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PRZ9KŁAD GDAŃSKA

SZCZEGÓŁY LOTU ZA ATLANTYK

P rzed kilku dniami przedstaw iciele
R ządu polskiego i gdańskiego podpi
sali trzy umowy o dużej doniosłości
dla normalnego współżycia Polski z
w. m. Gdańskiem. Sa to umowy o ujednostajinieniu . taryf kolejowych^ o
użytkow aniu t. zw. W esterplatte i o
praw ie pobytu polskich okrętów wo
jennych w portach gdańskich.
Pierw sza z tych umów w prowadza
na obszarze Gdańska te same taryfy
co w Polsce. Od chwili powstania w.
m. Gdańska obowiązuje tam taryfa
niemiecka, k tórą nacjonaliści gdań
scy utrzym ywali przy życiu ze wzglę
dów czysto politycznych, mimo źe ta 
ryfa ta ujem nie odbijała się na gos
podarstw ie Gdańska, jako droższa od
polskiej i w wysokim stopniu krępo
wała stosunki kom unikacyjne i gos
podarcze z Polską, do której kolej
gdańska należy. Na mocy nowej umo
wy, m ającej obowiązywać od 1-go li
stopada, uspraw ni się a p arat kolejo
wy i zwiąże się go ściślej z Polską,
z drugiej zaś strony G dańsk odczuje
ulgę w postaci niższych taryf.
Spór o W esterplatte odbijał się napewmo o uszy wszystkich czytelni
ków gazet. Ileż to razy Liga Narodów
zajm owała się tą nieszczęsną sprawą,
której jednak nie rozstrzygnęła- Obe
cnie doszło dlo porozumienia, na pod
stawie którego Gdańsk ma praw o ko
rzystać z W esterplatte jako m iejsca
przeładunku i przechowania towarów
narówmi z całym portem „ z w y jąt
kiem tych dni, kiedy Polska odbierać
będzie ładunki broni i am u n icji R ząd
polski stan ął na słusznem stanowisku,
źe niema powodu zamknąć G dańsko
wi dostępu do W esterplatte, jako
części portu potrzebnej mu do celów
handlowych, skoro składy amunicji
zajm ują tylko część W esterplatte, a
ładunek m aterjału wojennego odbywa
się tylko kilka razy do roku. Układ
o W esterplatte jest narazie prowizo
ryczny i może być wymówiony w te r
minie 6-tygodńiowytn.
W reszcie Gdańsk przedłużył umo
wę o praw ie przebyw ania polskich
okrętów wojennych w portach gdań
skich do r. 1931, likw idując w ten
sposób zatarg, jaki wynikł niedawno
między Polską a Gdańskiem, gdy nie
pozwolono okrętom polskim zatrzy
mać się w tych portach.
Porozumienie polsko - gdańskie w
trzech spraw ach powyższych przy
czyni się w dużym stopniu do odprę
żenia stosunków między Polską a
wolnern miastem, a tern samem do
zbliżenia wzajemnego. T rzy um iw y,
0 których piszemy, więcej zrobiły
dla porozum ienia Polski z Gdańskiem
1 powiązania wspólnych interesów
gospodarczych, niż lata całe pośred
nictwa Ligi Narodów i przeróżnych
komisy i, przez nią wyłonionych. Ale
porozumienie stało się możliwe do
piero wtedy, gdy W Gdańsku nacjo
nalizm niemiecki poniósł kieskę w
wyborach, a socjaliści odnieśli nad
nim zwycięstwo, tworząc najsilniejszą
frakcje w sejmie. Obecny R ząd gdań
ski, choć nie jest czysto socjalistyczny, zerw ał przecież z polityką po
przednich rządów i w ciąću kilku
miesięcy uprzątn ął gruzy zła, podej
rzliwości i niechęci, nagromadzone w
ciągu lat przez nacjonalistów.
Z drugiej strony w arto podkreślić
dobrą wolę Rządu polskiego. N ieda
wna wizyta gen. Góreckiego w G dań
sku, podczas której zamanifestował
wobec gdańszczan szczerą chęć poko
jowego współżycia Polski z wolnem
miastem, niemało w płynęła na roz
proszenie wielu uprzedzeń Gdańska
do Polski i niewątpliwie ułatw iła po
rozumienie w sprawie trzech umów.
J a k nacjonaliści gdańscy mgdyby nie
doszli do porozumienia z Polska, tak
samo nacjonaliści P°!scy me porożumieliby się z Gdańskiem. A warto
podkreślić, że idzie tu przecież w
gruncie rzeczy o sprawy drobne, acz
doniosłe dla normalnego współżycia
obu krajów.
.
P rzykład gdański jest typowy dla
stosunków międzynarodowych i dla
tego poświęcamy mu więcej imejsca.
i To co się powiodło Polsce i Gdańsko-

