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TEORJA I ZYCIE
Obóz t. zw. sanacyjny sform ułow ał
jłiż swój program rozw iązania pol
skiego kryzysu ustrojowego. Związek
Naprawy Rzeczypospolitej uczynił to
najbardziej w yraźnie i jasno, rzuca
jąc hasło „system u prezydencjalnego na w zór Stanów Zjednoczonych
A m eryki Półn. „Kurjer Poranny"
i poniekąd „Głos Prawdy" zadaw ałniają się narazie ogólnikowym po
stulatem „w zm ocnienia w ładzy w y
k o n aw czej"; w gruncie rzeczy w k ro 
czyły na tę sam ą w zasadzie drogę.
Polska P a rtja Socjalistyczna i P.
S. L. „W yzw olenie" obstają katego
rycznie przy dem okracji parlam en
tarnej. Różnicę w poglądach na za
gadnienie ustroju Państw a możemy
tera z ująć mniej - w ięcej ściśle.
Popełnilibyśm y w szakże — i jedni,
i drudzy — błąd zgoła podstaw ow y,
gdybyśmy chcieli sprow adzić całą
spraw ę do dyskusji praw no - kon
stytucyjnej.
Życie państw ow e nie jest sem inar
ium uniw ersyteckim , niem a nic
w spólnego z rozum owaniem , o p ar
tym na teorjach, k tó re ktoś ocenia
w oderw aniu od w arunków czasu i
miejsca, w oderw aniu od rzeczyw i
stego uk ładu sił społecznych, od cha
ra k te ru epoki dziejowej, od sytuacji
gospodarczej, politycznej, ku ltu ral
nej św iata. Sylogizmów profesor
skich i publicystycznych najczęściej
niepodobna przystosow ać do zjawisk
pow ikłanych, trw ających w ciąż w
rozw oju, zmiennych, jak fala m or
ska, splątanych ze sobą niby korony
drzew na w ichrze. I jeżeli ktoś
staw ia pytanie tak : czy nie będą
w spaniałem i rządy idealnie m ądrego,
dobrego i bezpartyjnego P rezydenta,
k tó ry skupi dokoła siebie idealnie
fachow ych m inistrów, stw orzy ideal
nie spraw iedliw ą adm inistrację, zaj
mie idealnie bezstronną postaw ę w o
bec w szelkich grup ludności itd.? —
ten ktoś p o trafi zapew ne porw ać
w ielu piękną
konstrukcją te o re 
tyczną.
R zecz naturalna, mógłbym mu od
pow iedzieć z rów ną słusznością opi
sem idealnego Sejmu, złożonego z
idealnie rozum nych posłów. Obiedw ie kom binacje nie posiadają abso
lutnie żadnej praktycznej w artości,
bo id e a \- nie spacerują po ziemi, bo
K onstytucje, obliczone na idealnych
ludzi, układano w końcu XVIII stu
lecia; dzisiaj obyczaj te n dawno za
rzucono.
Zagadnienie istotne leży w mnej
płaszczyźnie, jest i głębsze i . tru d 
niejsze bez porów nania.
E uropa przeżyw a kryzys kapitali
zmu. D otychczasow e form y orga
nizacyjne i praw ne tw órczości go
spodarczej przestały
w ystarczać.
K lasa robotnicza osiągnęła krytycz
ny punkt swego rozw oju: jeszcze
zbyt mało sił, by móc ująć pełnię
w ładzy w swoje ręce, już zbyt dużo
sił, by pozostaw ać w roli „przedm io
tu " czyjegokolw iek rządzenia. Dwa
m ocne ruchy dążą z dwuch krańców
cło rozstrzygnięcia poprzez przem oc:
faszyzm i komunizm. Droga prze
m ocy oznacza możliwość katastro fy
gospodarczej i cywilizacyjnej. Ko
munizm rodził dotąd w szędzie fa
szyzm; faszyzm przygotow uje nie
kiedy grunt dla komunizmu, przygo
towuje go zaw sze dla Rewolucji.
„System prezydencjjalny" um oż
liwia klasie robotniczej wpływ na
Państw o z ^chwilą, gdy zdobędzie on a „swego prezydenta. D opóki to
nie nastąpiio, skazana jest na rolę
czynnika, stojącego poza obrębem
w ładzy państw owej. Jeżeli w Pol
sce polityka państw ow a nie będzie
ulegała wpływom bezpośrednim kla
sy robotniczej, jeżeli m asy pracują
ce nie będą uw ażały R zeczypospoli
tej za swoje w łasne „ja", za siebie
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Iw a ld e m a r a s w r ę c z y ł k u r ie r o w i p o l
skiemu ODPOWIEDZ LITWY NA NOTĘ POLSKĄ
KOWNO, 16 stycznia. (PAT). Prem odpowiedź na notę polską. P. Tarnow
ier litewski, p. W aldem aras doręczył ski wyjeżdża z Kowna jutro, t. j. we
dziś wieczorem specjalnemu wysłanni wtorek o godz. 11-ej przez Rygę do
kowi rządu Polskiego p. Tarnowskiemu Warszawy.

PRASA LITEWS A 0 PROPOZYCJACH POLSKI
Kowno, 16 stycznia. (PAT). Urzędo
wa „Lietuva" zamieszcza artykuł w stę
pny p. t. „Anioł Pokoju", w którym
pisze: Do Kowna przybył już polski anioł pokoju ze specjalnem pismem m i
nistra Zaleskiego, w którym, jak dono
szą z Warszawy, rząd polski przewidu
je rozpoczęcie jeszcze w styczniu w
Rydze rokowań w sprawie nawiązania
komunikacji kolejowej, pocztowej, tele
graficznej i telefonicznej, uregulowania
kwestji Niemna, — jednem słowem cho
dzi o nawiązanie zupełnie normalnych

stosunków z Litwą. Nic natom iast nie
słychać o zamiarach Polski poruszenia
kwestji trak tatu suwalskiego lub Wilna.
Należy przyznać, że Polacy obrali dość
sprytną taktykę, nie żądając bezpośred
niego zrzeczenia się przez Litwę praw
do Wilna. Polacy nie żądają nic szcze
gólnego, tylko nawiązania z nam ’ ko
munikacji kolejowej. Nawiązanie bez
pośredniej komunikacji kolejowej pomię
dzy Kownem a Wilnem, byłoby równo
znaczne z uznaniem istniejącej linii demarkacyjnej, jako granicy.

ALBERT THOMAS JEDZIE 00 POLSKI
Genewa, 16 stycznia,
dając się do Katowic.

(PAT.).

A lbert Thomas opuścił dzisiaj Genewę, u-

ŁOTWA PROTESTUJE PRZECIW ZBURZENIU
LINJI KOLEJOWEJ WILN0-LIBAWA
Ryga, 16 stycznia. (PAT). Poselstwo
łotew skie w Kownie poczyniło kroki
dyplomatyczne u rządu W aldemar asa w
sprawie zdjęcia szyn na odcinku linji
kolejowej Libawa — Romny, znaj
dującym się na terytorjum
iitewskiem, którego to zdjęcia dokonano wi
docznie w celu odwrócenia od portu ło-

PREZYDJUM G. K. W.
Dziś, we w torek o godz. 5 popoła- [ siedzenie prezydjum C. K. W.
dniu w lokalu redakcji „Robotnika" poSekretarjat Generalny.

PRZED ROKOWANIAMI P0LSKO-LITEWSKIEMI
KIEDY POWRÓCI Z KOWNA P. TARNOWSKI?
P. Adam Tarnowski, wyższy urzędnik twą w końcu stycznia w Rydze, — po
Min. Spr. Zagr„ który zawiózł w tygo wrócić ma do W arszawy wraz z odpo
dniu ubiegłym do Kowna notę Rządu wiedzią Rządu Litewskiego we środę
Polskiego, proponującą wszczęśda roko nadchodzącą.
wań bezpośrednich między Polską a Li

ZNOWU „PR0WIZ0RJUM?"
Podobno uregulowanie poborów p ra cem stycznia — pierwsza i w dn. 1 mar
cowników państwowych ma się znowuż ca — druga.
sprowadzić do „jednorazowego dodat
Istota sprawy uległaby tedy dalszej,
ku", płatnego w dwuch ratach: z koń setnej z kolei, zwłoce.

WYBORY 00 SĄDU ROZJEMCZEGO PRZY ZAKŁA
DZIE UBEZPIECZEŃ 00 WYPADKÓW we LWOWIE
PRACOWNICY UMYSŁOWI GŁOSUJĄ NA LISTĘ KOMISJI
CENTRALNEJ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

W niedzielę, 22 stycznia, odbędą się czewski, 7) Korneljusz Ślusarski, 8) Lu
wybory jednego „asesora" i 10 zastęp dwik Supiński, 9) Michał Szadkowski,
I tewskiego tranzytu towarów ze wscho ców do Sądu Rozjemczego przy Zakła 10) Aleksandra Szastunowa, 11) Edward
dniej części Polski z chwilą otwarcia dzie Ubezpeczeń od Wypadku we Lwo Włoczkowski,
granicy polsko - litewskiej. 0 ideby wie.
Rada Okręgowa Centralnej Organiza
Lista kandydatów Komisji Centralnej cji Związków Zawodowych Pracowni
demarche poselstwa nie dało pomyśl
nych wyników, wówczas oczekiwane Klasowych Związków Zawodowych w ków Umysłowych wzywa wszystkich
pracowników umysłowych, by głosy
jest nowe wysłanie noty z oficjalnym Polsce zawiera nazwiska następujące:
1) W acław Bocżkowski, 2) Jan Boru- swoje oddali w da. 22 stycznia na tę
protestem .
szewski, 3) Edward Chłosta, 4) Jan Gó właśnie listę.
ra, 5) W acław Koral, 6) Michał Mar

KONFERENCJA PANAMERYKAKSKA
Hawana, 16 stycznia. (PAT). O tw ar
cie konferencji pan-am erykańskiej na
stąpiło o godz. 10.30. Ponieważ na po
siedzeniu inauguracyjnem mają być
wygłoszone tylko dwa przemówienia
prezydentów: Mahado i Coolidge'a, po
siedzenie zakończy się prawdopodob
nie przed południem. Pierwsze posie
dzenie plenarne konferencji rozpocznie
się w środę rano.
Havana, 16 stycznia. (PAT). Na niaugtłracyjnem posiedzeniu
konferencji
panamerykańskiej, zabrał pierwszy głos
prezydent Kuby — Mahado, witając

przybyłych na konferencję delegatów.
Prezydent nie uczynił w swem prze
mówieniu żadnej aluzji do drażliwych
zagadnień amerykańskich. Natomiast oświadczył on, iż pod panamerykamrmem
rozumie współpracę państw am erykań
skich w najlepszej harmonji, w imię po
wszechnego pokoju.
Z kolei zabrai głos prezydent Coolidge, który również mówił głównie o do
datnich stronach współpracy państw
am erykańskich i nie dotknął wca e za
gadnienia nikaraguańskiego.

NARADY MINISTRÓW PAŃSTW RZESZY
NIEMIECKIEJ
Berlin, 16 stycznia. (PAT). Dziś
zed południem o 10-tej rano w
onferencyijnej sali pałacu kancler
skiego rozpoczęła się pod przew od
nictwem kanclerza Rzeszy konferen
cja rządu Rzeszy z prem ieram i i mi
nistram i 18 państw związikowych R ze
szy niem ieckiej. J a k stw ierdza p ra 
sa _berlińska w naradach biertze uóział 106 m inistrów i wiceministrów.
M owę łnauiguraeyijaią wygłosił k a n 
clerz M arx, podnosząc doniosłość
obecnej konferencji i wskazując, że
jednym z głównych jej celów będzie
przygotow anie reorganizacji admini
stracji prziedewszystkiem za pom ocą
przejęcia przez Rząd Rzeszy od rzą-

dów poszczególnych krajów pew 
nych gałęzi adm inistracji ora za
pom ocą zniesienia istniejących obe
cnie enklaw . Pierw szy refe ra t o sto
sunkach m iędzy R zeszą a państw am i
wygłosił burm istrz w m, Ham burga
dr. Petersen, k tóry zgłosił w niosek
utw orzenia specjalnej komisji rze
czoznawców, k tó r by rozpatrzyła
istniejące projekty.
B urm istrz P e 
tersen w przem ówieniu swem w y
pow iedział się szczególnie za pozo
staw ieniem w całych Niemczech je
dnego tylko parlam entu centralnego',
mianowicie
parlam entu
Rzeszy
Reichstaglu.

CZY BĘDZIE STRAJK RQBOTNIKOW P0RT0WYCH W GDANSKU
Gdańsk, 16 stycznia. (PAT). W dniu ków portowych z 10.3 na 10.6 gulde
dzisiejszym odbędzie się we wszystkich nów gdańskich dziennie. Głosowanie to
związkach robotników portowych w zadecyduje równocześnie o ew entual
Gdańsku głosowanie w sprawie przyję nym wybuchem strajku robotników por
cia lu*b odrzucenia wydanego przed kil towych. Do powzięcia decyzji wymaga
ku dniami przez komisję rozjemczą wy na jest większość % głosów wszystkich
roku podwyższającego zarobki robotrn- głosujących.

TAJEMNICE URZĘDU ŚLEDCZEGO STOLICY
PROCES P. KURNATOWSKIEGO
Wczoraj rozpoczął się proces p. M.
Kurnatowskiego, b. naczelnika urzędu
śledczego w Warszawie.

Przebieg pierwszego dnia
czytelnicy znajdą na str. 4.

proces tr

NIESNASKI WSR0D CENTROWCÓW NIEMIECKICH
Berlin, 16 stycznia. (PAT.). W ło
nie stronnictw a centrow ego n astąpi
ło pew nego rodzaju zaostrzenie sto 
sunków pom iędzy grupą kanclerza
M arxa a grupą bardziej radykalnych
robotników chrześcijańsko - dem o
kratycznych z posłem Imbuschem na
czele. Przyczyną tego zatargu było
lekcew ażące
w yrażenie
k ancle
rza M arxa o .pośle Imbuschu i jego
grupie w liście, jaki kanclerz w y.
stosow ał do związku nauczycieli k a

tolickich, P oseł Imibusch wygłosił w
niedzielę w Essen w W estfalji w iel
k ą mowę polityczną na zgrom adze
niu w yborców centrow ych okręgu
esseńskiego, w której to mowie za
atakow ał bardizo ostro kanclerza za
jego oświadczenie, podające w w ąt
pliwość republikański c h arak ter par
tji centrow ej, tudzież zarzucał k ie 
row nictw u
partji
w prow adzenie
I zbyt wielu urzędników na stanowi| ska kierow nicze w partji.

STRAJK METALOWCÓW W NIEMCZECH
BERLIN, 16 stycznia. (PAT). W prze
myśle metalowym środkowych Niemiec
wybuchł strajk. Orzeczenie rozjemcze,
przyznające robotnikom podwyżkę tyl
ko 3 fen., zostało na niedzielnym zjeździe przedstawicieli związków zawo
dowych metalowców Środkowych Nie
miec jednomyślnie odrzucone. W szere
gu fabryk w Magdeburgu, Halle i Anhalcie strajk rozpoczął się dziś i miał

objąć, jak twierdzi „Vorwaerts", już
tys. robotników. Komunistyczna „W
am A bend" podaje cyfrę strajkujący
naw et na 40.000. Minister Pracy Ra
szy wezwał obie strony, pracodawci
i pracowników na w torek w połudi
do Berlina w celu przeprowadzenia i
kowań, któreby doprowadziły do żako
czenia strajku.

MUSSOLINI NAWOŁUJE 00 ZBROJEŃ
RZYM, 16 stycznia. (A, W.). Premjer
Mussolini wygłosił wielkie przemówie
nie, w którem oświadczył, iż zbrojenia
włoskie nie osiągnęły jeszcze punktu
kulminacyjnego. Obowiązkiem Włoch

jest osiągnięcie stanu zupełnego przy
gotowania do ewentualnej wojny. Mus
solini podkreślał zwłaszcza koniecznośi
wzmocnienia m arynarki i floty po
wietrznej.
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samych, za coś, za co one, a nie kto wpływ na politykę państwową. W
inny, ponosizą odpowiedzialność, __ w arunkach dzisiejszych umożliwia
byt państw ow y Polski — przy jej nam to tylko ustrój demokracji par
położeniu gieograficznym — stanie lamentarnej.
pod znakiem zapytania, pokojow a
D latego obstajem y przy niej, i są
droga do nowego ustroju zostanie dzimy, że w te n sposób służymy nie
zatarasow ana. Oto w szystko.
doktrynie, lecz życiu.My chcem y zapew nić klasie r o 
botniczej codzienny,
rzeczyw isty
M ieczysław Niedziałkowski.

0 KONTROLĘ ZBROJEŃ NA WĘGRZECH
Paryż, 16 stycznia. (PAT). Korespon
dent Havasa donosi z Genewy, że tam 
tejsze koła dyplomatyczne mają w ra
żenie, iż państwa, należące do Małej
E ntenty postanowiły wystąpić solidar
nie do Ligi Narodów i domagać się za
stosowania wobec Węgier ustalonych

przez Radę Ligi przepisów co do spra
wowania kontroli i prowadzenia odpc
wiednich badań w zakresie zbrojeń D
chwili obecnej jednak sekretarjat Li
gi nie otrzym ał żadnej tego rodzaji
noty.
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KRONIKA POLITYCZNA Z NOTESIKA
SPRAWA PARCELACJI ZIEMI

GADKI PRZEDWYBORCZE.

