozatem niezgodne z praw dą jest tw ier
dzenie p. Młynarskiego, jakoby dr. Pio
trowski powiedział, że w danym razie tego
lekarstw a (soli) nie mógłby zastosować, na
tomiast praw dą jest, że dr. Piotrowski o
niemożliwości zastosow ania soli Vichy ni*
wspominał".
p. o. dyrektora

F. Turowicz.

RIso„DClEClifl"..“ Sit,” .,
Rozgłośne arcydzieło filmowe p, Ł

~

przepotężny^ dramat z uroczą
Dolores del Rio i W ikt. Mc. Laćlenem.

WARSZAWA ROBOTNICZA
ZAPOMOGI DLA PRACOWNIKÓW
UMYSŁOWYCH.
W okresie tygodniowym, od 2 do 8
stycznia włącznie, zarząd obwodowy
r unduszu Bezrobocia w Warszawie,
wypłacił 165 pozbawionym pracy pra-

cownikom umysłowym zapam ogi' z ak
cji ustawowej, w ogólnej sumie 2:134 zł
11 gr, Z akcji doraźnej wypłat nie do
konywano, wobec wyczerpania kredy
tów. Wznowienie w ypłat zasiłków na
stąpi 16 stycznia.

Otrzymano też zapewnienie należyte
go obliczania dodatku za nadliczbówki.
Sprawą otw artą pozostaje bolączka
zasadnicza, zwłaszcza na terenie Kura
torium W arszawskiego — rugi wiosen
ne nauczycielstwa ze szkół prywatnych.
Związek staje na stanowisku, że nie

wypłacalność należności nauczyciel
skich powinna być jedną z podstaw dy
skwalifikacji szkoły, która r \jwy* aźniej
nie ma racji bytu. Nauczycielstwo tych
szkół musi znaleźć oparcie u władz, któ
re powinny urfichomić większą ilość
szkół państwowych w Kongresówce.
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WARSZAWSKA
ORGANIZACJA P. P. S,
POSIEDZENIA, ZGROMADZENIA
ODCZYTY.
Dzielnica „Powiśle". We w torek, dn.
17 b, m., o godz. 6 wiecz., w mieszkaniu
tow, Fldzińskiego (Ordynacka 9 m. 23) od
będzie się posiedzenie K om itetu dzielnico
wego.

ŻYCIE PARTJI
WEZWANIE. W arsz. Okr. Kom. Rob.
P.P.S. wzywa wszystkich inteligentów, człon
ków P artji i sympatyków, do rejestrow ania
się w Sekretariacie W.O.K.R. P.P.S. (AL J e 
rozolimskie 6, od godz. 10 — 2 i od 5 — 7)
do pracy przedwyborczej,

WARSZAW SKI KOMITET POW IA
TOWY P. P. S.
W poniedziałek, dn. 16 b. m. o godz.
/8 odbędzie się posiedzenie Komitetu
W yborczego (Długa 19, „Domy Spół
dzielcze"), Organizacje miejscowe pro
szone są o przysłanie delegatów.

RUCH ZAWODOWY
Zw. P rac. lnst. Użyt. Publ. w Polsce.
Jratro o godz. 6 popoł., w lokalu Związku,
przy ul. W areckiej 7, odbędzie się posie
dzenie Komitetu W ykonawczego. Wszyscy
członkowie K om itetu proszeni są o bezw a
runkow e i punktualne przybycie. Sprawy
■ważne.
S ekretarjat Generalny.
Związek Prac. Inst. Użyt. Publ. w Polsce.
Dziś o godz, 10 rano w sali Związku przy
ni. W areckiej 7, odbędzie się ogólno-krajowa konferencja Sekcji zawodowych straży
ogniowych.

MŁODZIEŻ.
TUROWCY — BACZNOŚĆ*
Dzisiaj, w niedzielę, o godz. 10 m. 30,
w lokalu O, K. R. P. P. S., Al. Jerozo
limskie 6, Walne zebranie Warsz. Org.
Młodz. T. U. R. Stawcie się wszyscy.

KRONIKA
STAN POGODY.
Prawdopodobny przebieg pogody w dniu
dzisiejszym: Na wschodzie Polski pochmur
no z opadami i ociepleniem, na zachodzie
— po przejściu pasa deszczów — chwilowa
popraw a pogody z umiarkowanemi w iatra
mi zachodniemi i tem peraturą powyżej 0°.
Z Rady Miejskiej. Ju tro o godz. 19 w sali
obrad Rady Miejskiej odbędzie się 16 po
siedzenie plenarne Rady Miejskiej.
Pobór. We w torek, 17 b. m,, w lokalu
przy ul. Dobrej Nr. 72, odbędzie się dodat
kowa komisja poborowa dla poborowych,
zamieszkałych w kom isariatach 6, 7, 8, 10
i 19/22, podlegających P. K. U. Nr. 2, Na
komisję tę winni stawić się wszyscy ci po
borowi, którzy dotąd obowiązku tego z ja
kichkolwiek powodów nie dopełnili
Z Kasy Chorych m. Warszawy. Na sku
tek zarządzenia władz nadzorczych, wyzna
czone na dzień 18 b. m. posiedzenie Rady
Kasy Chorych m. Warszawy, w celu doko
nania wyborów do Zarządu Kasy, zostało
odwołane.
Polskie Akademickie Koło Przyjaciół Ligi
Narodów wznawia pracę naukow ą organi
zując cykl odczytów dyskusyjnych. Cykl
ten rozpocznie red. Mieczysław Niedział
kowski odczytem p. t. „Socjalizm, a idea
Ligi Narodów" w dniu 19 b. m. Dalsze od
czyty będą na następujące tem aty: 26 b.m.
major set. gen. Adam Stcbłowski: „Organi
zacja prac nad powszechnem rozbrojeniem ;
9 lutego ks. J. Kaczyński: „Stosunek myśli
katolickiej do Ligi Narodów"; 16 lutego W.
Grali liski, radca M. S. Z.: „Protokuł G e
newski" i 23 lutego dr. Adam Tarnowski:
„Polski wniosek przeciw wojnie na o sta t
niej sesji Ligi Narodów", Odczyty odby
wać się będą w Tow. Ekonomicznem, J a s 
na 16, o godz. 8 wiecz.

