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•Je d y n k a ” wysuwa jako jeden ze
r ^ c h najulubieńszych atutów ten,
lakobyprzedstaw ia ona coścałkiem
owego coś najbardziej nowoczei ? e6° pod słońcem, czego zakute
T „partyjników " naw et pojąć nie
ai°gĄ, ale co niew ątpliw ie stw orzy
° ^ ą epokę w życiu Polski.
Ula nas. zwykłych śm iertelników i
*£>artyjników“, 1-ka jest partyjną
p a n in ą
prawicow0 - centrową,
, óra bynajmniej nie zyskuje na wa■l ? ani na szacunku przez to. że
^ le c o n a została na rozkaz „z góry"
f^m iast pow stać na drodze porozuJ®?enia swych rozbieżnych składniChw alcy ,,jedynki” w tem w ia
nie widzą jej oryginalność i siłę, my
atom iast upatrujem y w sposobie
Worzenia „jedynki" i w m etodach jej
“•Sitacji bliskie pow inow actw o z w rowłoskicm i. Że te wzory są zaPtZeczeniem demokracji, o której od
®więta deklam ują jeszcze pewne orjta?Y sanacyjne — zfbyteczna dowo2e system kaptow ania zwolen
ników „jedynki" wyłącznie pr*ez wy
szywanie popularności jednego czło^ te k a j przypisyw anie mu najsprzec*aiejszych zamiarów i celów, nie^•«le ma w sobie moralnego — jest
' a nas rów nież rzeczą niew ątpli
wą.
Nas interesuje głównie nie to co
niYśli Piłsudski leoz — kto mobili*ałe się pod sztandarem jego nazwiI tu r*uca się w oczy w vraine
jeż e n ie do uwstecznienia Polski.
u Ążą do tego — w większym lub
Mniejszym stopniu — w szystkie gru
„jedynki" poprzez ukrócenie w ła
.sy praw odaw czej i pogorszenie orvVnacji wyborczej. Dążą do tego sfeTy ziem iańskie i przem ysłow e przez
" ’^mocnienie i utrw alenie swych
p>łvw ów na gospodarkę i politykę
®ństwa w stopniu całkiem niew soół
^ e r p y m do swej istotnej roli ekono
micznej. Dążą do tego sfery wojsko^ e i przenikające coraz liczniej
do
cVwilnego Państw a.
Program „jedynki" w naipobłażliw6aęm uięciu da się określić jak nastęchce ona uczynić z Polski pańw° kapitalistyczne o mocnem sa“,°1>ocruciu narodowem na wzór —
£?wiedzimy—Niemiec po r. 1871. Ale
^ o p a e s t o 50 lat starsza, a Polska,
>e«li chce dotrzym ać kroku Europie
a musi dotrzym ać ieżeli ma się
^ tń ć , jako państw o niepodległe —
p1® może oozostać w tyle nowocześ
ni. powojennei demokracji, dającej
aTwięcei możliwości i szans w szech
mocnego rozwoju sił soołecm vch,
r pemiących w narodzie Na Zachctoczy się gigantyczna w alka o to
S?V dalszy rozwói społeczeństw a ma
‘9 odbyć pokojowo w myśl prograj ^ socjalistycznego i pTzy współusi?,a \e robotników , czy też poor ze z
^ O'ki w stecz, załam ania i katastrofy.
°, jest cały i jedyny sens pr*eżywaPrzez nas epoki. Polska — każdy
u PTzyzna — nie może sobie pozwona ciężkie przejścia i w strząśnię
cia Wewnetrzne.
jedynka" naw et w swej czę1 najbardziej , dem okratycznej" za,
ona iest w zaścianek oolski, wie
p ^C| czy wmawiafą/' w siebie,
że
ka może się odgrodzić od reszty
,ropy ; .pow tórzyć" w zaciszu do^Wem to co państw a zachodnie
j^ f c y w a ły oół wieku temu. A cóż
V i ^ 1"0 m<^w^ o m am utach z 17-go
su*° zdobiących litstę „je*
■^i^j^fadni .radykali" z .jedynki" pocji? n ^ nam: s rozgrom ienie ende8V u nie leży ono w interesie klar °^otniczej i socjalizmu? Na to
d ^ ^ a m y : c h 'e c je złam ać enn i c * kosztem dem okratycznej o*dvstvt,1 ' ^ ^ n rcz<»i i dem okratyczne’ kon
Czvłj powalić na ziemię
jednocześnie zadać cios
dem okracji?
Chcecie
*gtlęibić
b rze -r endecję, podrzas gdy ona
OcLza tjuż
u ż do w
aszvrh jłz
arwaszveh
szeregów

„DWÓJKA" JEST WAŻNA— Z KROPKĄ
CZY BEZ KROPKI
W obec licznych zażaleń z poszcze
gólnych Okręgów wyborczych, że
.,dwójki“ z kropką mają być według
opinji n iek tó ry :h prezesów komisji
wyborczych uniew ażnione, wyjaś
niam y iż Państwowa Komisja W y
borcza jednogłośną uchwałą stwier
dziła. że 2. (dwójka z kropką), lub 2
(dwójka bez kropki), jest ważna, o
czem G eneralny Kom isarz W yborczy

powiadomił w szystkie Okręgowe Ko
misie W yborcze.
Jeżeli więc obecnie poszczególni
prezesi Komisji wyrażają inny po
gląd to jest to tylko ich zła wola.
Mamy nadizieję, że G eneralny Kom isarz W yborczy jeszcze raz w po
wyższej spraw ie wyda zarządzenie.
Centralny Komitet W ykonawczy
P. P. S.

KOMITET WYKONAWCZY MIĘDZYNARODÓWKI
Zurych, 28 lutego. (PAT.). Komitet
Wykonawczy Ii-ej Międzynarodówki
zakończył swe obrady, postanawiając
wykorzystać dzień i-go maja dla uświaciuinicnia szerokich mas ludo
wych o konieczności ratyfikacji kon
wencji, dotyczącej 8-miogodzinnego

dnia pTacy, w e wszystkich krajach.
Pozałein uchwalono rezolucję, doma
gającą się uwolnienia socjalisty ru
muńskiego Bujora, oraz postanowio
no przedstawić kongresowi bruksel
skiemu propozycję, zmierzającą do
zniesienia w s/ędzie kary śmierci.

ŚWIETNE ZWYCIĘSTWO SOCJALISTÓW
BRUNSWIKU W WYBORACH KOMUNALNYCH
Berlin, 28 lutego. (PAT.). Wybory
niedzielne do Rady mieiskiei w Brunswiku oraz do rad miejskich i gmin
nych w innych miastach republiki
Brunświckiej przyniosły olbrzymie
zwycięstwo socjalistom. W radzie
miejskiej m. Brunświku socjaliści uzyskali zamiast 13 dotychczasowych
aż 19 mandatów na ogólną liczbę 35,
otrzymując przez to bezwzględną
większość w Radzie miejskie!. A cz
kolwiek uidziai wyborców w głosowa
niu był tym razem mniejszy, niż przy

wyborach do sejnau brunświckiego w
t . ub., socjaliści uzyskali mimo to
o
1200 głosów więcej, niż przy wybo
rach zeszłorocznych, a o 3.500 gło
sów więcej, niż wszystkie pozostałe
partje razem wzięte. Demokraci utrzymaji swą liczbę mandatów, nato
miast wszystkie stronnictwa od cen
trum do prawicy zblokowane razem
utraciły 6 mandatów z posiadanych
dotychczas 18, Komuniści utracili 1
mandat z posiadanych dotychczas 2,

PAUL-B0NC0UR 0 TRAKTATACH
PEGJ0NALNYCH
Paryż, 28 lutego. (PAT.). Paul Boncour w wywiadzie z genewskim
przedstawicielem „Matina" oświad
czył, iż traktaty regionalne stanowią
minimum, na które należy się zgo
dzić, o ile pragnie się iść naprzód w

mu, zajął się kwestją pomocy finanso
wej dla rolnictwa, zaznaczając, że bę
dzie to tylko chwilowe załagodzenie
krytycznej sytuacji. Po zatwierdzeniu
programu Hergt zapowiada rozwiązanie
parlamentu w takim terminie, ii wybo
ry będą się mogły odbyć w drugiej po
łowie maja.
W dyskusji pierwszy zabrał głos soc
jalista Stampfer, który zarzucił rządo
wi, że jako rząd właściwie nie istnieją
cy, nie powinien obciążać polityki za
granicznej wystąpieniami niemieckonarodowych, w rodzaju ostatniej roz
mowy między Hergtem, a królem Afga
nistanu. Stampfer zapowiada ostrą opozycję socjalistów wobec niektórych
punktów programu, a w szczególności
wobec niektórych żądań niemieckonarodowych. Mówca występuje przeciw
ko niemiecko - narodowym, twierdząc,
że akcja ich gorsza jest od akcji komu
nistów. Obecny rząd jest maskaradą, z
którą należałoby nareszcie skończyć.
Następnie przemawiał przywódca niemiecko-narodowych hr. Westarp, który
oświadczył, że niemiecko - narodowi
dążyć będą do zatwierdzenia programu
konieczności rządowych w całości.

V0TUM ZAUFANIA DLA RZĄDU
Berlin, 28 lutego. (PAT). W daiszym
ciągu dzisiejszego posiedzenia Reich
stag przeszedł do głosowania nad bud
żetem kanclerza, który został przyjęty
w drugiem czytaniu.

„jedynikowych" i czuje się tam nienajgą: zej?
D opraw dy, nigdy jeszcze pod nie, winną cyfrą nie kryło się tyle tragii komicznej pustki i takiego splotu

KONFISKATA FILMU P. P. S.
Staraniem Centralnego Komitetu Wy
konawczego P. P. S., opracowano film
propagandowy, ilustrujący walkę P.
P. S. z zaborcami oraz walkę P.
P. S. o prawa warstw robotniczych i
pracowniczych. Film ten złożono do ocenzurowania w pierwszych dniach lu
tego b. r.
Odnośny Wydział M. S. W nie spie
szył się jednak: po blisko trzech tygod
niach, gdy już odbyło się komisyjne wy
świetlenie filmu, zażądano od C. K. W.
P. P. S. skreślenia pewnych scen i zmia
ny pewnych napisów.
Aby uratować film jeszcze przed wy
borami, zastosowano się do wszystkich
wymagań i w dn. 22 b, m. C. K. W. otrzymał 5 legitymacji na prawo w y
świetlania, (5 egz. filmu), które wraz z
filmami natychmiast rozesłano na pro
wincję.

Zdawało się, że wszystkie formal
ności zostały już zakończone. Tymcza
sem generalny sekretarz CKW. PPS.
tow. Pużak otrzymał dn. 27 b. m. za
wiadomienie z Min. Spraw W ew n, że
0 ile nie zostanie wykreślone z filmu
wezwanie: „Głosujcie na listę P. P S.
Nr. 2”, to film ten nie będzie mógł być
wyświetlany publicznie!
Tow. Pużak odmówił zastosowania
się do tego żądania.
Żądanie M. S. Wewn. jest chyba
szczytem — ur o szczeń! Jak można żą
dać od filmu propagandowego, by prze
stał być propagandowy, a wówczas zo
stanie zatwierdzony?! „Jedynka" ma do
dyspozycji wszystkie kina w Polsce, a
P. P. S. nie wolno wyświetlać własne
go filmu na własnych zgromadzeniach
1 we własnych lokalach!

ROZWIĄZANIE RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE
Agencja B. I. P. donosi:
„Dekretem z dn. 25 b, m. wojewoda
warszawski, p. St. Twardo, rozwiązał
radę miejską w Gostyninie ze względu
na szereg usterek i zaniedbań w dzie
dzinie gospodarki miejskiej, co godzi
ło w istotne interesy ludności m asta,
mogące spowodować dla niego poważne
szkody.
Równocześnie p. wojewoda poruczył
dotychczasowemu magistratowi pełnie
nie obowiązków do czasu ukonstytuowa
nia się nowej rady miejskiej".
Po Nowym Dworze — Gostynin! Tam

rozwiązano Magistrat — tu Radę Miej
ską. Akurat na kilka dni przed wybo
rami p. Twardo zauważył „usterki i
zaniedbania" w gospodarce miejskiej.
Akurat w socjalistycznej radzie, bo o
rozwiązaniu innych rad nie słychać. Ja 
kie to „istotne interesy ludności" były
narażone na szwank, że aż „poważne
szkody" grosiły miastu — trudno od
gadnąć. Obecnie „grozi" miastu wybór
socjalisty do Sejmu, ale ludność na tem
tylko zyska.
Jednocześnie rozwiązano Sejmik i
Wydział Powiatowy w Gostyninie.

KONFISKATA „K0LEJARZA-ZW IĄZK0W CA"

Dn. 26 b. m. wieczorem do drukar konfiskaty „Kolejarza - Związkowca”
ni „Robotnika" przybyli z polecenia Ko organu Związku Zawodowego Koleja
kierunku rozbrojenia. Dziennik przy misarza Rządu p. Jaroszewicza funkcjo
pomina, że ogólne Zgromadzenie Ligi nariusze Policji Państwowej i dokonali rzy (Z. Z. K.) za artykuł pod tytułem:
„Kolejarze do walki wyborczej".
Narodów już trzykrotnie wypowiada
ło się za traktatami regionalnymi, w
tem dwa razy przy udziale Rzeszy
niemieckiej.

OSTATNIA SESJA REICHSTAGU
BERLIN, 28 lutego. (A. W.). Wczo
raj po tygodniowej przerwie otwarta
została sesja Reichstagu. Na wstępie
wicekanclerz Hergt, w zastępstwie cho
rego kanclerza Marxa odczytał dekret
rządowy. W deklaracji rząd stwierdza,
że gabinet uznając potrzebę zatwierdze
nia konieczności rządowych jeszcze
przed rozwiązaniem parlamentu, za
twierdził budżet. Dołożone będą wszel
kie starania, by program ten został
przeprowadzony. Mimo rozbicia się ko
alicji rządowej gabinet pozostaje na
stanowisku. Z projektami rządowemi,
dotyczącemi programu
konieczności
rządowych, zgadza się również prezy
dent Rzeszy. Program ten obejmuje
tylko sprawy najpilniejsze, a więc: bud
żet na rok 1928, budżet dodatkowy na
rok 1927, sprawy odszkodowań dla do
tkniętych likwidacją, pomoc dla rolni
ctwa, oraz uregulowanie sprawy drob
nych rentjerów i rent społecznych. Pro
gram ten stanowi nierozerwalną całość
i może być tylko jako całość zatwier
dzony. Termin załatwienia programu
jest narazie nie ustalony i ma być ozna
czony przez specjalną ustawę. Hergt, omawdając poszczególne punkty progra

ŻNIWO REPRESYJ PRZECIW P. P. S. Z DW0CH
DNI OSTATNICH

Wniosek komunistów o wyrażenie
całemu gabinetowi votum nieufności zo
stał odrzucony przeciwko głosom ko
munistów, socjalistów, pewnej części
demokratów i hittlerowców.

NA FRONCIE WYBORCZYM
WŚRÓD 6 R U P I STRONNICTW
ROBOTNICZE ORGANIZACJE SPORTOW E ZA 2-KĄ

Otrzymujemy następującą odezwę:
Do wszystkich Klubów R. S. K. O.
Łódzki Robotniczy Sportowy Komitet
Okręgowy stwierdza, że rozwiązanie
problemu robotniczego ruchu sporto
wego i wychowania fizycznego mas
pracujących jest ściśle związane z wal
ką o prawa polityczne i społeczne i lep
szą dolę tychże mas pracujących.
To przeświadczenie, jak również oka
zywana na każdym kroku opieka i wy
datna pomoc ze strony Polskiej Partji
Socjalistycznej w realizowaniu poczy-

nań robotniczych organizacyj sporto
wych wkłada na członków pośrednich
i bezpośrednich Łódzkiego Robotnicze
go Sportowego Komitetu Okręgowego
obowiązek
jaknajwydatniejszego po
parcia w akcji wyborczej do władz ustawodawczych listy Nr. 2 — Polskiej
Partji Socjalistycznej.
Przewodniczący:
(—) Stanisław Loba.
Sekretarz:
(—) Zygmunt Lange

PRACOWNICY TRAMWAJOWI OPOWIADAJĄ SIĘ ZA LISTĄ 2
Wczoraj odbyły się 2 kolejne zebra
nia pracowników tramwajowych na sta
cji „Praga”.
Po przemówieniach tow. tow. Podniesińskiego, Gory, Pytla, Bulińskiego
i innych — uchwalono głosować na li
stę Nr. 2.

Dn. 24 b. m. odbyły się w gmachu Z.
Z. K„ 2 kolejne zebrania sekcji perso
nelu nadzorczego tramwajów miejskich
przy Zw. pracowników tramwajowych.
Uchwalono również głosować na listę
Nr. 2.