„Kor. W ar." donosi:
Jak się dowiadujemy, został opraco
wany projekt rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej o nabywaniu
ziemi przez instytucje do parcelacji upoważnione.
Istotną treść projektu rozporządzenia
stanowi art. V zwalniający od opłat
skarbowych i samorządowych akty na
bycia nieruchomości ziemskiej) przez
instytuqe do parcelacji upoważniane.
Dalsze artykuły projektu rozporzą
dzenia zmierzają do zagwarantowania
w drodze ustawodawczej, że nabyta bez
opłat skarbowych i samorządowych zie
mia istotnie zostanie rozparcelowana i
są wzmocnieniem przepisów zawartych
w rozporządzeniu Ministerjum Reform
Rolnych z dn. 19 stycznia 1927 r.

Program kin warszawskich pachnie
już wyborami. W szystkie niemal kina
prowadzą agitację wyborczą. Ugrupo
wania „narodowe"
wyświetlają
w
Splendzidzie film p. t „Mężczyzna z
przeszłością", w którym role główne
grają: Dymowski, Korfanty i inne
gwiazdy bogoojczyźnianc. Jedno z kin
wyświetla „Flirt z nieboszczykiem",
ilustrujący zaloty sanacji do konser
wy. Konserwa znów reklamuje się przy
pomocy wygłaszanych stale odczytów
pod tytułem: „Umarli żyją". Najwięcej
filmów wyświetlają komuniści: agitują
w „Pałace", gdzie wyświetlają „Raj na
ziemi", i w jeszcze jednem kinie, gdzie
dają „Siódme niebo". Dwa inne filmy
dają odzwierciadlenie tego, co się na
prawdę w Rosji dzieje: w jednem z kin
na Woli — „Zmierzch czerwonych Bo
gów", i w jednem z innych kin —
„Gwałtu co się dzieje...." Na stosun
kach polskich oparty jest film „Wśród
dzikich szczepów Borneo", odzwierciadłający panowanie dekretu prasowego.
Przy wyborach zrobiła się moda na
zwierzęta. Dawna Chjena zaprezento
w ała się jako kanarek, a Sanacja jako
Byk. Na kanarka głosować powinna każka uczciwie myśląca gęś, każda wrona,
każdy niebieski ptak i wogóle wszystko,
co ma ptasie mózgi. Na Byka znów od
dadzą swe głosy pokrewne mu kręgow
ce, a więc żubry, bawoły, podobno na
w et osły.
Narodowa Partja Robotnicza pójdzie
do wyborów tym razem jako Robotni
cza Partja Narodowa, czyli w skróceniu
ROPA Narodowi. Skutek wyborów bę
dzie zapewne taki, że ta gnijąca ROPA
zostanie ostatecznie wyciśnięta z ciała
narodu.
Komuniści pójdą do wyborów jako
W arszawska Ekspozytura Sowieckiego
Związku, czyli w skróceniu W. E. S. Z.
Monarchiści zawiązali już komitet
wyborczy pod nazwą organizacja W y
borcza Mężów Oczekujących Króla,
czyli w skróceniu Organizacja — WyM - Ocze - K.
Chjenochadecja jeszcze nie posiada
nazwy zdecydowanej. Proponujemy kil
ka nazw bardzo odpowiednich: np. Piasto-Chadecja, czyli w skróceniu PIACH.
Ten skrót najdokładniej charakteryzuje
trwałość i solidność obietnic tego ugru
powania. Albo może — ze względu na
handlowy charakter zjednoczenia piastochadeckiego — nazwać tę firmę Piast
et Chadecja, czyli w skróceniu PECH.
A może — Piastowsko - Chadecka —
Łatanina? Skrót byłby najodpowiedniej
szy, bo — P - CH - ŁA.
Dobrane tedy towarzystwo staje do
walki wyborczej: z jednej strony, na
strasznie skrajnej lewicy — WESZ, na
skrajnej prawicy — KANAREK, trochę
bliżej centrum — PCHŁA i WYMO
CZEK, a w samem centrum — BYK.
Przebieg walki wyborczej będzie za
pewne taki, że wesz zagryzie wymocz
ka, pchła zje wesz, kanarek upoluje
pchłę, a kanarka (wbrew staropolsk;emu przysłowiu „trącał pies kanarka")
połknie byk. A co będzie z bykiem?
Ano — da sobie z nim radę silniejsza
oden LEW - ica. Tembardziej, że — jak
twierdzą fachowcy — nie jest to wcale
byk, ale najpotulniejszy na św iede wół.

RADA MINISTRÓW.
Polska Agencja Telegraficzna upo
ważniona została do stwierdzenia, że
doniesienia niektórych pism o terminie
i porządku dziennym następnego posie
dzenia Rady Ministrów nie odpowiadają
prawdzie. Zarówno termin, jak i porzą
dek dzienny tego posiedzenia nie zo
stały ustalone.
ZJAZD PREZESÓW OKRĘGOWYCH
URZĘDÓW ZIEMSKICH.
Wczoraj o godz. 10 rano rozpoczęły
się pod przewodnictwem p. ministra
Reform Rolnych prof. dr. W itolda Sta
niewicza w gmachu Min. Reform Rol
nych, obrady zjazdu prezesów okręgo
wych urzędów ziemskich.
Zjazd zagaił p, m inister Staniewicz,
poczem dyr. Kasiński zreferował spra
wę wykonania planu prac okręgowych
urzędów ziemskich w r. 1927, w dzie
dzinie scalenia gruntów, zniesienia słu
żebności, parcelacji rządowej Państwo
wego Banku Rolnego i prywatnej oraz
akcji kredytowej min. Reform Rolnych.
Obrady zjazdu potrwają dwa dni, obej
mując całokształt zagadnień, związa
nych z napraw ą ustroju rolnego Rze
czypospolitej. (PAT).
ZMIANY NA PLACÓWKACH DYPLO
MATYCZNYCH.
W początkach lutego przybywa do
W arszawy generalny konsul polski w
Nowym Jorku przydzielony obecnie do
centrali p. Gruszka. W chwili obecnej
rozważana jest sprawa obsadzenia tej
placówki dyplomatycznej. Kandydatu
ry, jak dotychczas, nie zostały jeszcze
ustalone.
HANDLOWY ATTACHE FRANCUSKI
W WARSZAWIE.
Na miejsce zmarłego attache handlo
wego przy ambasadzie francuskiej w
W arszawie p. Gontauł-Biron, mianowa
ny został p. B ertrand Jochaud.
Z MIN. SPRAW ZAGRANICZNYCH.
Poseł czeski w Warszawie, min. Girsa wyjechał w sprawach służbowych za
granicę, zastępuje go charge d'affaires
a. i. p. Viska.
ŚNIADANIE NA CZEŚĆ P. CHARLES
S. DEWEY'A.
W dniu 14 stycznia r. b. w sali Resursy
Kupieckiej w Warszawie, odbyło się śnia
danie, urządzone przez Polsko - Amerykań
ską Izbę Handlową na cześć p. Charles S.
Dewey'a, amerykańskiego członka Rady
Banku Polskiego.
Śniadanie zgromadziło około 100 osób, re
prezentujących sfery rządowe, finansowe i
społeczne oraz licznych członków kołonji
amerykańskiej w Warszawie.

ODZNACZENIE MIECZYSŁAWA
FRENKLA.
Wczorajszy „Monitor Polski" przynosi
wiadomość o nadaniu Złotego Krzyża
Zasługi Mieszysławowi Frenklowi.
ORGANIZACJA CHŁODNICTWA
W POLSCE.
W najbliższych dniach odbędzie się
W Ministerjum Spraw W ewnętrznych
posiedzenie komisji międzyministerial
nej poświęcone zagadnieniom organi
zacji chłodnictwa w Polsce.

„ROBOTNIK" W WALCE
Z „PASTĄ"
W wydziale odwoławczym Sądu Okr.
rozpatrywano sprawę
Administracji
„Robotnika" przeciwko „Paście" w
sprawie podwyżki taryfy. Sprawę w są
dzie pokoju „Robotnik" wygrał.
Przewodniczył prezes Stankiewicz.
Sąd orzekł, iż normy ogólne prawa
cywilnego wględem umów telefonicz
nych nie obowiązują, gdyż stosować na
leży normy przewidywane w okresie
koncesji udzielonej przez Rząd, a ta
głosi, że zmianę taryf zatwierdzonych
przez Rząd należy ogłosić, stąd wnio
sek, iż zatwierdzenie przez Rząd i na
leżyte ogłoszenie wystarcza do zmiany
taryfy.
Oba te warunki spełniono, więc po
wództwo o unieważnienie podwyżki na
leży oddalić.
L K.
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NA FRONCIE.
W Y B O R C Z YM
WŚRÓD GRUP I STRONNICTW
Lista paAswowa Nr. 11
Numer ten zyskała lista Monarchi- Radziwiłła druga, „bolszewicka" część
stycznej Organizacji Wszechstanowej p. formuły uległa zmianie; brzmi to teraz:
Ćwiakowskiego, znanej dawniej pod na „wiwat król kochany! wiwat naród! wi
zwą Monarchistycznej Organizacji W ło wat wszystkie Stany!"
Listę Nr. 11, wydobytą z lamusa
ściańskiej. Za onych „włościańskich"
czasów agitacja p. Ćwiakowskiego spro XVIII wieku, prowadzi zacny weteran
wadzała się do dwuch dźwięcznych ha profesorów praw a kościelnego p. Alfons
seł: „władza dla króla! ziemia dla chło Parczewski.
pów!" Pod „dojrzałym" wpływem k&.

WŚRÓD KONSERWATYSTÓW
W ten sposób Str. Ch. N , rozbiło t.
Prezydjum Stronnictwa C hrześcijan
sko - Narodowego — powzięło uchwałę zw. Komitet Zachowawczy, ponieważ i
zakazującą członkom stronnictwa kan Organizacja Zachowawczej Pracy (ks.
dydować do Sejmu na listach, „które za Sapieha) i Str. Prawicy Państwowej
wierają nazwiska, budzące wątpliwości Narodowej (ks. Radziwiłł) z tym oto
pod względem przekonań religijnych i właśnie, „wątpliwym" pod względem
społecznych, np. na liście Bezp. Kom. religijnym i społecznym, Komitetem
prowadzą rokowania.
Współpracy z Rządem".

BLOK UKRAIŃSKI NA WOŁYNIU, CHEŁMSZCZYŹNIE I POLESIU
Donosiliśmy o nim w niedzielę. Musi Sojuz) b. posła Wasyńczuka,
my tylko sprostować jeden błąd. „Un
Stosunek zgrupowania omawianego
do", jako organizacja, do Bloku me do Bloku mniejszości narodowych nie
wchodzi; wchodzą poszczególni działa jest jeszcze wyjaśniony. Zarysowały się
cze — „undowcy" osobiście. U steru silne prądy
przeciwko Blokowi p.
Bloku stoi Związek Włościański (Sel - Grynbauma,

NA PROWINCJI
P. STAROSTA BIŁEK POZAZDROŚCIŁ LAURÓW,
NAPOLEONOWI III.
P. starosta białostocki Biłek, który
ponoć też Ongiś był farysem, zabrał się
z kolei do organizowania w „swoim"
powiecie kandydatów „oficjalnych". Za
prosił tedy do starościńskiego gabine
tu towarzystwo raczej różnorodne: klerykałów, kołtunów, chadeków, N. P. R„
rabinów, pracowników sądowych i t. d.,
i t. d.
Całe to grono powołało do życia po-

PRZEGLĄD PRASY
* Dokoła wyborów.
Ton prasy jest dotychczas dość po
wściągliwy i wyczekujący, ponieważ
front wyborczy nie jest jeszcze osta
tecznie ustalony. Zwłaszcza oblicze
„bezpartyjnego" bloku rządowego jest
wciąż zagadkowe.
Ale „Słowo" wileńskie twierdzi, że
zlepek „rządowy" jest jedyną zw artą
grupą wyborczą, a rozbicie widzi wszę
dzie, tylko nie w obozie rządowym,
gdzie tylu rozbitków znalazło schronie
nie. Natomiast pokrew na duchem re 
akcji „Warszawianka" jest do gruntu
rozżalona z powodu rozszczepienia się
katolików i w dalszym ciągu zapowia
da „ustalenie odpowiedzialności". Najazie pociesza się tem, że tylko katoli
cyzm da sobie rad ę z... komunizmem.
„Rządowcom"
organ p. Stroń skiego
przebaczyć nie może, że występują z
żądaniem wyboru prezydenta drogą ple
biscytu.
Za to „Głos Prawdy" właśnie w tem
żądaniu widzi probierz demokracji i w
polemice z ob. Thuguttem zaleca realny
pogląd na stosunki nasze. Nie tłomaczy
wsizakże, dlaczego wybór prezydenta
drogą plebiscytu ma być alfą i omegą
demokracji. Sprawa ta tylko w tedy na
biera szczególnej wagi, jeżeli porzucimy
naszą Konstytucję i przyjmiemy np. am erykańską, ale do tego przecież jesz
cze nie doszło.
„Epoka" opisuje galimatias, jaki po
w stał w obozie „katolików " w związku
z podziałem na katolików „narodowych"
(endecy) i katolików ludowych (Piast
i Ch.-D.). Każda z tych odnóg uważa
siebie jedynie za prawdziwie „katolic
ką", tak, te naw et „Polak - Katolik",
a więc już chyba najprawdziwszy
z
prawdziwych katolików, musiał przy
wołać do porządku pokłócone owieczki.

wiatowy „Bezpartyjny Komitet Współ
pracy z Rządem". Ha, cóż robić?! „Sam
pan Kirst bił krzyżaki, i pan Biłek chce
być taki"...
Życzymy tedy panu staroście powo
dzenia w żmudnej pracy nad oparciem
„Naprzód" krakow ski wyśmiewa blok
„naprawy" Rzeczypospolitej na sojuszu
„kanarkowy"
endeków, którzy połączyli
ks. kanonika z cadykiem.
Winszujemy, panie Bitek, gorliwy pa się sami ze sobą, ponieważ nik t inny
nie chciał się z nimi łączyć.
nie Biłek
Ale przyznać trzeb.a, że endecy sami,
BLOK WSPÓŁPRACY Z RZĄDEM NA ŚLĄSKU
mimo przechwałek, czują się jakoś nie
swojo w swem „wspaniałem odosobnie
W okręgu Cieszyn pierwsze miejsce na I rykał), drugie — N. P. R„ trzecie
liście t. zw. popularnie Bloku p. Gra- Bobek („Piast"),
niu". Bo oto dosiadają swtej starej
żyńskiego otrzymać ma ks. Londzin (kle- ‘
szkapy nacjonalistycznej i obnoszą po
rynku wyborczym swą zbrukaną „czy
KONFERENCJA P. P. S. OKRĘGU POMORSKIEGO
stość": patrzcie, PPS. łączy się z Niem
W niedzielę, dn- 15 b. m„ odbyła się Grylowski, 2) tow. Guziałek, 3) tow. Do cami, „sanacja" z Żydam i czy Polska
„wytrzyma" to w szystko? A przecież
w Grudziądzu Konferencja okręgu po mański 4) tow. Jeleń.
endecja
połączyłaby się obecnie z sa
Okręg Nr. 31 (Toruń): 1) tow. Nemorskiego, na której reprezentow ane
hryng, 2) tow. Domańska, 3) tow. Woj- mym djablem, gdyby się na to zgodził;
były 3 okręgi wyborcze.
przecież w pierwszym sejmie głosami
Ustalono następujące kandydatury do tyra, 4) tow. Tomaszewski.
Żydów i Niemców przeprow adziła p.
Sejmu.
Do senatu wysunięto kandydatury
Trąmpczyńskiego na m arszałka sejmo
Okręg Nr. 29 (Tczew): 1) tow. Wo tow. tow. 1) Chęcińskiego, 2) Domań
wego i gotowa jest w każdej chwili ku
jewoda, członek Wydz. W yk. Z. Z. K„ skiego i 3) Kamperta.
mać się z kimkolwiek, o ile tylko ot
2) tow. Kruczkowski, 3) tow. Zielonka,
Na Konferencji obecny był, z ram ie wiera się widok geszeftu i „zarobku".
4) tow. Kamiński
nia CKW. PPS. tow. Kwapiński.
Obecnie endecja została sama na placu
Okręg Nr. 30 (Grudziądz): 1) tow.
i stąd jej nacjonalistyczne kazania. B.

KONFERENCJA P. P. S. OKRĘGU PIOTRKÓW-BRZEZINY
W Piotrkowie odbyła się Konferen
cja okręgowa PPS. Okręgu PiotrkówBrzeziny.
Jednogłośnie uchwalono listę kandy
datów do Sejmu oraz propozycje na
wojewódzką Konferencję w sprawie
kandydatur do senatu.

Na liście do sejmu znajdują się na
pierwszych miejscach następujące naz
wiska: tow. Z. Zaremba, 2) A. Próchnik,
3) K. Kotarski.
Do senatu wysunięto kandydatury:
1) tow. Niemeczka, 2) tow. Kotarskie
go, 3) tow. Dobrusia.