Zbiory rappersw ilskie w Kamienicy Baryczków. W wykonaniu powziętej przez
Sejm Ustawodawczy uchwały z dnia 21 p a
ździernika 1921 r., Rząd Rzplitej dokonał
w październiku r, ub, sprowadzenia do
Odczyt tow. Krzesławskiego. W ponie Warszawy zbiorów Polskiego Muzeum N a
działek, dn. 16 b. m., o godz. 7 wiecz., Koło rodowego z Rappcrswilu. Zarządzeniem
Młodzieży T. U. R. im. W aryńskiego, urzą Min. Oświaty zostały one umieszczone w
dza w lokalu Z. Z. K. przy uL Długiej Nr. 19, siedzibie Tow. Opieki nad Zabytkami P rze
odczyt tow. Krzesławskiego p. t. „O statnia szłości, w Kamienicy Baryczków i urzą
większa akcja bojowa P. P. S. w 1911 roku". dzone, jako XXV jubileuszowa w ystawa T o
w arzystwa. Uroczystego aktu jej otw arcia
W stęp wolny dla wszystkich.
dokona osobiście Prezydent Rzplitej w so
botę, dn. 21 b. m„ w samą zaś rocznicę
powstania styczniowego, w niedzielę, dn,
WARSZAWSKI WYDZIAŁ KOBIE 22 b, m„ będą pam iątki te udostępnione
CY P. P. S. przypomina o zebraniu dla zwiedzających.

Ruch kuSt.-oświatowy

RUCH KOBIECY

wtorkowem W ydziału przypadającym
na dzień 17 stycznia r. b. Zebranie od
będzie się w e własnym lokalu, przy ul.
Leszno 53, punktualnie o godz. 7-ej w ie
czorem.
Na powyższem zebraniu wygłosi re
ferat tow. prof, W ładysław Gumplowicz
0 Polsce, jej położeniu i zaludnieniu.
Pożądany jest liczny udział towarzy
szek, towarzyszów i sympatyków,
ZAWIADOMIENIE.
Warszawski W ydział Kobiecy P. P. S.
zawiadamia o wyznaczonym przez W y
dział posiedzeniu Egzekutywy Warsz.
Wydz. Rob. P. P. S. na dzień 17 stycz
nia r. b. godz. 8.30 wiecz., po zebraniu
W ydziału w lokalu własnym, przy ul.
Leszno 53.
W obec ważnego porządku dziennego
, konieczna jest obecność wszystkich
członkiń Egzekutywy.
Ognisko Rob. Tow. Przyjaciół Dzieci, Dziś
o. godz. 2,30 popoł. w lokalu P.P.S., G rójec
ka 59, odbędzie się zebranie Koła Rodzi
cielskiego przy Ognisku Rob. Tow. Przyja. ciół dzieci z następującym porządkiem
dziennym: 1) sprawozdanie z 3 Ognisk na
Ochocie; 2) odczyt: „O gruźlicy".
Staraniem Kółka Dramatycznego Ognis
ka popołudniowego Rob. Tow. Przyjac;<5ł
Dzieci, odbędzie się w lokalu Ogniska, Gró
jecka 63, zabawa dla dzieci z podw ieczor
kiem.
ULGOWE.
PRZEDSTAWIENIA I KONCERTY
K. M. K. A.
Zarząd Komisji Międzyzwiązkowej Kul
turalno - A rtystycznej zawiadamia związki
1 stowarzyszenia, te rozpoczął jut w ydaw a
nie ulgowych biletów na następujące przed
staw ienia w drugiej połowic stycznia: 16.1
„Moralność Pani
Dulskiej" w Polskim 17.1
„Ósma tona Sinobrodego" w Małym; 17.1
„Moralność Pani
Dulskiej" w Polskim; 18.1
„Moralność Pani Dulskiej" w Polskim"; 18.1
„Typki z Qui Pro Quo" Qui Pro Quo; 20.1
K oncert w Filharmonji; 20.1 Cyrk; 20.1 „Typ
ki z Qui Pro Quo" w Qui Pro Quo; 22.1 Kon
cert w Filharmonji; 24.1 „Szkoła wdzięku"
w Letnim; 25.1 „Juljusz Cezar" w Polskim;
2 >.I „Lakme" w Wielkim; 27.1 Cyrk; 27.1
Ijoncert w Filharmonji; 28.1 „Juljusz Cezar"
w Polskim; 29.J Koncert w Filharmonji; 30,1
„Juljusz Cezar" w Polskim; 31.1 „Szkoła
Wdzięku" w Letnim.
K. M. K. A. wydaje równi e t stałe ulgowe
bilety do teatrów : Praskiego, Nowości, P er
skiego Oka, Czerwonego Asa, Qui Pro Quo,
teatru dla dzieci oraz do wszystkich kin
* na wystawy obrazów.
Biuru' K. M. K. A., Chmielna 49 m. 3,
teł 127-02, czynne codziennie od godz. 10—
t2 i 5 — 8 wiecz.
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LAMP! KATODM TELEFUilREfl
Jeżeli chcesz mieć ideZasięg Twego
alny odbiór na głośnik DE lift aparatu zwię- DC R yl
zastosuj w swoim a p a - JtŁ IJt.k szy 1 a m p a
Ul ł .
racie lampy
katodowa
TELEFUNKEN LAMPY KATODOWE
o podwójnej gwarancji
oparte na doświadczeniach Tow. Telefunken, produ
kowane przez Tow. Osram.

PRZESTĘPSTWA, HIESZCZĘSCIA
TRUP W PIECU.
•W piecu cegielnianym we wsi Jelonkach
gm. Bliznę znaleziono zwłoki mężczyzny.
Ja k później ustalono jest to żebrak W a
lenty (nazwisko nieznane), który od dłuż
szego czasu obrał sobie ten piec, jako
miejsce noclegu.