Z BLOKU MNIEJSZOŚCI
Wczorajsze „Diło", omawiafce w ar
tykule wstępnym stanowisko Sądu Naj
wyższego wobec zażaleń na unieważ
nienie list okręgowych, wzywa wybor
ców w okręgach rzeszowskim i kowelskim do głosowania na unieważnioną
listę Nr. 18.
Wezwanie to motywowane jest nietylko argumentami manifestacji poli

tycznej, ale również potrzebą udowod
nienia absurdalności formalistyki ordy
nacji wyborczej, która unieważnia z
braku 50 podpisów listę, za którą opo
wiadają się dziesiątki tysięcy wybor
ców, w jednym tylko okręgu wybor
czym. (O ile nam wiadomo, stanowisko
to jest wyrazem poglądów kół kierow
niczych 18-ki).

TYLKO „JEDYNKA"

sprzeczności, jak w tej „jedynce",
Dn. 27 b. m. z rozporządzenia władz cjonarjuszów państwowych. Prawo do
któ-a przejdzie do historji jako jedy
na z jedynek!
plakaty wszystkich stronnictw, rozwie pozostawania na gmachach rządowych
szone na budynkach rządowych i samo zastrzeżono tylko dla „jedynki".
rządowych, zostały zdarte przez funkJ . M.B.
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ZBL1ZKA I ZDALEKA
JACEK, WAŁEK I KARTKA
WYBORCZA.
Na co w ybierać? — rayfli Jacek Dłnbinos, wracając z wieou, n a którym co
pół godziny kto inny „ostatecznie" go
przekonał. W alił w ręce, aż mu nieco
przypuchły, był czerwony na twarzy
i nieco spocony. Gdy się ze zwartego
tłumu w ydostał na tak zwane świeże
powietrze, zaczęło go nękać sumienie.
—■ Na co w ybierać? na jaki numer,
do stu piorunów. I ten ma rację i ten
drugi też mądrze mówił. Djabli ich tam
wiedzą, który wie lepdej.«I kogo się po
radzić? Przecież ja nie najgłupszy. I jak
0 polityce (akcent na y!) n Bliklego ga
damy, najczęściej mnie ustępują. A dziś,
dalipan, nie wiem, co począć.
Tak był zamyślony, te nie zauważył,
że natknął się na osobę trzecią. Myślał
że to latarnia, ile te było jut ciemno.
— Przyjaciół nie poznajesz, Jacek?
Co porabiasz i czemu gęba taka m ar
kotna?
— Ach, to ty, Wałek! Tobie wesoło!
Śmiejesz się z polityki (akcent na yl)
1 wciąż oglądasz się za dziewczynami na
ulicy. Ale ja byłem dziś na dwu wie
cach. Trzeba obywatelski spełnić obo
wiązek. Takich-ci postawili adwc ka
tów, że mi zupełny bigos w głowie zgo
towali.
— Po co chodzisz na wiece. Czy nie
lepiej posłuchać w rad jo: muzyka, śpiew,
tańce.
— Jakto, tań ce? — za ryczał z cicha
Dłubinoa. — Ja k błagować, to w m ia
rę!...
— W łaśnie, te tańce, słychać dosko
nale, zupełnie, jakby m inister mówił.
— Skąd m inister w „radjo"?
— To ty nie wiesz, że my jesteśmy
wszędzie. Ogólna mobilizacja! Jak na
wojnie. Mężczyźni, kobiety przysposo
bienie wojskowe, aż do dzieci. A ero
plany i baloniki. Megafony i kina. Ra
dio. Co dzień bez dopłaty m inister. Co
to się nauczyć można, co dowiedz eć?
Moi chłopcy wszystko zapisują.' Tylko
jak zaczynają sprawdzać, to zdarza się,
że jeden drugiemu przeczy. Ten od
handlu temu od finansów, a ten od rol
nictwa temu od reform y rolnej. Al« to
drobnostka. Grunt, to propaganda. Te
raz jut nic nie widać w W arszawie,
tylko „jedynkę”. To się nazywa propa
ganda, to się nazywa organizacja. Wszy
stkie kolory na afiszach; balkony, da
chy, niebo i ziemia. Fonsio mówił wczo
raj u Bliklego, te to jeszcze nie koniec;
że na ostatni tydzień szykuje się niespo
dzianka, jakiej świat nie widział. Zga
dywaliśmy, ale nie chciał farby puścić.
Zawsze był konspirator — mówił, że
się tego nauczył w P. P. S.
— Co za niespodzianka? — mruknął
Jacek.
— Mówię ci, że nie chciał powie
dzieć; może Pola Negri przyjadzie, mo
że z Rzymu będzie „Radjo”, może Poinoare, może Clemenceau, może Pade
rewski, takeśmy furt zgadywali, ale on
nie chciał powiedzieć, tylko się wciąż
uśmiechał.
— A ja byłem na dwu wiecach i wiem
tylko jedno: nie będę na ósemkę gło
sował. Ale na co głosować, nie wiem.
I ten ma rację i ten drugi też. Albo się
wstrzymam, albo na dwójkę. Ten mów
ca mi się bardzo podobał. Mówił spo
kojnie i cicho raczej. Uśmiechał się i
tak ci sypał cyframi, a co powie cy
frę, to doda: przepraszam pana mini
stra, ale jego sekretarz omylił się przy
przepisywaniu... To jest naprawdę ina
czej. Tu dodane jedno zero, a w dru
giej tablicy dwa zera. Wyjmował z leki
jakieś angielskie statystyki i spraw 
dzał. Uśmiechał się i dodawał: w Anglji lepsza jest korekta. Jedynkarze po
czątkowo krzyczeli, ale uspokoili się,
bo policja nie chciała rozwiązać...
— Co? — przerw ał Wałek, — nie
chciała rozwiązać? Co to za poboja.
Trzeba dać znać. Przecież musi być po
rządek na wiecu...
— Był porządek. Jedynkarzy trzy
mali za ręce jakieś chłopaki i musieli
ich mocno ściskać, bo jakoś zrobiło się
cicho i ten mówca z wielką siwą czupry
ną, golony i z uśmiechem mówił i mó
wił, a co powie, to jak chirurg: cięcie
pewne, mocne i śmiertelne. Musiał być
chirurgiem w Legjonach...
— Co ty tam pleciesz o Legjonach i
0 chirurgu. Lepiej byś posłuchał mega
fonu. Teraz właśnie mówi o Konstytu
cji. Wiem, że ty jesteś kooserw aiystą
1 że chcesz zachowania konstytucji, po
wszechnych wyborów i temu podob
nych hocków - klocków, ale my już
wiemy, że to wszystko są głupstwa z
przed stu laty. Konstytucja musi być
zmieniona. T ak nauka uczy.
— Jak a nauka?
— Profesorowie. Jeden dopiero co
wrócił z Paryża i jak tam wyłożył swo
je poglądy na zmianę Konstytucji, F ran
cuzi zbaraoieli. Nigdy im na myśl nie
przyszło, że tak można mówić. Dzię
kowali i gratulowali i zaprosili na sta
łe. Wszędzie były portrety. Raz FrzY*
najmniej przekonali się Francuzi, że i
my znamy się na prawie...

„ROBOTNIK1’, wtorek 28 lutego 1928.

W okręgu „B iałystok" (pow iaty białostocki, wołkowyski, sokolski) w szyscy socjaliści
wszyscy szczerzy demokraci głosu'ą na listę Bloku Socialistyczneqo, na listę 44.

N A FRONCIE.
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KRONIKA POLITYCZNA PRZEGLĄD PRASY

ODPOWIED2 LITEWSKA.
Nota litewska została doręczona po
słowi polskiemu w Rydze w poniedzia
łek. Poselstwo przekazało ją natych
miast Ministerjum Spraw Zagranicz
nych, gdzie spodziewana jest dzisiaj
rano.
NORMALIZACJA PRZEMIAŁU
ZBOŻA.
CZĘSTOCHOWA
Na posiedzeniu w Min. Spraw We
W niedzielę tow. Posner odbył 2 wie publiczności. Obaj mówcy byli entuzja wnętrznych, nastąpiło zorganizowanie
ce: rano o godz. 10-ej przemawiał na stycznie witani i żegnani. Pomimo tak ostatniej podkomisji, Komisji Normali
zjeżdzie delegatów powiatowych, który wielkiej ilości słuchaczy spokój nie zo zacji Przemiału Zboża, a mianowicie
to Zjazd był tak liczny, że wypełnił ca stał ani na chwilę naruszony, trzeba podkomisji naukowo doświadczalnej.
łą olbrzymią salę „W arty”. Po południu było tylko jednego młodzieńca wypro Na. przewodniczącego podkomisji po
o godz. 3-ej tow. Posner przemawiał wadzić z sali, albowiem nie mógł się wołano dyrektora Państwowego Zakła
razem z tow. Pawełkiem na wiecu, któ zorjentować, dokąd przyszedł i poco.
du Badania Środków Żywności, inż.
ry również zgromadził olbrzymie masy
Zmigrodana, na zastępcę — dr. Pod
górskiego. Do podkomisji naukowo do
PIOTRKÓW— BRZEZINY
świadczalnej mają być powołani rze
Praca wyborcza naszej organizacji pod gołym niebem na placach i przed czoznawcy. W pracach swoich komisja
doprowadzona została do tego natęże kościołami. Wszędzie entuzjazm i zapał pozostawać będzie w kontakcie z Pań
nia, że niema gminy, w której nie odby za dwójką. Gdzie niegdzie tylko prze stwowym Zakładem Badania Środków
ło się kilka zebrań wioskowych i wiel ciwnicy usiłowali nam przeszkodzić — Żywności i Wyższą Szkołą Gospodar
kich zgromadzeń chłopskich z naszymi i to bezskutecznie. Dla obsłużenia tych stwa Wiejskiego.
mówcami. Cały zastęp dzielnych towa wieców zostało uruchomionych prze
PRZYJAZD TOW. HIERONIM KI.
rzyszów *— robociarzy rozszedł się po szło 60 towarzyszów i towarzyszek.
Do Warszawy przyjeciiał tow. HieroWspaniały przebieg tych wieców
wsiach i szerzy ideę solidarności chłop
sko - robotniczej pod sztandarem socja świadczy też wyraźnie o przeoraniu nimko z Paryża w sprawach Tow. Opie
lizmu. Rezultaty są wspaniałe. Dała gruntu i pełnej zapału pracy naszych to ki nad więźniami polskimi we Francji,
którego jest prezesem. Tow. Hieronimtemu wyraz ostatnia niedziela 26 lutego, warzyszów.
Robotę naszą na wsi traktujem y jako ko poza szeregiem konferencyj z czyn
kiedy, staraniem Okręgowego Komite
tu, zostało zwołanych i obesłanych wstęp do stworzenia stałej sieci orga- nikami rządowemi wygłosi odczyt o
polskich więźniach we Francji.
przez odpowiednich mówców dwadzie nizacij chłopskiej P. P. S.
OPŁATY PASZPORTOWE,
W obu większych miastach w Piotr
ścia pięć wieców przedwyborczych P.
PAT
donosi:
P. S. w Bełchatowie, Bogdanowie, Brze kowie i Tomaszowie rozwinęliśmy pra
W tych dniach ukaże się rozporzą
zinach, Gomulizne, Gorzkowicach, Ka cę na terenie poszczególnych obwodów.
mińsku, Koluszkach, Komornikach, Mie- W bieżącym tygodniu wypływamy na dzenie ministra Skarbu w porozumie
rzynie, Lubieniu, Morycowie, Pasznie, powierzchnię w postaci wielkich zgro niu z ministrem Spraw W ewnętrznych
Przesiadłowie, Niechcicach, Rogowie, madzeń wyborczych, które pokażą bur- w sprawie opłat za paszporty zagranicz
Suchcicach, Sulejowie, Srocku, Ujef- żuazji do jakich już rezultatów organi ne, Rozporządzenie to wprowadza ob
dzie, Wolborzu, Zawadzie i paru innych. zacyjnych doszedł proletariat naszych niżenie opłat na niektóre kategorje
paszportów zagranicznych oraz prze
Piotrkowlak.
Z pośród tych wieców 15 odbyło się miast.
dłuża terminy ważności ulgowych pasz
portów zagranicznych na wielokrotne
POW. PŁOŃSK
wyjazdy w sprawach handlc -ych. W
B andycki n a p a d bo tó w ki ,,s a n a c y jn o (l-k o m u n !sty czn e]
myśl nowego rozporządzenia, opłata
W ubiegłą niedzielę odbył się tu wiel moc miejscowi towarzysze, wobec czego za paszporty zagraniczne normalne wy
nosić będzie 250 zł. za zezwolenie na
ki wiec P. P. S., na którym przem a napastnicy uciekli!
Nie ma eo mówić! śliczna to spółka ponowny wyjazd 250 zł., za paszport
wiali tow. tow. Kęmpczyński i Darownormalny w ielokrotny — 750 zł. W re
skŁ Wiec m iał przebieg zupełnie spo „sanacyjno" - komunistyczna!
szcie
za paszporty ulgowe wielokrotne
Poprzednio odbyły się ogromne, kilkojny, ale gdy po wiecu zaczęto się
na
wyjazd
w celach handlowych z ter
kotysięczne
wiece:
w
Płońsku
przem
a
rozchodzić — napadła na uczestników
wiecu pijana bojówka ,,senatorów ” i wiali tow. tow. Kęmpczyński i Darow- minem ważności na 1 rok — 200 zł.
komunistów. W śród bojówkarzy znaj ski; w Wyszogrodzie i Bodzanowie — Opłaty za inne kategorje paszportów
dowali się znani na tutejszym gruncie tow. tow. Kęmpczyński 1 Darowski; w ulgowych pozostają bez zmiany.
kryminaliści! Miejscowi chłopi rozpę Żukowie (dwukrotnie) — tow. tow. Gło KONFISKATA „DZIENNIKA LUDO
WEGO".
dzili bojówkarzy, ale kilkunastu chło wacki i Turek.
Wszędzie postanowiono głosować na
pów zostało poranionych.
„Dziennik Ludowy” we Lwowie zo
stał skonfiskowany za artykuł p. t. „Pod
W jakiś czas później ci sami bojówka- Ustę Nr. 2.
Przedstawiciele „sanacji” oraz na znakiem sanacyjnego zamętu i depra
rze napadli na ul. Zduńskiej na tow.
tow. Kęmpczyński ego i Darowukiego, wiecach w Żukowie miejscowy pro wacji1'.
boszcz — skompromitowali się doszczęt
których pobili i poranili.
KONFISKATA „WYZWOLENIA".
Usłyszawszy zgiełk, przybyli na po nie.
Wczoraj skonfiskowany został tygod
nik „W yzwolenie” za artykuł p. t. „Sta
RZESZÓW
rościńskie delegacje”. Po usunięciu wy
K rw aw y w iec sjo n isty c z n y
mienionego artykułu wydano drugi na
kład.
stojący w pobliżu strzelającego podbił
AW. donosi:
KONFISKATA PISM PRAWICO
W niedzielę odbył się wiec sjonistycz jego rękę, tak, te strzał w tłum nie miał
WYCH.
ny, na którym jeden z organizatorów następstw tragicznych. Wywiązała się
Wczoraj
rano
skonfiskowane zostały
wiecu, w chwili, gdy tłum opozycjoni jednak bójka, której kres położyła po
„W
arszawianka",
„Gazeta Warszaw
stów usiłował wedrzeć się na salę, licja, rozwiązując wiec. W wyniku bójki
ska”
i
„Rzeczpospolitą",
strzelił z rewolweru .W momencie kry kilka osób zostało rannych.
PRZYJAZD POSŁA PATKA.
tycznym jeden z obecnych na wiecu

NA PROWINCJI

POW.

g o s t y n i Ns k i

Tak wołają pisma niedzielne.
„Dwugroszó arka" endeaka jest dobrej
myśli, a przynajmniej „robi" optymiz®
by wyborcom endeckim dostało się z«ź
nieco. Pismo to twierdzi, że w ostatnich
dniach nastrój opiaji stanowczo prze*
chylił się ku 24-ceu Widocznie Sadzewicz i jego konkurencyjny organ przy
czynił się do tego...
„Polska Zbrojna” obwieszcza tone®
górnym, że los Polski spoczywa w rę
kach mil jon ów wyborców, ale jednocze
śnie obwieszcza też, że przyszłość Pol
ski leży w rękach marsz. PilsudsKiegoCo kto woli, do wyboru, albo i jedno *
drugie.
„Epoka” polemizuje z „Kurjerem Po
rannym” na tem at zatw ierdzenia listy
komunistycznej i słusznie podnosi mo
ment praworządności, który powinien
decydować w tej sprawie, a nie taki*
lub owakie stanowisko polityczne jak
to robi „Kurjer Poranny". Odpowiedź
„Epoki" zwalnia nas od potrzeby odpo
wiedzi „Kurjerowi", który i nas zacze
pił w swojej polemice.
„Głos Prawdy" przynosi olbrzymich
rozmiarów artykuł p. Ogińskiego, tego
samego, co to w końcu 1926 r. propa
gował niedwuznacznie faszyzm na ła
mach tegoż pisma. A rtykuł p zed sta
wia sobą wypad przeciw partjc a, ni*
popierającym Rządu, a opozycję tę aotor nazywa „buntem możnowładców".
Polemizować z p. Ogińskim jest b tru
dno, dlatego że należałoby obalać jego
twierdzenia, zdanie po zdaniu, a na to
żadne pismo nie może sobie pozwolić.
Albowiem niema prawie zdania u p. 0 gińakiego, któreby nie zawierało fałszu,
lub insynuacji, lub przekręcania. Oto
kilka przykładów. P. Ogiński twierdzi,
że socjaliści polscy walcząc z Rzą
dem, wcale nie dążą sami do władzy,
że nie chcą tej władzy, bo jej sprawo
wać nie potrafią. A przecież pierwszy
Rząd Polski Niepodległej był rządem
robotniczo - włościańskim, z którego
tak się wyśmiewa — jako hasła — piłsudozyk Ogiński. Rząd Ludowy nie za
łamał się „na własnej w ew nętrznej bez
radności", jak utrzymuje p. Ogiński, ale na skoncentrowanej ofensywie od
zewnątrz. P. Ogiński oskarża wszystkie
partje — prócz „jedynkowych”, oczywi
ście, te są nietykalne— o megaloman ją,
a zjawiska polityczne rozpatruje z na
iwnego punktu widzenia: oto z jednej
strony Piłsudski, a z drugiej megaloma
ni. Walki społeczne, socjologja i t. d.
nie istnieją dla p. Ogińskiego. Jeżeli
posiada rozum, to czemuż ten rozum
w nim się zbuntow ał?
B.