LOSOWANIE
PREMJOWYCH KSIĄŻECZEK
OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

W dniu 16-go b, m. odbyło się w Poczto
wej Kasie oszczędnościowej w Warszawie
losowanie premjowych książeczek oszczęd
KONFERENCJA P. P. S. OKRĘGU OSTRÓW MAZOWIECKI
ności. Wylosowano następujące numery
St,
Dubois,
sekretarz
redakcji
„Robot
W sali M agistratu m. Ostrowia Ma
Wilk.
książeczek:
zowieckiego odbyła się konferencja nika", na drugim tow. St. Leśniewski,
2.253, 19.772, 20.456, 25.839, 3.418, 21.928,
okręgu P. P. S., która omówiła plan burm istrz m. Ostrowia Maz., na trze
1.007,
6.528, 22.691, 17.480, 6.860,
2.447,
akcji wyborczej w okręgu Nr. 4. (Ostrów cim tow. Augustyn Pudan, k o le ja rz .
Konferencja, w której brało udział o- 6.382, 22.378, 17.020, 1-895, 20.461, 1.004,
Mazowiecki, Bielsk Podlaski, W ysokie
Mazowieckie) oraz zgodnie z propozycją koło 40 delegatów, stwierdziła pomyśl 5.741, 2.262, 23.336, 2.257, 20.563, 24.867,
CKW. jednomyślnie ułożyła listę kandy ny rozwój akcji wyborczej i znaczne 30.654, 5.528, 26.933, 25.126, 22.616, 25.924.
KRONIKA TELEGRAFICZNA
24.278, 9.976, 1.586, 17.498, 72, 18.330
ożywienie pracy partyjnej.
datów PPS.
KONGRES ZWIĄZKÓW ZAWODO
Za w ylosow aną książeczkę wypłaca P.
Na pierwszem miejscu listy stoi tow.
WYCH ESTONJI.
K O. jej w łaścicielow i po złotych 1000 bez
w zględu na ilość na nie uprzednio dokona
6 i 7 stycznia r. b. odbył się w Talli
nych m iesięcznych wpłat po 7 złotych.
nie Kongres związków zawodowych,
wchodzących do Centralnego Zjednaczeaia Związków Robotniczych Estcmji.
W Kongresie wzięło udział 106 przed
Z wszystkiego razem — sądząc z po
W din. 10 b. m. ukazał się w „Głosie
stawicieli 50 organizacyj z ogólnej licz Prawdy" artykuł p. t. „Protekcjonizm lemiki tygodnia ubiegłego — w ypada
by 76.
w Konserwatorjum". Ciężkie zarzuty, łoby, że Konserwatorjum znajduje się
Na Kongresie między irmemi debato jakie w nim nieznany autor (prawdopo n a drodze eksperym entowania w dzie
wano nad kwestją przyłączenia się do dobnie któryś z muzyków lub sympaty dzinie pedagogiki muzycznej. Jest to
Dn. 16 b. m. w W arszawskiej Dyrek
Międzynarodówki. Za Międzynarodów ków muzyki, dobrze obeznanych z na- może skądinąd pożyteczne dla pedago
cji
Kolei P. o godz. 3.20 na st. Koluszki
ką Amsterdamską oddano 77 głosów, a szemi stosunkami muzycznemi), skiero gów, ale jednocześnie bardzo niepoko
za III Międzynarodówką 27, mimo, te wał pod adresem najwyższej naszej mu jące i niebezpieczne dla uczniów. Ci o- na zwrotnicy pociąg osobowy zderzył
na rzecz tej ostatniej prowadzono b. zycznej uczelni — poruszyły, rzecz statni nie mogą i nie chcą być ofiarami się z parowozem przetokowym, przyczem wykoleiły się 2 wagony osobowe i
silną propagandę.
jasna, nietylko sfery artystyczne, ale niedoświadczenia swoich kierowników. parowóz przetokowy. W skutek wypad
Uczeń
nie
powinien
czekać
aż
nauczy
wogóle ojńnję publiczną. domagającą
AFERA DR. DELGADO.
ku lekko ranny został 1 z pasażerów.
ciel na nim urobi sobie m etodę naucza
się słusznie wyjaśnienia sytuacji.
Na miejsce katastrofy wyjechała spe
W prowincji biskajskiej aresztowano
nia, nie ma też ani ochoty, ani czasu,
To
też
w
dwa
dni
później
(„Kurjer
cjalna komisja i pociągi ratunkow e. Pa
dyplomatę sowieckiego, posługującego
aby zastanawiać się nad tem o co wła
Poranny"
z
dn.
12
b.
m.)
zjawia
się
ouprzątnięciu
toru został podjęty n or
się pseudonimem dr. Delgado. Areszto
ściwie chodzi nauczycielowi. Tylko rze
wanie nastąpiło w związku z uprawia czekiwana odpowiedź w charakterze czy bardzo wypróbowane i jasne można malny ruch.
ny przez Delgado propagandą, uznaną wywiadu z dyrekcją uczelni, ale, wy dawać uczniowi do przeróbek samoprzez władze hiszpańskie za wywroto wiad ten, niestety, zamiast odeprzeć dziełnych.
wą. Rząd sowiecki wystąpił przeciwko zarzuty, gmatwa jeszcze sprawę o tyle,
sztukę, w danym razie te utw ory mu
Ale to są już zagadnienia dosyć luź
że niektóre jego postulaty wywołują
aresztowaniu z ostrym protestem,
zyczne, które wykażą najwięcej pier
nowe protesty. A utor odpowiedz, bo no związane z obchodzącą nas obec
wiastków .twórczych.
PANIKA W KINEMATOGRAFIE.
wiem pomija aupełnie kwestje zasadni nie sprawą ostatnich reform na terenie
A jeżeli obecne starcie poglądów—
„Le Journal" donosi z Lille, że w ki- cze (sprawa metod wychowania mu Konserwatorjum. Sam czas najlepiej po
bardzo
m ętnie nazwane w alką młode)
każe,
kto
w
całym
sporze
m
iał
rację.
zycznego,
stanowisko
i
kompetencje
nematogrąfie, znajdującym się koło
twórczości
ze starą — przyczyni się
W
ierzę
zresztą,
że
w
końcu
zawsze
Rady
Pedagogicznej,
zagadnienie
„uczci
Valenciennes, na skutek zapalenia się
choć trochę do oczyszczenia fatalnej
fiimu, nastąpiła panika, podczas któ  wości” nauczyciela w stosunku do ucz zdrowy „instynkt" muzyczny zwycięży
nia, „trwonienia grosza publicznego" i drogą swojej przyrodzonej krytyki atm osfery jaka w tej chwili ciąży nad
rej zginęło dwoje dzieci.
itd.), mówi zaś dużo o zasługach swo napiętnuje blagę i nieuctwo, a wysunie muzyką polską — to godzi się je roz
ich, swoich przyjaciół i swych uczniów. naprzód nie ludzi i ich bezmyślną wal powszechnić i opinji publicznej oddać
H. Dorabialska.
Rzecz zatem nie przestaje się wikłać. kę o ty tu ł i pierwszeństwo, a samą pod rozwagę.

Co słychać no flecie?

POLEMIKA W SPRAWIE KONSERWATORJUM

KATASTROFA
KOLEJOWA
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M ATKA I DZIECKO.
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SPOŁECZNA PODSTAWA WSPÓŁCZESNEJ
KWESTJI KOBIECEJ

ANGLJA. Pani Katarzyna Atholt zosta
ła mianowana podsekretarzem stanu w mi
nisterstwie oświaty.

KOBIECEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO

•II. Hasła ruchu kobiecego jako konieczna konsekwencja
Pracy samodzielnej.—Walka o nowe praw a w stosunku do
j a s n e g o dziecka.—Dotychczas nie mamy żadnych kryterjów
Po wyrokowania, jakie zajęcia odpowiadają zdolnościom
kobiecym a jakie męskim.

AUSTRJA.
Robotnicze Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci ogłosiło konkurs na sztu
kę teatralną dla dzieci robotniczych. Sztu
ki mają być takie, by je mogły grać rów
nież same dzieci i to w większych zastę
pach. Treść sztuki ma odpowiadać świa
topoglądowi nowoczesnego ruchu robotni
czego, pozatem forma i treść sztuk jest do
wolna. Nagrody wyznaczono trzy, po 100,
300 i 500 szylingów.

T ak zwamy ruch emancypacyjny,
będący w tym razie przedew szystbiem ruchem kobiet w arstw zam oż
niejszych, nie ogranicza się jedynie
w yw alczenia kobiecie praw a do
Zarobku pozadomowego. Domaga się
M elu innych rzeczy, k tó re w szy
stkie są konieczną konsekw encją
Pracy samodzielnej. Przedew szystkiem chodzi o zniesienie ograniczeń
r óżnego rodzaju w zakresie obowią
zującego praw a. Np. według obow ią
zującego w K ongresówce K odeksu
Napoleona I m ężatka, dla której ro
dzice lub opiekunow ie me zastrzegli
'v intercyzie zarządu nad jej w łas
nym m ajątkiem , jest w łaściw ie w po*o?eniu oscby nieusam o wolni onęj.
Narząd m a:ąłk u jest w ręk u męża,
dochody rów nież należą do męża,
fctóiy może robić z niem i co mu się
i r doba, m iędzy innemi w ydaw ać je
w sposób ubliżający uczuciom żony.
T aka m ężatka nie może zaciągać dłu
gów, sprzedaw ać i w ydzierżaw iać
m ajątku, czynić darow izn bez asy
stencji i zezw olenia męża- M ajątkiem
swoim może się rozporządzać dowol
nie jedynie w testam encie. Zdarzało
się w Anglji, że żona pracow ała w fa
bryce lub w innym zakładzie na utrzym anie rodziny, tym czasem w
chwili w ypłaty zarobku zjaw iał się
mąż, zab ierał pieniądze i przepijał
je w szynku! Nie mnożymy tych przy
kładów, gdyż różne te ograniczenia
są pow szechne znane. Takie ograni
czenia nie raziły kobiety żyjącej w
dawnej rodzinie, zajętej od ran a do
w ieczora dokoła gospodarstw a do
mowego i będącej zaw sze pod ręk ą
czyjąś, — ojca, męża, ale stały się
niedorzecznością, gdy setki tysięcy
kobiet zarabiają na swoje utrzym a
nie i na utrzym anie rodziny p racą
pozadomową, stykają się ze złożono
ścią życia społecznego, w yrabiają so
bie w łaściw y sąd o rzeczach, o k tó 
rych niegdyś nie m iały pojęcia. Ale
prze de w szystkie kobietom chodzi o
w yw alczenie innych praw w stosun
ku do w łasnego dziecka. Zgóry nale
ży się spodziewać, iż, gdy kobieta
siedzi na ław ie szkolnej obok m ęż
czyzny, pracuje z nim przy jednym
w arsztacie, często zdarzyć się mo
że, naw et zdarzać się musi, iż zosta
je m atką, a tym czasem ze stanow i
ska praw a obowiązującego, to dziec
ko niem a ojca. Stany Zjednoczone
w całej pełni zrozum iały cały tra 
gizm, tkw iący w takiej sytuacji. P ra 
w odaw stw o w tym względzie jest
niejednolite w stanach poszczegól
nych, ale zawsze i w ciędżte roztacza
daleko idącą opiekę r a d kobietą. W
niektórych stanach kobieta spodzie
w ająca się zostać m atką, Jeżeli
Przedstaw i dowody, kto jest oicem
przyszłego dziecka (wyst arcza ą ze
gnania dwucb zasługujących na zau 
fanie obyw ateli, że ich zdaniem,
w skazany m ężczyzna jest tym ojcem),
sąd w sadza mężczyznę do więzienia,
gdy ten odm awia w ejścia w związki
m ałżeńskie z m atką dziecka; w w ię
zieniu siedzi dopóty, póki nie poślubi
kobiety lub w drodze układu nie uzyaka z jej strony cofnięcia p rete n 
sji. N aturalnie, takie m ałżeństw a, za
d a rte pod przym usem, niew ie’e są
^ a rte . Rozum ieli to praw odaw cy a*
^ e ry k a ń sc y i uzupełnili swoje pra^ a drakońskie ustaw am i, ułatw iają
cymi niezm iernie uzyskanie rozwo-

du: koszta są bardzo niew ielkie, w y
starczają zaś pow ody takie, jak nie
zgodność charakterów , pijaństw o jed
nego z m ałżonków, pobicie żony
przez m ęża lub odw rotnie itd.
Ubieganie się kobiety o praw o za
robkow ania poza domem jest punk
tem wyjścia w szystkich innych jej
wymagań, a więc sam odzielności p ra 
wnej, praw a pociągnięcia m ężczyzny
do wspólnej tro sk i o dziecko, w
końcu rów noupraw nienia pod wzglę
dem politycznym , k tóre winno um o
żliwić jej wpływ na ciała praw o
dawcze, między innemi, celem u rze 
czyw istnienia w yłuszczonych pow y
żej postulatów . W tych dążeniach
tkw i w łaśnie now oczesna spraw a
kobieca. Jej zasadniczym rdzeniem
jest konieczność poszukiw ania przez
kobietę zarobku, w yw ołana ciężkiem położeniem rodziny p ro le ta r
iackiej i ciągłą niepew nością jutra.
P rzez wyjście kobiety z domu za za
robkiem gospodarstw o domowe, uszczuplane nieustannie w swoich z a 
jęciach przez w zrost społecznego po
działu pracy, doznaje nowej pobudki,
ogołacającej je jeszcze bardziej z da
wnych zadań, przyczyniającej się do
nowego rozszerzenia społecznego po
działu pracy i do dalszego spotęgo
w ania exodusu kobiet od zajęć do
mowych. Przyczyna staje się sk u t
kiem, skutek przedzierzga się w
przyczynę, a w tem złożonem w spół
działaniu rzesze kobiet, pracujących
w w arsztatach społecznego podziału
pracy, u rastają w liczby coraz w ię
ksze, spostrzegają, że praw o obo
wiązujące, zarów no pryw atne, jak i
publicznei nie odpow iada sytuacjom,
k tó re w ypływ ają z nowego ich poło
żenia w społeczeństw ie, i domagają
się przystosow ania tego praw a do
zm ienionych stosunków . A jeszcze
głębiej, jako zasadniczy spraw czy
czynnik, działa rozwój now ocze
snych sił w ytw órczych: rozwój ów
zubożył daw ny w a rszta t domowy
p racy kobiecej, rozkładając go po
między różne gałęzie przem ysłu, a z
drugiej strony pow ołał do istnienia
m aszyny, w ym agające nie tyle siły
fizycznej, ile zręczności, i stw orzył
takie placów ki pracy, ja k -k a n to ry
fabryczne, handlowe, a pośrednio po
przez organizację państw ow ą szkol
nictwo, t. j. okazje- oracy, której ko
bieta może podołać.
Jeszcze jedno.
W iele mówiono o tem , czy zdol
ności kobiety sprostać mogą w ysta
wianym przez nią żądaniom, innemi
słowy, czy są na jednakim poziomie
z uzdolnieniam i mężczyzny. J e s t to
zupełnie błędne staw ianie kwestji.
D otychczas nie m am y żadnych kry
terjów, na których podstaw ie mogli
śmy w yrokow ać, jakie zajęcia przystoją zdolnościom kobiecym , a jakie
męskim. Dopiero życie w swojej sa
m orzutnej działalności,
staw iając
m ężczyznę i kobietę w różnych sy
tuacjach zarobkow ych, w ykaże, czy
kobieta może sprostać wszystkim
zadaniom, których się obecnie podej
muje. Możliwa, że będą zawody, w
których kobieta będzie się lepiej
w yw iązyw ała ze swoich zadań, niż
mężczyzna, i inne, w których m ęż
czyzna będzie przodow ał. A le to
wyjdzie na jaw dopiero po dłuższem
doświadczeniu.

NAM

m
Jedna z hal dziennych do ogrzania się dla bezrobotnych
w Berlinie

AMERYKA. W „The New York Herald"
umieścił niedawno znany inżynier amery
kański M. Bradgen artykuł o kobietach szoferach, ilustrowany tablicami statystycznemi co do ilości wypadków automobilo
wych. W konkluzji artykułu autor pisze:
„Kobiety nadają się na szoferów znakomi
cie. Naogół kobietom wypadki przejecha
nia kogoś lub uszkodzenia auta nie zdarza
ją się. Kobiety są z natury nieśmiałe i nie
lubią ryzyka; mężczyźni kochają niebezpie
czeństwo, często nadużywają zuchwalstwa
lub poprostu brawurują przed towarzysza
mi jazdy. Kobiety posiadają przedziwną in
tuicję, która każe im zawsze zahamować
motor w momencie niebezpieczeństwa. Gdy
by wszyscy podczas kierowania autem prze
czfjwali i omijali ryzyko a mówiąc proś
ciej: gdyby wszystkie auta prowadziły ko
biety, katastrofy samochodowe nie zdarzy
łyby się nigdy".
— Panna Helena Bader mianowana zo
stała komendantem policji w Arlingtonie
(Stany Zjednoczone Ameryki Północnej).
JAPONJA. Profesorem uniwersytetu w
Tokio mianowana została pani Toszi Ko
Schija.
— Jako zapowiadacza (Speakera) tokij
skiej radjostaoji, mianowano kobietę,
p.
Aki Midorikawa.

podstawowem zarówno zagadnienie, jak
zdobyć wiedzę fachową, zająć odpowie
dzialne stanowisko w swym zawodzie,
stworzyć sobie warsztat twórczej pracy
i silne podstawy samodzielnego bytu
materjalnego, jak i zagadnienie, jak
zdobyć i utrzymać miłość i wierność
wybranego mężczyzny oraz przywiąza
R acjonalizacja gospodarstw a kobiece nie i serce dzieci.