Z RADIOSTACJI WARSZAWSKIEJ

SAMOBÓJSTWO UCZNIA.
Uczeń VII klasy w zakładzie wycho
wawczym utrzymywanym przez M etody
stów w Klarysewie gm. Jeziornie, Ludwik
Heinrich wystrzałem z rewolweru, skiero
wanego w prawą skroń pozbawił się ży
cia. D enat napisał około 20 biletów wizy
towych, z pożegnaniem do kolegów swo
ich oraz pięć listów do brata, krewnych
i do policji. W ostatnim liście Heinrich pi
sze, aby nikogo nie winić i nie pociągać
do odpowiedzialności, gdyż sam dobro
wolnie odbiera sobie życie. Broń Heinrich
zdobył w podstępny sposób.

NIEDZIELA.

10,15 — 11,45. Transmisja nabożeństwa z
Bazyliki Wileńskiej. 12,00. Sygnał czasu, ko
munikat lotniczo-meteorologiczny, oraz heinał z wieży Marjackiej w Krakowie. 12,10—
14.00. Transmisja poranku muzycznego z Filharmonji warsz. Wykonawcy: orkiestra filbarmoniczna pod dyr. p. St. Wiechowicza
oraz A'. Comte-Wilgocka (śpiew) i Sz. Mamor (fortepian). 14,00 — 14,20. Odczyt p. t.
„Jaką trzodę chlewną chować' — wygł. inż.
W. Dusoge. 14,20 - 14,40. Odczyt p. t. „W y
chów i pieięgnacja trzody chlewnej" — wygł.
inż. W. Żebrowska. 14,40 — 15,00. Odczyt
ZUCHWAŁY RABUNEK.
p t. „Najważniejsze wiadomości i w skaza
W incenty Makowiecki, mieszkaniec gm. nia rolnicze" — wygł. p. S. Mędrzecki. 15,00
Chocieszowa pow. Kamienia - Koszyrskie- -— 15,15. Komunikat meteorologiczny, nad
go przyjechawszy na dworzec Główny program. 15,15 — 16,30. Transmisja koncer
wsiadł do dorożki konnej nr. 532, poleca tu z Filharmonji Warsz. 16,30 — 16,45. Roz
jąc dorożkarzowi jechać na dworzec maitości — wypowie p. L. Lawiński. 16,45—
Wschodni. Po drodze na prośbę dorożka 17.00. Przerwa. 17,00 — 17,40. Transmisja
rza Makowiecki zgodził się, aby wsiadł otw arcia Radiostacji Wileńskiej. 17,40 —
drugi pasażer, gdyż w ten sposób zapłaci 18,30. Transmisja z Wilna. Audycja literac
za kurs połowę. Prowincjonalista, nie po ka w wykonaniu zespołu „Reduty" z udz.
dejrzewając nic złego, zgodził się. Gdy do J. Osterwy. 18,30 — 18,45. Komunikaty PAT.
rożka przejeżdżała przez Al. Poniatow  18,45 — 19,35. Transmisja z Wilna 19,40 —
skiego przygodny pasażer — żyd w poro 20.00. Transmisja nabożeństwa z Ostrej Brazumieniu z dorożkarzem dokonali kradzie mv w Wilnie 20,00 — 20,30. Przerwa. 20,30.
ży rabunkowej, na Makowieckim, zabie Transmisja z Wilna. K oncert wieczorny p t.
rając mu 3 dolary. Następnie rabusie wy , Ziemia Wileńska w pieśni". 20,30. K oncert
pchnęli Makowieckiego z dorożki i, ko wieczorny, w przerwie biuletyn „Messager
rzystając z pustkowia i słabego oświetle Polonais" w języku francuskim. K oncert w
nia, zbiegli. Poszkodowany Makowiecki wykonaniu orkiestry dętej pod dyr. A. Siel
zgłosił się do XV komisarjatu, gdzie zamel skiego. 22,00 — 22,05. Sygnał czasu i komu
dował o zuchwały rabunku. W ładze poli nikat lotniczo-meteorologiczny. 22,05—22,20.
cyjne prowadzą energiczne dochodzenie.
Komunikaty P.A.T. 22,20 — 22,30. Komuni
katy: policyjny, sportowy, oraz nadprogram.
22,30 — 23,30. Transmisja muzyki tanecznej.

Z sądów.

PONIEDZIAŁEK.
11,40 — 12,00. Komunikat P.A.T. 12,00.
Sygnał czasu, komunikat lo tn icz o -m e te o 
rologiczny, hejnał z wieży Marjackiej w
Krakowie. 14,40 — 15,00. Komunikaty P.
A. T. 15,00. Komunikaty: meteorologiczny,
gospodarczy, oraz nadprogram. 15,20—16,00.
Przerwa. 16,00 — 16,25. Odczyt p. t. „Sto
sunki polsko - litewskie w dobie porozbiorowej — wygłosi min. L. W asilewski. 16,25
— 16,40. Nadprogram i komunikaty. 16,40—
17,05. Odczyt p. t. „Najstarsze zabytki ję
zyka polskiego" — wygł. prof. St. Słoński.
37.05 — 17,20. Komunikaty P.A.T. 17,20 —
17,45. Odczyt p. t. „Kształcenie czynnych
nauczycieli szkół powszechnych" — wygł.
dr. T. Mikułowski, 17,45 — 18,15. Program
dla dzieci — p. W. Tatarkiew icz omówi
„Listy dla dzieci". 18,15 — 18,55. Transmi
sja muzyki tanecznej z kawiarni „G astro
nomia", 18,55 — 19,05, Komunikaty P .A .i.
19.05 — 19,15. Komunikat rolniczy. 19,15 —
19,35. Rozmaitości — wygł. p. T. Bocheń
ski. 19,35 — 20,00. Lekcja języka francus
kiego. Lektor prot'. L. Roquigny. 20,00 —
20,30. Przerwa. 20,30. K oncert wieczorny,
kameralny. W przerw ie biuletyn „M essa
ger Polonais" w języku francuskim. W yko
nawcy: Z. Rabcewiczowa (fort.), L. Bud
kiewicz (wiolonczela) i J. Ozimińsk! (skrzyp
ce), oraz St. Gruszczyński (śpiew) i prof.
L. U rstein (akomp.). 22,00 — 22,05. Sygnał
czasu i komunikat lotniczo-meteorologicz
ny. 22,05 — 22,20. Komunikat P.A.T. 22,20
— 22,30. Komunikaty: policyjny, sportowy,
oraz nadprogram. 22,30 — 22,45. Komuni
katy P.A.T.