POLICJANCI Nr. 3053 I 3207
ZRYWAJĄ OGŁOSZENIA P .P .S .

Wczoraj po południu, policjant Nr. 3051
w asyście drugiego posterunkowego z wiel
ką gorliwością zrywał plakaty t odezwy na
szej listy na pl. Teatralnym.
Na zapytanie przechodząoego naszego to
warzysza, czy ma polecone zrywać ogłosze
nia i innych list, posterunkowy Nr. 3053 od
powiedział: że ma rozkaz zrywać tylke
Wczoraj o godz. 6 m. 30 przybył do
„dwójkę”.
Warszawy poseł polski w Moskwie
Również na Budach pozterur' owy Nft
Stan. Patek.
3207 zrywał nasze afisze bagnetem, a inter
WYJAZD POSŁA RAUSCHERA
pelowany przez widzów — mówił, że ma ta
Poseł niemiecki Rauscher wyjechał kie rozporządzenie.
Żądamy śledrtwa i ukarania winowaj
wczoraj do Berlina,
ców.

W dyskusji zabierali głos 2 przedsta
wiciele „1”, ale bez powodzenia, gdyż
rezolucję P. P. S. przyjęto wszystkiemi
głosami przeciwko 3.
Po wiecu, doktór z Kasy Chorych,
Zolter, agitator „sanacji”, wezwał kilku
bezrobotnych robotników, którym za
groził, że jeśli będą agitować i głosować
BIAŁORUSKIEJ „HROMADY"
na listę Nr. 2, to zostaną pozbawieni za
Wilno (AW).
pomóg!!
Wczoraj w czwartym dniu procesu
Dr. Zelter sądzi, że groźbami uda mu
się odstraszyć robotników od listy Nr. przeciw członkom białoruskiej „Hro2. Groźby jego nie odniosą najmniejsze mady" zakończono odczytanie aktu os
go skutku, ale „metoda agitacyjna” te karżenia, poczem przewodniczący za
go doktora zasługuje na jaknajsurow- dawał kolejno wszystkim oskarżonym
pytanie, czy uznają się winnymi.
sze napiętnowanie.
\X«zyscy oskarżeni zaprzeczyli. Przed
składaniem wyjaśnień przez oskarżo
KUJAWY
nych, przewodniczący prosił ich, aby
przemawiali po polsku z uwagi na ad
wokatów warszawskich, którzy nie zn iDn. 26 lutego na placu przed kościo mawiał tow. Krajewski.
Z entuzjazmem uchwalono glosować ją języka białoruskiego, jednakże os
łem w Lubaniu odbył się wiec P. P. S.,
karżeni składali wyjaśnienia tylko w ję
(około 2 tysiące osób), na którym prze na listę Nr. 2.
zyku białoruskim.
Oskr. Taraszkiewicz zwrócił uwagę
sądu, iż organizatorzy „Hromady" dzia
— Co ty pleciesz? To wy już i naukę będziesz głosował na dwójkę! Wiem, że łali w ramach konstytucji oraz zapo
zmieniacie? A na naszym wiecu ten z na każdym rogu pokrzykujesz: górą na wiedział dalsze wyjaśnienia pewnych
czupryną dowodził, że się Francuzi si! ale i ja wiem, co to znaczy: górą nieścisłości w akcie oskarżenia, które
śmieli z tych polskich teorji, mówili, że nasi: Ci co górą, to są nasi! Ja nic je złoży w toku rozprawy. Podobne zapo
to przepisane z gazet Mussoliniego i ki stem ryzykant—pójdę za sumieniem. Zo wiedzi złożyli prawie wszyscy oskarże
wali głowami, mówiąc: szkoda, a taki baczysz, jak wyjdziesz na swojej „gó ni.
rze". Pamiętaj, jak w r. 1922 dowodzi
ładny chłopiec, ten Polak!
Osk. Rak - Michajłowski uczuł się do
— Ty zawsze błaznujesz. A ja oi mó łeś, że trzeba głosować na ósemkę, bo tkniętym, iż akt oskarżenia charakte
wię: praw da nasza. My górą! Nasze „będzie dach nad głową". Jak przyszło ryzował go jako rusyfikatora, oświad
co do czego, głosowała na kamiemczni- czył on, iż nie zasługuje na miano „obzwycięstwo!
— Takie wasze zwycięstwa. Chwia ków.
rusitiela", jest bowiem pionierem ruchu
łem aię do ostatniej chwili. Tyś mnie
— Jacek — ty jesteś pesymista * po białoruskiego i jednym z pierwszych
z bigosu wyciągnął. Teraz rozumiem, że drapaną w ątrobą. Po co te wspomnienia twórców białoruskich kursów pedago
gicznych.
ten z czupryną miał słuszność. Żona mi Teraz nowe idą czasy.
Najobszerniejsze wyjaśnienia złożył
Henryk Bezmaski.
wciąż mówi: nie chodź na wiece, i tak

W Osmolicie miał się odbyć wiec P.
P. S., w lokalu straży ochotniczej, ale
„sanatorzy” nie chcieli dać klucza od
sali. Sami o 4-ej odbyli zebranie w szko
le — (inspektor szkolny pozwala „sanatorom ” urządzać wiece w szkołach)!
Dopiero na stanowcze żądanie miej
scowych obywateli wydano klucz — i
wiec się odbył w przepełnionej sali.
Przemawiał tow. Ślcdziński. Rezolucja
za listą Nr. 2 została przyjęta jedno
głośnie. Nastrój jest wspaniały.
W Sarnikach przeciwnicy nasi chcieli
za wszelką cenę nie dopuścić do odby
cia wiecu P. P. S., ale wysiłki ich nic
nie pomogły. Na wiecu P. P, S. było około 1000 słuchaczy.

Ostatni tydzień przed wyborami.

PROCES

POLICJA NA USŁUGACH 1-KI
Donosiliśmy niedawno, w korespondencji
z Łodzi, o tem, jak policja pobłażliwie pa
trzy na tłumy ludzi, tamujące ruch uliczny,
o ile te tłumy słuchają reklam „jedynki*1, *
megafonu na ulicy, w innych wypadkach -*■
tłumy rozpędza się niemiłosiernie.
To samo dzieje się w Warszawie, na rogu
uL Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich.
Ale o parę kroków dalej—na rogu ChmiJ
nej i Marszałkowskiej — policje rozpędzę
wszystkich, którzy zatrzymują się przed *•
fiszom P. P. S.ll

WESOŁY KĄCIK
Podobno „Glos Prawdy11 otrzymał od
Komisariatu Rządu polecenie, by zmienił
swą nazwę, która szerzy niepokój w śród
publiczności, za co wedle dekretu prasowe
go grożą kary i zajęcie pisma.
Po wyborach organ sanacyjny ma się na
zywać: „Głos czterech brygad".
osk. Łuckiewicz, który omówił swą 25'
letnią pracę w ruchu białoruskim i pod'
kreślił, że od 1922 roku wycofał się
pełnie z życia politycznego, zajmow**
się publicystyką i prasą „Hromady" oi*
kierował.
Po wyjaśnieniach oskarżonych prze
wodniczący zarządził przerwę do wtor
ku godz. 9 rano.
Zainteresowanie rozprawą zaczyń11
się podnosić.