W S tanach Zjednoczonych A m eryki
Północnej utrzym anie służącej jest tak
kosztow ne, że tylko najbogatsi ludzie
pozwolić sobie na to mogą. To też tam
spraw a racjonalizacji
gospodarstwa
kobiecego stała się jednem z najbardziej
palących zagadnień w życiu kobiet.
go — to znaczy tak a organizacja dom o
wych zajęć,' by codzienne prace koło
gospodarstw a domowego mogły być w

jaknajkrótszym czasie jaknajlepiej wy
konane; gospodyni domu będzie miała
w ów czas czas w olny na -wychowanie
dzieci, na w spółpracę społeczną czy
naukow ą z mężem, na sport, rozryw ki
kulturalnej i t. p. Racjonalizacji gospo
darstw a kobiecego, pośw ięcone są w
A m eryce dziesiątki czasooism, a ilość
w ydanych na ten tem at książek, rośnie
z dnia na dzień. Istnieją też specjalne
stacje dośw iadczalne racjonalnego go
spodarstw a kobieoego. W ybitni uczeni
inżynierow ie, architekci, lekarze po
św ięcają tem u zagadnieniu czas i w ie
dzę, badając: 1) jakie urządzenia i ulepszenia techniczne należałoby w pro
w adzić do gospodarstw a kobiecego (elektryczne i gazowe kuchnie, elektrycz
ne żelazka do prasow ania i odkurzacze,
m echaniczne pralnie i t. p.), oraz 2) jak
należałoby zorganizow ać każdą czyn
ność (np. zm yw anie naczyń), by usunąć
ruchy zbyteczne i męczące, a pracę go
spodyni uczynić hygieniczną, przyjem ną
i jaknajbardziej wydajną.

K obiety — jako olbrzym ia społecz
ność kierow niczek gospodarstw a dom o
wego, — muszą żądać, ażeby przy bu
dow ie now ych m ieszkań i racjonalnej
przebudow ie starych, były uw zględnia
ne przeaew szystkiem żądania kobiet,
m ające na celu rocjonalizację gospodar
stw a dom owego i by w zyw ano w tym
celu w ch arak te rze „znaw ców " kobie
ty — fachow ców w tej dziedzinie.

W okresie motorów i elektryczności,
w okresie zawrotnego postępu w dzie
dzinie techniki — zbrodnią staje się
marnowanie sił i czasu kobiety na bez
celowe, a zamęczające fizycznie i ner
wowo ,dreptanie" przy gospodarstwie,
prowadzonem sposobem średniowiecz
nym. Nie mamy wprost pojęcia ile czacu i energii marnuje się dzięki np. te
mu, że nasze kuchnie zorganizowane są
w XX y/eku w sposób, odpowiadający
poziomowi techniki i wiedzy bodaj XII
wieiku. Przy mierzeniu np. tak zwanym
pedometrem ilości kroków, jakie jedna
i ta sama kucharka robi przy gotowa
niu tej samej potrawy w kuchni starego
typu i w kuchni zorganizowanej racjo
nalnie, okazuje się, że w pierwszym wy
Jed n ą z najenergiczniejszych p ro p a
padku ilość kroków wynosi 466 a w dru
gatorek i fachow cem w dziedzinie r a 
gim tylko 166!
cjonalizacji, gospodarstw a
kobiecego

jest obecnie w A m eryce pani profesor
NIEMCY. Wobec tego, że panuje już K rystyna Frederick. Streszczam y poni
ogromne bezrobocie wśród młodocianych, żej — podług spraw ozdania w jednem z
a na wiosnę roku 1928 dalsze 1 % miljona naukow ych pism angielskich — wywo
młodzieży szkolnej, kończącej szkołę pow dy referatu , jaki m iała ostatnio w M an
szechną, zwiększyłoby armię bezrobotnych, chesterze (Angłja) w zw iązku kobiecym,
Związek Kobiet Pracujących w Handlu i noszącym nazw ę: „Stowarzyszenie ko
Biurowości wystąpił do rządu z memoria biet dla elektryfikacji gospodarstwa ko
łem, aby młodocianych tych zatrzymać je biecego", Dążymy do tego — mówiła
szcze rok jeden w szkole, w celu lepszego pani Frederick — ażeby prow adzenie
wyszkolenia ogólnego i zawodowego, a gospodarstw a kobiecego, i to gospodar
jednocześnie odciążenia rynku pracy. Me stw a wzorowego, jaknajbardziej uproś
morial ten znalazł gorący oddźwięk i po cić. W dzisiejszych czasach, każda ko
parcie wśród związków zawodowych robot b ieta — n aw et i zam ożna — musi i chce
niczych i nauczycielskich.
pracow ać zaw odow o i zarabiać, a jedoo— W styczniu 1927 roku poraź pierwszy \cześn ie nie chce ona zaniedbyw ać go
kobieta została mianowana sędzią państ spodarstw a domowego, chce pielęgno
wowym. Jest nim Dr. Hedwig Frank, we w ać dzieci swe i męża. Dla w spółczes
Frankfurcie nad Menem.
nej kobiety stało się rów nież ważnem i

Spraw ie racjonalizacji gospodarstwa
kobiecego, będziem y poświęcali w na
szym „d o datku" kobiecym bardzo dużo
miejsca. Dzisiejsze bowiem nieracjonal
nie prow adzone gospodarstw o kobiece,
stojące ciągle jeszcze na poziomie w ie
dzy naszych pra - pra - pra - prababek
przytępia um ysł kobiecy, czyni ją nie
zdolną do tw órczej myśli i pracy, zabi
ja w niej radość życia i pogodę ducha,
nie daje jej możności pośw ięcania w ol
nego czasu na doskonalenie się k u ltu
ralne, na w ychow anie dzieci w atm o
sferze piękna, dobroci i spokoju, nie
pozw ala być kobiecie rzeczyw istym
przyjacielem , tow arzyszem w alk i pracy
w ybranego mężczyzny.

Janina RyngmanOwa.

0 ROZSZERZENIE ZAKRESU OCHRONY MACIERZYŃSTWA.
Ustawa o ochronie pracy kobiet z godni przed rozwiązaniem, t. j. kobiety,
dnia 2.VII.1925 r„ jakkolwiek dotyka znajdującej się w 8-mym miesiącu cią
najważniejszych i najjaskrawszych bo ży. Do tego terminu pracodawca może
lączek pracy kobiet i staTa się im za zwalniać kobiety ciężarne bez żadnych
radzić — ujmuje jednak te sprawy co ograniczeń i w życiu stosuje się to bar
kolwiek połowicznie i niewyczerpująco. dzo szeroko. Nie chcąc obarczać się oRozszerzenie ochrony macierzyństwa howiązkiem udzielenia robotnicy 6-tyrobotnicy, tak konieczne z punktu wi godniowego urlopu na czas odbycia po
dzenia interesów ogólno - społecznych, łogu, nie chcąc ponosić konsekwencyj
powinno przedewszystkiem zaintereso staniw fizycznego kobiety ciężarnej, któ
wać przedsiębiorstwa paóstwwA, •, od ry odbija się na jej pracy, czy to przez
bywać się w dwuch zasadniczych kie mniejszą wydajność, czy też przez orunkach- zabezpieczenia samej możno j puszczanie pracy wskutek zapadania
ści macierzyństwa i ochrony dziecka r.a zdrowiu — pracodawca stara się po
przed jego urodzeniem oraz przedłuże zbyć robotnicy ciężarnej już w pierw
nia opieki nad dzieckiem robotnicy fa szych miesiącach ciąży. Skutek jest ta
ki, że wydalone robotnice nietylko tratbrycznej.
\
cą zarobek w okresie ciąży, ale tracą
Jest rzeczą niewątpliwą, że przed
prawo
korzystania z pomocy lekarskiej
siębiorstwa państwowe w pierwszym
w Kasie Chorych przy porodzie, oraz
rzędzie obowiązane są do przestrzega
nia jaknajskrupulatniej ustawodawstwa z zapomogi, która przysługuje położ
nicy.
socjalnego i winny być pod tym wzglę
Przy takiem postawieniu sprawty,
dem wzorem do naśladowania dla
ciąża dla kobiety - robotnicy jest wid
przedsiębiorstw prywatnych.
mem wydalenia z pracy, widmem nę
Marny w tej dziedzinie niezmiernie
dużo do zrobienia. Tem nie mniej nie dzy, choroby bez żadnej pomocy dla
dziecka, urodzonego w takich warun
powinniśmy zatracać świadomości, jak
kach. Chcąc więc, aby kobiety - robot
ma się dalej rozwijać ustawodawstwo,
nice nie wystrzegały się macierzyń
jakie wskazania istnieją w zakresie in
teresującej tu nas ochrony macierzyń stwa, aby te, które są w ciąży, miały
zapewnienie jakiej takiej egzystencji,
stwa.
t. j. niewydalania ich z racji ciąży oraz
Ustawa z dn. 2.VII.1925 s/. oraz spis pewność, że w czasie porodu i połogu
robót wzbronionych z dm. 25.VII.1925 r. będą miały pomoc lekarską, koniecz
zabrania zatrudniania kobiety w całym nym i niezbędnym jest rozszerzenie w
szeregu robót niebezpiecznych i cięż przedsiębiorstwach państwowych och
kich, szkodliwy wpływ których w pier rony macierzyństwa w kierunku niewszym rzędzie dotyka kobietę, jako zwalniania z fabryk kobiet ciężarnych.
matkę i jako przyszłą matkę.
Na mocy art. 15 Ustawy o pracy ko
Oprócz tych robót jest jeszcze cały biet i młodocianych, zakłady pracy, za
szereg prac, które nadzwyczaj szkodli trudniające powyżej 100 kobiet, winny
wie wpływają na organizm kobiety, a nie utrzymywać żłobki dla niemowląt. W
są objęte zakazem. Dążąc do konsek żłobkach takich dziecko może pozosta
wentnego pogłębienia ochrony macie wać do 18 miesięcy życia, dzieci star
rzyństwa, przedsiębiorstwa państwowe sze ponad 1% roku muszą być pozo
winny zarządzić w swych zakładach stawiane w domu.
ścisły nadzór nad rodzajem prac, wy
Bezwarunkowo, pierwsze miesiące
konywanych przez kobiety.
życia dziecka są często decydujące dla
Art. 16-ty Ustawy przewiduje, iż nie całego późniejszego życia, organizm
wolno zwolnić z pracy kobiety na 6 ty formuje się i kształtuje, nabiera odpor

ności, zwalcza choroby dziedziczne i
nabyte wskutek lokalnych złych warun
ków.
Jeśli chodzi jednak o samą opiekę nad
niemowlęciem, to dziecko, które jesz
cze nie chodzi, jest łatwiejsze do upil
nowania, niż dziecko roczne, które bie
ga, przewraca się, tłucze, wchodzi na
stołki, włazi do pieca, spada i jest na
rażone na różne wypadki, często powo
dujące kalectwo, lub śmierć.
Opieka nad niemowlęciem do 18-tu
miesięcy ogranicza się p raw e wyłącz
nie do czuwania nad jego fizycznemi1
potrzebami. W stosunku do dziecka
1y 2 rocznego wchodzi już w grę wy
chowanie.
Tymczasem w Polsce dziecko robot
nicze do 3 lat jest zupełnie pozbawio
ne opieki zarówno fizycznej, jak i mo
ralnej, pozostawione w domu na pa
stwę przygodnej niańki, starej babki,
albo malutkiej siostrzyczki, nie umieją
cej lub nie mogącej ochronić go, ani od
wypadku, ani też od złych wpływów
ulicy. Celem zapewnienia dziecku tej
koniecznej i umiejętnej opieki w okre
sie od 1% roku do 3 lat, aż do chwili,
w której dziecko może być przyjęte
do przedszkola, należy rozszerzyć och
ronę macierzyństwa w kierunku prze
dłużenia okresu pozostawiania dzieci
w żłobku do 3-clj lat.
W skazaliśm y tu w skrócie zasadni*,
czy kierunek, w jakim pow inna się ro z
budow yw ać dalej i pogłębiać ochrona
m acierzyństw a. Do szczegółów w róci
m y jeszcze nieraz.

Halina Krahelska.

Artykuły i korespondencje, przezna
czone do „Matki i Dziecka" należy
przesyłać do redakcji „Robotnika" dla
tow, Janiny Ryngmanowej.

„ROBOTNIK", 17 stycznia 1928 r.
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Z ZA KULIS URZĘDU ŚLEDCZEGO

Z RADY MIEJSKIEJ

l-szy DZIEŃ ROZPRAWY.

P rzy om aw ianiu spraw y taryfy opłat
W ydziału Przem ysłow ego,
zabierali
w czoraj głos radni socjalistyczni Zybert
i Lew. Pierw szy p o ddał surow ej k ry 
tyce całą ustaw ę przem ysłow ą, drugi
zgłosił w nioski w spraw ie obniżenia op ła t za k a rty przem ysłow e z 5 do 2 zł.
oraz w spraw ie zw olnienia spółdzielni
od o p łat. O ba wnioski p rzekazano M a
gistratow i.
Jednom yślnie R ada M iejska uchw aliła
refero w an y przez tow . Jaworowskiego
w niosek przyznania
M ieczysławowi
Frenklów! z okazji jubileuszu nagrody
m iejskiej w w ysokości zł. 15.000 oraz w
spraw ie w yasygnow ania 3.500 zł. na ustaw ienie biustu F ren k la w foyer T e
a tru N arodow ego.
Po ro z p atrzen iu kilku spraw m niej
szej wagi R ad a jednomyślnie uchw a
liła w niosek protestujący przeciw ko za
m ierzonem u przez R ząd dekretow i, ograniczającem u kom petencje sam orządu
w dziedzinie szpitalnictw a.
Przystąpiono do dyskusji budżetow ej.
Bez ro zpraw przyjęto budżet W ydzia
łu Statystycznego w dochodach w kwo
cie zł. 262.360, w w ydatkach — zł.
464.684.
P o nadto uchw alono następujące dwa
w nioski: 1) w ezw ać M agistrat, aby po
czynił w szelkie kroki celem um ożliw ie
nia osobom postronnym korzystania z
bibljoteki i czytelni W ydz. S łaty st. i 2)
w ezw ać M agistrat, by o p racow ał p ro 
jek t w ynagrodzenia rządców domów za
d ostarczanie m aterjałów wydziałowi.
T en ostatni w niosek zgłoszony został
przez ugrupow ania lew icow e.
Bez dyskusji uchw alono budżet M u
zeum N arodow ego: w dochodach zł.
4.323, a w wydatkach zł. 373.588.
Po przerw ie, przystąpiono do budże
tu te a tró w miejskich. Dorocznym zw y
czajem rozw inęła się bardzo obszerna
dyskusja, w której zabierali głos p rz e d 
staw iciele w szystkich frakcji. Oczywi
ście, głównym tem atem ro zpraw był
stały deficyt teatró w m iejskich.
• Zasadniczo jedni m ówcy stanęli na
stanow isku, że te a try m iejskie pow inny
być przedsiębiorstw em handlow em , in
ni — że te a try są instytucją kulturalną,
a zw łaszcza instytucją ta k ą są te a try
stołeczne, m ające ppn ad ło cele re p re 
zentacyjne.
R ad. tow . Erlich (Bund) poruszył
rpraw ę uprzystępnienia tea tró w masom
robotniczym oraz podniesienia poziomu
rep ertu aru .
R ad. tow. D ow narow icz dom agał się
podniesienia płac b ale tu i szkoły b a le 
towej oraz chóru, k tó re są niem ożliwie
niskie.
Rad. tow. Iiaupa om aw iał spraw ę em erytów .
Bardzo rzeczow e przem ów ienie, przy
taczając cały szereg ciekaw ych cyfr,
w ygłosił prezes dyrekcji ob. Śliwiński,
Dowodził on, iż od 1926 w te a trac h pod
każdym względem stw ierdzić można
postęp i napraw ę stosunków.
Ob. Raabe zgłosił szereg w niosków,
zm ierzających do utrzym ania obecnych
cen biletów dla K. M. K. O., do urzą
dzania przedstaw ień dla szerokich mas
robotniczych na peryferjach m iasta, do
urządzania przedstaw ień dla dzieci i
m łodzieży.
W im ieniu M agistratu zabrał głos wi
ceprezydent tow. Szpctański, który sze
roko omówił w szystkie zgłoszone wnio
ski, podzieliwszy je uprzednio na katcgorje. B ardzo słuszną odpraw ę dał zwo
lennikom „kum ercjalizacji"
teatrów ,
tłum acząc im, że te a try nie mogą być
trak to w an e jedynie ze stanow iska han
dlowego i oszczędności.
Po końcowem przem ów ieniu re fe 
renta, budżet uchw alono oraz przyjęto
szereg wniosków, k tó re podam y w n a 
stępnym num erze.

W dniu wczorajszym w Sądzie Okręgo
wym rozpoczął się sensacyjny proces b.
zastępcy naczelnika urzędu śledczego Lu
dwika Kurnatowskiego, podkom. Leonarda
Dobieckiego, wywiad. Władysława Marcza
ka i Władysława Rutkiewicza oraz st. post.
Feliksa Tyszczyńskiego.

W komplecie sędziowskim zasiadają:
prezes sędzia Kozakowski, sędzia Rykaczewski i sędzia Posemkiewicz. Oskarża
prok. Niesenson.
Bronią: Kurnatow skiego — adw. Brokman, Dobieckiego — adw. Jan Nowodwor
ski, Nikodem Goldstein i Jerzy Kruszew
ski, M arczaka i Rutkiew icza — adw. Mie
czysław Goldstein.
Do spraw y powołano zgórą 83 świadków.