X—

Z GIEŁDY

WYROK W SPRAWIE W OJSKOW EJ.

Gosławice 7000. Cukier 77.60. Łazy 0,40
Wysoka 143,00. Nobel 41.00. Węgiel 105.50.
106 25. Firlej 55,00 Cegielski 47.00 51,00,—
Lilpop 41.75—41.00 Modrzejów 46.50. Norblin
200 00. Ostrowiec 85.00 86.25 Rudzki 50.00.
56 00 Starachowice 65,50—64,75— Zielenie w-'
ski 176.00. Zawiercie 32.00 Żyrardów 17,00
17,00 Borkowski 19,00 — 18.50. Bank Han
dlowy 123.00. Elektryczność 103.00 Częstocicc 3.25—3,30. Parowóz 37.50 — 35.03. Puls
9.25 — P 50. Spiess 103.00 105.00. M icha
łów 0.66 Ortwein 12.25. Spirytus 37.00—38.00.
Habcrbusch 166,00 Żegluga 0,41—0.41

W Wojskowym Sądzie Okręgowym ogło
Warszawa, dnia 14 stycznia
szony został w yrok w sprawie nadużyć w
Komisji Gospodarczej Min. Spraw W ojsko
Dolar Stan Zjedn. 8.88 Belgja 124,38
wych.
Holandia 359.52. Londyn 43,49. Paryż 35.07
Skazano por. Józefa Prokopowicza na 11 Praga 26.41V3.
Szwaiearja 1727.5. Włochy
miesięcy więzienia i wydalenie z wojska; 47.18V2. Wiedeń 125,73. Nowy Jork 0.90.
por. Antoniego Dziekońskiego na 11 mies.
więzienia i zakaz noszenia munduru; por. P a p i e r y p r o c e n t o w e .
Osieckiego Bolesława na 7 mies. więzienia;
8% L. Z. Państw. Banku Roln. 93.00. 8°/o
por.
Józefa
Falkowskiego
na
4
mies.
w
ię
L.Z.
Banku Gosp. Kraj. 93,00. 10% Poż. kolej"
Z Polskiego Klubu literack ieg o . Z powo
du nagłej niedyspozycji p. J. Kadena-Ban- zienia; por. Janusza Sicińskiego na 7 mies. 103.25.—. 5% Państw. Poż Konwersyjna 66.74
drowskiego odłożona zostaje „czarna k a więzienia; por. Lucjana Szwalbe na 7 mies. 8% L. Z. Warszawy 81.50—82 00 82.00 5%
N o t o w a n ie p o z a g ie łd o w e
wa" dla członków P. E. N. Ciubu, mająca więzienia; por. Ludwika Szerszenia na 4 P.L.Z. Warszawy 65.50 - 65.00 - 65.45 tyg.
więzienia.
W
szystkim
oskarżonym
za
4Vs% L. Z. Warsz 62.00—62.00 6% Poż.
się odbyć dziś o godz. 5 popoł., a na której
z dnia 14 b. m. godz. 10 w.
p. Kaden-Bandrowski wygłosić miał sp ra liczono areszt prewencyjny i uznając karę doi. 82.00 (zł. 759.00). 8% Poż. konwersyjna
Dolar amer. 8,88K>
za odcierpianą — zwolniono.
wozdanie ze swej podróży do Berlina.
66 50 66.50 L. Z. ziem. 58.00- 58.60 — 53.45
Akcje — tendencja słabsza. Bank Polski
Por, Jul ja na Radawskiego i kpt. Henry Dolarówka 62.75
162,25. Cukier 77,25. Węgiel 105,00. Mo
Odczyt w Wolnej Wszechnicy Polskiej.
ka Jaworskiego uniewinniono.
drzejów 45,00. Lilpop 41,40. Rudzki 50,00.
Dziś o godz. 12 odbędzie się odczyt doc.
A k cje.
KULISY URZĘDU ŚLEDCZEGO.
S. Seligi p. t, „Petronjusz — poeta scep
Bank Polski 163.00—162,00. — Bank Dy Starachow ice 64,50.
tyk" z cyklu bezpłatnych wykładów Col
Ju tro rozpocznie się w Sądzie Okręgo skontowy 130,00. Bank Tow. Spółdz. —,—.
Rubli 100 złotem 468,00. 100 złotych w
legium Publicum —■urządzanych przez W ol wym sensacyjny proces Kurnatowskiego i Bank Zachodni 30,00. Bank Ziedn. Ziem Pol, złocie 172,00. Listy Zastawne zlotęw e słab
ną Wszechnicę Pokką (Śniadeckich 8, par jego towarzyszy z urzędu śledczego.
3.30 Bank Zw, Sp. Zarobk. 87.00. Kijewsk. sze i bez ruchu. Obroty akcjami b. małe.
ter, -wejście główne).
I. K.
80.00. Siła 100.00 Chodorów 178,00 Czersk 1,03
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Michaelkfrchplatz 13. Oddział 239.
swój adres lub acres kogoś ze znajom ych, a wówczas otrzyma

ZUPEŁNIE

oraz O T O M A N Y
n a jta ń sz e żró«
d ło l Nowych, uży
wanych. R a ta m i i
g o tó w k ą
L e s z n a 3 3 — 10.

LECZNI CA
„Ig!.i !