S tr. 3
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ŻŁOBKI FABRYCZNE

d zie ck a

zaRealizacja ochrony m acierzyństw a prow adzi się niew ątpliw ie skuteczną Dzielnej z liczby 20-tu miejsc
robotnicy w Polsce, w strzym yw ana propagandę ochrony m acierzyństw a jętych jest 11.
W innych żłobkach też liczba ob
dwukrotnie, zaczyna w reszcie w cho i w pewnej m ierze jednak realizuje
sadzonych miejsc w aha się wszędzie
opiekę nad niemowlęciem.
dzić
na
w
łaściw
e
tory.
Bliskość
o
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Najwięcej energji i inicjatyw y w y około połow y miejsc wogóle.
tecznego term inu w prow adzenia żło
Żłobek tytoniow y w arszaw ski, ubków (lipiec b. r.) przy w arunku u- kazała w tym zakresie, jak dotąd,
trzym ania zdecydow anej postaw y D yrekcja Monopolu Tytoniow ego. Za rządzony ściśle podług p. d-ra Gromprzez czynniki rządow e — posunie kilka m iesięcy dalsza rozbudow a i skiego, prow adzony bardzo um iejęt
II.
realizację żłobków jeszcze dalej. Nie rozwój żłobków pozwoli już korzy nie, stał się z n a tu ry rzeczy szkołą
D obro i zło jest dla dziecka tem, wątpliwie w ydanie rozporządzenia stać nam z m aterjałów spraw ozdań p rak ty k i dla młodych pielęgniarek,
1 -.POCZEKAJ, POWIEM OJCU“.
N aogół m atka łagodniejsza od oj- czem dla pierw otnego człow ieka był wykonaw czego o żłobkach z dn. 11 żłobkow ych i wykazać, jak zniko- w stępujących do innych żłobków —
rzadko mocniej uderzy, natom iast piorun lub uśmiech słońca — siłą m arca 1927 r. i następnie spisu fa mem obciążeniem w ogólnym bilan i jest bardzo często odw iedzany
• 2^ t o posługuje się groźbą. Groźba tajmną, karzącą lub błogosław ień bryk, obow iązanych do otw arcia sie fabryki jest urządzenie i u trzy  przez przem ysłow ców , dyrektorów
karą, czasami zapowiedź kary stwem. Dziecko się boi, bo widzi żłobków na 1.1.28 r. — przyczyniło m ywanie żłobka. Żłobki w fabrykach rozm aitych fabryk oraz przez różne
naw et dotkliwsza. Zgrzeszy, od- w około rzeczy niezrozum iałe, bo się do zepchnięcia spraw y żłobków tytoniow ych są urządzane bardzo w ycieczki.
P°kutował, może broić dalej. Gdy grożą mu w e śnie zniekształcone po z m artw ego punktu. W praw dzie z starannie, zupełnie podług przepi
To, że robotnice nie przepełniły
? atka zagrozi, dzień cały zepsuty. nure obrazy, sen od jawy jeszcze się liczby 21 fabryk spisu tylko 12 sów, doskonale wyposażone, a świad odrazu żłobków swymi niem ow lęta
0 będzie? Czy m atka dotrzym a sło- nie w yodrębnił. „Oddam cię dziado wyw iązało się z wym agań praw a w czenia w stosunku do niem owląt w y mi, bardzo często bywa wyzyskiw ane
wi, żydowi, — wilk cię zje", — są to przepisanym term inie i miało już chodzą po za ram y ustaw y. Tak np. przez przem ysłow ców w ich prasie
1 a i powie, w jakim ojciec będzie
^ o r z e , czy przebaczy, czy nakrzy- groźby szkodliwe i tyle lekkom yśl żłobki czynne na 1,1. lub naw et przed zarządzeniem D yrekcji w prow adzo i lansow ane n aw et na terenie nie
®2y. czy zapow ie „porachuję kości“, ne, że działają doraźnie, dorywczo, tym term inem , ale pozostałe — z w y no wsźędzie dożywianie dzieci, gdyż których urzędów , jako rzekom y a r
ojY 'w eźmie się napraw dę do pasa? na później przynoszą szkodę. D ziec jątkiem tylko 2-ch — w tej lub in p rak ty k a żłobków w ykazała po gum ent przeciw żłobkom. Ze swej
W ysianie ra tu n k u jest niczem in- ko przestanie się bać, pozostanie w nej mierze, posunęły już spraw ę tak, w szechny brak pokarm u u m atek, strony w tem samem zjaw isku widzi
Q^ni. jak niekiedy złożonym planem niem żal za doznane ciężkie chwile iż obecnie w każdym m iesiącu bedzie św iadczący o stopniu wyniszczenia my rzecz bardzo pocieszającą. Zu
°bronnym przed wrogiem. Dziecko i lekcew ażenie dla słów rodzicieli, przybyw ać p arę żłobków- Śród 6-ciu fizycznego klasy robotniczej. Z ini pełnie słusznie robotnice chcą się
dokładnie obmyśleć kiedy i jak którzy kłam ali, nadużyw ali zaufania fabryk pryw atnych, objętych spisem cjatyw y niektórych członków Dyi ek- czasem przyjrzeć żłobkom, nim da
^ ejść do m ieszkania, jak ułożyć po- i nieświadom ości. Strachy na la są takie, k tó re uruchom ią żłobki je- cji w prow adzono w niektórych żło dzą tam swe niem ow lęta. D ziecko
stać i -wyraz tw arzy, jak się zacho- chy, — nie mnie brać na bociany — sizcze przed latem , są takie, które bkach lam py kw arcow e dla naśw iet jest najw iększem skarbem m atki i
co powiedzieć. Dom rodzinny malcom głupstw a opowiadajcie, J a nie z własnej w iny zostały zapóźnio- lania niem owląt. W czterech fabry w arte jest zawsze uważnego p o tra k 
ne w tej akcji; tylko dwie fabryki, kach z pośród posiadających żłobki tow ania. Szereg m atek, oczekują
Wrogi obóz, do którego wślizg- już się dziada i w ilka nie boję.
P okrew ną jest groźba: „oddam cię które w swoim czasie nazwiemy, zostały już o tw a rte ochronki dla cych niedługo dziecka, już dziś od
się musi ostrożnie, niepostrzedziatek starszych, przyczem ogólny wiedza żłobki, przyglądając się b y 
2®nie,
uśpi 5 czujność, zdobyć pod- do szew ca". M niejszy osiąga skutek. zdradziły złą wolę.
Z całem zadow oleniem natom iast nastrój zarządów fabryk jest taki, że tow aniu niem owląt w żłobku. Te
s,^P en ,czego siłą osiągnąć nie może. Uboczne zło szkodliwego zdania po
eślj wychowujem y dziecko w ten lega na tem, że obniża się fach, sta  możemy stw ierdzić, że przedsiębior się zam ierza przedłużać w iek pobytu m atki napew no dzieci swe do żłob
Sp°sób przez długie lata, czy dziw, w ia się poza nawias uczciwie p racu  stw a państw ow e w ysunęły się na dziecka w żłobku z tem, żeby je ków oddadzą.
poczuwiszy w reszcie upragnioną jącego rzem ieślnika. Tego czynić nie pierwszy plan w tej akcji i w ykazały módz następnie dać odrazu do och
Rękojm ią powodzenia i rozwoju
Niezależność, odrazu zmieni i ton i należy. Dlaczego nie do stolarza, ślu bardzo dużo inicjatyw y. D yrekcja ronki. W szystkie żłobki w fabrykach żłobków, podstaw ą ich rozwoju iest
p°staw ę. Nadejdzie dżień, gdy po sarza, tylko do szew ca? Nieuk jem, M onopolu Tytoniow ego otw orzyła tytoniow ych mają specjalną opiekę niew ątpliw ie personel — lekarz su
jm ie się dostatecznie silne, by pod- pijakiem i nierobem może być tak na l-I- prócz 12-stu żłobków w fa lekarską, przyczem D yrekcja usiłuje m ienny i uważny, pielęgniarki w y
p e ślić , że już się skończyło. — Dość samo szewc, jak lekarz, urzędnik, na brykach, objętych spisem, jeszcze je dobierać lekarzy-pedjatrów ; zam ie szkolone, zam iłow ane i oddane sp ra 
den — w Bydgoszczy; D yrekcja Mo rza się też uzgodnić całkow icie dzia wie.
.§o, dopóki był mały, m usiał zno- w et wychow aw ca.
nopolu Spirytusow ego na m arzec u- łalność w szystkich lekarzy żłobko
^ i cierpieć, — te ra z już się nie
J e s t jedhak jeszcze jeden moment,
6. „SKARANIE BOSKIE**.
ruchom i już żłobek w W arszaw skiej wych, których w skazów ki i o b ser dotąd nie dostrzeżony przez d yrek
Jeśli dziecko nie chce zasmucić
Obok bicia istnieje poszturgiw a- Rozlewni, nieprzew idziany naw et wacje dopomogą w spraw ie podno cje przedsiębiorstw państw ow ych,
^ d zićów , z w iekiem lepiej rozum ie, nie, obok kary słownej, krzyku, b e  rozporządzeniem , urządzony w bar szenia żłobków na coraz wyższy po tak ładnie przodujące w służbie spo
R ączego tak, nie inaczej, bywało- sztania — jest fukanie, gderanie, dzo ładnem, słonecznem m ieszkaniu, ziom. Pielęgniarki w żłobkach p ro  łecznej przy ochronie m acierzyństw a
Rodzice, starzy, zmęczeni, — tem zrzędzenie. M atka nie dlatego m ru w ogródku. W przedsiębiorstw ach w adzą pogadanki z m atkam i na te  robotnicy. Żłobki, pow stające dla m a
Miększą budzić będą tkliw ość i czy lub skarży się w obec sąsiadów, wojskowych, k tó re nie potrafiły je m at higjeny dziecka i m atki, zam ie tek - robotnic, dla dzieci ro b o tn i
^ipółczucie. — M atka, k tó ra grozi- że w ierzy w w ychow aw czą w artość szcze dotąd uruchom ić żłobków dlla rzają organizować stałe pogadanki czych, nie mogą pozostaw ać obce
a. nieszczerze łagodna — w ym ie przem owy, a by ulżyć sobie. „S k ara braku lokalu i m uszą je budować, wogóle z robotnicam i. Tego rodzaju, ojcom tych dzieci, ogółowi ro botni
r a ł a k arę silną ręk ą ojca, — będzie nie boskie z temi dzieciakam i. Życie zainicjowano akcję przygotow aw czą akcja łącznie z rozciąganiem opieki ków. Związki zawodowe robotnicze
dla w yrostka słabszą tylko — nie zatruw ają, w pędzają do grobu". Gdy w postaci ruchom ych stacji Opieki nad dzieckiem chorem po za żłobek— ogólnie, a delegacje fabryczne w
J«*pszą.
by niew inna ta biadanina odbijała się nad M atką i Dzieckiem ; tej formy poprow adzi niew ątpliw ie do trw ałe  szczególności powinny przyjąć uW iele się mówi o szacunku dla jak groch o ścianę, możnaby się z ochrona m acierzyństw a jest iuż pi ak- go i solidnego zrozum ienia w śród ro  dział w propagandzie na rzecz żłob
^ ie k u . Same lata tylko, praw nie da- nią pogodzić, sądzę jednak, że nie tykow ana w Państw ow ej W ytw órni botnic konieczności żłobków i po ków, powinny mieć ze żłobkam i
1Ą. na szacunek zapracow ać trzeba, jest obojętną. J e s t szem raniem pod Prochu i M aterjałów K ruszących w żytku, w ypływ ającego z ochrony związek w tej czy innej formie, oto
Wysiłkiem go zdobyć. K ara-groźba dania, zrzeczeniem się żądań w sto Zagożdżonie. Pielęgniarka, przyjęta m acierzyństw a.
czyć żłobki swą m oralną opieką
Frekw encję niem ow ląt w żłobkach
>est o tyle skuteczną, o ile ją się sto sunku do dzieci, złożeniem broni. w yłącznie w tym celu, ma za zadanie
Dopóki się nie osiągnie tego zw ią
suje w razach w yjątkow ych, ałe się Dziecko w najlepszym razie nie sły w izytow anie (pod kierow nictw em należy niew ątpliw ie uznać za c a ł zku, bytow anie żłobków będzie za
w ystarczającą, szczególnie wsze oderw ane od całokształtu in
Przebacza rozum nie i celowo,
szy, pomija wzgardliwem lekcew aże lekarza) m atek i niem ow ląt w ich do kiem
M atka, k tó ra wie więcej, bo stale niem, najczęściej drażni i wywołuje mach. J e s t to forma, praktykow ana przy uwzględnieniu pory roku, w ja teresów klasy robotniczej.
z dzieckiem przebyw a, — m a pra- myśli niechętne. W oli to, niż krzyk, na Zachodzie Europy, posiada ona kiej żłobki zaczęły funkcjonowaćHalina Krahelska.
nie w szystko pow iedzieć ojcu, bo groźbę, skargi przed ojcem lub ude znaczne w alory; gdyż w te n sposób 1W żłobku fabryki tytoniow ej przy
chce przysparzać zm artw ienia. rzenie, ale myśli: „Już się zaczyna.
Ojciec po pracy powinien odpocząć, W iecznie to samo. Kiedy to się skoń
^e®oło pogw arzyć i jedyne często czy?" Bywa, że zrzędzenie ma cha
Clepło życia — dziecko, do seTca r a k te r m orału. Ujmuje je w zdanie:
Przytulić. M atka nie powie; przykro „Co z ciebie będzie? Na co w yroś
l®li jeśli zmuszona zwróci się w resz- niesz?" Dodają się zwykle przepo
cje . by ojciec nie kijem, a myślą mę- w iednie: hultajem , nicponiem , gałgaW raz z ogólną falą dem okratyzacji 1 zdecydow ane posunięcie — to jest -znie Poleologue na ozele; — w tym artyk
?bą doradził. M atka czuje, że cłziec- nem. M atka przepow iadając porażkę życia społecznego, spraw a prostytucji sienie reglementacji — i dla tego Za Klub zgłosił popraw kę: nie „przedegrozi niebezpieczeństw o, że po zniechęca dziecko do wysiłku, by się — tego w rzodu społecznego, tej hańby rząd Klubu wniósł popraw kę, ażeby to w szystkiem 11 lecz wyłącznie policja k o 
m p u je źle, popraw ić się nie chce; popraw iło. Je śli stw ierdza, że przy kobiecej i resztek jej niew olnictw a, mu postanow ienie umieścić na naczelnem bieca.
°baw ia się wziąść na w łasną odpo szłość jego ta k ą w łaśnie, nie inną, siała nareszcie w ypłynąć na w ierzch i miejscu w A rt. I — a nie jak jest w p ro 
Inne popraw ki są mniejszego znacze
wiedzialność skutki jego czynów, by być może, jeśli ma gnić w krym inale, żądać odpowiedniego praw odaw stw a, jekcie — jako dodatek do A rt. 5. Z me nia i ze względu n a ram y arty k u łu o
°)ciec, gdy będzie za późno, nie za- właściwiej będzie, gdy w ykorzysta zmniejszającego zło i znoszącego n ik  rytorycznych popraw ek wnosimy: zu nich, nie wspominam. Podkreślić jesz
'Pytał z w yrzutem „Dlaczego nic u- chwile wolności. Pam iętać należy, że czemne, praw em ulegalizow ane rzem io pełne skreślenie przestarzałych, klasz cze raz chcę konieczność zorganizow a
P rz ed Jła ś ? Jabym zapobiegł". Tyl dlziecko tak samo niechętnie zrzeka sło przez reglem entację prostytucji. Ta tornych, fanatycznych, i na obłudzie o- nia racjonalnych domów p racy i in te r
ko ta k grozić, tak przebaczać i tak się dnia dzisiejszego dla jutra, jak reglem entacja, jak w iadomo, sięga cza partych instytucyj popraw czych, zwa natów w ychow aw czych dla ofiar n ie
■Mierzyć winę dziecka ma praw o dorosły niezaw sze i nie w szystko ro sów Napoleona, który w całym swoim nych magdaleńskiemi, a zażądaliśm y rządu — bo co się u nas obecnie dzieje
^ a tk a i tylko tak i sens ma zdanie bi, by zapew nić spokojną i pogodną kodeksie cywilnym uw ażał kobietę za w prow adzenia dla nieszczęśliw ych w y z tymi domami „m agdaleńskiem i11 i różCzy pogTÓżka: „Ojcu się poskarżę".
starość. W ie, że papierosy lub wód istotę niższą i przeznaczoną li tylko do kolejonych kobiet domów pracy przy nemi „Przystaniam i", pozostającem i w
ka przyniosą szkodę w przyszłości, utrzym ania gatunku — do rozpłodu. musowej i pracy dowolnej oraz dla nieodpow iednich i niepow ołanych rę 
5. „ODDAM CIĘ DZIADOWI 5.
dziew cząt nieletnich domów wycho
To też kara-groźba. Dziecko wie- odbiją się na zdrowiu, a jednak pali Dla tego w tych krajach, gdzie dotąd w aw czych z internatam i i szkołam i za- kach, to ęzas już w yw lec to n a forum
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moN'aspodzianie w yrasta. P rzed oczyprawniczki na stanowiskach sędziów 11.
1&a jego przesuw a się szereg obra- że. D ziecko sta ra się lepiej spraw o- sę ludzką — i pod kątem sanitarnym Nareszcie! Minist. Opieki Społecznej nie żebractw a i w łóczęgostw a" 14 paź
a każdy budzi najsilniejsze w ać i uczyć, ale się nic udało. W in z nią walczyć. Dobrze w ięc się stało, że w ypowiada się za dopuszczeniem ko d z ie rn ik a 1927 r. A w szak to w szystko
obecny D epartam ent służby zdrow ia —
jest w bliskim i bezpośrednim związku.
^ z ru szen ie. Dziecko wskazuje pal niśmy ułatw iać dziecku poznanie
b iet do stanowisk sędziów — podczas
cem p®a, ciągnie m atkę za ręk ę. „O, swych w ad i przym iotów, winniśmy te dw ie spraw y rozłączył, zabierając so gdy ustaw a „o ustroju sądow nictw a w
b ie w alkę z chorobam i w enerycznem i,
Dr. J, Budzińska - Tylicka.
Piesek", — i drży i trzepoce się — hartow ać słabą wolę, by powoli
a oddając zwalczanie nierządu i opiekę Polsce" — w dniu 23 stycznia b. r. za
w
śród
zwycięstw
i
porażek
dążyło
S?rc_e tłucze w piersi — radość —
nad jego ołiaram i Min. O pieki Społecz tw ierdzona na Radzie M inistrów m iała
cbęć pogłaskania — szczęście dzie- do popraw y, łagodnie pom agać i
odwagę wyłączyć wszystkie (!) (naj
Artykuły i korespondencje, prze
Clęce. P ies w arknął. D ziecko spło- w spółczuć w trudnych godzinach, nej.
m ądrzejsze i naw et najw ykształceńR ozpatrując ten projekt, zarząd' „Klu sze) kobiety od udziału w sądach przy
^ o n e . To, co zdaw ało się przyjaz- w yjaśniać powody niepow odzeń, za
znaczone do dodatku „Matka i DziecNeni, okazuje się niebezpieczne. „O d chęcać w m om entach zniechęcenia, bu politycznego kobiet postępow ych", sięgłych (!).
ko“, należy przesyłać do redakcji
dam cię dziadow i" — to znaczy: w y a nie złem słowem, nieufnem spoj którego zadaniem stać na straży obro
Pow ołanie specjalnej policji kobiecej
l ę k n ę się, nie będę broniła, poj rzeniem popędzać i wymuszać. Nale ny praw kobiety—uznał że najw ażniej obyczajowej, jest już u nas faktem do „Robotnika** dla to w Janiny Ryagm iesz między tych, których się bo- ży mówić dziecku, że dobre, że chce szym punktem projektu ustaw y o zw al konanym z kom endantką Stanisław ą manowej.
czania nierządu — jest jego śm iałe i
i może.
(D. n.)
1 8 bo krzyw dzą.
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TELEGRAMY

Eo słychać no telecie? w i a d o m o ś c i
KRONIKA TELEGRAFICZNA

NOWE MEMORANDUM ANG UI W SPRAWIE
ROZBROJENIA
Genewa, 28 lutego. (PAT.). Nowe memo*
randum brytyjskie, które krytykuje i zwal
cza poszczególne propozycje sprawozdawcy
Polilisa, dotyczące wzmocnienia akcji Ligi
Narodów na wypadek wybuchu wojny, a
tern samem wzmożenia bezpieczeństwa człon
ków Ligi przed napaścią, wywołało w ko
łach licznych delegacji nastrój pesymisty
czny. W kołach tych utrzymuje się przeko

nanie, że rząd brytyjski postępowaniem
swera przeciwstawia się usiłowaniom, ma
jącym na celu uczynienie akcji Ligi Naro
dów bardziej skuteczną. Memorandum bry
tyjskie zwraca się pośrednio również prze
ciwko poszczególnym propozycjom delega
ta niemieckiego von Simonsa, które spotka
ły się z życzliwem przyjęciem ze strony ko
misji rozjemsłwa i bezpieczeństwa.

PRZED MARCOWA SESJĄ RADY LIGI NARODOW
Berlin, 28 lutego. (PAT). Ja k donosi
prasa berlińska, minister Stresem ann
zakończy swój urlop w niedzielę i przy
będzie już w poniedziałek rano do G e
newy, ażeby spotkać się tam z Briandem, który również w poniedziałek ra 
no będzie już w Genewie. W edług oświadczeń prasy berlińskiej, m inister
Stresem ann wezwał do siebie na nie
dzielę am basadora niemieckiego w
Rzymie von N euratha i przeprowadził

z nim oraz z ambasadorem nienreekim

w Paryżu von Hoeschem, dalsze rozmo
wy w sprawie incydentu węgierskiego.
Prasa twierdzi, że spodziewać się nale
ży na sesji Rady Ligi obszernej dysku
sji o wniosku, co do komisji inwestygacyjnej, która miałaby przeprowadzić
na Węgrzech dochodzenia. Dzienniki
stwierdzają jednomyślnie, że sprawa inwestygacyjna będzie głównym przed
miotem obrad sesji Rady Ligi .

ODBUDOWAWOJENNEJ FLOTY NIEMIECKIEJ.
BERLIN, 28 lutego. (A. W.). W Wilhelmshaien opuszczone mają być w po
łowie marca na wodę nowe cztery wiel
kie łodzie torpedowe. Jednocześnie

stocznie w Wilheknsfaaien rozpocząć
mają budowę ogromnego krążownika
wojennego.

RUGH OPOZYCYJNY W RUMUNJI
Bukareszt, 28 lutego. (PAT). W miej socjal-demokratów. Na zebraniu tem do
scowości Czerniowce odbyło się wczoraj magano się przeprow adzenia nowych
zebranie, zorganizowane przez narodo wyborów i powołania Maniu na stano
wą partję chłopską przy współudziale wisko kierow nika rządu.

KONFLIKT AUSTRJACKO-WŁOSKI
Wiedeń, 28 lutego. (PAT.). Dzisiejsze
dzienniki miejscowe stwierdzają, że
austrjacico - włoski konflikt nie zaostrzył się.
Wiedeń jest zdania, że odpowiedź Muscoliniego na mowę kanclerza Seipia będzie pra
wdopodobnie energiczna i stanowcza, nie
sądzi jednak, aby konflikt wywołał dalsze
następstwa. Przeciwnie w Wiedniu spo
dziewają się, że poseł Auriti wróci na swe
stanowisko i że po odpowiedzi Mussoliniego na mowę kanclerza Seipia cała sprawa

będzie zażegnana Prasa wiedeńska cytuje
głosy dzienników fmacuskich, skierowane
przeciw Włochom. „Sonn und Montagszeitang" wywodzi, że Austrja jako sygnatarjuszka traktatu pokojowego w St. Germain
miała prawo zabierać głos w sprawie ludno
ści niemieckiej w południowym Tyrolu, tembardziej, że nota wstępna traktatu pokojo
wego w St. Germain obiecuje Niemcom w
południowym Tyrolu sprawiedliwe i ludzkie
traktowanie.