AKT OSKARŻENIA.

notow ała — sąd n otatki jej dołączył do
ak t sprawy a p. W ojniczową wydalił.
Św. Kozłowskś k ontroler na wyścigach
potw ierdził częściowo zeznanie Kędzier
skiego, nie słyszał tylko żądania w ypłace
nia natychm iast owych 10 tys. zł.
BROSZKA Z BRYLANTAMI.
Św. M arja Ąpfelbaum, artystka filmowa
opowiada szczegółowo o kradzieży brosz
ki.
OPIEKUN POKRZYWDZONYCH.
Zaraz po dokonanej kradzieży zgłosił się
do świadka niejaki Rathaus, który ośw iad
czył, że spraw ę należy przedstaw ić w urzędzie śledczym. Rathaus udał się w raz z
Ąpfelbaum do urzędu, informując po dro
dze, iż sekretarzow i w urzędzie należy odrazu dać 50 zł. to prędzej spraw ę załatwi.

Podsądni oskarżeni zosta'' przedew szystkiem o wymuszanie łapówek od osób o5 TYS. CZY 3 TYS. DLA DODANIA
kradzionych jak i od przestępców, lub też
ENERGJI.
notowanych w urzędzie osobników podej
Św. Apfelbaumowa rozm awiała z osk.
rzanych.
Nadużycia te ciągnęły się oddawna, jed Kurnatowskim i z Dubieckim, którzy zażą
nak dopiero 26 lipca 26 roku st. przodow  d ali od niej 5 tys. zł., potrzebnych dla „enik służby śledczej Sroczyński złożył ra  nergicznego" śledztwa. Św. obiecała 3 tys.
port o nadużyciach kom endantow i policji. i podpisała zobowiązanie.
DETEKTYW-AMATOR.
Akt oskarżenia mówi o długim szeregu

nadużyć, a między Łnnemi:
PIENIĄDZE NA STÓŁ.
7 stycznia 26 roku okradziono sklep ju
bilerski Kędzierskiego. K ędzierski ogłosił
10 tysięcy nagrody za znalezienie skradzio
nych przedmiotów. Niebawem wezwano go
do urzędu śledczego, gdzie Kurnatowski
oświadczył, „proszę te pieniądze zaraz
kłaść na stół". Kędzierski miał zaledwie
1500 zł. przy sobie. K urnatowski zaopinio
wał, że to za mało. Przedm ioty odnalezio
ne nie zostały.
AFERA Z BROSZKĄ.
Podobnie zażądano 5 tys. zł. od Marji
Ąpfelbaum, której w tram waju skradziono
broszkę w artości 15 tys. P. Ąpfelbaum otie c a ła dać 3 tys. — broszka się nie znala
zła.
Prócz tego weszło nieomal w zwyczaj, iż
przeróżne ciemne indywidua zatrzym yw a
ne przez funkcjonariuszy urzędu śledczego,
wykupywały się Marczakowi. Rutkiewiczo
wi i Tyszczyńskiemu, którzy ich wypusz
czali na wolność. Za zwolnienie Szreibera
żądano aż 1.000 zł. — a ponieważ nie w pła
cił, siedział w areszcie 9 dni,
OSKARŻENI NIE PRZYZNAJĄ SIĘ DO
WINY.
Żaden z oskarżonych do winy się nie
przyznał. Osk. M arczak zabierał głos w
spraw ie wyjaśnienia, tłumacząc... iż oskar
żają go przez zemstę.

Ów Rathaus, słysząc, iż p. Ąpfelbaum
obiecała urzędowi 3 tys. zł., zaofiarował
jej usługi swego znajomego detektyw a - am atora Markowskiego, który za tę samą
kw otę gotów był się podjąć szukania owych klejnotów.

„ON ZAPRZECZA!"
Rathaus zaprzecza zeznaniom p. Apfelbaum. Twierdzi, iż ona mu narzuciła swoją
osobę, błagając o pomoc.
Żadnego detektyw a nie proponował, bo
takiego nie zna Markowski był ze św iad
kiem u p. Ąpfelbaum, ale nie jest on de
tektywem.
Przy konfrontacji p. Ąpfelbaum zarzuci
ła Rathausowi, iż wszystko co mówi, jest
kłamstwem.
„TA BABA KRĘCI!'*
Św. Markowski, z zawodu rzeźbiarz po
tw ierdził zeznania Ra^hausa. P. Ąpfelbaum
naopowiadała świadkom tak ą ilość róż
nych intymnych szczegółów i tak dziwnie
się zachowywała, iż św. oświadczył Rathausowis „Lepiej się w to nie mieszaj, ta baba
coś kręci".
DOBIECKI CHCE 50 TYS.
Św. Machnicki, karany w ielokrotnie za
kradzież w Rosji, został zatrzym any na ulicy i odstawiony do urzędu śledczego. Dobiecki żądał od niego 50 tys. zł., grożąc, w
razie odmowy, sfotografowaniem do albu
mu przestępców.

INTERES NA POCZEKANIU.

8 TYGODNI ARESZTU BEZ WINY.

Św. Kędzierski właściciel sklepu jubiler
skiego opowiada, jak go okradziono, jak
po bezskutecznych poszukiwaniach dał ogłoszenie, ofiarowując 10 tys. nagrody za
odnalezienie klejnotów, przedstaw iających
w artość 100 tys, zgórą. Wezwano go do urzędu śledczego. U dał się tam w tow arzyst
wie swego przyjaciela Kozłowskiego. Roz
mowa miała przebieg następujący: „Ile pan
da nagrody? 10 tys. Proszę pieniądze zaraz
na stół, dam panu zaświadczenie z odbio
ru... widzi pan, kasa urzędu jest pusta, a
z szukaniem zw.ązane są duże koszta".
Świadek miał jedynie 1.500 zł. „To ma
ło" oświadczył Kurnatowski, Kozłowski
proponował zahipotekow anie długu na je
go nieruchomości. K urnatowski słyszeć o
tym nie chciał, tłumacząc, że konfidentom
płaci gotówką.
Po pewnym czasie K ędzierski otrzym ał
aft o nim z adresam i paserów. U dał się tam
z przydzielonym mu wywiadowcą.

Św. Leja Szreiber, żona szewca, handlu
jąca dVobiem, wyjaśnia, iż mąż jej poprzed
nio kilkakrotnie zatrzymywany i karany,
został zatrzymany w Związku z kradzieżą
w konsulacie czechosłowackim. Gdy zw ró
ciła się do Dobieckiego o zwolnienie męża,
ten zażądał 1 tys. zł. Ponieważ pieniędzy
tych nie miała, Szreiber przepędził 8 tygo
dni w areszcie, nie mając żadnej winy na
sumieniu. U rząd śledczy ciągle w dalszym
ciągu zatrzymywał Szreibera przy każdej
okazji.

WYWIADOWCA CAŁUJĘ W RĘKĘ
...PANIĄ „PASEROWĄ".
U pierwszego pasera nic nie znaleziono.
U drugiego otw orzyła drzwi żona i . Kę
dzierski zdumiał się, widząc, że wywiadow
ca całuje ją w rękę i w ita jak dobrą zna
jomą. Pasera jakoby nie było w domu. K a
sę jego wywiadowca opieczętował. Gdy na
zajutrz przy św iadku zdejmowano pieczę
ci, klejnotów jego w kasie nie znaleziono.
WYDALENIE Z SALI ŻONY P. WOJNI
CZA.
W tym miejscu adw. Brokman prosił
sąd o wydalenie z sali żony św. Wojnicza (z
red. „Głosu Prawdy"), która na sali notuje
zeznania świadków. Ponieważ po zbada
niu okazało się, iż p, Wojniczowa istotnie

PRZEŚLADOWANY PRZEZ DUBIECKIE
GO.
Szczeciński, aresztow any i karany w ielo
krotnie za kradzież, zesłany na Syberję,
stw ierdza, iż Dobiecki przyjechał z Rosji
goły i bosy a teraz kupił sobie m ajątek w
Aninie za pobierane łapówki, Dobiecki żą
dał od św. okuipu a nie otrzymawszy, trzy
mał go 2 tygodnie bez winy w areszcie. Św.
w związku z ustawicznym prześladow a
niem jego przez urząd śledczy, musiał sprze
dać swój sklepik.
ZWOLNIONY ZA 400 ZŁ. JANKIEL BANDERMAN.
Karany poprzednio za kradzież, areszto
w any w związku z okradzeniem Siedleckie
go, zwolniony został z aresztu po złożeniu
przez żonę 4QJD zł., z których 100 miał
wziąć Marczak, 100 Rutkiewicz, a 200 Do
biecki.
Zeznania te potw ierdziła jego żona.
Św. Siedlecki, okradziony, ta k wzruszył
się perspektyw ą zeznań, iż zemdlał na sa
li, w obec czego posiedzenie przerw ano o
godz. 7-mej wieczorem.
Dalszy ciąg dzisiaj o godz. 10-tej rano.

u cieczk a
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Z WIĘZIENIA KARNEGO
W czoraj, o g. 7 wiecz. z w ięzienia
karnego przy ul. Długiej Nr. 52, zbiegło
6 więźniów, przestępców krym inalnych.
Szczegóły ucieczki narazie nie spraw 
dzone.

I. K.

Czasopisma nadesłane
TRYUMFY RADJ0TELEGRAF.il

Przegląd filozoficzny, rocznik 30, zeszyt
II — III, zawiera: Florjan Znaniecki: Zada
Londyn, 16 stycznia. (PAT). W dniu graficzna w ypiera ju t dziś w połow ie nia syntezy filozoficznej: Iwan Mirczuk
dzisiejszym o tw a rto .tułaj konferencję kom unikację kablow ą. Jednym z głów G słowiańskiej filozof ji; W iktor W ąsik Stukablow ą i ra d jo telegraficzną, w k tó rej nych celów konferencji jest w yszuka
dja nad scholjami do Polityki A rystotelesa;
biorą udział p rzedstaw iciele w szystkich nie sposobów przystosow ania kom uni Ludwik Chmaj Zagadnienie „trzech faz" w
dominjów,
Indji i kolon,ji. N aradom kacji kablow ej do now ych w arunków vT rozwoju Kartezjusza; Stanisław Leśniew
przew odniczy sir Jo h n Giłm our, se k re  dziedzinie telegrafji. Przypuszczają, że ski O podstaw ach m atem atyki, I; Dyskusje:
tarz stanu do sp raw Szkocji. D elegat n ie k tó re przedsiębiorstw a kablow e zle B. Zawadzki P ropedutyka filozof ji w szko
australijski p rzed staw ił re fe ra t, z k tó  ją się w niedalekiej przyszłości z k o n  le średniej; A. W ieguer Przedm ioty pojęe
rego w ynika, że kom unikacja ra d io te le  cernam i radijotelegraficznem i.
ogólnych; A. Dryjskl Automatyzm graficz
ny; Studja krytyczne; W. Lutosław ski Pol
ska filozofia narodowa; B. Danile Sokrates
w
św ietle starożytności a nauki nowożyt
WIEDZA TO POTĘGA, POTĘGA — TO WIEDZA
nej; Sprawozdania.

ZAKŁADAJCIE WSZĘDZIE ODDZIAŁY T. U. R.

W ia d o m o ś c i

Z CAŁEGO KRAJU

Stanisławów

ku już w iele zrobiono. N astępnie zorga
nizow ano kurs rachunkow ości dla osób
Z RUCHU ORGANIZACYJNEGO
starszych, k tó ry cieszy się w ielkiem po
DOZORCÓW DOMOWYCH.
w odzeniem , kurs dla gospodyń, ochot
W S tanisław ow ie odbyło się ogólne niczą straż pożarną i t. d. Zarząd, gmi
doroczne zebranie Zw. Zaw. Dozorców ny sta ra się otoczyć opieką najuboż
i Służby Domowej i przy w spółudziale szych, dając im pom oc m aterjałną. Z
specjalnego delegata Zarządu G łów ne pow odu szczupłych funduszów pomoc ta
go w W arszaw ie, tow. T arnopolskiego. nie jest jeszcze dostateczna, ale R ada
Przew odniczącym przez aklam acje zo gminna postanow iła dołożyć w szelkich
stał prezes O. K. R. P P. S. w Stanisła starań, ażeby znaleźć w iększe środki
m aterjalne na ten cel.
wowie, tow . K ochański.
W każdej dziedzinie, na każdym k ro 
W ciągu licznych przem ów ień zostało
stw ierdzone, że O ddział Zw iązku w ku znać, że gminą rządzi pro letariat so
Stanisław ow ie, stale pow iększając k a  cjalistyczny. N aw et przeciw nicy poli
d ry swoich członków , osiągnął w 1927 tyczni, któ rzy przed w yboram i straszyli
ro k u niebyw ały stopień rozwoju, który obyw ateli, że rządy socjalistów zaprze
zaw dzięcza w znacznej m ierze oddaniu paszczą cały m ajątek gminy — dziś mu
i energji tow . O learnika, złożonego obe szą przyznać, iż p ra ca socjalistów jest
cnie ciężką chorobą, którem u zebranie b. owocna.
Zebrani tow arzysze bardzo żywo ojednogłośnie w yraziło swój hołd. Rów
nież pomimo podsycania przez w szelkie mawiali w ybory do ciał ustaw odaw 
go rodzaju nacjonalistów niechęci n a  czych, postanaw iając w ytężyć w szystkie
rodow ej, w spółpraca na teren ie Związ siły dla zw ycięstw a P. P. S.
k u zjednoczyła w w alce klasow ej człon T o ru ń
ków, należących do najrozm aitszych
ZAMACH NA WŁAŚCICIELA HOTE
narodow ości. Zebranie stw ierdziło w zra
LU I SAMOBÓJSTWO DZIERŻAWCY.
stające poczucie klasow ości w śród b ie r
W czoraj dokonał tu zam achu rew ol
nej poprzednio służby domowej, w y ra 
żające się w coraz to liczniejszem w stę w erow ego na w łaściciela hotelu „Pod
Trzem a K oronam i" Sadow skiego, dzier
pow aniu w szeregi Związku.
Z ebranie obrało nowy zarząd O ddzia żaw ca tegoż hotelu Szczepanow ski. Sa
łu, na czele którego stan ął tow. M icha- dow ski został ran n y w lew ą rękę,
Szczepanow ski zaś — po w ystrzeleniu
lewicz, w yraziło podziękow anie delega
do Sadowskiego, popełnił samobójstwo,
tow i Zarz. Gł. tow. T arnopolskiem u za
ginąc na miejscu. D ochodzenie w toku.
przeprow adzenie gruntow nej lustracji
O ddziału i w ygłoszenie obszernego r e  Ł ń d ź
fe ra tu oraz przyjęto rezolucję w yraża WYROKI W PROCESACH KOMUNI
jącą solidarność z akcją Zw iązku o po
STYCZNYCH.
lepszenie b y tu dozorców i służby do
Sąd O kręgow y skazał n a 2 la ta wię
mowej.
zienia A nzela Bauma za agitację kom u
Rezolucja stw ierdza rów nież, te kla nistyczną i kolportaż bibuły.
sa robotnicza widzi lepsze jutro w zw y
Pozatem zostali skazani: Bronisław
cięstw ie parlam cn tarn em pro letarjatu , S pychała na 6 m iesięcy więzienia, W ac
idącego do w yborów pod sztandarem ław O górek na 1 rok więzienia, Józef
P. P. S.
S zkudlarek n a 6 m iesięcy, J a n Roga na
10 m iesięcy w ięzienia i M arja P iątkow 
P o w . K ro ś n ie ń s k i
ska n a 3 m iesiące w ięzienia. W szyscy
Z DZIAŁALNOŚCI SOCJALISTÓW W za opór w ładzy w czasie zajść na ul.
GMINIE POLANKA KAROL.
K onstantynow skiej.
O dbyło się zebranie członków PPS.
O tw o ck
w Polance K arol, obok Krosna.
WYJAŚNIENIE.
Sytuację polityczną i stosunek Partji
Ze źródeł dobrze poinform ow anych
do obecnego R ządu omówił tow . Grei
pew nych
ner, przedstaw iciel Kom. Pow. P. P. S. otrzym aliśm y sprostow anie
w Krośnie. Po referacie liczni mówcy nieścisłości, jakie w k radły się do naszej
zabierali głos, podkreślając rozum ne sta  korespondencji z dnia 7 b. m.
P rzedew szystkiem Redakcja została
nowisko partji w stosunku do Rządu, ora z niestrudzoną w alkę klubu posłów P. w prow adzona w błąd co do osoby bur
m istrza p. G órzyńskiego, k tó ry w rz e 
P. S. dla dobra klasy pracującej.
Tow. Bęben złożył spraw ozdanie z czywistości położył duże zasługi dla uz
działalności miejscowego kom itetu, po drow iska w ciągu swej 7 letniej pracy.
S tan sanitarny m iasteczkow ej części
czerń uchwalono jednom yślnie w niosek
w yrażenia członkom miejscowego komi O tw ocka, aczkolw iek pozostaw ia jesz
cze w iele do życzenia, ulega jednak sta-,
te tu voturn zaufania.
Na w niosek tow. Smolika K azim ierza łej i szybkiej popraw ie, i w tym kie
w ybrano przew odniczącym K om itetu ru n k u burm istrz p. G órzyński w ciąż
miejscowego — tow. Labę, sekretarzam i czyni owocne wysiłki.
O pozycja w O twockiej Radzie Miej
tow . tow. Biedronia i Piotrowskiego.
Tow. Sm olik W ładysław , naczelnik skiej (w skład jej w chodzą chadecy i
gminy, złożył spraw ozdanie z dotychcza sjoniści) nie ma c h a rak teru ideowego, a
sowej działalności socjalistycznej R ady o p a rta jest n a osobistych animozjach.
gminnej podając do wiadomości, że Za
K orespondencja nasza nie dotyczyła
rząd gminy postanow ił przedew szyst- rów nież osoby p. E dw arda K asperow ikiem regulow ać drogi i w tym kierun- cza.