Kroniki pism codziennych, prowadzą stałą rubrykę sam o
bójstw. Czvtelnlcy pism spotykają się bardzo często z kom en
tarzem do licznych wypadków o debrania sobie życia, że przy
czyną tragedji tego lub innego człowieka był
rozstrój ner
wowy. Lekarze całego świata, walczą z tym chorobliwym
stanem u swoich pacjentów, którzy jako chorzy na nerwy, są
leszcze uleczalni.
Ile dni ma rok, tyle bezsennych nocy spędzają chorzy
l1® nerwy, a podczas swoich cierpień m yś'ą tylko nad tern,
lak je skrócić |ak położyć kres bezgranicznym mękom. Roz
maitego typu bóle głowy, szum w uszach, jakieś nieokreślo
ne rysunki przed oczami, kurcze mięśni, zaburzenia w trawlen u wszystko to, stwarza niezdolność do pracy, a jest obja
wem chorych, wycieńczonych nerwów.
Ludzie pow ojenni, to m aterjał znakpm ity na chorych
nerwowo, to falanga stałych bywalców w poczekalniach le
karskich to kadra samobójców.
w walce o zdrowe nerwy, o zdrowe pokolenia na pierwszy
| plan, wysuwa się oryglnalnv środek leczniczy, znany na sze- rokim świecle pod nazwą: K o l a . L e c i t h i n .
Liczne świadectwa, stwierdzają że K o la - L e c ith in ,
stwarza jako środek leczniczy nieraz cuda, doprow adza właś
ciwe substancje odżywcze do najdalszych punktów obiegi krwi,
dodaje otuchy, utrzym uje człowieka w świeżości I młodości.
O skutecznem huczeniu, przekonać się łatwo każdy może Je
żeli w ciągu na|b,izszych dwuch tygodni nadeśle do firmy

HEBLE

Przychodnia L e k a rz y S p e
c ta lis tó w S e n a to r s k a 10.
Dla chorób w e n e r y c z n y c h ,
skórnych, niemocy płc. naświetU roentgen, lampą kw ar
cową, C z y n n a 9 r.~ 9 w. i od
4 — 6 przyjmuje lekarka ko
biety i dzieci. N i e d z i e l e
i święta od 10—3. W izyta 3 zł

Dr. Jan flłapln
K r ó le w s k a 31.

E M U L S J I SCOTTA ł

D A R M O

p r a w ie

SUKNIE wełniane 18.—zł.
PRZEŚCIERADŁA
6.50
ŻAKIETY wełniane
18.—
SUKNIE w ełn.str. 24.— ,,
KOSZULE męskie znfir 6.50
SUKNIE cr. d. chin 50.— ,.
Kalesony męskie para 6.50
BLUZKI wełniane 7.50,,
SZLAFROKI ciepłe 1 8 .- ,,
KOŁDRY
12.—
U w a g a : Zaprowadziliśmy dział bardzo strojnych balowych
sukien po cenach niskich.

Bracia ZANDER, M arszałkowska 88,
Oryginalne Am erykańskie

b e z p ł a t n i e

małe pudełko K. o I a - L e c i t h i n I pouczającą broszurę.
W broszurce te], znajdują się wskazówki dla uspokojenia
chorych nerwów, n apisane św ietnie przez lekarza specjalistę,
który sam walczył' ze swojemi chorem l nerwami. Nie należy
tracić sposobności i jeszcze dziś zamówić p r ó b n e pudełko
Kola .L ecithin.
*
K

na raty po 5 zł. tygodniowo.

Robotnicy popierajcie sw o je pism o codzienne

Marszałkowska 38 m. 20.

Korespontfenw jęz y k a c h

ł* ',l
lU u /

o b c y c h , bu 
chalterów, h and lo w 
ców, kasjerów poleca
P aństwow y Urząd Po
średnictw a P r a c y ,
Warszawa, Ciepła 21,
telefon 232-16.

m T a u łte

Ch. sk ó r n e wener. a n a  go n a próżno! Zapisz
lizy, n ie m o c pic. Lecz. sie n a Kursy Sam oświatłem. 9 —8Vz. Nie ch o d o zam o ż n y m I pracją cy m
uwzględn.
Jero
zolimska 27.

P R !L I ń SKIEGO,

Ogłoszenia
drobne Skrzypek
A)ZEGAR!

p ed a-

9°g-

Udziela gry gru n to w 
Przygoto
śc ie n  nie tan io .
wuje do. k o n se rw a to 
ne.
zegarki,
pierścionki, rium. Żelazna 64-25,
obrączki, kolczyki na Praga: Targowa 46-44.
raty bez zaliczki Zeą arm lstrz G u tm a c h e r
S m o c z a 21 m ie s z k a 
n ia 23 r ó g Dzielnej.
okryć zimowych plu
szowych, b arankiem
przybranych I futrem
przeszło półwiekowej od 100 zł., bez futra
egzystencji, n a j t a n i e / od 50 zł., suknie je
w prawdziwym składzie dw abne 35 zł., wełnia
ne 15 zł. Unkiewicz,
fabrycznym Kemplsty
C om pany, P lac Z b a Hoża 54—2.
wiciela, M arszałko
wska 41,

W yprzeda!

Maszyny vr

n akry 
cia
I gqalan
alan te
terja
rja z dłu go 
letnią gw arancją za
trwałość srebrzenia.
Ceny niebywale nis
kie — sp ecjalnie dla
reklam y. Przesyłki n a
koszt firmy. ,.Luxe",
Je ro z o lim sk a 4. Teł.
171-53. Przyjmujemy nadzwyczajny wybór.
platery do o d n a w ia  C hm ielna 41 ró g Mar
nia.
szałkowskiej.

PLATER!,

t f l i y t l l Czapnictwa
f U l l j y Towarzystwa
Ochrony Kobiet przyj
m u ją zapisy nowych
uczennic. Informacji
u dziela S ekretarjat
Tewarzystwa ul. Czac
kiego 10 w godz. od
10 do 2 pp.

M E B L E lfK ^ ,

Radio

te ehn. „R adjosprzęt"
Marszałkowska 78 p o
lecają swe znakomite
radjo od biorniki o r a z
duży wybór akcesoryj.

„ROBOTNIK**, niedziela, 15 stycznia.