NOWY STRAJK W PRZEMYŚLE
METALURGICZNYM NIEMIEC.
Berlin, 28 lutego. (PAT). Dziś rozpo
czął się w Berlinie strajk Wśród w ykw a
lifikowanych robotników, wyrabiających
narzędzia w przemyśle metalurgicznym.
Strajk ten obejmuje około 1000 robot
ników najbardziej wykwalifikowanych,
jednakże w konsekwencji swej posia
dać może olbrzymie znaczenie, albo
wiem będzie mógł doprowadzić do spa-

raliżowania pracy całego przemysłu.
Strajkujący robotnicy żądają znieś:enia
akordu i taryfowego uregulowania płac
w w y so k o śc i od 1 mk. 10 fen. do 1 mk.
50 f. na godzinę. Prasa berlińska wy
raża obawę, że strajk obecny może p o 
trwać dłużej i że sparaliżuje przez to
cały przemysł metalurgiczny Berlina.
" "W * * *

Z OSTATNIEJ CHWILI

REPRESJE PRZECIW „BLOKOWI SOCJALI
STYCZNEMU" W BIAŁYMSTOKU
(Telefonem).
W Białymstoku i w okręgu biało
stockim nie ustają represje' przeciw
Blokowi Socjalistycznemu. W ub. sobo
tę zwołany był wiec robotników żydow
skich w teatrze „Pałace" w Białym
stoku. Gdy słuchacze zebrali się na
wiec, okazało się, iż drzwi teatru zosta
ły zamknięte, policja zaś obstawiła
gmach i rozpędzała wiecowników. Ro
botnicy żydowscy odbyli więc wiece w
lokalach swych związków.
To samo powtórzyło się dnia następ
nego — w ub. niedzielę — n a który to
dzień na godz. 5 popoł. zwołany zo
stał do „Pałace" wielki wiec bloku soc
jalistycznego. Tłumy niedopuszczone do
sali udały się do lokalu P. P. S., gdzie
odbył się jeden wiec, a zaraz po nim
drugi, sala bowiem była zbyt szczupła,
by pomieścić naraz wszystkich chcących
wysłuchać mówców z P. P. S. To jed
nak, że zapowiedzianego na czas i for
malnie wiecu zakazano odbyć Blokowi
w teatrze „Pałace", nie przeszkadzało
w godzinę potem urządzić sanacji wie
cu w „Pałace".
Na prowincji wiece „Bloku" cieszą się
wielkiem powodzeniem. Włościanie ma
sowo zgłaszają się po literaturę wybor
czą do biur bloku.
W Sokółce na wiecu sanacyjnym, po
przemówieniu sanatora poprosił o głos
tow. Jackiew icz — w rezultacie czego
został z miejsca aresztowany!
W sobotę odbył się w Wołkowysku
olbrzymi wiec, zwołany przez Blok So
cjalistyczny. Wywody mówców zebrani
przyjmowali entuzjastycznie.
W niedzielę odbył się w lokalu Z.Z.K. |
wiec kolejarzy. Do licznie zebranych

przemawiali t. t.: Muszyński, Stanowicz
(przew. Z. Z. K. w Wołkowysku) i ław
nik Wasilewski. Zebrani uchwalili gło
sować na listę 44 (Bloku Socjalistyczne
go)Tegoż dnia zaczęło się „przeciwdzia
łanie".... Aresztowany bez żadnej przy
czyny rozlepiacz plakatów Bloku Socj.,
t. Czałowski, został w areszcie niemiło
siernie pobity. Charakterystyczne, że
lekarz odmówił, w obawie przed „kon
sekwencjami" wydania świadectwa Ob
dukcji.
Na wsi zaś szeroko kolportowana jest
pogłoska, że na głosujących na listę
Bloku Socjalistycznego, nałożona zo
stanie... kontrybucja.
W ielkie wiece odbyły się w Gonią
dzu, Trzciannem i Knyszynie. W Gonią
dzu komuniści przyszli w sukurs sanatorom, którzy obrzucili kamieniami ze
branych robotników na wiecu. Zebrani
Jednogłośnie uchwalili głosować na listę
Bloku Socjalistycznego, Nr. 44.
* *

*

BACZNOŚĆ KOMITETY WYBORCZE
OKRĘGU BIAŁOSTOCKIEGO.
Należy zakomunikować natychmiast komi
tetowi Bloku Socjalistycznego adresy mę
żów zaufania celem przesłania im odpowied
nich zaświadczeń. Adresy mężów zaufania
w powiatach Sokółka i Wolkowysk należy
przesłać komitetom powałowym .
BACZNOŚĆ SYMPATYCY BLOKU SOCJA
LISTYCZNEGO W OKRĘGU BIAŁOSTOC
KIM.
Po literaturę wyborczą zgłaszać się nale
ży do komitetu wyborczego „Bloku Socjali
stycznego”, Białystok, ul. Sienkiewicza 36, I
teł. 8-26.

OLBRZYMI LOT ZBIOROWY.
Eslkadra czterech wodno - płatowe ów
angielskich, która opuściła Plymouth w
dniu 17 października i odbywa podróż
powietrzną na południowy
wschód,
spodziewana jest dziś w Singapore. Es
kadra przelecieć ma ogółem około
37.000 kłm. Hydroplany tej eskadry wy
konane są całe w metalu. Z Singapore
odlecą one do Poitu Darwina w Au
stral)i Północnej, a następnie oblecą pobrzeże australijskie. Dotychczas eskad
ra przeleciała 16.000 kim. stosując się
podczas całego lotu ściśle do ustalone
go programu. Lot eskadry będzie naj
większym z dotychczas odbytych lo
tów zbiorowych. Podróż hydroplanów
nie ma charakteru zawodniczego, nie
ma również celu zdobycia jakichkol
wiek rekordów.
BURZE NA MORZU KASPIJSKIEM.
Gwałtowna burza, szalejąca na mo
rzu Kaspijskiem, przerw ała komunika
cję pomiędzy portami sowieckiemi a per
skiemi, W porcie M echedesser zatonął
jacht, przyczem zginęło 12 osób.
ŚNIEG I TRZĘSIENIE ZIEMI W JE
ROZOLIMIE.
Wczoraj odczuto ponownie w Jero
zolimie trzęsienie podziemne, które wy
wołało panikę wśród ludności. Trzę
sienie ziemi nie spowodowało więk
szych szkód. W sobotę i niedzielę pa
dał w Jerozolimie śnieg.
NA ROZSTAJNYCH DROGACH.
W stanie Illinois (St. Zjedn.) na skrzy
żowaniu dróg nastąpiło zderzenie się
pociągu z autobusem, auto zostało od
rzucone na odległość 500 metrów. D uża
ilość osób poniosła śmierć.
GÓRY LODOWE.
Norweski skuneT poławiaczy wielo
rybów „Southernąueen" zderzyli się z
górą lodową—w wyniku zderzenia kad
łub okrętu uległ strzaskaniu, okręt zaś
zatonął. Załoga składająca się z przesz
ło 100 osób ocalała.

PROCES
0 ZAMORDOWANIE KURATORA
SOBINSKIEGO
Lwów, (A. W.). W czoraj T rybunał ogłosił
uchw ałę w sprawie zgłoszonych przez obconę wniosków. M, in. uchwalono przesłu
chać rodzinę Huka. Większość natom iast
wniosków Trybunał odrzucił. Odbywały się
dalej przesłuchiwania
świadków pow oła
nych już w czasie rozprawy.
Pierwszy zeznaw ał komisarz m agistratu
Pleszar, przodownik kom isarjatu w śró d .
mieściu oraz k'erow nik kontroli biletów k i
nowych. Na pytanie
przewodniczącego
stwierdza, że 19 października 1926 roku byk
przy przeprow adzeniu kontroli biletów w
kinoteatrze „Pałace".
Dalej przesłuchiwano świadków Ja ro sła 
wa Derłycia, Stefana Ohrymowicza i Iwana
Badiwskiego. O statni zeznawał odmiennie
niż w śledztwie, mianowicie, że 15 paździer
nika był u W erbickich, gdzie znajdowało
się kilka osób. O godzinie 5.30 przyszedł
Iwan Werbdcki. Na pytanie prokuratora
dlaczego nie zeznał tego w dochodzeniu po
łicyjnem, twierdzi, że nie pytano go o ‘o
wcale.
Zeznaje dalej świadek Katarzyna M ikołajewicz, narzeczona świadka Żukowa. Wy
staw ia mu złe świadectwo.
Dalej przesłuchiwano Antoniego Huka
majstra szewekiego, który również w ysta
wił Żukowi nieszczególne świadectwo.

Z CAŁEGO KRAJU

Z ŻYCIA I WALK ROBOTNIKÓW SKÓRZANYCH W POLSCE
„ R o b o ta o p o z y c ji" n a te r e n ie C e n tra ln e g o Zw. S k ó rzan eg o
Komuniści nie pozbyli się swojej de
wizy, pod znakiem której prowadzą
„robotę" w związkach, a mianowicie —
„albo związek jest nasz, albo go roz
bić".
Związek Skórzany jest tego przykła
dem. Po długich latach rozbicia na
związki i związeczki partyjne i lokalne,
udało się scentralizować ruch zawodo
wy robotników skórzanych i utworzyć
jednolity Związek wszystkich ro b o t
ników skórzanych w Polsce.
W tym połączonym związku „opo
zycja" wzięła na siebie „zaszczytną”
rolę unicestwiania wszelkich usiłowań
zjednoczenia, ubojowienia i wzmocnie
nia związku. Starają się oni o szerzenie
wśród robotników skórzanych wzajem
nej nienawiści, demoralizacji, zdzicze
nia, nie wahając się naw et przed orga
nizowaniem hiuligańskich, krwawych
występów i t. p.
Ale pozwólmy mówić faktom:
1) W Sosnowcu istnieje Oddział
Związku Skórzanego, gdzie przy wybo
rach do Zarządu (i to proporcjonalnych)
,.opozycja" nie uzyskała większości.
Miast zgodzić się z ujawnioną przy wy-

borach wolą robotników, „opozycla
rewolucyjna" rozpoczęła sabotaż
chwał, agituje członków, by nie wp&*
cali w kładek, tworzy „własną" komisy
pośrednictwa pracy, zrywa p o s i e d z e ń ! *
i zebrania związkowe itp. Za te pięk*
nc postępki Centralny Sąd Związkowy
wykluczył na pewien okres czasu
członków. Po wyroku Sądu Związko*
wego, nasi ,,rewolucjoniści" zotrgani®0'
wali krw aw e napady na fabryki szevr*
ckie, gdzie pracują członkowie Zarżą*
da, a domagali się od nich, by Zarząd
Oddziała... anulował wyrok Centralo*'
go Sądu Związkowego.
2) Do Siedlec wyjechał przedstawicie*
Zarządu Głównego na konferemcię °*
kręgową. W lokalu Związku nasi „czer
woni" wpadli na bezbronnego i jeden *
nich wyrwa! mu tekę z dokumentami
Tenże osobnik został następnie wzię
ty w czułą opiekę przez centralnych
macherów organizacji komunistycznej!
a po kilku tygodniach okazało się, iż—
zdefraudował pieniądze partyjne.
W jednym z następnych numerów po
damy dalsze przykłady.

Ł ódż

man wziął dużo setek złotych odstęp
nego, mieszkał tam już Szpichler.
Policja grodziska i starostwo, wbreW
okólnikom władz centralnych, nietylk®
odmówili przywrócenia poprzedniego
stanu, ale nie pozwolili na to, aby
Związki same wprowadziły się do swo
jego lokalu, wyrzucając intruza Szpich
ler a.
Ostatnio na tle tego zdarzenia odbyła
się sprawa w Sądzie Pokoju w Grodzis
ku. W imieniu Związków gorąco popie
ra oskarżenie przeciwko B u rm a n o w i,
wnosząc o wprowadzeni^ Związków
z powrotem do lokalu — tow. adw. Litauer. F akt przestępstwa, naw et pomimo
niedopuszczenia przez Sąd świadków
oskarżenia, został
ustalony
ponad
wszelką wątpliwość.
Sąd jednak uniewinnił oskarżonego
Burmana i odmówił zwrotu lokalu.
Tow. adw. Litauer od wyroku tego
zaapelował.
Działalnością policji i starosty winien
zająć się pan Minister Spraw W ewnę
trznych.

KOMITET ROZBUDOWY MIASTA.
W dniu wczorajszym odbyło się II
posiedzenie Kom itetu Rozbudowy Mia
sta. Przyjęto szereg wniosków, co do
podziału sum pozostałych z kontyngen
tu budżetowego na rok 1927, oraz po
stanowiono wezwać wydział budowni
ctwa m agistratu do opracowania regjonalnego planu rozbudowy miasta, ce
lem stworzenia podstaw dla racjonal
nej polityki budowlanej i terenowej.
Przyjęto wniosek o rozpisanie konkur
su na opracowanie wzorowego typu
budowli podmiejskich, wznoszonych na
małych parcelach przez uboższą ludność
przedmieść. Normalizacja typu tych bu
dowli będzie dla drobnych właścicieli
wielkiem ułatwieniem ze względów fi
nansowych i technicznych. Obniży ona
również ogólne koszty budowy i nada
podmiejskim dzielnicom wygląd este
tyczny.

G rodzisk
PRZEŚLADOWANIE ZWIĄZKÓW
ZAWODOWYCH.
W październiku 1927 r. lokal Związ
ków Zawodowych:
Włókienniczego,
Piekarzy i innych — został za pomocą
rozbicia zamku i kłódki, — otworzony
w nocy przez właściciela domu, Burmana; mienie Związku wyrzucono, a do
mieszkania, pod osłoną nocy wprowa
dzi! się zięć Burmana, wyeksmitowany
przez Sąd z innego lokalu, niejaki
Szpichler.
Gdy rano członkowie Związków
przybyli do swego lokalu, za który Bur-

B o ry s ła w
STRAJK W „NAFCIE".
„Dziennik Ludowy" donosi:
W Borysławiu wybuchł strajk robot
ników w firmie „Nalta". Powodem
strajku było wydalenie trzech mężów
zaufania. Na tę prowokację odpowie
dzieli robotnicy solid amem wstrzyma
niem się od pracy. Strajkuje około dwu
stu robotników. Nie jest jednak wyklu
czone, że w razie nieustępliwości zarzą
du „Nafty" strajk rozszerzy się i na in| ne firmy.

W

WARSZAWA ROBOTNICZA
Marymont, O godz. 8, Marymoncka 40,
WYBORY DELEGATÓW W PAŃ
STWOWEJ FABRYCE KARABINÓW. posiedzenie komitetu dzielnicowego.

Śródmieście. O g. 7, AL Jerozolimskie 6,
posiedzenie komitetu dzielnicowego.
Powązki. O godz. 7, Okopowa 30 m.
posiedzenie komitetu dzielnicowego.
Praga. O godz. 7,.Brukowa 29, posiedzenie
komitetu dzielnicowego.
Koło rzeźników. O godz. 7 w lokalu pf t f
ul. Chłodnej nr. 41, zebrani* Koła.
Koło Gazownś „Ludna". O godz. 6 w lo
kalu O.K.R. (Al. Jerozolimskie 6) odbędzie
się zebranie Koła.
Dzielnica Jerozolimska. O godz. 6 w lo
WIEC P. P. S. W KINIE „ITALJA".
kalu dzielnicy, Chłodna 41,odbędzie
s‘4
Między innemi, odbył się w niedzielę
posiedzenie Komitetu dzielnicowego.
wspaniały wiec P. P. S. w kinie „Italja".
Kolo mieszkańców Żoliborza. O godz. 6 w
Obecnych było najmniej 2 tysiące osób.
barakach dla eksmitowanych na Żoliborzu,
Przemawiali tow. tow. Szpotański, J a 
barak nr. 39, odbędzie się zebranie Koła.

W ubiegłą sobotę odbyły się wybory
delegatów robotniczych w Państwowej
Fabryce Karabinów. W ybrani zostali
następujący towarzysze:
/
1) Stanisław Celejewski (1268 gł.),
2) Jakób Jabłoński (991 gł.),
3) Adam Pol (jako zastępca—334 gł.),
P ro k u rato r w dalszym ciągu staw ia sze
4) Adam Finkelstein (jako zastępca
reg wniosków, m. in. wniosek zdążający do
wyjaśnienia, iż szofer Has man stawiony po — 284 gł.).
Wszyscy są członkami P. P. S.
przednio na policji konkretnie i najwyraź
niej zeznał, że dnia 19 października jechał
z oskarżonymi na miejsce mordu. P ostano
wiono przesłuchać Zdzisława Kudelika, wła
ściciela dorożki, której Hasman jest szofe
rem, na dowód, iż ten ostatni w kilka dni
po m orderstw ie podał wymienione szczegó
ły. Dalej domaga się przesłuchania W adysław a Kurzela, posterunkow ego policji, k tó 
ry pisał protokół w czasie przesłuchiwania
Rasmana. W reszcie domaga się odczytania
znajdujących się w ręku prokuratora in
strukcji U kraińskiej Organizacji W ojsko
wej, skierow anych do wszystkich członków,
1 zawierających informacje, jak mają bronić
się i zeznawać w sądzie. Dalej—odczytania
znalezionego przez p ro k u rato ra egzemplarza
nielegalnej „Surmy" i szczególnie niektórych
egzemplarzy z roku 1927 i 1928. W odpo
wiedzi na to adw okat oskarżonych Szu kiewicz cytuje n otatkę „Ilustrow anego Kurjera Codziennego" z 20 lutego o zgłoszeniu
„ię do policji pewnego osobnika, który po
dał, te zna istotnych sprawców mordu.
Ssukiewicz wnosi o zw rócenie się do poli
cji o informacje w tej sprawie.