WARSZAWSKA
ORGANIZACJA P. P. S.
POSIEDZENIA, ZGROMADZENIA
ODCZYTY.
Baczność, członkowie PPS., zamiesz
kali na Kolonji Annopoli Codziennie od
godz. 4 do 8 w iecz odbywa się rejestra
cji czl. Partji — Budynek 10 m. 19, u
tow. Jasińskiego.
WEZWANIE. Warsz. Okr. Kom. Rob.
P.P.S. wzywa wszystkich inteligentów, człon
ków Partji i sympatyków, do rejestrowania
się w Sekretariacie W.O.K.R, P.P.S, (Al. Je
rozolimskie 6, od godz. 10 — 2 i od 5 — 7)
do pracy przedwyborczej.
We wtorek, dnia 17 b. m.
~~
Koło Gazownia „Ludna". O godz. 7 w lo 
kalu O. K. R. (Al. Jerozolim skie 6) odbę
dzie się zebranie koła.
Dzielnica Śródmiejska. O godz. 7 w lo k a
lu dzielnicy, Al. Jerozolim skie 6, odbędzie
się ogólno zebranie członków dzielnicy. Na
porządku obrad sprawy wyborcze.
Dzielnica Nowe Bródno, O godz. 6 w lo
kalu dzielnicy, Syrokomli 22, odbędzie się
posiedzenie kom itetu dzielnicowego.
Marymont. O godz. 7, Marymoncka 40,
posiedzenie kom itetu dzielnicow ego.
Powązki. O godz. 7, Okopowa 30 m. 16,
posiedzenie kom itetu dzielnicow ego.
Praga. O godz. 7, Brukowa 29, posiedzenie
kom itetu dzielnicow ego.

Koło rzeźników. O godz. 7 w lokalu przy
ul. Chłodnej nr. 41, zebranie Koła.
Dzielnica Powiśle. O godz. 7 w mieszka
niu tow. Fidzińskiego, O rdynacka 9, odbę
dzie się posiedzenie kom itetu dzielnicowe
go.
Zebranie Org. Fab, „Hantke" odbędzie
się o godz. 5 min. 30 w lokalu O. K. R. (Al.
Jerozolim skie 6).
Koło mieszkańców baraków na Żoliborzu
O godz, 5 min. 30 w Baraku Nr. 43. m. 10,
odbędzie się zebranie koła.

Sekretarjat Prac. Kasy Chorych czynny
w środy i piątki od godz. 18 m. 30 do godz.
20 min. 30.
W środę, dnia 18 b, m.
Koło prac. szpitala Ujazdowskiego.
O
godz. 6 w lokalu O. K. R. (Al. Jerozolim 
skie 6) odbędzie się zebranie organizacyj
ne.
Fabryka „Motor”. O godz. 5 w lokalu O.
K. R., Al. Jerozolim skie 6, odbędzie się
zebranie koła Fabr. „M otor” .
Dzielnica W ola-Czyste. O godz. 7 w lo
kalu dzielnicy, W olska 44, odbędzie się ogólne zebranie członków dzielnicy z refe
ratem tow. Piłackiego.

Sielce. O godz. 7 przy ul. Czerniakowskiej
nr. 32 z podw órka—ogólne zebranie człon
ków i sympatyków.
Dzielnica Ochota, O godz. 7 w lokalu
dzielnicy, G rójecka 59, odbędzie się ogólne
zebranie dzielnicy.
Dzielnica Czerniaków, O godz. 7 wiecz.
posiedzenie kom itetu w lokalu przy ul. So
lec 67.
Dzielnica „Jerozolima" o godz. 7 w lo
kalu dzielnicy, Chłodna 41, odbędzie się
zebranie Komitetu dzielnicowego.
Dzielnica Mokotów. O godz. 7 w lokalu
dzielnicy, Bagatela 12 a, odbędzie się ogól
ne zebranie członków dzielnicy z refera
tem tow. Kowalewa.
Praga. O godz. 7, Brukowa 29, ogólne ze
branie członków dzielnicy
Koło Fabryki Tytoniowej. 0 godz. 3 m. 30
w lokalu Okopowa 30, odbędzie się zebranie
Koła
Wydział Prawobrzeżny. O godz, 6 w lo 
kalu dzielnicy, Brukowa 29, odbędzie się
zebranie Wydziału.
Dzielnica Starówka. O godz. 6 min. 30, w
lokalu dzielnicy, Rycerska 6, odbędzie się
posiedzenie kom itetu dzielnicowego.
Klejacze Baczność! W środę, dnia 18 b.
m. o godz. 6 wiecz. w lokalu O. K. R., Al.
Jerozolimskie 6, odbędzie się zebranie
wszystkich komendantów klejaczy.
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RUCH ZAWODOWY
BACZNOŚĆ PRAKTYKANCI
KELNERSCY!
W dniu 18 b. m.
odbędzie się ogólne
cyjne praktykantów ,
Kelnerów, ul. S tare

Str. 5
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o godz. 5 po poł.
zebranie organiza
w lokalu Oddziału
Miasto 38.

BACZNOŚĆ KELNERZY!
Wszystkim członkom Oddziału W ar
szawskiego Kelnerów, przypominamy i
prosimy o jaknajliczniejszy udział w
wyborach asesorów do sądu rozjem
czego do Zakładu Ubezpieczenia od
Wypadków, k tó re odbędą się w dniu
22 b. m.

WYPADKI K R O N I K A

mmmtM, r a u t u

STAN POGODY.

PRZY BUDOWIE DOMU.

Tem peratura najwyższa wynosiła wczoraj
w W arszawie -f- 3,8, najniższa -j- 2.0.

Przy ul. Moniuszki nr. 10 przy budowie
Tow arzystwa Ubezpieczeniowego
zajęty
tam robotnik 35-letni Antoni Kucharski zo
sta ł przygnieciony belką, w skutek czego
otrzym ał ranę tłuczoną lewej stopy. Pomo
cy nieszczęśliwemu udzielono w ambula
torium Pogotowia.

Prawdopodobny przebieg pogody w dniu
dzisiejszym: Naogół chmurno, miejscami
mglisto, pozatem możliwe drobne opady.
W ciągu dnia krótkotrw ałe przejaśnienia,
szczególniej na zachodzie kraju. T em pera
tura od 0 do 3, w górach przymrozki. S ła
be w iatry południowo - zachodnie.

OKRADZENIE MIESZKANIA.
Ognisko dla inteligencji, zniszczonej przez
W czasie półgodzinnej nieobecności do wojnę. W dniu 15 b. m. poświęcona zosta
mowników, dostali się złodzieje za pomocą ła nowa, pierwsza w Polsce tego rodzaju in
wyważenia drzwi łomem do mieszkania stytucja, mająca za zadanie opiekę nad star
Bronisławy Zdzieohowskiej, właścicielki kan cami z inteligencji wyznania mojżeszowetoru stręczenia służby. Łupem włam ywa go, ofiarami w ejny j wypadków powojen
WARSZAWSKI WYDZIAŁ KOBIE czy stała się bielizna, ubrania damskie i nych, przy istniejącym „Domu Starców "
męskie, biżuterja, palto fokowe, akcje, wy (Górczewska 9). J e st to trzypiętrow y
CY P. P. S, przypomina o zebraniu roby platerow ane, a naw et i wyroby kos- gmach, położony wśród ogrodu, odpow iada
wtorkowem Wydziału przypadającym metyczno - perfumeryjne. Poszkodowana o- jący wszelkim wymaganiom, przedew szystna dzień 17 stycznia r. b. Zebranie od blicza ogólne straty na 5.000 zł.
kiem higieniczno - sanitarnym. O płata wy
będzie się we własnym lokalu, przy ul.
nosi
5 zł. dziennie z utrzymaniem, kąpielą,
STRZAŁY DO POCIĄGU.
Leszno 53, punktualnie o godz. 7-ej wie
pomocą lekarską. Najdalej idące ulgi będą
Do przejeżdżającego pociągu osobowego przyznawane. N adto pewna liczba miejsc
czorem.
Na powyższem zebraniu wygłosi re nr. 625 pomiędzy Nowym Dworem a M odli oddana będzie honorowo ludziom zasłużo
ferat tow. prof. Władysław Gumplowicz nem nieznani spraw cy dali kilka strzałów nym na różnych polach pracy społecznej.
rewolwerowych. Kule przebiły okna i u- W
o Polsce, jej położeniu i zaludnieniu.
uroczystości
uczestniczyli
przed
Pożądany jest liczny udział towarzy tkw iły w ścianach. Na szczęście wypadku stawiciele Rządu, Komisariatu Rządu, mia
z ludźmi nie było.
sta, instytucji i stow arzyszeń społecznych
szek, towarzyszów i sympatyków.
oraz sympatycy i członkowie Tow arzystwa
ZAWIADOMIENIE.
Przemawiali radca dr. W ykowski w imieniu
Min. Pracy i Opieki Społecznej, vicc-preWarszawski Wydział Kobiecy P. P. S.
zes Rady Miejskiej Mayzel w imieniu mia
zawiadamia o wyznaczonym przez Wy
Leży przed nami komplet miesięczni sta. Z ramienia Zarządu Towarzystwa ob
dział posiedzeniu Egzekutywy Warsz.
ka „Wiedza i Życie" za rok 1927. Mie szerniejsze mowy wygłosili prezes Zarżą,
Wydz. Rob. P. P, S. na dzień 17 -*yczsięcznik ten wychodzi od niespełna 2 du obywatel Adolf P eretz i vice-prezes
nia r. b. godz. 8.30 wiecz., po zebraniu
lat (w marcu r. b. mija dwulecie), jako Zarządu mecenas Ettinger. Na zakończenie
Wydziału w lokalu własnym, przy ul.
wydawnictwo Powszechnego Uniwersy- obecni szczegółowo zwiedzali nowy gmach,
Leszno 53.
tego Korespondencyjnego i Związku nie szczędząc słów uznania dla inicjatorów
Wobec ważnego porządku dziennego Polskiego Nauczycielstwa Szkół Pow i życząc nowej instytucji powodzenia.

RUCH KOBIECY

Obwieszczenie
o rejestracji p re te n sy j do T o w arz y stw a U bezpieczeń „Rosja*1
z ty tu łu u m ó w u b ezp ieczen ia na życie.
Zarząd państwowy nad rosyjskiemi towarzystwami ubezpieczeń, prowadzącemi działy życiowe, przystępuje do rejestracji pretensji do Towarzy
stw a Ubezpieczeń „Rosja", z tytułu umów ubezpieczeń na życie.
Rejestracja odbywać się będzie w czasie od 1 lutego do 30 czerwca
1928 roku w biurze Zarządu Państwowego przy ul. Boduena 6 I p. codzien
nie od godziny 5 do 8 po południu z wyjątkiem niedziel i świąt.
Każdy zgłaszający pretensje winien wypełnić drukowany formularz,
który będzie dostarczony bezpłatnie i dołączyć do niego odpis dokumentu
ubezpieczeniowego (polisy, św iadectw a depozytowego i t. p.) lub innego do
kum entu uzasadniającego roszczenie, oraz odpis kwitu z ostatnio opłaconej
składki. Przy rejestracji należy okazać oryginały powyższych dokumentów
oraz dowód obywatelstwa. Zgłaszający otrzym a zaświadczenie o zarejestro
waniu pretensji.
Pretensje można zgłaszać również pocztą. W tym ostatnim wypadku
należy załączyć znaczki pocztowe na odpowiedź i na zwrot oryginałów na
desłanych dokumentów.
Form ularze rejestracyjne otrzymać można w W arszawie w biurze Za
rządu Państwowego ul. Boduena 6 I p. oraz w W ilnie u intendenta Izby
Skarbowej p. Zygmunta Kondrackiego — ul. W ielka Pohulanka 10.
Zgłoszenia pocztą należy kierować pod adresem: Zarządca państwowy
nad rosyjskiemi towarzystwami ubezpieczeń prowadzącem i działy życiowe
Stanisław Ziółkowski, W arszawa, Rymarska 3 pokój Nr. 85.

( —) Z i ó ł k o w s k i

„WIEDZA I ŻYCIE,,

konieczna jest obecność
członkiń Egzekutywy.

wszystkich

Z sądów.
NOWE EKSMISJE W ŻYDOWSKIM DO
MU AKADEMICKIM.
Dnia 17 stycznia r. b. o godz. 12 w Sądzie
Pokoju 14-go O kr. (Praga, ud. Brukowa 2),
odbędzie się spraw a o eksmisję przeciwko
grupie mieszka Ac ów Żyd. Domu A kadem ic
kiego.
Zarząd Domu, z początkiem bież. roku
akadem ickiego nie zakw alifikow ał przeszło
100 podań akadem ików, głównie byłych
mieszkańców, którzy uzyskali kwalifikacje
cd instytucji akadem ickiej. Również kilku
nastu akademikom, którzy mieszkali pod
czas ferji letnich w Domu, Zarząd odmówił
mieszkania. Od mieszkańców tych admini
stracja Domu nie przyjmowała komornego
pomimo, że niejednokrotnie chcieli uiścić
należność, (co nie przeszkadza Zarządowi
zarzucać im w skardze powodowej, że nie
chcieli płacić komornego).
W wywiadzie prasowym Zarząd Domu
chełpił się, że w przeciągu całego
roku
w ykonano raz tylko w yrok eksmisyjny. Ani słowa o nieudałej masowej eksmisji. Aczas ferji letnich, ani słowa o planowanych
obecnie eksmisjach! I oto teraz Zarząd Do
mu stara się znowu wyrzucić na bruk gru
pę akademików.
W tej grup ę znajdują się przedew szystkiem ludzie, którzy „ośmielili się" przeciw 
staw ić zarządzeniom Zarządu o zamknię
ciu Domu na ferie letnie, oraz w yprowa
dzeniu się mieszkańców, których nie uda
ło się usunąć sądownie!

KUPUJCIE
K alendarzyk Młodego Robotnika. Cena 50
groszy. Przy większych zamówieniach 10%
rabatu. Zamówienia skierowywać do Księ
garni Robotniczej, W arecka 9. '

HUMOR ZAGRANICZNY
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szechnych pod redakcją Janusza Jędrzejewicza. Ukazuje się regularnie co mie
siąc w objętości 5 arkuszy, obficie ilu
strowany, pełen treści, redagowany ży
wo i popularnie. Jak każda placówka
prawdziwie kulturalna, wydawnictwo to
nie uprawia reklamy, jest skromne i ci
che, acz pracuje z natężeniem wszyst
kich sił.
I z całą satysfakcją stwierdzić należy,
że miesięcznik ten ma zbyt, że rozwi
ja się i cieszy coraz większem zau
faniem inteligentnego ogółu. Nic dziw
nego. Gdy się przegląda rocznik nawet
całkiem pobieżnie, odbiera się wrażenie
pracy wytężonej, uczciwej i wszech
stronnej. Najwybitniejsi polscy uczeni,
pedagodzy i artyści zabierają tu głos w
aktualnych i doniosłych sprawach nau
ki, sztuki, oświaty. A rtykuły są istot
nie popularne, dostępne dla najszerszych
sfer czytelników, nic też dziwnego, że
redakcja — jak zapewnia — otrzymuje
ze wszech stron słowa zachęty i wdzię
czności. Bogaty dział kroniki i „rozmai
tości" ożywia i urozmaica każdy numer,
a ciekawe ankiety, ogłaszane przez re 
dakcję wraz z obszerną korespondencją
zacieśniają żywy kontakt między wyda
wnictwem a ~zytelnikami.
Trudno w notatce dziennikarskiej wy
liczyć choćby w przybliżeniu bogactwo
i różnorodność tematów, poruszonych i
rozwijanych w tym miesięczniku. Wy
starczy, gdy powiemy, że niema bodaj
dziedziny wiedzy współczesnej, którejby nie uwzględniono w tern czasopiś
mie. Szczególnie obfity jest dział etnografji. Oczywiście, każdy z nas, zależ
nie od swych upodobań i zamiłowań,
miałby pewne zastrzeżenia i życzenia
pod adresem redakcji. Tak np. wielu
pragnęłoby, aby więcej uwzględniano
najnowsze odkrycia i wynalazki techni
czne i aby omawiano je szerzej, nie tyl
ko jako wzmianki w „rozmaitościach .
Napewno niejeden z czytelników odczu
wa brak art. i wiadomości z dziedzi
ny muzyki, podczas gdy sztuki plasty
czne są traktow ane bardzo obszernie.
Np. stulecie Beethovena pominięto zupełnem milczeniem.
Ale są to usterki i braki, nieodłączne
od młodości każdego wydawnictwa. Gi
ną one poprostu w powodzi pierwszo
rzędnego m aterjału informacyjnego i po
uczającego. A że redakcja czasopisma
nie spoczywa na laurach, że zdaje sobie
sprawę z potrzeb oświaty w Polsce dzi
siejszej, świadczy zapowiedź wydawni
ctw a „Bibljoteki Samokształceniowej",
która ukazywać się będzie w odstępach
miesięcznych od stycznia r. b. w posta
ci książek objętości 6 arkuszy, a poświę
cona będzie najważniejszym zagadnie
niom nauki i sztuki doby współczesnej.
Bibljoteka ta będzie niejako uzupełnie
niem miesięcznika.
W ydawnictwu „Wiedza x Życie", je
dynemu tego rodzaju w Polsce, życzy
my pomyślnego rozwoju i jaknajwiększej poczytności. Redakcja mieści się
przy ul. Chmielnej Nr, 33 m. 5.
KSIĘGARNIA ROBOTNICZA,
Warecka 9,