O T W A R C IE IN STY T U TU B A D A i) CHEMICZNYCH TEATR I MUZYKA

STAŁA KOMUNIKACJA POWIETRZNA
MIĘDZY ANGLJĄ I AMERYKĄ

Dziś u teatrach m i e j s k i c h
W ielki
o 3-ej pp. „M-me Butterfly"
o 8-ej w. „Lakme“
Narodowy
o 3.30 pp. „Pan Damazy"
o 8-ej w. „Lekarz miłości"
Letni
o 4 pp. „Orlęta" (Serce matki)
o 8 ej w. „Szkoła wdzięku"
T eatr Wielki. Dziś o godz. 3 popoł. „But
terfly"; wieczorem „Lakme". W ponie
działek przedstaw ienie zawieszone, we w to
rek trzeci występ gościnny p. R. Pfiffer-Lax
w „Trubadurze".
T eatr Narodowy. Dziś „Lekarz miłości".
O godz. 4 popoł. „Pan Damazy".
W dniu wczorajszym w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej nastąpiło
T eatr Letni. Dziś „Szkoła wdzięku".
uroczyste otwarcie Insytutu Badań Chemicznych na Żoliborzu. Fotograf ja nasza
O godz. 4 popoł. po cenach zniżonych
przedstawia okazały gmach Instytutu.
„Orlęta".
T eatr Polski. Dziś pożegnalny w ystęp w
„Moralności Pani Dulskiej" p. M. Hubner.
O godz. 4 popoł. ostatni raz po cenach
W porozumieniu z rządem angielskim podjęło pewne konsorcjum budowę
zniżonych „Aby żyć".
statku powietrznego R. 100, przeznaczonego do utrzymywania stałej komunika
T eatr Mały. Dziś „Ósma żona Sinobrode
DZISIEJSZE ZAWODY SPORTOWE.
cji między Anglją i Ameryką. Budowa statku ma być ukończona latem r. b.
POSIEDZENIE LIKWIDACYJNE
go”P. Z. P. N.
Na strzelnicy SKS, (Nowy Świat 35) do
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O godz. 12 w poł. po cenach najniższych
kończenie zawodów strzeleckich o nagrodę
Wczoraj odbyło się w lokalu Okr. „Świt, dzień i noc". O godz. 4 popoł. „Nowi
„Znicz", Śniadeckich 5. Dziś „Bolszewicy". • ,,Phaeton" Saint-Saensa Solista skrzypek
zbiorową.
Kom. Robotn. posiedzenie likwidacyjne
„Czerwony As". Dziś prem jerą rewji p. Józef Kamiński odegra poem at ChaussoW sali szkoły Ronthalera o godz. 10 do P. Z. P. N. W posiedzeniu wzięli udział Panowie".
„Biały karnawał".
na. Dyryguje p. Ozimiński.
T
eatr
Praski.
Dziś
o
godz.
4
popoł.
i
o
kończenie turnieju siatkówki.
delegaci wszystkich O. Z. R. N-ów, a godz. 8 wielka rew ja z udziałem artystów
T eatr dla dzieci w „Capitolu" (ul. M ar
Szopka gwiazdkowa w sali K onserw ato
W sali M agistratu w alne zebranie Ligi.
między innymi tow. tow. Jerzy Micha teatru Nowości. O godzinie 12 w południe szałkowska Nr. 125). Dziś o godzinie 12,15
rium. Dyrekcja sali Konserwatorium u rzą
Następnie (prawdopodobnie w poniedziałek)
łowicz, M. M atter, oraz kpt. Kobos. „Betleem Polskie".
w poł. premjerą baśni fantastycznej W. Szel- dza jeszcze jedno przedstaw ienie szopki
odbędzie się pierwsze w alne zebranie połą
Przewodniczącym obrano prezesa P. Z.
lera „Zaczarowana wróżka Ostronóżka"
Operetka w „Nowościach". W niedzielę
gwiazdkowej dla naszych milusińskich w
czonych organizacji piłkarskich oraz wylo
P. N. p. Centnarowskiego. Złożył on o godz. 4,30 popoł. operetka „Orłów” z L.
Jubileusz Mieczysława Frenkla. W śro niedzielę o godz. 4 popoł.
t
_ j; .
sowane zostaną term iny rozgrywek na se
sprawozdanie z działalności ustępujące Messal. Najbliższą prem jerą teatru Nowości dę, dnia 18 b. m„ w teatrze Wielkim, od
zon nadchodzący.
Przedstaw ienie dla dzieci w „Nowościach".
go Zarządu, oraz przedstawił zebranym
będzie rew ja-operetka „Piękność z Nowego będzie się uroczystość jubileuszu najznako
W lokalu Z.Z. (Wiejska 11) o godz. 10 w al
W
niedzielę o godz. 12 m. 30 w poł. odbę
tło zatagru.
mitszego artysty polskiego, senjora artys
Jo rk u ”.
na zgromadzenie W arsz. Okr. Związku Pły
dzie się przedstaw ienie dla dzieci. O de
tów
teatru
Narodowego,
M
ieczysława
F
ren

Na wstępie swego przemówienia p.
Dziś o godz. 8 wiecz. rewja p. t. „Tylko
wackiego.
kla. Na uroczystem przedstaw ieniu jubilat grane będą sztuki „Pan K otek był chory",
Centnarowski w bardzo ostry sposób u nas".
„Koza, kózka i wilk", „Tajemniczy gość",
IMPREZY ROBOTNICZE R. K. S. SKRA.
skrytykował stanowisko prasy burżuaW ielka rewja w Teatrze Nowości. Rewja. w ystąpi w roli Piotra w „Zrzęd noś ci i prze „Psotny Ignaś".
R. K. S. Skra organizuje w dniu 22 b. m.
korze'* oraz Podczaszyca w „Hrabinie"
zyjnej, które przyczyniło się jedynie do „Hokus - pokus".
„pierwszy krok" cięikoatletycany dla klu
„Juljusz Cezar" w teatrze Polskim. Od
Perskie Oko, Jasna 3. Codziennie rewja (III akt)). Pozatem dany będzie balet „W e
pogłębiania kryzysu. W wielkim uzna
bów robotniczych, zaś w dniu 29 b. m. —•
sele na wsi”. Początek o godz. 8 i pół w. sześciu tygodni odbywają się przygotowania
niem natomiast podkreślił mówca, sta „Tik Tak".
międzyklubowe zawody bokserskie robot
nowisko prasy robotniczej, która stojąc
Qui Pro Quo, Codziennie „Typki z Qui
Z Filharmonji. Dziś odbędzie się p ora sceniczne do wprow adzenia na scenę teatru
nicze. Obie te imprezy odbędą się w sali
nek poświęcony Berliozowi i Lisztowi, Dy Polskiego arcydzieła Szekspira „Juljusz Ce
na straży moralności i etyki w sporcie, Pro Quo".
R. K. S. Skra przy uł. Okopowej 43.1
stanęła po stronie P. Z. P. N. W imie
T eatr Sensacyj (Karowa 18). Dziś sztuka rygować będzie p. St. Wie chowie z z Pozna zar". T eatr Polski w styczniu 1914 r. wy
BOKSERZY-ROBOTNICY MAJĄ JECHAĆ niu P. Z. P. N. ł zebranych delegatów, Szymona Gantillona p. t. Maya".
nia. Udział biorą p.p. A. Comte-Wilgocka stawił pora z pierwszy dzieło to w W arsza
wie z doskonałym rezultatem . Publiczna
DO RYGI.
wyraża p. Centnarowski serdeczne po
Cyrk. Dziś o g. 8.15 wiecz. niesamowita (śpiew) i Szymon M armor (fortepian).
Dowiadujemy się, że na wielkie robotni dziękowanie prasie robotniczej, a w atrakcja: wyścig; samochodów, prześciga
Dzisiejszy popołudniowy koncert symfo próba generalna odbędzie się dn. 19 b. m..
cze międzynarodowe zawody bokserskie w szczególności „Robotnikowi" i „Naprzo jących się w powietrzu.
niczny zaw iera w programie symfonję Dwo- w czw artek, na dochód Bśbłjoteki dla d zie
Rydze w dniu 4 lutego pojadą praw dopo dowi",
a swoje idefjwe stanowisko w Hoża 29. Dziś rew ja p. t. „Pierzemy bez rzaka „Z Nowego Świata", poem at symfo ci, 20 b. m., w piątek, oficjalna premjerą.
dobnie bokserzy polscy.
bólu".
niczny „W ełtaw a" i poem at symfoniczny
sprawie zatargu.