KSIĘGARNIA ROBOTNICZA,
Warecka 9,
poleca najnowsze dwutomowe dzieło
K. Kautsky'ego
„Die maferialistisclłc Geschfchtsaaifassung".

błoński i Celejewski; przewodniczył
tow. Celejewski.
Organizatorzy tego wiecu sk ład ającą
drogą serdeczne podziękowanie Dyrek
cji Kina „Italja" za udzielenie sali, oraz
orkiestrze i chórowi Państwowej F a
bryki Karabinów za uświetnienie w ie
cu.

W środę, dn. 29 b. m.

Dzielnica Wola - Czyste. O godz. 7 w lo
kalu dzielnicy, Wolska 44, odbędzie się >*
gólae zebranie członków dzielnicy.
Dzielnica Ochota. O godz. 7 w lokalu
dzielnicy, Grójecka 59, odbędzie się ogólne
zebranie członków dzielnicy.
Dzielnica Czerniakowska. O godz. 7 w lo
kalu, Solec 67, odbędzie się posiedzenie ko
mitetu dzielnicowego.
Dzielnica „Jerozolima" o godz. 7 w l®1*
kalu dzielnicy, Chłodna 41, odbędzie
POSIEDZENIA, ZGROMADZENIA zebranie Komitetu dzielnicowego.
Praga, O g. 7, Brukowa 29, ogólne z e b r a 
ODCZYTY.
nie członków dzielnicy
Mokotów. O godz. 7, Bagatela 42a,
We wtorek, dnia 28 b. m.
ogólne zebranie członków dzielnicy
Dzielnica Starówka. O godzinie 7-ej, w
O. K. R. P. P. S. Komitety domowe. W e
wtorek o godz. 6-tej wiecz. w sali O. K R. lokalu dzielnicy, Rycerska 6, odbędzie **4
P. P. S., Aleje Jerozolimskie 6, odbędzie się posiedzenie komitetu dzielnicowego.
Koło Tytoniowców. O godz. 3 m. 3 0 w lo
zebranie członków i sympatyków P. P. S.
Komisja Finansowa W. O. K. R. P. P. S. kalu, Okopowa 30, odbędzie się z e b r a n i *
O godz. 6 w lokalu O.K.R. *{AŁ Jerozolim Koła
Koło Zbrojownia. O godz. 4 m. 30, B r u k o 
skie 6) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Dzielnica Sielce, O godz. 7 w lokalu, Czer wa 29, zebranie Koła.
Koło „Pocisk". O i, 4.30, Brukowa 29, **'
niakowska 32, odbędzie się zebranie człon
ków i symnatyków.
Dranie Koła.

WARSZAWSKA
ORGANIZACJA P. P. S.

„R O B O T N IK ", w to re k 28 lu te g o 1928.
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RUCH ZAWODOWY
B b2 S ? SĆ METALOWCY

fabryk
p r y w a t n y c h i u w o js k o w io -

NYCH!
w to re k , d n ia 28 b. m. o godz. 7-ej
eca. o d b ęd zie się p o sie d z e n ie m ężów
« a n ia fa b ry k p ry w a tn y c h i uw ojskom o uych.
O becny
w szy stk ich k o n ie c z n a —
* P r * * j w ażn e.

M Ł 0D Z IE 2.
nu"
^ żebranie ^ o ła Samokszlałce°Weg0 odbędzie się we wtorek, 28 b. m.,
8odz 8 wiecz. w lokalu Spółdzielni Mieszaiowej, Długa 19. Obecność wszystkich
* Onków Koła konieczna.

^ Kolo „Mokotów" przy ul. Puławskiej 21.
1 marca, w czw artek, o godz. 7,30 w.
* “ędzie się odczyt tow. Ł. Cohna p. t.
Koło Ina. L. M isiołka przy uL Dzielnej 95.
CzwarteA, dn. 1 marca, o godz. 7 m. 30
oędzie się odczyt ob. W rońskiego p. t.x
•>'«ordano Brano".

RUCH KOBIECY
. ^ •w z a w sk i W ydział Kobiecy P. P. S. po"*!• do wiadomości, te najbliższe zebranie
^torkow e W ydziału przypada na dzień 28
®- (w lokalu przy ul. Leszno 53, o godz.
wiecz.).
Ra zebraniu wygłosi relerat tow. Szyma
nowska na tem at: „K obieta w rodzinie i
*Połeczeństwie".

Z sądów .

WYPADKI K R O N I K A
PRZESTĘPSTWA. HIESZCZESCIA
WYKRYCIE WIELKIEJ AFERY
TYTONIOWEJ.
L otna kontrola W arszaw skiej Izby
Skarbow ej, przeprow adzając rew izję w
handlach tytoniowych, zauw ażyła, ie
niejaki Srul O grodowicz (Tw arda Nr, 5)
zawodowo handluje tytoniem niew ia
domego pochodzenia. Przeprow adzone
niejednokrotne rew izje w m ieszkaniu
Ogrodowi cza nie dały pożądanego r e 
zultatu, gdyż zazwyczaj zatrzym yw a
no nikłe ilości tytoniu. W ostatnich cza
sach doszło do wiadomości lotnej kon
troli, że Ogrodowicz na nielegalnym
handlu tytoniem dorobił się dużego m a
jątku. Rozpoczęto tedy w yw iady i ob
serw acje, którem i ustalono, że O grodo
wicz w szedł w k o n tak t z urzędnikam i
Państw ow ej F abryki W yrobów T y to 
niowych, którzy kradziony tytoń p o ta
jemnie sprzedaw ali
Ogrodowiczowi.
W czoraj rano, inspektor lotnej kontroli
Skarbow ej, przy udziale urzędników
kontroli skarbow ej oraz policji VTIfl
kom., dokonał rewizji w m ieszkaniu 0 grodowicza. Zastano tam kierow nika
działu papierosow ego Państw ow ej fa
bryki w yrobów tytoniow ych w G ro
dnie, A leksandra Zielińskiego. Podczas
rewizji znaleziono jedynie nikłe ilości
liści tytoniow ych, luksusowych gatun
ków oraz 20 weksli znanych i pow aż
nych firm tytoniow ych, a także znanych
już i karanych handlarzy za nielegalny
handel tytoniem .

W zięty w krzyżow y ogień pytań Zie
liński przyznał się, że system atycznie
wynosił z fabryki tytoń, który następ
nie co pewien okres czasu przywoził z
Sad Okręgowy w dniu wczorajszym wy- fabryki z G rodna — do m ieszkania Owyrok w trw ającej od dwuch dni spra grodowicza. Również badany Ogrodo
li * członków związku młodzieży koimmi- wicz przyznał się do nabyw ania k ra 
*lycanej. Skazano z artykułu 102 K. K.
dzionego tytoniu. W edług opowiadan-a
H enryka R osenkrantza na 7 lat ciężkie- Ogrodowicza, inni urzędnicy tejże fa
So więzienia;
bryki także sprzedaw ali kradziony ty 
Kazimierza Przybylskiego, W ładysław a toń, po który jeździł do G rodna osobiś
^ e r z e l a i Marję W iśniewską na 5 lat cięż cie Ogrodowicz. Zieliński tw ierdzi, że
pierw szy tran sp o rt tytoniu sprzedał Okiego więzienia;
Ludwika Przybylskiego, Izraela O strolen- grodowiczowi jakoby dopiero w gru
dniu 1927 r., inni zaś urzędnicy mieli0 Abrahama Kahana, Luljusza Bargina
dakóba Wilczkowskiego i A braham a Sega. sprzedaw ać tytoń o wiele wcześniej 0 grodow icza aresztow ano i przekazano
,a »a 4 lata ciężkiego więzienia;
do dyspozycji władz sądowych. Sądząc
Abraham a M orgenszterna na 3 lata domu
po m ajątku, jakiego dorobił się O gro
Poprawy.
dowicz, przypuszozać należy, że Skarb
2 współwłaścicieli drukarni, w której d ru  P aństw a poniósł pow ażne straty.
^ A W A CZŁONKÓW ZWIĄZKU MŁO
DZIEŻY KOMUNISTYCZNEJ.

kowano odezwy związku:
Izraela Kometę i Juljana Słupskiego, ska2a®o na 3 lata ciężkiego więzienia.
Borucha Feigenbauma 1 Benjamina Grin®*Pana uniewinniono.
W szystkich skazanych, którzy odpowla^al' z wolności, zaaresztowano.
Przewodniczył sędzia Grzybowski, oskar*&ł prokurator GunkowskŁ
Zeznawało 25 świadków. Z pośród oskar*°®Yoh żaden do winy się nie przyznał.

s k a z a n ie a k u s z e r k i i j e j p a c j e n t 
k i.

W maju 1926 roku Stanisław a Antosiewic*ówna, mieszkanka Nowego Dworu, zwró
ciła się do akuszerki Baranowskiej w Mo
s in ie , która dokonała na niej niedozwolo8e1 operacji spędzenia płodu. Nazajutrz po
yabiegu Baranowskiej, Antosiewiczówna doBI®ła krwotoku i zmuszona była udać się
szpitala gdzie przyznała się do wszyst
kiego i w skazała Baranowską.
Sąd Okręgowy skazał Baranow ską z art.
na 6 miesięcy więzienia, Amtosiewiczów
r‘S na miesiąc więzienia z zawieszeniem k ą
ty »a 3 lata.
•kk zeznali świadkowie Antosiewiczówna
I ^ d a ł a się operacji dlatego, i ż była pozba
w i o n a środków do życia
DZIECKO XV KUFRZE.
Józefa Barszczowa wdowa z dwojgiem
^kieci zamieszkiwała przy ul. Łódzkiej 31,
sublokatorka 2 rodzin robotniczych.
Któregoś dnia w łaścicielka izby, podczas
^ o b e c n o ś c i Barszczowej, usłyszała płacz
* 'c°ka. Poszukiwania ustaliły, te płacz ów
pochodzi z kufra. Wezwano policję.
W
u‘r*e znaleziono now orodka przykrytego
Poduszką.
Barszczowa przyznała się, że dziecko na•*Y do niej; utrzym ywała iż nie miała za®,aru je uśmiercać, tylko zostaw iła je na
c**® pracy w kufrze Ja k ustalono, z ze,E «ń świadków. Barszczowa ukrywała swój
j ta,n i bezpośrednio po połogu udała się
d o roboty.
Sąd okręgowy Barszczową uniewinnił. Sąd
" ^ la c y j n y skazał ją na 6 miesięcy więzieL K.

K s ią ż k i

n ad esłan e

^Marja Dunin Kozicka. Rok 1917 (Z cyklu
" rzcorane szlaki"), Lwów — W arszaw a —
raków, wydawnictwo Zakładu Narodowe8° im. Ossolińskich 1928.
siążka typu „Pożogi" Szczuckiej; pan' 1ętnik wypadków na wschodnich Kresach
stach podczas wojny, opisane jest zwła"2^Za wrzenie rewolucyjne na U krainie i los
_ ° skich właścicieli dóbr oraz żołnierzy
folsikioh w tvm okrasie.

POPARZENIE PRZY PRACY.
P rry ul. Leszno nr. 23 v fabryce powozów
p. f.i „J. R entel i S-ka", pracujący
tam
stelmach 22-letni Stanisław Gut (Wolska
22) w czasie parow ania saprugli, przewrócił
raczynie z gorącą wodą, doznając poparze
ni* rąk. Poparzonego opatrzono w am bula
torium Pogotow ia
POMYŁKA STARCA.
Zamieszkujący przy ul. Pawiej n,r. 98, ro
botnik, 70-letni Michał Paszkowski, wskufek własnej nieostrożności napił się amo
niaku zamiast wody, doznając poparzenia
amy ustnej. Grożące niebezpieczeństwo usunął lekarz w ambulatorium Pogotowia.

STAN POGODY.
Prawdopodobny przebieg pogody w Pol
sce w dniu dzisiejszym: Rano mglisto lub
chmurno, potem pogodniej. Na zachodzie
kraju przymrozki nocą, za dnia odwilż, na
wschodzie w ciągu całego dnia lekki mróz.
Słabe w iatry miejscowe.

Z FILHARMONII

P. S. W przypis ku muszę nadmienić, że
równocześnie z porankiem i niedaleko Fil
harmonii, bo w teatrze „Komedja" odbył
się jeden z wielu niedzielnych bezpłatnych,
poranków pieśni i poezji polskiej".
Je st
fo niestety, tylko jeden ze sprytniejszych
sposobów agitacji wyborczej .jedynki".

Colosseum: „Za krew braci",
Stylowy: „Człowiek z biczem".
Casino: „M ęczennica m ałżeństw a".
Miejski: „Dziewczę z ludu”.
Palace: „Niewolnicy lcnuta".
Pan, Corso: „Tragedia ulicznic".
Rococo: „Czarny orzeł".
Splendid: „Ostatni pocałunek".

Z Rady Miejskiej m. at. W arszawy. SpeW odewil: „ W imieniu cara" z Lyą de
cialna Komisja dla zbadania całego zagad
PuttL
,
nienia rzeźnianego w W arszawie przy
uCapitol: „Za więziennym murem".
dziale komisji magistrackiej, powołanej dla
Światowid: „Studencki flirt".
zbadania spraw y uboju rytualnego w rzeź
niach miejskich, — opracow ała projekt an 
Filharmonja: „Car i poeta”.
kiety, która przesłana została przez Radę
Apollo: „Giełda miłości".
Miejską do kilkunastu miast całej Polski,
Tombola: „Książe Seliman".
celem zebrania materjałów, dotyczących uMignon (Marszałkowska): „Chata za wsią"
rządzenia, funkcjonowania rzeźni, oraz sy
Mewa: „Kiedy mężczyzna milczeć musi".
stemu uboju bydła. W najbliższym czasie
Muza (u l Mokotowska): „Świat w płótnie
powyższa ankieta w ysłana będzie do szere
niach".
gu miast zagranicznych, zarówno w E uro
Czary (ul. Chłodna): „Miłość przez ogień
pie, iak i w Stanach Zjednoczonych Ame
i krew ".
ryki Północnej i A u stralii
Bajka (ul. Żelazna): „Biała niewolnica".
K ształcenie
pracowników samorządo
Italja (ul. Wolska): „Hotel Imperial".
wych. Związek Miast Polskich zawiadomił
Ira (ul. Wolska): „Czarna Venus" z J. Ba
zarządy miast, że TU kurs studjum samorzą ker.
dowego przy W olnej W szechnicy Polskiej
Uciecha (ul. Złota 72): „Wschód słońca*.
rozpocznie się 12 marca. Związek zwraca się
Miraż (ul. Czerniakowska): „Znak Zorry".
do miast z apelem, aby korzystały one ze
„Praga": „Gwałtu, co się dzieje" z Ha.posobności niezbędnego kształcenia i szko
oldem Lloydem.
lenia swych pracowników. Poprzedni pię
Uranja: „Czaty", „Konik swatem" i „Pa-,
ciomiesięczny kurs ukończony został
w weł i G aw eł”.
końcu stycznia. Studjum adm inistracji ko
munalnej przy W olnej W szechnicy Polskiej
traktowane jest jako etap na drodze wiodą
ŚWIATOWID
cej do zorganizowania stałego studium nauk
„Studencki flirt4’ „Hyjeny
administracyjno - komunalnych o poziomie
p ra sy "
wyższej uczelni szeroko uwzględniającej
specjalne nauka urbanistyczne.
Da wnośmy nie widzieli dawnej naszej uDochody z majątków fundacyjnych. W e lubienky Bebe Daniels, rozkosznego dziec
dług sprawozdania ,Agrilu“, którem u po ka - kobiety, despotki, kapryśnicy i „księ
wierzono eksploatację majątków fundacyj żniczki" — bo zwykle w takich rolach mienych, należących do szpitali miejskich i za 'iśmy możność ją oglądać. Rozkoszna Bebe
kładów d o b roczynnych, czy sty zysk za rok zmieniła się nieco od czasu ostatniego
z
1925-26 wynosił: majątków szpitala Św Dii- nią widzenia. W yrobiła się ogromnie pod
tha 226 709 zł., Św Rocha 113.603 zł.. Dzie -względem ogólnego opanowania ruchów i
ciątka Jezus 7.719 zł., św Łazarza 5.668 rab rała więcej komediowego zacięcia.
zł.. In sty tu tu M okotowskiego 7.856 zŁ 1 In 
Sam film jest b dobry. Bije zeń młodość,
sty tu tu Św. Kazimierza 3.594 zł.
'.ężyzna fizyczna i moralna, oraz iście sztu
backa łobuzerja. Należy on do serii am ery
Odczyty * dziedziny fizyki. Wzorem lat
kańskich filmów z życia studentów ; pokaza
i.biegłych. Oddział W arszawski Polskiego
no w nim naukę i tryb życia w am erykań
Tow. Fizycznego organizuje i w roku bieżą.
skich kolegiach, w których przedew szystcvm cykl odczytów, poświęconych omówie
kiem wyrabia się w młodzieży charakter,
niu jednego z najciekawszych działów fizy
zasady demokratyzmu i — mięśnie.
ki spółczesnej. Tematem ogólnym odczytów
Przygody „dystyngowanej" panienki, prze
będzie związek pomiędzy promieniowaniem
pojonej przesądami „arystokracji” są isto t
a materją. Odczyty będą odbywać się co
nie wesołe i dowcipne, a tempo filmu do
sobota od dnia 3 marca do 31-go m arca o
skonale odpowiada forsownemu zacięciu ca
godz. 8-ej wieczorem w Zakładzie Fi*vr
łego utworu. Umiejętnie wplecione scenki
nym U niw ersytetu W arszawskiego., Hoża
z zawodów sportowych ogromnie urozmai
nr. 69.
cają całość.
Drugi obraz wypadł zgoła nieudatnie. Jest
Sekoja Pedagogiczna Oddziału W arszaw 
skiego Związku P. N. S. P., urządza dn. 29 to film stary a co gorzej nudny o zbyt
iutego, o godz. 8-ej wiecz., ul. M arszałkow  przejaskrawionej tendencji umoralniającej.
ska 123, wieczór dyskusyjny na tem at: „Ko Że jednak w perspektywie widz ma ujrzęmasacja klas na terenie szkół powszech rie „studenckiego flirtu” więc ze słoicysDs*.
nych w W arszawie". W stęp wolny
dla mem znosi ów „przed program".
wszystkich.