POEZJA I RZECZYWISTOŚĆ.
Ona: „Miłość jest jedynem światłem
w szarem naszem życiu!..."
On: „A małżeństwo uiszczeniem ra
b u n k u za to światło....

poleca nanowsze dwutomowe dzieło
K. Kautsky'ego
„Die materialistische Geschichtsauffassung".
Cena za 2 tomy zł. 70,

Zarządca państwowy nad rosyjskiemi Towarzystwami
ubezpieczeń prowadzącemi działy życiowe.
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SEKRETARJAT GENERALNY Z. R.
S.
S. podaje do wiadomości, iż 22 stycz
W alka z bezdomnością. W dniu wczoraj
nia
o godzinie 10-ej rano w lotkalu
szym pod przewodnictwem w iceprez. Bo
guckiego odbyło się posiedzenie kom itetu „Skry" (Warszawa, Okopowa 43-47)
odbędzie się posiedzenie plenum Za
do walki z bezdomnością. Na posiedzeniu
zatwierdzono plan przebudowy domu dla rządu- Obecność wszystkich członków
bezdomnych przy ul, Leszno 96. W domu Zarządu jest konieczna,
tym będzie 60 mieszkań jednoizbowych oraz pomieszczenie, traktow ane jako pogo
towie dla bezdomnych na 300 osób, ogółem
więc na 600 osób. Rozważono również p la
ny budowy 2 nowych domów i nadbudow ę
trzeciego piętra w jednym z domów przy
ul. Podskarbińskiej na Grochówie, ogółem
na 535 mieszkań. Pozatym rozważono plan
budowy domu - świetlicy na Annopolu, w
którym mieścić się będą przedszkole am bulatorjum, pomoc dla położnych i t. d. N a
budowę takiego domu - świetlicy rozpisa
ny będzie konkurs.
Uruchomienie sygnału świetlnego. Wobec
ustaw ienia prowizorycznego sygnału św ietl
nego przy zbiegu M arszałkowskiej i Al. J e 
rozolimskiej przez wydział techniczny ma
gistratu, obecnie odbywa się odpowiednie
szkolenie fumkcjonarjuszów P. P., którzy
będą sygnał len obsługiwali. Uruchomienie
sygnału nastąpić ma w ciągu tygodnia. Po
dłuższych próbach sygnału, nastąpi jego ostateczne zmontowanie oraz zamiana pro
wizorycznej budki drewnianej, z której k ie
rowany będzie ruch, na stałą wieżyczkę.
Kontrola lombardu miejskiego. Z ramie
nia min. spraw wew nętrznych przeprow a
dzona jest obecnie kontrola lom bardu miej
skiego w W arszawie. Odpowiednie b ad a
nia potrw ają parę tygodni. K ontrola ta ma
na celu zbadanie organizacji i funkcjonowa
nia lombardu.
Kolonje i półkolonie dla młodzieży robot
niczej i rzemieślniczej. W ice-prezydent dr.
W. Bogucki występuje do m agistratu z wnio
skiem o urządzenie w tym roku kolonji dla
młodzieży, uczęszczającej na kursy dla do
rosłych i młodocianych oraz dla pozostają
cych w W arszawie pólkolonji w okolicach
miasta, na wzór istniejących w państwach
zachodnio - europejskich. Na wspomniane
kursy uczęszcza młodzież robotnicza i rze
mieślnicza, pozbawiona przeważnie jakie
gokolwiekbądź wypoczynku letniego. Kolonja i półkolonje będą miały również na
względzie cele wychowawcze. Łącznie ko
rzystać ma z kolonji i pólkolonji do 1.000
młodzieży.
Wieczór autorski Juljana Tuwima został
przeniesiony z dnia 17 b. m. na dzień 24
b. m.
Odczyty przyrodnicze. Z cyklu odczytów
W ydziału oświaty i kultury m agistratu, or
ganizowanych wespół z Polskiem Tow arzy
stwem im. Kopernika, odbędzie się w e w to 
rek dnia 17 b. m. odczyt prof. dr. Jan a
Rostafińskiego na tem at: „3000 kim. przez
Azję Mniejszą", zaś w e czw artek, (Lwa 19
b, m. odczyt prof. dr. Ja n a Dembowskie
go na tem at: „Indywidualność w świecie
organizmów". Odczyty odbędą się w sali
Muzeum p>edagogicznego (Jezuicka 4, za
katedrą) o godz, 8 wieczorem. Bilety
do
nabycia przy wejściu od godz. 7 wieczorem
Odczyty ilustrowane będą liczaemi p rze
zroczami.
Oczyszczanie kominów. Projekt statu tu o
opłatach za czyszczenie kominów, przesła
ny radzie miejskiej do zatw ierdzenia, magi
strat wycofał z uwagi na konieczność uzgo
dnienia tego statu tu z postanowieniami no
wej ustaw y przemysłowej.

Z GIEŁDY
Warszawa, dnia 16 stycznia
Dolar Stan Zjedn. 8.88 Belgja 124,38
Holandja 359.65. Londyn 43,49. Paryż 35,07
Praga 2 6 .4 1 V2.
Szwajcarja 1727.5. Włochy
47.18V2. Wiedeń 125,73. Nowy Jork 8.90.
P a p iery p ro ce n to w e .

8J/o L. Z. Państw. Banku Roln. 93.00. 8C/S
L.Z.
Banku Gosp. Kraj. 93,00. 10°/o Poż. kolej
STRZELECKI BIEG NA PRZEŁAJ.
103.25.—. 5% Państw. Poż. Konwersyjna 66,74
W czoraj odbył się w Cytadeli bieg na S' .'D L. Z. W arszawy 81.50—82 00 82.00 5%
przełaj 3500 mtr., organizowany przez Zwią P.L.Z. W arszawy 65.50 — 65.00 — 65,45 —
zek Strzelecki. T rasa biegu bardzo ciężka. 4V:S% L. Z. Warsz. 62.00—62.00 6% P ot.
W konkurencji jednostkowej zwyciężyli:
doL 82.00 (zł. 759.00). 8°/o Poż. konwersyjna
1) W oślicld WŁ (Marymont) 15:46, 2) Zif66 50 66.50 L- Z. ziem. 58.00—58.60 — 53.45
fer St. (Śródmieście), 3) Łyczewski W, (Śród
Dolarówka 62.75
mieście). W konkurencji zespołowej (4 za
wodników) zwyciężyła drużyna oddziału Akcje.
Śródmieście.
Bank Polski 163,00—163,00. — Bank Dy
skontowy 130,00. Bank Tow. Spóldz. —,—.
GÓRNY ŚLĄSK DALEJ KOPIE.
Bank Zachodni 30,00. Bank Ziedn. Ziem Pol.
Ostoja piłkarstw a polskiego Górny Śląsk 3.30 Bank Zw, Sp. Zarobk. 87.00. Kijewsk.
nie przeryw a swego całorocznego sezonu 80.00. Siła 100.00 Chodorów 178,00 Czersk 1,03
footbalowego, kopiąc, jak za najlepszych Gosławice 70.00. Cukier 77.60. Łazy 0,40.
czasów. O statnia niedziela przyniosła cały Wysoka 143,00. Nobel 41,00. Węgiel 105,00.
106 25. Firlej 55,00 Cegielski 47.00 51,00,—
szereg meczów, a mianowicie:
Śląsk (Świętochłowice) — Ruch 4:0. Ben- Lilpop 41.50—42 50 Modrzejów 45.25. Norblin
jaminek Ligi odnosi niespodziewane zwy 200.00. Ostrowiec 85.00 85,00 Rudzki 50.00.
cięstwo nad Ruchem, który w ystąpił z 5 56 00 Starachowice 65,25—66,75— Zieleniew
rezerwowymi. Ob. Zawężę—Pogoń (kat.) ski 176.00. Zawiercie 32,00 Żyrardów 17,00
7:0 Pogoń (N.-Bytom — S. V. Gleiwitz 3:4; 17,00 Borkowski 19,00 — 18.50. Bank Han
dlowy 123.00. Elektryczność 103.00 CzęstociOrzeł (Wełnowiec) — Og. Mysłowice 5:0,
ce 3.25—3.30. Parowóz 37,50 — 35.00. Puls
PING - PONG.
g.2 5 _ 9.50. Spiess 103.00 105.00. M icha
Gwiazda pokonała W arszawski K. S. w łów 0.66 Ortwein 12.25. Spirytus 36.50—36.50.
stosunku 5:2.
Haberbusch 165,00 Żegluga 0,41—0.41
W meczu o mistrzostwo robotniczych k lu
N otow ania pozagiełdow e
bów sportow ych Gwiazda pokonała S ar
z dnia 16 b. m. godz. 10 w.
m atę 7:0, zapewniając sobie tem samem
Akcje. Tendencja ni-eoo słabsza. Dolaf
pierwsze miejsce w mistrzostwie tegoroczamer. 8.88%, Bank Polski 163.00, Cukier
nem.
W końcu stycznia Gwiazda organizuje 77.25, Węgieł 105.00, Modrzejów 45.00, Lil
turniej ping-pong-wy czołowych zespołów pop 42.25, Ostrowiec 85.00, Rudzki 51.00,
Starachow ice 64.75, Rubli 100 złotem 468.00
stolicy M akabi, Polonji i Gwiazdy.
w żądaniu.

SPORT ZAGRANICĄ
— Rozegrany w Beaulieu turniej dla za
wodów o Bristol - Cup przyniósł zwycię
stwo K. Kożeluchowi, który w finale poko
nał polaka Nejucha 6:2, 6:2, 6:4. W półfina
łach Kożeluch pokonał Negro 6:1, 6:2, 6:2,
zaś Najuch zwyciężył Burkego 6:1, 6:3, 8:6.
— W ałka bokserów Routiz (Francja) i
C uthbert (Anglja) zakończyła się remiso
wo.
— W zaw odach międzymiastowych piłki

DRUKARNIA
„ROBOTNIKA"
W ykonyw a w sze lk ie ro 
boty w z a k re s d ru k a r
s tw a w chodzące. P rzyj
m uje do d ru k u DZIEN
NIKI, T Y G O D N I K I .
MIESIĘCZNIKI. ----C e n y << I s k I e.
W arsz aw a, W arecka 7.

100 złotych w złocie 172.00:
Listy Zastawne zlotowe przeważnie słab
sze.
O broty akcjami ograniczone.

nożnej reprezentacja W iednia pokonała re 
prezentację Paryża w stosunku 3:0 (1:0).
— W zaw odach rugby reprezentacja P o 
łudniowej W alji pokonała
Południową
Francję w stosunku 11:3.

CZAS?
Ogłoszenia HASZ
go na próżno! Zapisz
drobne sie na Kursy S am o‘" „ “ PRy LIŃ
A.A.A)
K ro ju , SKIEGO, 2Ł
szycia, m odelow ania 1 ska 27.
biellżntarstwa wyucza
szybko, gruntownie, Patefony, Parna dogodnych w arun
kach. Zakład mlstrzy- lofony/issss?
ni Wiśniewskiej - Do- w wielkim wyborze

bruckiej odznaczony
najwyższemi n ag ro d a
mi, Warszawa, Nieca
ła 12.

PlATERy, “S r W y p rz e d a ż
okryć zimowych plu

• g alanterja z długo
letnią gw arancją za
trwałość srebrzenia.
Ceny niebywale nis
kie — specjalnie dla
rachmistrzów, ste n o  zegarki, pierścionki, reklam y. Przesyłki na
grafów, m aszynistki obrączki, kolczyki na koszt firmy. „Luxe",
poleca P a ń s t w o w y raty bez zaliczki Ze- Jerozolim ska 4. Tel.
Urząd Pośrednictwa garm lstrz G utm acher 171-53. Przyjmujemy
Pracy — Warszawa, Sm ocza 21 róg Dziel platery do odnaw ia
C iepła 21. T el. 232-16. nej.
nia.

BiUMlIStflW, A) Zejary !S n-

oraz płyty najnowszych
nagrań na dogodnych
warunkach po cenach
najniższych p o l e c a
„Lutnia", M a r s z a ł 
k o w s k a 68.

szowych, barankiem
przybranych 1 futrem
od 100 zł., bez futra
od 50 zł., suknie je
dwabne 35 zł., wełnia
ne 15 zł. Unklewlcz,
Hoża 54-2._ _______

sir. 6

„ROBOTNIK", 17 stycznia 1928 r.

Z RADIOSTACJI WARSZAWSKIEJ
WTOREK.
11.40 — 12,00. Komunikaty P.A.T. 12,00.
Sygnał czasu, komunikat lotniczo-mateorologiczny i hejnał z wieży Marjackiej w
Krakowie. 14,40 — 15,00. Komunikaty PAT.
15,00. Komunikaty: meteorologiczny, gos
podarczy, oraz nadprogram. 15,20 — 16,00.
Przerwa. 16,00 — 16,25. Odczyt p, t. „Sto
sunki polsko-litewskie w dobie porozbiorowej" — wygł. min. L. Wasilewski. 16,25
— 16,40. Nadprogram i komunikaty. 16,40
— 17,05. Odczyt p. t. „Rola Kresów w dzie
jach Polski — wygł. prof. H. Mościcki.
17.05 — 17,20. Komunikaty P.A.T. 17,20 —
17,45. Odczyt p. t. „Życie w nurtach ocea
nu" — wygł. dr. P. Słomióski 17,45 — 18,55.
Koncert popołudniowy symfoniczny Wyko
nawcy: orkiestra P. R. pod dyr. J. Ozimińskiego, M. Pietraszewska - Kapuścińska
(śpiew). 18,55 — 19,05. Komunikaty P.A.T.
19.05 — 19,15. Komunikat rolniczy, oraz
tiansmisja z Krakowa notowań giełdy zboż wej krakowskiej. 19,15 — 19,35. Rozmai
tości — wygł. p. L. Lawiński. 19,35 — 20,00.
Odczyt p. t. „Ochrona przyrody w Polsce"
— wygł. rektor B.. Hryniewiecki. 20,00 —
20,30, Przerwa.
ŚRODA.
11.40 — 12.00 Komunikaty PAT-a. 12.00
Sygnał czasu, komunikat lotniczo - meteo
Ju ż wyszły z druku nakładem K sięgar
ni Robotniczej w spom nienia tow.

J a n a K w a p iń s k ie g o
p. t.

„ORGANIZACJA BOJOWA.
KATORGA. REWOLUCJA
ROSYJSKA**.
Przedm ow a tow.
IG N A CEG O DASZYŃSKIEGO,
C ena i złoty.

OTWARCIE KONGRESU

rologiczny, oraz hejnał z Wieży Mariac
PANAMERYKANSKIEGO
kiej w Krakowie. 14.40 — 15.00 Komunika
ty PAT-a. 15.00 Komunikaty: meteorologi
czny, gospodarczy, oraz nadprogram. 15.20
— 16.00 Przerwa. 16.00 — 16.25 Odczyt p.
t.: „Antropologia i wychowanie fizyczne"—
wygłosi dr. Jan Mydlarski (z cyklu odczy
tów, organizowanych przez min. W. R, j O.
P.). 16.25 — 16.40 Nadprogram i komunika
ty. 16.40 — 17.05 „Skrzynka pocztowa" —
korespondencję bieżącą omówi dr. M. Stępowski. 17.05 — 17.20 Komunikaty PATa.
17.20 — 17.45 Odczyt p. t.: „Nasza najwięk
sza klęska społeczna" — wygłosi p. Jan
Szymański (z działu: „Hygiena i medycy
na"). 17.45 — 18.15 Audycja dla dzieci.
Transmisja z Krakowa. 18.15 — 18.55 Kon
cert popołudniowy. Transmisja z Krakowa.
18.55 — 19.05 Komunikaty PAT-a. 19.05 —
19.15 Komunikat rolniczy. 19.15 — 19.30 —
Rozmaitości wygłosi p. Ludwik Lawiński.
19.30 — Transmisja z opery katowickiej.
(„Ruśałka" opera Dworzaka). W przerwie i
koncertu biuletyn „Messager Polonais" w
języku francuskim. 22.00 — 22.05 Sygnał
czasu i komunikat lotniczo - meteorologi
czny. 22.05 — 22.20 Komunikaty PAT-a.
W H abanie, stolicy Kuby, o tw ar
22.20 — 22.30 Komunikaty: policyjny, spor
to
dziś w ielki kongres panam erytowy, oraz nadprogram. 22.30 — 22.45 Ko
kański. Zdjęcie nasze przedstaw ia
munikaty PAT-a.

W 1

„ŻYW Y

DZIENNIK**

Staraniem W arsz. Organ. Młodz. T.
U. R. odbędzie się w środę, dnia 18 sty
cznia o godz. 7 wiecz. w lokalu Zw.
Prac. Miejskich, W areck a 7, cykl zbio
row y przem ów ień pod nazwą
„ŻYWY DZIENNIK*'
(artykuł polityczny, depesze, ze św iata,
feljeton, te a tr, kina, sport, ruch organi
zacyjny, skrzynka do listów).
W stęp w olny dla w szystkich.