ZE SPORTU

ARKADJUSZ AWERCZENKO.

ŻÓŁTA PRASA
(Humoreska)*
I.

Sam jest różowy, tużurek ma szary,
kraw at czerwony, zaś prasa, w której
pracuje — jest żółta.
O sobie wyraża się zawsze otwarcie
i ambitnie:
— Wygrzebuję pieniądze z rynsztoka
— żeby ich djabli porwali! —
— Z jakiego rynsztoka?.
— G azeta nasza rynsztokowa! Nie
rozumiem, jak publiczność może czytać
taką szmatę?...
— Dlaczego nie?...
— Toż tę gazetę redagują w prost kry
minaliści! Pan nie w ierzy? Ja k Bozię
kocham! Każdy jej współpracownik jest
zdolny i do szantażu i do złodziejstwa,
a jeśli mu Pan zagwarantujesz bezpie
czeństwo osobiste — to naw et i do
morderstwa...
— Czyżby?
— Bez wątpienia!
— To dlaczego Pan tam pracuje?
— Praca bardzo lekka! Ot, ool Pisz,
bracie, o ozem chcesz, blaguj sobie, co
ci się żywnie podoba i zbieraj grosze
do kieszeni! Pan nie w ierzy? Jak Boga
kocham!
Spytałem z niedowierzeniem:
— Czyż rzeczywiście można zmyślać,
co się podoba?
— Upewniam Pana, że tak! No, coby
Pan naprzykład chciał, żeby jutro sta
ło o Panu w naszej gazecie?
Roześmiałem się:
— Napisz Pan, że bardzo lubię ostrygi.
Dobrze! Jak ostrygi, to ostrygi.,..
Nazajutrz rano przeczytałem , ku wiel
kiemu swemu zdumieniu w gazecie, w
której pracow ał ów różowy młodzie
niec, co następuje:
Ankieta:
„Czy ostrygi są pożyteczną potrawą?"
W obec panującej teraz epidemji cho
lery zajęliśmy się pytaniem: czy nie są

z tego względu szkodliwe ostrygi? Z
— Jak to jak? Sam! Dla nich to prze
tego rodzaju pytaniem zwróciliśmy się cież lepiej! Tak, czy owak, Teklama!
najpierw do:
J a swoje spełniłem... Dziękuję Panu za
ostrygi. Chce Pan to jeszcze co sfabry
Doktora Kopytowa.
kujemy?
— Widzi Pan, — odparł sympatyczny
— Nie, dziękuję Panu... Ale powiedzlekarz —w gruncie rzeczy ostrygi są
no Pan — zagadnąłem — czy z rzeczy
pożytecznym pokarmem, ale, natural
wistymi wypadkami Pan tak samo po
nie, nadmierne spożycie może wywołać
stępuje?...
niepożądane skutki.
— Nie, tam trzeba być osobiście. Pan
Zainterpelowana z tejże racji popu
teraz wolny?
larna śpiewaczka
— Owszem, bo co?
pani I. O. Smiatkina
— W łaśnie pewien „człowieczek” za
strzelił się... Mam pojechać sprawdzić...
oświadczyła co następuje:
— Nie wiem, nie jadam ostryg. Kil Czy nie raczyłby Pan ze m ną?
— Hm... I owszem.
kakrotnie chciano mnie tego nauczyć,
Pojechaliśmy.
ale niestety, bezowocnie!
„Człowieczek", który palnął sobie w
Po powrocie z M arjenbadu popularna
śpiewaczka znacznie poprawiła się i łeb, leżał na stole, ale ja zainteresow a
łem się nie nim, lecz różowym młodym
wygląda wyśmienicie.
— .No, a jak tam zagranicą? — spy człowiekiem, reporterem .
tałem ją. Uśmiechnęła się, rzekła:
— Ach, to pani, witam panią!... Po
— Nieźle!
zwoli Pani przedstawić się: jestem
Trzecią osobą, do której zwróciliśmy współpracownikiem dzienników stołecz
się z interesującym nas pytaniem był: nych. A ten pan, to mój znajomy. Bar
dzo mi przyjemnie. Ja k się Pani po
Redaktor satyrycznego tygodnika
wodzi?
p. A. Awerczenko.
Kobieta wyjęła chustkę z kieszeni i
— Ostrygi! — zawołał p, Awerczen
ko. — Lubię je bardzo! W ątpię, by mo odwróciwszy się, wyszeptała:
— Ja k Pan widzi... Jedyny syn był.
gły być szkodliwe! Mówię, naturalnie,
W
szystkie moje nadzieje! Nie w ytrzy
o świeżych ostrygach!
— No, a jak tam cenzura?,., dusi was mało młode serce.
— Hm... Rzeczywiście... Bywa i tak...
bardzo?... — zagadnęliśmy cen,onego
A
notatkę jaką zostawił?
redaktora.
— List... do mnie
Dla kochanej
Ten uśmiechnął się:
Mamusi.."
— Jeszcze jak!
— Tak, tak... Czy można zobaczyć?
II.
— Co zobaczyć?
Przy spotkaniu ze mną, różowy mło
— No, ten list! Oddam potem...
— Co? W szakże to dla mnie naj
dzieniec zaśmiał się, uścisnął mi rękę i
spytał:
świętsza rzecz!
— Czytałeś Pan?
— Najświętsza?... Aha!
Młodzieniec wyjął notatnik i zapisał:
— Ba! Jednakowoż... Czy rzeczywi
„Najświętsza rzeoz —• oświadczyła
ście rozmawiałeś Pan w tej kwestji z
doktorem Kopytowem i ze śpiewączką m atka..."
— Dzięki Pani. Jeszcze jedno pyta
Sm iatkiną?
— Dzieciak z Pana! Doktór mieszka nie: kiedy Pani wpadła do pokoju, to...
n a Wasilewskim Ostrowie, a willa pani zastała Pani syna w agonji, czy jak?
M atka zakryła tw arz rękoma.
Smiatkinej aż w Nowej Wsi! Sami do
— Był już martwy.
rożkarze kosztowaliby mnie ze dwa
— A zatem agonji już pani nie zasta
ruble!...
ła? Ja k a szkoda. A jaki system ?
— Więc... jakże Pan się urządza?