Z Polskiego Tow. Chemicznego. W czw ar
tek, dn. 1 oiarca r. b., o godz. 6 popoł., w
Duż. Audytorjiun Politechniki W arszaw 
skiej, odbędzie się posiedzenie Polskiego
Tow. Chem. podczas którego profesor Poli
techniki W arszawskiej, dr. J. Zawidzki, wy
głosi oderyt: „Svante Arrhenius i jego p ra
ce fizyko - chemiczne. W spomnienie po
Kapelmistrz Volkmar A ndreae. „Symionja śmiertne". oraz profesor U niw ersytetu J a 
fantastyczna" Berlioz a 1 dwie symionje Bee giellońskiego dr. Bohdan Szysakowski: .,Ze
wspomnień osobistych o Svante Arrheniuthoven*. Poranek niedzielny.
sie".
P. Fitelberg koncertuje zagranicą a tym
Państw ow e Kursy Radiotechniczne w W ar
czasem publiczność filharmooiczna zapozna
je się z nowymi wciąż dyrygentami. O stat szawle (Mokotowska 61. O statnie dni zapi
nim znakomitym gościem s Zurychu jest p. sów na Ogólny Kurs Radiotelegrafii 5 RaAndreae. Już w piątek w symfonfi Berlioza djofonji. Informacji udziela i-przyjmuje po
odczuliśmy w tym muzyku dobrego przed dania S ekretariat Szkoły codziennie od 10
staw iciela sztuki dyrygowani*. Można nie do 12 i od 17 do 20. do dn. 3 m arca r. b.
lubić tematów „fantastycznej symfonii” Ber
Z Tow. Biologicznego. Dn. 29 lutego odbę
lioz*, naiwnym może się wydawać jej boha
dzie się o godz. 8 wiecz. posiedzenie Od
ter trujący się z powodu nieszczęśliwej mi działu Warsz. Polskiego Tow. Biologiczne
łości do aktorki (symfonia posiada szczegó go w audytorjum Instytutu Fizjologicznego
łowy program literacki), ale niepodobna jej Uniw ersytetu, Krakowskie Przedm ieście 26.
odmówić efektów instrum entalnych i barw,
Na porządku dziennym 4 referaty.
które p. A ndreae wspaniale uwydatnił. Styl
klasyczny znalazł swói poważny wyraz w
koncercie Vivaldiego a nadew szystko w
W yszły z d ru k u n a k ła d e m K sięg ar
dwuch świetnie prowadzonych symfoniach
Peethovena szóstej i piątej , P astoralna"
ni R o b o tn icz ej wspom nienia tow .
łagodnie rozpoczęła koncert popołudniowy
Ja n a K w aplftskiego
niedzielny, a piata c-moll skończyła go w’elkśemi, mocnemi akordami c-duru. Symfonja
p. t.
‘a nazawsze zostaje słuchaczowi w pamięci,
„ORGANIZACJA BOJOWA.
jak ,Jos stukający do drzwi" mówi mu z ca
KATORGA. REWOLUCJA
łą koniecznością o potędze twórczej Beethovena.
ROSYJSKA".
Zgrabnie ułożony był poranek. Pieśni pol
skie Paderew skiego, Szopena i „K alinę*
śpiewała p. Korolewicz Waydowa, z przeję
ciem i bardzo szczerze dyrygował p. Rybic
ki utworami Statkowskiego. Noskowskiego
i Cylkowa i wreszcie p. Joteyko prowadził
iwoje „Szkice morskie". W szystko razem
było ładne, choć już bynajmniej nie nowe.
H. D.

omzcMim

Co grają dzisiaj kina

H. MAKOWSKI
W ytw órnia w KRUSZWICY.

Z GIEŁDY
Warszawa, dnia 27 lutego
Dolar St. Zjada. 8.881/*
Belgia 124.14
Holandja 35 8.75
Londyn 43,49^*
Nowy Jork 8.90
Paryż 35.08
Praga 26.411/!
Szwajcarja 171.68
Włochy 47.26
Wiedeń 125.55
P a p ie r y p r o c e n t o w e .
Dolarówka 72.00—71.00. 8% L. Z. Ban
ku Roln. 94.00. 8% L. Z. Banku Gosp. Kraj.
94.00. 6% Pożycz, doi. 1920 r. 86.50. 8% P oi.
konwersyjna 67.00. 10% P ot. kolejowa 102.50.
5% Pań. poż. konwersyjna 67.00. 41/a% L.
Z. ziem. przedw. 56.75. 5% L. Z. Warsz.
przedw. 63.25. 4J/s% L. Z. Warsz przedw.
—.—. 4% % L. Z. ziem. zlotowe —.—. 5%
L. Z. Warsz. zlotowe —.—.
4WVo L. Z.
Warsz. złotowe —.—. 5% L. 2 . Warsz. do
1918 r. 6°/0 Oblig. Warsz. 1926—16 r —63 00

A k c je .
Bank Polski 146.75—147.50. Bank Dys
kontowy 136.00 — . Bank Handlowy 123.00.
Bank Zachodni 32.00. Bank Zw. Sp Zarób.
89.00. Bank zjedn. ziem. poL Cerata —.—.
Kijewski —.—.
Puls —.—.
Zgierz —.—
Spiess 160.00. Elektryczność —.—.
Siła
i Światło 118.00. Czersk — . Częstocice
74.00.
Chodorów —.—.
Gosławice 68.0.0
Michałów — . W. T. F. Cukru 78.00. W ę
glowe 100 00. Firlej 56.00. Łazy 10 00. W y
soka 156.00. Polska Nafta —.—. Nobel 40 00
Cegielski. 43 00 Lilpop 42.50 Norblin 205.00.
Orthwein 83.00. Morsejów 46.53. Parowóz
— . Ostrowiec 85.00. Zieleniewski —
Rudzki 53.00 Starachowice 64 50. Zawiercie
33.00.
Żyrardów — .
Borkowski 19 50,
Syndykat — . Haberbusch 170.00. Spirytus
39.50. Żegluga 41.00.
N o t o w a n ia p o z a g i e ł d o w e
z dnia 27 b. m. godz. 10 w.
Akcje bez zmiany. Dolar aaner. 8.88
Bank Polski 147.00, Cukier 78.00, Węgiel
“ i u*“ ‘ i
— —
57.00. Modrzejów 45.50, Lilpop 42.50, O stro
wiec —, Rudzki 52,75, Starachow ice 64.75,
Rubli 100 złotem 46750.
„Naokoło Świata", nr. 46 zaw iera n astę.
100 złotych w złocie 172.00,
pującą treść: Antoni U rbański: Muzy króla
Listy Zastawne bez ruchu.
i wieszczów; Wassan Dżabagi: Pielgrzymka
Obroty akcjami małe.
do Mekki; Eustachy Czekalski: Liście po
marańczy (nowela); Janina Stefańska: Ko
Już w y szła z druku interesująca po
bieta na ekranie; K. Strom enger: Filmowa
nie pianistów; M. Białęcki: Gwiazdy ol wieść G. D. Cole 1 M. Cole p. t
brzymy i karły; Kazimierz Helle: O uartier
„ŚMIERĆ MILIONERA”
Latin; Lucjan A ndre: Wiosna; Prosper
Szmurło: M alarstwo zaśwfadome; K. Roga Przekład autoryzowany tow. Boi. Kola - Kosiński: Z życia rybek w akwarium;
pelówny.
St. Pnicki: Technika nowoczesnego ban
Cena 3 złote.
ku; rozrywki.

Czasopisma nadesłane

KONKURS
n a p o sad y

Iniyniepów-arclkitelctów

Lubelski Urząd Wojewódzki rozpisuje konkurs na trzy posady
inżynierów - architektów a mianowicie jedną posadę w VI s t sł. w
Okręgowej Dyrekcji robót Publicznych w Lublinie zaś dwie posady
architektów powiatowych w VIII wzgl. VII st. sł.
Podania o nadanie wspomnianych posad zawierające własnoręcznie
napisany życiorys, o az dowody ukończenia wyższych studjów tech
nicznych i odbytej kilkuletniej praktyki należy przedłożyć Urzędo
wi Wojewódzkiemu w Lublinie w terminie do dnia 15 marca 1928.
Kandydaci pozostający w służbie państwowej winni wnosić po
dania w przepisanej drodze służbowej.
Wojewoda Lubelski

A. R e m isz e w sk i.

Dr. me! D. ZOSffl

IGNACEGO DASZYŃSKIEGO.

DRUKARNIA

Frzed wejściem rozdają jedynki, po barkarolli Galla wołają „Głosuj na jedynkę", po
pięknych wierszach O r-O ta krzyczą „niech
żyje jedynka". I do muzyki w targnęła już
gorączka przedwyborcza. Po wyborach kon
cert taki byłby błogosławieństwem dla tych
co chcą słuchać muzyki, a nie mają na to —
onegdaj był przykrym nadzwyczaj fakt am
rzucania najpiękniejszych myśli i melodji na
pastw ę przedwyborczego te ru i intryg agi
tacyjnych.

W ykonyw a w sze lk ie ro 
boty w za! re s d ru k a r
stw a w chodzące. Przyj
m uje do d ru k u DZIEN
NIKI, T Y G O D N I K I .
MIESIĘCZNIKI.----Ceny n iskie.
W arszaw a, W arecka 7.

Przedm ow a tow.

W obec ukazania się na rynku krajowym
znacznej ilości win owocowych różnego po
chodzenia etykietowanych ogólnie^ cenioną
nazwą
„ZŁOTA RENETA",
pragniemy poinformować S*. Publicz
ność, że tylko „ZŁOTA RENETA" naszej
produkcji, zaopatrzona w herb kujawski z
wizerunkiem orła i lwa, jest jedynie orygi
nalną i posiada smak tak ceniony przez
znawców. Nazwa „ZŁOTA RENETA" jest
prawnie zgłoszoną i wszelkie podrabiacie
‘akowej podlega rygorowi U stawy o nieucz
ciwej konkurencji.

„ROBOTNIKA"

A l. J e r o z o l. 36
wprost Dw. Głównego
wener., syfilis, tryper
(anallzv) skórne n i e 
m o c p łc io w a . N ie z .
c e n y le c z n ic o w e .
Do U r„ od 3—9. W
niedzielę 3—7.

Ogłoszenia
drobne

A)
Zegary " ń r
zegarki, pierścionki,
kolczyki, obrączki na
raty bez zaliczki —
Z e g a r m i s t r z Gutm acher, Sm ocza Nr. 21
róg Dzielne].
sprze
A)
Tanio
dam sy
pialnię stylową 1 pięk
ny stołowy, Graniczna
3— 1 (brama).

Pntefony, Parlofon9,'“
«T
w wielkim wyborze
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.

Bil SIMM‘T/0' O tom any,

kozę
tkl,o c z n ) mieszka obec
tapczeny, oraz różne
nie — Ż ó r a w ia 4 0 . m eble własnego wyro
bu. Tapicer B I d e r11'
Robotnicy p o  mm.an,28. Nowinlarska
Ceny przystęp
pierajcie sw o je ne. Życzącym n a ra
ty-

pism o
codzienne.

Str. 6

^ROBOTNIK", w to rek 28 lu tego 1928.

Z RADIOSTACJI WARSZAWSKIEJ
WTOREK.

Transmisja z Krakowa. 18.15 — 18.55 Kon
cert popołudniowy. Transmisja z Wilna.
18.55 — 19.05 Przerwa. 19.05 — 19 15 Komu.
nikat rolniczy. 19.15 — 19.35 Rozmaitości—
wygł. p. Ludwik Lawiński. 19.35 — 20.00 —
Odczyt p. t.: „W alka ze szkodnikami w sa
dach" — wygł. prof. E. Janowski. 20.00 —
20.30 Odczyt organizowany przez Prezydium
Rady Ministrów p. t.: „O polityce finanso
wej Banku Gosp. Krajowego" wygł.
gen.
Górecki. 20.30 K oncert wieczorny w wyko
naniu orkiestry dętej pod dyr. Al. Sielskie
go — w przerwie biuletyn ,.Messager Polo
nais" w języku francuskim 22.00 — 22.05 —
Sygnał czasu i komunikat lotniczo - m eteo
rologiczny. 22.05 — 22.30 Komunikaty P. A.
T. 22.20 — 22.30 Komunikaty: policyjny,
sportowy, oraz nadprogram.