POMYŚLMY POCZĄTEK.—DEFEKT MOTORU.— DECYZJA
POWROTU.—W OBLICZU ŚMIERCI
Oporto, 8 sierpnia (Specjalna służba
PAT.).
Lotnicy polscy opowiedzieli
przedstawicielowi Havasa następujące
szczegóły swego lotu: Do Le Bourget
po jechaliśmy z silną wiarą w powodze
nie naszej wyprawy. Przy starcie, gdy
aparat przebiegł około 500 mitr- wiatr
pochylił go nieco, lecz mjr. Idzikowski,
który siedział przy motorze, wyprosto
wał go. W chwilę potem opuściliśmy
ziemię. Po zatoczeniu koła nad lotni
skiem wznieśliśmy się odrazu na 400
młr. i wzdęliśmy niezwłocznie kierunek
na wybrzeże w stronę Loriemt. Pogoda
była szczególnie pomyślna . Motor fun
kcjonował sprawnie.
Od wybrzeży
wzdęliśmy kierunek na Azory, gdyż
sprzyjał nam wiatr północno - wschod
ni, co pozwalało nam oszczędzać mo
tor. Wkroczyliśmy jednak w sferę gę
stej mgły. Mogliśmy przelecieć nad nią,
wznosząc się w górę na 500 mitr., wole
liśmy jednak wobec pomyślnej pogody
lecieć na wysokości 50 mtr. W nieda
lekiej odległości od wybrzeży przelecie
liśmy nad szalupą, a następnie nad trze
ma parowcami. Później w przeciągu
10 godzin nie spotkaliśmy jut żadnego
okrętu. W odległość około 800 mdl od
Azorów natrafiliśmy na pomyślny wiatr
południowy, wobec czego postanowiliś
my porzucić kierunek na Azory i le
cieć wprost do Ameryki, Noc była ja
sna. Przelecieliśmy już około 3-ch ty
sięcy kilometrów, gdy nagle spostrze
gliśmy, że dopływ oliwy zmniejsza się.
Sądziliśmy, że jest to defekt przejścio
wy, lecz od motoru szedł żar nie do
zniesienia. Stwierdziliśmy niestety, że
dopływ oliwy odbywa się w złych wa

runkach. Naprawa w pełnym locie okazała się niemożliwa, niemniej jednak
mieliśmy nadzieję, że, oszczędzając mo
tor, będziemy mogli kontynuować prze
lot, którego połowa była jut za nami.
Nieprawidłowe i coraz słabsze działa
nie motoru zmusiło nas, ku naszemu ; j bolewaniu, do powzięcia decyzji o za
wróceniu z drogi, Przcz chwilę waha
liśmy się, czy kontynuować lot do No
wej Ziemi, czy też wziąć kierunek na
Azory.
Ostatecznie przyszliśmy do
przekonania, te lepiej jest zawrócić,
chociaż pomyślna pogoda pozwalała ży
wić nadzieję dotarcia do Nowego Jor
ku. Liczne nieprawidłowości w moto
rze, spowodowane brakiem oliwy, uczyniły powrót trudnym. Udało się nam
jednak, oszczędzając motor, przelecieć
około 1500 kim., lecz dalej lecieć nie
mogliśmy. Stanęło przed nami wówczas
niebezpieczeństwo, że będziemy zmu
szeni spaść na wodę z aparatem, pozba
wionym pływaków, który oczywiście
poszedłby na dno, pociągając i nas.
Śmierć wydawała się nam niechybną.
Byliśmy jui gotowi wszystko poświęcić
wobec niemożliwości dotarda do Le
Bourget, lub jakiegośkolwiek innego
punktu ziemi, gdy w tern spostrzegł śmy
parowiec „Samos". Byliśmy wówczas
w odległości 60 mil od' przylądka Finisterre. Statek „Samos'* z powodu mgły,
panującej wzdłuż wybrzezv zmienił, na
szczęście dla nas, kierunek swej drogi
Motor nasz pracował jut minimalnie, udało się nam jednak jeszcze przelecieć
nad parowcem i rzucić na pokład jego
pismo z prośbą do kapitana o wydanie
zarządzeń, celem zabrania nas.

i.na — —

RADA NACZELNA
Dnia 30 września i 1 października ro
ku bież. w lokalu Z. P. P. S. odbędzie
się posiedzenie Rady Naczelnej z na
stępującym porządkiem dziennym:
1) Sprawy -olityczne i organizacyjne
C. K. W. P. P. S.
2) Kongres Partji.
3) Wnioski Konferencji Ogólnokrajo
wej Kobiet

4) Konferencja członków zarządów
gminnych P. P. S.
5) Wolne wnioski.
W czasie obrad Rady Naczelnej od
będzie się odsłonięcie pomnika na gro
bie tow. Feliksa Perła, oraz Akadem ja
żałobna na Jego cześć.
Sekretarjat Generalny
C. K. W. P. P. S.

ZNACZNE POWODZENIE WYBORCZE P. P. S.
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W TURKU
W Turku (woj. łódzkie) odbyły się
wyoory do Rady miejskiej. Na ogólną
ilość 24 mandatów lista P. P. S. Nr. 2 —
zdobyła 10, Wyniki szczegółowe przed
stawiają się następująco: lista Nr. 1 ewangelicy — 1 mandat, Nr. 3 (miesz-

czański blok gospodarczy)
6, Nr, 5,
sjooiśd — 4, Nr. 7 właściciele nieru
chomości — 1, Nr. 8 ortodoksi — 2
mandaty. Według narodowości do no
wej rady wchodzi 16 Polaków, 6 Żydów
i 2 N‘emców.