— Czego?
— Rewolweru.
— Nie zauważyłam. Miałam to głowę
do takich i rzeczy?...
— A powiedz mi Pani... Pani, ma się
rozumieć, bardzo żałuje nieboszczyka?
— Niby syna?!
— Tak... tak... syna... ależ, naturalnie!
Ja to dobrze rozumiem. No, ale pewno
zostało pani jeszcze trochę dzieci?...
Zerwałem się i schwyciłem za rękę
owego różowego młodzieńca.
— Chodźmy stąd!
— Zaraz, zaraz... Pozwoli pani je
szcze, że ją zapytam: czy też kucharka
pani nie widziała agonji syna?
— Daruje Pan, lecz zbyt boleśnie mó
wić o tern wszystkiem.
— Aha, dzięki! Hh... hm... To przyno
si pani zaszczyt!...
Położył na kolanie notatnik, odnoto
wał:
„M atka złamana bólem. — Ciężkie
wspomnienia. — System nieznany .
— A teraz jeszcze jedno pytanie: czy
bardzo pani w pierwszej chwili zdziwiła
się, gdy go zastała leżącego na podło
dze, zamiast na łóżku?
Schwyciłem go za rękę i pociągną
łem za sobą.
III.
Tegoż wieczór izawiózł mnie do te a 
tru na prem ierę sztuki, o której pole
cono mu napisać recenzję.
Kiedyśmy przyjechali, właśnie skoń
czył się akt czw arty i pozostawał
piąty.
—• Czy pójdziemy na piąty? — spy
tałem.
—- Nie warto! Komu to się pan kła
niał przed chwilą?
■
— To jeden znajomy. Bo co?
— Zapytaj się pan,—jak tam sztuka?
Poszedłem do znajomego i wszczą
łem z nim rozmowę. Tuż obok foyer, o
krok może od nas, stał sobie ów różo
wy młodzieniec i, z wyrazem znudzo
nego gapia, gorliwie przyglądał się wi
trynie z portretam i aktorów.
— Sztuka? Hm... jakby tu panu po
wiedzieć. Jest to jedna z tych sztuk,
które przyjęto nazywać „scenicznem i'.

Sztuika beztreściwa, ale autor sprytny i
doświadczony — i to go ratuje. Temat
także stary! „A krobaci filantropii" —
wszak o tem pisał jeszcze Grigorowicz!
Dekoracje niezłe, zato reżyserja nie
szczególna... Bardziej interesującą była
w roli Eugenji — Barańska. Reszta —
ot, ta k . sobie! Zresztą, po pier wszem
przedstawieniu sądu wydać niepodo
bna...
Od strony witryny z fotografjami do
leciał mnie szept...
— Zapytaj go pan, czy autora wywo
ływano ?
— A autora wywoływano?
— Nie było w teatrze. Powiadają,
że chory, przeziębił się, czy coś w tym
rodzaju...
Różowy młody człowiek niespodzia
nie obrócił się ku mnie i rzekł:
— No, żegnam pana. J a już jadę. Mu
szę jeszcze zdążyć do redakcji.
Nazajutrz rano w tej samej gazecie,
w której była ankieta o ostrygach,
przeczytałem oto tak ą recenzję z
wczorajszej sztuki:
„....Jeszcze popularny pisarz Grigorowicz dotknął się był palącej spiawy
„akrobatów filantrofji", tych obłudnych,
przesiąkniętych blagą i fałszem ludzi.
Ten sam tem at wziął za podstawę do
swej sztuki autor „Śmietanki społeczeń
stwa". Temat, co prawda, nie nowy, ale
doświadczenie sceniczne, jak również
znajomość teatralnych gustów publicz
ności, ocaliły tym razem twór autora.
Graną była rzecz — z wyjątkiem pani
Barańskiej, k tóra odtworzyła wizeru
nek pełen szczerości — bardzo prze
ciętnie, aczkolwiek wszyscy dołożyli
starań, nie wyłączając także i suflera.
Zresztą po pierwszem przedstawieniu
wydać sądu niepodobna... Reżyserja
sztuki nie podobała się nam. Gdzież był
reżyser? Ocaliły sytuację dekoracje,
rzeczywiście piękne i wykonane z
■wielkim gustem. Publiczność próbo
wała wywoływać autora, ale,, niestety,
nie było go w teatrze! Ciężki rodzaj
bronchitu przykuł utalentowanego au
tora „Śmietanki" do łóżka, Ach, ten
nasz północny klimat!"
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