SMUTNA POCIECHA
I ZAGRANICĄ NĘDZA MIESZKANIOWA

»

N aw et w krajach zachodnich o Bezdomni m ieszkają w prym ityw nie
w ysokiej kulturze nędza m ieszka „rozbudow anych"
norach
ziem 
niow a daje się dotkliw ie we znaki. nych.

Na 17

TEATR I MUZYKA
|

Dziś u teatrach s l e J s k i c S
W ielki
o 8-ej w. „ T ru b a d u r"

Narodowy
o 8-ej w. „ L e k a rz m iło ści"

L e tn i
o 8 ej w. „ S z k o ła w d z ię k u "
Z FILHARMONJI.
Mozart, Delibes w interpretacji p. I. Downar - Zapolskie). Berlicz - Liszt. Muzyka
czeska i francuska: p. J, Kamiński.

Z pomiędzy śpiewaczek koloraturowych
p Zapolska wyróżnia się bardzo dodatnio,
dosiada głos nietyle może dźwięczny ile do
skonale postawiony, ruchliwy, pełen ek
spresji i liryki zarówno w arjach Mozarta
(„Flet zaczarowany") jak i Delibesa („Lakme ), W pieśniach polskich pozatem łączy,
wyjąwszy niewyraźną trochę
wymowę,
wdzięk niepospolity z dobrem opanowa
niem techniki śpiewaczej,
Ostatni poranek pozostawał pod ha
słem neoromantyzmu muzycznego; Berlioz
p rezydenta Kuby, M achado.
i Liszt zgodnie podali sobie na nim ręce.
Rzadko śpiewane, sentymentalne nieco pie
śni Liszta ładnie wykonała p. Comte - Wilgocka, fortepianowy koncert A-dur (nie
Berlioza, oczywiście, a Liszta, bo Berlioz
grać na fortepianie podobno nie umiał) oApollo: „Beau geste".
degrał bardzo plastycznie p. Szymon MarColosseum: „Czarna Venus".
mor, bisując potem chromatyczną etiudą
Casino: „Wschód słońca".
a-moll Szopena. Orkiestrą kierował ener
Filharmonia: „Casanova".
gicznie p. Wiechowicz z Poznania. „Ta
Miejski: „Za naszą i waszą wolność".
niec sylfów" i inne obrazki symfoniczne
Muza (ul. Mokotowska): „Gehenna miło Berlioza były dlań wdzięczniejszem polem
ści".
do popisu niż długi i niełatwy poemat Li
Paalce: „Mężczyźni przed ślubem".
szta ),Tasso“.
Pan, Corso i Capitol: „Mogiła Nieznane
Jako reprezentantów muzyki czeskiej
go Żołnierza".
wysunął
nam p. Ozimiński Dworzaka i Sme
Rococo: „ R o z p ę t a n e żywioły".
tanę. Dobrze byłoby jednak zapoznać pub
Splendid: „Mężczyzna z przeszłością".
liczność z nowymi i najnowsźymi przedsta
Wodewil: „Gniazdo miłostek".
wicielami czeskiej, daleko posuniętej kul
Wodewil: „Pan X".
tury muzycznej. Z kompozycji zagranicz
Światowid: „Mężczyzna z przeszłością".
nych najprędzej jakoś przedostają się do
Tombola (ul. Marszałkowska, koło pł. Zba Polski rzeczy autorów francuskich. Ravel
wiciela): „Królowa Storczyków".
Debussy, Roussel, przedtem Franek a osta
Mignon (Marszałkowska): „Chata za wsią". tnio w niedzielę jeszcze E. Chausson, któ
Petit Trianon: „Więcej niż miłość".
rego ładny poemat skrzypcowy wykonał z
Mewa: „Dama bez zasłony".
całem przekonaniem p. Józef Kamiński —
Miraż (ul. Czerniakowska): „Sztafeta",
to nazwiska dobrze już w naszym świecie
Albatros (ul. Wolska): „Miłość".
muzycznym znane. Może fakt, ii wielu mu
Lux (ul. Elektoralna): „Kabaret".
zyków polskich studjuje w tej chwili w Pa
Muza (ul. Mokotowska):* „Gehenna miło ryżu, wpływa pośrednio i na to, że kom po ści".
zycje francuskie odgrywają już pewną ro
Czary (ul. Chłodna): „Górą rezerwiści".
lę w kształceniu gustów publiczności pol
Bajka (ul. Żelazna): „Cyrk Belle go".
skiej.
H, D.
Oaza (Ochota): „Zmierzch czerwonych bo
gów".
Teatr Wielki. Dziś „Trubadur" z wystę
Polonja (ul. Leszno): „Bardelis — książę pem gościnnym p. Reny Pfifer-Laa.
miłości".
Jutro jubileuszowe przedstawienie ku
Italja (ul. Wolska): „Generał".
uczczeniu pięćdziesięciolecia pracy arty
Ira (ul. Wolska): „W haremie maharadży". stycznej mistrza Mieczysława Frenkla. Pro
Grand (uL Dzielna): „Zbrodnia barona von gram obejmuje: „Bajkę", kantatę z „VerWeisenbacha".
bum Nobile" Moniuszki, „Zrzędność i prze
Kometa (ul. Chłodna): „Siódme niebo".
korę" Fredry z jubilatem, trzeci akt „Hra
Uciecha (uL Złota): „Igrzysko namiętno biny z jubilatem w roli Podczaszyca oraz
ści".
balet „Wesele na wsi" z udziałem chóru
Naokoło Świata (ul. Chłodna): „Siódme operowego. Bilety są jeszcze do nabycia w
niebo".
lokalu Związku Artystów Scen Polskich,
Forum (ul. Nowiniarska): „Pod osłoną gmach hotelu Polonja w godzinach od 5
nocy".
doo 7 po poł.
Sokół: „Tańczący Wiedeń".
We czwartek „Eugenjusz Onegin".

CO GRAJĄ DZISIAJ

KI NA

Teatr Narodowy. Codziennie „Lekarz mi
łości".
Z powodu jubileuszu M. Frenkla środo
we przedstawienie „Lekarza miłości" roz
pocznie się wyjątkowo o godzinie 7 i pół.
Teatr Letni. Dziś i dni następnych „Szko
ła wdzięku".
Teatr Polski. Dziś ostatni raz „Moralność
Pani Dulskiej", W czwartek premjera dra
matu Shakespeare'a „Juljusz Cezar" z pp.:
Adwentowiczem, Leszczyńskim, Junoszą Stępowskim i Samborskim w rolach głów
nych. Reżyseruje Szyller.
Teatr Mały: Ósma żona Sinobrodego.
Teatr Praski. Dziś „Przygoda Pana Scro*
°dge", przeróbka sceniczna 8 powieści Di
ckensa.
Rewja w teatrze Nowości. O godz. 8 rewja „Tylko u nas".
Qui pro quo: Pierwszorzędna rewja „Typ
ki z Qui pro quo".
Teatr „Perskie Oko". Dziś premjera rewji karnawałowej p. t.: „Confetti".
Teatr Sensacyj (Karowa 18). Dziś sztuka
Szymona Gantillona p. t. Maya".
„Czerwony As". Dziś premjera rewii
„Biały karnawał".

Teatr Znicz, Śniadeckich 5. Dziś
dziennie o 6-tej Jasełka, a o godz. 8
„Bolszewicy" Sieroszewskiego.
Wesoła Jama, dawniej Eldorado,
29. Dziś i dni następnych rewja p. t,:
kobieta postanowi".

i co
m, 25
Hoża
„Gdy

Cyrk. Dziś i dni następnych wyścig sa
mochodów, ścigających się w powietrza.
13-letnia pianistka w Konsarwatorjum,
Paula Stein występuje w niedzielę, w sali
Konserwatorjum z recitalem, w którego
programie znajdują się m. in. „Ciacconna"
Bacha, 32 warjacje Beethovena, szereg t»tworów Chopina i t. d. Bilety Marszałkow
ska 98, „Orbis".
„Uprowadzenie z Seraju" Mozarta w operze. Jedna z pereł Mozartowej twórczo
ści opera „Uprowadzenie z Seraju", ukaż*
się w piątek na scenie Teatru Wielkiego.
Recital fortepianowy w sali Konserwator
ium, Dziś w sali Konserwatorium recital
fortepianowy Elizy Rozenblum. Bilety sprze
daje filja kasy Teatrów Miejskich, Marszał
kowska 98, róg Al. Jerozolimskich,
W czwartek wystąpi z recitalem forte
pianowym pianista Jakób Gimpel. Pro
gram zawiera: utwory Bacha, Ruroniego,
Schumanna, Szymanowskiego, Debussy'ego,
Liszta, Mozarta i in. Bilety sprzedaje filja
kasy Teatrów Miejskich, Marszałkowska
98, róg Al. Jerozolimskich.
Koncert T-wa Śpiewaczego „Harfa". W
dniu 19 b. m. odbędzie się w sali Filharmo
nii o godz. 8 wlecz, koncert T-wa Śpiewa
czego „Harfa" pod dyr. W. Lachmana, przy
udziale pierwszorzędnych sił wokalnych.
Program zapowiada współczesną pieśń pol
ską.
t

Robotnicy pobierajcie
swoje pismo codzienne

mm.
ALEKSANDER BLOK.

12) w ielki książę

ZE WSPOMNIEŃ

0 REWOLUCJI RDSyJSKIEJ
OSTATNIE DNI DAWNEGO
USTROJU
Dalej depesza podkreśla, że R ada Mi
nistrów nie może spro stać sytuacji, p ro 
ponuje w ięc swoją dymisję zbiorow ą, i
m ianow anie prezesem R ady M inistrów
człow ieka cieszącego się pow szechnem
zaufaniem i stw orzenie odpow iedzialne
go m inisterjum .
Car odpow iedział Golicynow i tego sa
mego dnia:
„Co się tyczy naczelnika dla P e te rs
burga, w ydałem już rozkaz Szefowi m e
go Sztabu z poleceniem , by niezw łocznie
przybył do P etersburga. To samo o wojskach. Panu osobiście udzielam w szel
kich p ra w co do zarządu cywilnego. Uw ażam za niem ożliwe w obecnych oko
licznościach jakiekolw iek zm iany osób
M ikołaj.
Po godzinie ósmej w ieczorem Golicyn,
Rodzianko, K rzyżanow ski, w ielki książę
M ichał A leksandrow icz i B ielajew u k ła 
dali w gabinecie p rezesa rad y m inistrów
te k st depeszy, k tó rą M ichał A leksandro
wicz pragnął w ysłać do cesarza, poczem

i Bielajew pojechali do
m ieszkania m inistra spraw wojskowych,
by w yekspedjow ać depeszę n a ręce sze
fa sztabu N aczelnego W odza.
M ichał A leksandrow icz donosił o „po
w ażnej sytuacji”, o konieczności m iano
w ania now ego prezesa rad y m inistrów,
k tóryby sam do b rał sobie m inistrów ; za
p y ty w ał czyby go car nie upow ażnił do
ogłoszenia o tym fakcie, w ysuw ając ze
swej strony kan d y d atu rę księcia G, E.
Lwowa, sam zaś ofiarow yw ał się przy
jąć regencję.
Po pół godziny czy te ż po godzinie
szef sztabu N aczelnego W odza A leksiejew odpowiedział, że Jeg o C esarska
M ość dziękuje b ra tu za troskliw ość, że
w yjeżdża jutro z K w atery G łów nej i że
sam pow eźm ie decyzję.
W dniu tym Bielajew w ysłał do Szefa
S ztabu w K w aterze G łów nej następują
ce cztery depesze:
G odzina 13-ta m inut 15. Bielajew K o 
m unikuje, że w ybuchłe od ran a rozruchy
w niek tó rych pułkach są tłum ione. W y
p ow iada przekonanie, że rychło zapanu
je spokój.
G odzina 19-ta 22 minuty. P odkreśla
„pow ażną sytuację", prosi o przysłanie
na pomoc „napraw dę pew nych oddzia
łów ”.
G odzina 19-ta m inut 33, Donosi, że
R ada M inistrów ogłosiła stan oblężenia
w P etersburgu. W obec b rak u inicjatyw y

Układ ogłoszeń w tekście 5-szpaltowy, układ zwyczajnych
R edaktor naczelny M IECZYSŁAW NIEDZIAŁKOW SKI.

ze strony Chabałow a, w yznaczono mu
pom ocnika w osobie g en erała Zankiewicza.
G odzina 23-cia m inut 53. M elduje, że
z C arskiego Sioła m ają przybyć niew iel
kie oddziały rezerw ow ych wojsk, że żoł
nierze z b a łe rji a rm at w ypow iedzieli po
słuszeństw o przy w siadaniu do pociągu
idącego w kierunku P etersb u rg a i że bate rja szkół w ojskow ych nie m a pocis
ków.
Koło północy Bielajew k azał swemu
sekretarzow i zatelefonow ać do pałacu
M aryjskiego i poprosić K rieger - W ojnowskiego.
S ek reta rz posłyszał przez telefon przy
tłum ione rozm ow y kilku osób, naw oły
w anie do ciszy i ostrzeżenie, że przy aparacie — m inister spraw wojskowych.
S ek reta rz uprzedził o tem Bielajewa
i odał mu słuchaw kę. M inister milcząc
słuchał przez jakieś 5 minut, posłyszał
słowa... „tę paczkę jużem przejrzał, weź
te oto papiery". O dłożył w ów czas słu
chaw kę i zabronił kom unikow ania się
telefonicznego z pałacem M aryjskim.
O koło godziny 2-ej w nocy se k re ta 
rz a Bielajewo poprosił do telefonu. Putiłow, zastępca kierow nika kancelarji
R ady M inistrów , k tó ry zakom unikow ał,
że istotnie w lokalu kancelarji „gospo
d arują jacyś obcy ludzie”, t e udało się
jediiąk w ynieść najw ażniejsze papiery
i że m inistrow ie kom unikacji i spraw

10 szpaltow y.

zagranicznych ukryw ają się w innej
części pałacu. Putiłow prosił o odsiecz
dla m inistrów, lecz se k re ta rz m inistra
spraw w ojskow ych odpow iedział, że
niem a praw ie w cale wojska.
Rzeczywiście, g en erał Zankiewicz,
k tó ry z rozkazu Bielajew a
objął ko
mendę, ro zporządzał bardzo nieliczaemi oddziałami, k tó re w dodatku chw ia
ły się i topniały z godziny na godzinę.
G enerał Zankiew icz w łożywszy m un
dur lejb - gwardji Paw łow skiego pułku
pojechał do żołnierzy i z rozm ow y z
nimi w yw nioskow ał, t e liczyć n a nich
nie można.
Placu też nie m ożna było utrzym ać;
Zankiew icz uw ażał, że w ierni słudzy
cesarscy pow inni um rzeć w P a łd tu Zi
mowym; około godziny 9-ej w ieczorem
w ojsko przem aszerow ało do A dm ira
licji, zaś około 11-ej do P ałacu; okazało
się przytem , że marynarze i część pie
choty rozproszyli się; zostało zaledw ie
1500 — 2000 ludzi.
Koło godziny l- ej otrzym ano w P a ła 
cu wiadomość o m ianow aniu przez ce
sarza generała Iw anow a głów nodow o
dzącym petersburskiego okręgu w ojsko
wego. Zarządzający pałacem generał
Kom arow prosił Chabałow a, by nie
w prow adzać w ojska do P ałacu.
Zankiewicz nie zgadzał się z tem i
kłócił, kw estja byłaby nie załatw iona,
gdyby nie zjaw ił się w tej chwili w raz

z Bielajewem wielki książę Michał Aleksandrowicz, który przyznał rację,
Komarowi.
Podczas narady, w ielki książę, Chabałow i Zankiew icz w ybrali P iotropaw łow ską tw ierdzę jako ośrodek obrony,
lecz zastępca kom endanta tw ierdzy
Stal, przyw ołany do telefonu zakom u-1
nikow ał, że na placu św. Trójcy stoją
sam ochody opancerzone i arm aty, zaś
na moście św. Trójcy — barykady.
C habałow zaproponow ał, żeby się
przebijać do tw ierdzy, lecz Zankiewicz)
przypom niał chwiejne stanow isko ofice
rów Imajłowskiego pułku; w ów czas o
świcie postanow iono w rócić do Adm i
ralicji.
Afisze, ogłaszające stan oblężenia by
ły ;uz w ydrukow ane, lecz rozlepić ich

nie było sposobu.
kleju ani pędzli.

Bałk

nie miał ani

Na rozkaz C habałow a, w ydany nie
pew nym głosem, dwaj przodow nicy po
licji powiesili kilka afiszów na k ratach
A leksandrow skiego ogrodu. Z rana afi
sze te poniew ierały się na placu przed
A dm iralicją.
T rzecie rozporządzenie, dane przez
Bielajewa do publikacji, zabraniające
m ieszkańcom stolicy w ychodzenia n a
ulicę po godzinie 9-ej C habałow uznał
za zupełnie już bezcelow e i rozkazu
tego nie w ykonał.
(D. c. n.).

Za zmianę
powyżej 60 mm.
zagraniczne o 50 proc.
Za term inow y druk o g ło sz e ń A d m in is tra c ja n ie o d p o w ia d a .
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