ZE SPORTU

TEATR I MUZYKA

12,00. Sygnał czasu, komunikat lotniczoNA MARGINESIE BOKSERSKICH
meteorologiczny, hejnał z wieży Marjackie),
MISTRZOWSTW STOLICY.
oraz nadprogram. 15,00 — 15,20. Komunika
ty: meteorologiczny, gospodarczy i nadpro
Onegdaj ukończono dwudniowe zawody
gram. 15,20 — 16,00. Przerwa. 16,00—16,25.
bokserskie o mistrzowstwo W arszawy. Pi
Odczyt p. t. „Postępy rozwoju Gdyni" —
ma stołeczne podały długie szeregi
mi
wygł. inż. S. Łęgowski. 16 25 — 16,40. Nad
strzów, nie wgłębiając się, jednak w istotę
program i komunikaty. 16,40 — 17,05. Od.
organizacji całej tej imprezy.
czyt p. t. „K onfederacja barska w świetle
Bezstronny widz, który obserw ow ał wspo
historji i legendy" — wygł. prof. H. Mościcł
mniane zawody — nie mógł i nie może
ki. 17,05 — 17,20. Przerwa. 17,20 — 17,45.
przejść nad niemi do porządku. Pomijając
Odczyt p. '. „Sztuki graficzne" — wygł. p.
już chaos kolejności walk, każdego uderzy
A. HenzeJ. 17,45 — 18,55. Koncert popo
ła przedew szystkiem w ielka stronniczość
łudniowy. Wykonawcy: orkiestra P. R. pod
.zielonego stolika". N iejednokrotnie umie
dyr. J. Ozimióskiego oraz B. Górecki (I fa
jętność na ringu zupełnie negowano, a zwy
got), B. Orłów (II fagot) i Wł. Lipowski (III
cięzcą ogłaszano. Bóg raczy wiedzieć dla
fagot). 18,55 — 19,05. Przerwa. 19,05 — 19,15.
czego, przeciw nika słabszego. Czy tą dro
Komunikat rolniczy, oraz transmisja z K ra
gą WOZB zyska uznanie, śmiemy wątpić,
kow a notowań giełdy zbożowej krakow 
a raczej wręcz zaprzeczamy.
skiej. 19,15 — 19,30. Rozmaitości wygłosi p. JWMWWWpMWWWWWWabwMMHWMWMWMi WBSSig.
Jeżeli najwyższa instancja sportu bok
NOWE | | r i C r U A “ Hota72
L Lawiński. 19,30. Transmisja z teatru Pol
serskiego w stolicy chce utrzymać swój au
KINO
„
U
l
l
E
i
r
i
A
Tel.
53-99
skiego w Katów cach. W przerw ie biuletyn
torytet, winna bezwzględnie unieważnić
Pocz. seansów o g. 6 — w niedz.
„M essager Polonais" w języku francuskim.
mistrzostwa.
i
święta
o
g.
4-ej.
22.00 — 22,05. Sygnał cza=u, komunikat lotSłusznie też postąpiło
kierow nictw o
Rozgłośne Arcydzieło Doby Obecnej
niczo - meteorologiczny. 22,05 — 22,30. Ko
„Skry" odwołując swych zawodników
w
m unikaty: policyjny, sportowy, oraz nadpro.
ii
drugim dniu zawodów. O zwycięstwie bo
gram. 22,30 — 23,30. Transmisja muzyki ta 
C e n y m ie j s c o d 1 d o 2 z ł.
wiem nie może decydować wyłącznie „zie
necznej.
lony stolik", lecz istotna umiejętność.
ŚRODA,
Kończąc, powtarzamy, iż najracjonalniejrm TV-mwrf^T raiiniTi
„W
O
D
E
W
I
L“
szem
wyjściem z tej sprawy — jest anulo
12.00 Sygnał czasu, hejnał z Wieży Mar
Nowy Świat 43. Pocz. o tj. 6 e|
wanie mistrzowstwa.
iackiej w Krakowie. Komunikat lotniczo -

.Wschód Słońca*’

meteorologiczny, oraz nadprogram. 15.00 —
15 20 Komunikaty: meteorologiczny, gospo
darczy, samorządowy, oraz nadprogram
15.20 — 16.00 Przerwa. 16.00 — 16.25 Od
czyt p. t.: „T eatr ludowy" — wygł insp. J.
Cierniak. 16.25 — 16.40 Nadprogram i ko
munikaty. 16.40 — 17.05 „Skrzynka poczto
wa" korespondencję bieżącą omówi dr. M.
Stępowski. 17.05 — 17.20 Przerwa. 17.20 —
17.45 Odczyt organizowany przez
Min.
komunikacji wygłosi inspektor J. Śmieehowski. 17.45 — 18.15 Program, dla dzieci.

LYA

de

PUTTI

w najlepszej swej kreacji, sensacyj

nym dram acie p. t.

„ W IMIFNIU CARA"
(KTO JEST OJCEM?...)

Robotnicy pobierajcie
sw oje pismo codzienne

GRE C J A
WYKUPUJE SWO
JE ZABYTKI SZTU
KI

SKRA I — SKRA II 2:1.
Treningowy mecz piłkarski pomiędzy ze
społami Skry pierwszej i drugiej przyniósł
nieznaczne zwycięstwo pierwszego garnitu
ru w stos. 2:1.
Spotkanie, które trw ało 2 x 30 min., wy
kazało widocznie przerw ę zimową W nor
malnej formie utrzymali się jedynie bracia
Smosarscy oraz W ybrański.
MECZ SZERMIERCZY W WARSZAWIE.
Polonję zwyciężyła repr. szkół łódzkich.
W niedzielę rozegrany został w sali szko
ły Ronthalera mecz szermierczy na szable
pomiędzy sekcją szermierczą KS Polonia i
reprezentacją szkół łódzkich. Mecz w ygra
ła Polonia, przy stosunku spotkań 9:0 i sto
sunków touches 24:45t Ze strony Polonji
startow ali Adamski, Buczak i Skrobała, a
ze strony łodzian — Gajdziński, Moczulski
i Matuszewski. W obliczeniu indywidualnem
wygrał Adamski przed Skrobałą i Buczalskiem.
NARCIARSKIE MISTRZOSTWA
W POLOWIE MARCA.

Dziś(0 teatrach m i e j s k i c h

Z Filharmonii. W piątek na koncercie
symfonicznym pod dyrekcją Emila Mły
skiego poznamy pianistę A leksandra Braj
lowskiego. Brailowski grać będzie koncert
Czajkowskiego, orkiestra zaś odtw orzy da
wno niegrane dzieło Ryszarda Strauss*
..Don Quijote", Schuberta, Symfonję niedo
kończoną i nieznane dzieło kompozytom*
polskiego „Sinfoniettę", Pawła Kleckiego.

W ie lk i
o 8-ej* w. „Carm en"

N a ro d o w y
o 8-ej w . „R om ans florencki'

L e tn i
o 8 ej w. „N ie o ż e n ią się"
Teatr W ielki Dziś wiecz. abonamentowe
pi zedstaw ieuie dla Ciała Dyplomatycznego
, Carmen", W ystęp bohaterskiego tenora
Sullivana.
Teatr Narodowy. Dziś „Romans floren
cki".
Teatr Letni. Dziś „Nie ożenię się".
Teatr Polski. Dziś „Człowiek i nadczłowiek".
Teatr Mały. Dziś „Powrót do grzechu".
Stołeczna Operetka w teatrze Nowości.
Dziś jubileusz W ładysław a Szczawińskiego.
Prem jera operetki W altera Kolio „Tylko
Ty” z udziałem Lucyny Messał, Sokołow
skiej, Szczawińskiego,
Mierzejewskiego,
Sempolińskiego, Macherskiego, Dowmunta
i in. Reżyserował Marjan Domosławski. K a
pelmistrz Mieczys’aw Kochanowski. T ań
ce baletm istrzów Koszutskiego i Luzińskieź°Wielka rewja w teatrze Nowości. Co
dziennie świeżo wystawiona rewja „W szyst
ko z miłości".
Teatr Praski. Dziś „Stary kaw aler". Ju 
tro poraź ostatni „Klub Kawalerów" Bałuck;ego.
Teatr Znicz. Dziś „Rozbitki".
Teatr „Nowe Perskie Oko", Jasna 3. Ostatni tydzień „Confetti".
Teatr Czerwony As. Rewja „Dlaczego
właśnie z nim".
Teatr Sztuki Tanecznej (Długa 19). Dziś
o godz. 8.30 występ Baletu Plastycznego
Tatjany Wysockiej.
Cyrk. Nowy program i turniej walk za
paśniczych pod kontrolą międzynarodowego
związku zapaśników o nagrody pieniężne

Recital Józefa Śliwińskiego. R ecital Jó 
zefa Śliwińskiego sprowadzi niewątpliwi®
do sali Filharmonji zastępy słuchaczów. Ol
brzymi program recitalu zaw iera blisko
trzydzieści pereł literatu ry fortepianowej,
których niezrównanym interpretatorem jest
właśnie m istrz Józef Śliwiński.
Ada Falk i Janina Familier - HepneroW*
w Sali Konserwatorjum. Dziś o godz. 8 miń15 odbędzie się koncert Ady Falk i pianist*
ki Janiny Familier - Hepnerowej, która wy
kona sonatę f-moll Beethovena, oraz utwory
Chcp;na, Zarębskiego, Paderewskiego i Ró
życkiego, Przy akompaniamencie p. Rosen
bauma odśpiewa Ada Falk utw ory Szyma
nowskiego, M elcera, Fricmana, Żeleńskie
go. Mozarta, Hendla, S carlattieg o i innych.
Wieczór pieśni Marcelego Sowilsldego I
Janiny Rewicz Sowilskiej. Ju tro dnia 29 b.
m odbędzie się wieczór pieśni znanego te
nora opery i pedagoga śpiewu prof. Marce
lego Sowilskiegc oraz znakomitej artystki
Janiny Rewicz-Sowilskiej. W programie
pieśni polskie, argielskie, włoskie, jugosło
wiańskie i niemieckie. Bilety sprzedaje fil
ia kasv teatrów miejskich, M arszałkowska
98 róg Alei Jerozolimskiej, Orbis.
ZA 5 GROSZY. Za 5 groszy moźn*
p rzeczytać w C zytelni Pism T ow . Uni
w ersytetu R obotniczego, A l. Jerozolim 
sk ie 6 — 4, w szystk ie dzienniki, pism*
ilustrow ane, sp ortow e, literack ie, p olity
czno - sp ołeczn e, hum orystyczne, ek on o
m iczne, zaw od ow e i t. d. razem ok oło
160 czasopism — cod zien nie od 6 — 8
w iecz. C zytelnia posiada rów nież pis
ma p o lsk ie z A m eryki i innych k rsló w .

KATASTROFA
KOLEJOWA

POLSKI

PZPN ustalił ostatecznie term in zawodów
narciarskich o mistrzostwo Polski na 15 —
18 marca w Zakopanem, gdyż szereg najle
pszych zawodników bawi obecnie zagrani
cą.

M inister
kultury
i oświaty w G r e c j i
przedłożył n a posie
dzeniu R a d y Mini
strów projekt w yku
pienia galerji rzeźb
na wyspie Korfu kosz
ty ku p n a sięgają 28
mil jonów drachm.

REMBEK.

25)

NAGAN
Powieść.

Teraz dopiero Pom ianow ski w jećhał
na właściw y tem at:
— Jesteście nieprzeciętnym człow ie
kiem — pow iedział. — M acie już za
pew ne w yrobiony pogląd na św iat i ży
cie: widać już choćby z tego w iersza, że
zdajecie sobie spraw ę, czego chcecie.
O tóż odpow iedzcie mi na jedno pytanie.
C hcecie zostać, czy jesteście już poetą,
p raw d a? M acie coś jeszcze do pow ie
dzenia ludziom, ale jesteście przecie na
froncie... Czy nie przyszło wam na m y ś l ,
t e m ożecie zginąć, nie w ypełniw szy
swego zadania?
K raśnicki był widocznie zaskoczony
tem pytaniem . M ówił drżącym , uryw a
nym głosem:
Nie... Ja k to ? .. J a nie mogę zginąć!
— Dlaczego?
— Bo to jest niepraw dopodobne! Nie
w ierzę w to!
*
— U w ażacie zatem, te jesteście tak
potrzeb n y na św iecie?
— Nie. O tem, czy kto jest na św ie
cie potrzebnym , czy też niepotrzebnym ,
może decydow ać jedynie Bóg.
_— W ięc w edług was' człow iek sam
nie może dojść do świadom ości swojej
roli w św iecie?

— N aw et powinien.
— Jak ież jest w obec tego zadanie
człow ieka?
— W alka o Praw dę.
— I czy wy tu na tym przyczółku
walczycie o praw dę?
K raśnicki zaczerw ienił się.
— J a k umiem.
— W ięc dla was praw dą jest P olska?
— Nie... Polska jest tylko narzędziem
w ręk u Boga dla ugruntow ania panow a
nia P raw dy w świecie.
— A co jest p raw da?
W tem niedaleko od drzwi domku
rozległ się huk strzału karabinow ego,
potem nieskładna salwa i krzyk czło
w ieka ta k straszny, że obaj rozm aw ia
jący zerwali się na rów ne nogi i stali,
jakby zmrożeni. Był to krzyk śm iertel
nego p rzestrachu i bólu, ostatni krzyk
m ordowanego.
W końcu obaj z przerażeniem spoj
rzeli po sobie.
— Co to ? — zapytali rów nocześnie.
A le w raz rozległy się pom ieszane
strzały: „Ura! ura!" naw oływ ania, k lą t
wy, szalone dudnienie setek nóg ludz
kich w śniegu...
Pom ianowski zrozumiał.
— Bolszewicy! — krzyknął.
Chwycił za stojący przy ścianie k a
rab in K raśnickiego i rzucił się we
drzwi.

NASI NARCIARZE NA ZAWODACH
W CZECHOSŁOWACJI.
Na zawodach narciarskich o mistrzostwo
T atr w Strbskiem bieg 18 kfcn. wygrał Nemetzky (1:16:39). Na drugim miejscu Bujak
(1:18:35), 3) Kuraś (1:20:25), 6) Lankosz
(1:23:29).

W Heiligenstadt
runął pociąg z nasy
pu na wskutek źle
ustawionej zwrotnicy.
Ofiarą katastro
fy padło 8 pracowni
ków kolejowych.

CZECH I SZOSTAK STARTUJĄ W HOLMEKOOLEN.
Dowiadujemy się, że dwaj nasi narciarze
Czech i Szostak zostali zgłoszeni do w iel
kich skandynawskich zawodów narciar
skich w Holmenkollem. Zawody te rozpo
czynają się w dniu 29 r. b.

Ledwo je uchylił, odskoczył w ty ł jak
piłka; kilka kul gw izdnęło za nim. W o
bec tego z szybkością kam ienia, w ypu
szczonego z procy, w yleciał przez p rz e
ciwległe okno. K raśnicki za nim.
Na dw orze przystanęli na moment,
aby ogarnąć okiem sytuację.
Była beznadziejną....

ROZDZIAŁ XVII.
Bolszewicy prow adzili ata k planowo.
Bataljon, uderzający na Lipsk od strony
Berezyny, przebiegł przez wieś dla na
pędzenia tem w iększego strachu P ola
kom^ i ruszył lasem ku głównemu celo
wi w ypraw y — na przyczółek m osto
wy, którego załoga nie zw róciła naj
mniejszej uwagi na huk strzałów lip
skich, biorąc je za odgłosy zwykłych
walk patroli.
Kompanja, idąca drogą, natk n ęła się
na w artow nika, stojącego pod lasem.
Ten dał ognia na alarm , ale w net padł
z przestrzelonym brzuchem . Jego to
krzyk usłyszeli w dom ku Pomianowski
i K raśnicki.
Zanim zaalarm ow ana w arta zdążyła
w ybiec z w artow ni i zorjentow ać się, o
co chodzi, już została rozerw ana w
strzępy błyskaw icznem uderzeniem , i
teraz paru jej niedobitków bolszewicy
pędzili za most.
Druga grom ada napastników uderzy

ła na zabudow ania fabryczne i w łaśnie
dopadła już drzwi domku w chwili, gdy
Pom ianowski chciał z niego wybiec.
W szystko zdaw ało się być stracone.
N ieprzyjaciele dopadali mostu, zabiegali
drogę od kładki; jedynie możliwy kie
ru nek ucieczki był jeszcze przed siebie
w dół rzeki, między nią a fabryką. Ale
Pom ianow ski nie mógł przecie opuścić
tak nierozw ażnie przez siebie zostaw io
nej kompanji. K rzyknął w ięc K raśnic
kiemu:
— U ciekaj prosto!
A sam zw rócił się w lewo, by ubiec
kład k ę przed nieprzyjacielem .
Było to już praw ie niemożliwem. C a
ły przyczółek zdaw ał się być straco 
nym. Bolszewicy pędzili już po moście
na karkach uciekających w artow ników ;
dopadali kładki, zabiegając Pom iapowskiem u drogę, strzelając przytem do
niego nerw ow o; biegli tak że za nim,
paląc w pędzie z karabinów i w rzesz
cząc z w ściekłością:
— Biełyj, broś w i n t o w k u ! ______

Ale on nie rzucił karabinu, tylko
biegł szalonym pędem , tak pochylcsy.
aż śnieg przesuw ał mu się w ty ł pod oczami, niby rozpędzony pas transm isyj
ny. Kule gw izdały w okół niego śpiesznie, natarczyw ie, a on sadził olbrzym iemi susami nad ziemią praw ie, aż m roź
ne pow ietrze, n ak ształt kaóciastych k a

w ałów lodu, w rzynało mu się w zmęczo
ne i obolałe piersi.
Bolszewicy dopadli kładki, ale nie
weszli na nią, tylko stanęli obok, za
gradzając uciekającem u drogę. Je d e n z
nich w ysunął się naprzód, w ziął go na
cel i czekał, podpuszczając coraz bliżej.
On biegł. W idzi już przed sobą czar
ny punkcik karabinow ego wylotu i
przym rużone oko nieprzyjaciela!
Bolszewik d a ł ognia — i chybił. N ie
m ając w idocznie w ięcej ładunków w
magazynie, zastaw ił się bagnetem . Lecz
Pom ianowski, nie zw alniając biegu,
podniósł oburącz karabin i w yrżnął sil
nie okuciem kolby w piersi przeciw ni
ka. U słyszał tylko trzask, głuche ude
rzenie padającego ciała i był jut na
kładce.
W tedy dopiero zauw ażył, te drugi
brzeg kipiał od pękających jeden za
drugim granatów , i że cały front nie
przyjacielski gotuje się od piekielnej
kanonady m aszynek i karabinów .
Bolszewicy rozpoczęli także atak
frontowy.
O bejrzał się na most. Ścigający I ści
gani pom ieszani z sobą dopadali już
drugiego brzegu....
A polski okop spał...
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