ZATARG
W PRZEMYŚLE HUTNICZ0-METAL0WYM
Sosnowiec, 8 sierpnia. (AW.). W
Inspektoracie
P racy odbyła się
wczoraj konferencja przedstaw icieli
przem ysłow ców hutniczo - m etalo
wych z przedstaw icielam i związków
zawodowych, na której przem ysłow 
cy oświadczyli, że liczą się z po trze
bą podwyższenia płac robotnikom o
4 do 8%!, nie m ogą jednak w tej chwi
li dać decydującej odpowiedzi i pro
szą o odroczenie konferencji na ty

dzień, a to ze w zględu n a toczące
się obecnie rokow ania w Min. P. i H.
oraz Kom unikacji w spraw ie dalsze*
go rozwoju produkcji górniczej na
eksport i uzyskania ulg taryfow ych.
W odpowiedzi przedstawiciele związ
ków zawodowych oświadczyli, że te
go rodzaju postawienie sprawy nie
może zadowolić robotników i że za
dalsze kroki zrzekają się odpowie
dzialności

W JUG0SŁAWJI NADAL NIEPOKOJE
2UPAN PODAŁ SIĘ DO DYMISJI

Wiedeń, 8 deipnia (PAT). Wedle na wypadek niepokojów w Zagrzebfu.
doniesień dzienników z Zagrzebia po Ministerjum Spraw Wewnętrznych za
dali się do dymisji żupan zagrzebski o- rządmło mianowicie, aby w razie rosa
raz szef policji. Obaj urzędnicy chcieR ruchów w Zagrzebiu służbę pełniła nie
płk. Skali wyleciał z lotniska warszaw zaprotestować swoją dymisją przeciwko policja zagrzebska, lecz żandarmerja
skiego samolot polski, wiozący czeskie
/
go mechanika. Po uzupełnieniu zapasu zarządzeniom białogrodt&kim, wydanym białogrodzka.
smaru płk. Skala wystartuje do Warszawy. Pierwszy przyleciał do War
RADICZA STRZEGĄ JEGO PRZYJACIELE
szawy o godz. 8.7 samolot czeski „Smo
Wiedeń, 8 sierpnia. (PAT). Wedle policją konną. Przed willą oraz w samej
lik 16“ z kpt. Kalla. Następnie przybył
również czeski samolot „Aero 30**, pi doniesień dzienników z Zagrzebia willa willi pełnią straż partyjni zwolennicy
lotowany przez Novaka, 3-ci polski sa w której przebywa Radicz odcięta jest Radicza. Koczują oni na dworze, gdzie
molot „R. 8 Lublin" z mjr. Makowskim. od reszty miasta. Ulioe są obsadzone urządzili nawet kuchnie polowe.
Ogółem
przyleciało 21 samolotów.
DEMONSTRACJA PRZECIWKO NIEBOSZCZYKOWI
Wszystkie samoloty, po uzupełnienia
zapasu benzyny, wystartowały do Lwo
Wiedeń, 8 sierpnia. (PAT.). W edle tychm iastow e śledztwo i po długiem
wa, 1-szy wystartował kpt. Kolia o g. doniesień dzienników z Białogrodu, szukaniu odnaleziono wagon ze
9.9. Ostatni samolot wyleciał z W ar
zwłokami na bocznym torze na sta 
szawy o godz. 10 m. 55. Następnemi e- m iał się tam odbyć wczoraj pogrzeb
cji W inkowici. Praw dopodobnie w a
zam
ordow
anego
w
Zagrzebiu
red
a
k

tapami raidu będą Lwów — Jassy oraz
Jassy — Bukareszt, gdzie lotnicy prze to ra Ristow icza. Zwłoki jego, które gon ten został odłączony przez ko
nocują. Jedynym samolotem, który w odeszły specjalnym wagonem z Za lejarzy, należących do koalicji chłop
Warszawie zapasu benzyny nie uzupeł grzebia, m iały przybyć do Białogro sko - dem okratycznej w tym celu,
niał i wystartował natychmiast w dal du wczoraj przed południem. W szyst aby pogrzeb Ristow icza me mógł się
szą drogę, z a t r z y m u j ą c się tylko 7 mi
nut, był samolot polski „Poteiz 25", pi ko było już przygotow ane do pogrze odbyć. M inisterjum Kolei oświad
bu. jednakże wagon ze zwłokam i nie czyło, że winni zostaną jaknajsurolotowany przez mjr. Stachonia.
nadszedł. Na zapytanie oświadczo wiej ukarani. Pogrzeb m a się odbyć
(PAT.),.
Dziś
przed
Lwów, 8 sierpnia.
południem zaczęły przybywać z W ar no, że wagon ten w drodze zaginął. w dniu dzisiejszym.
szawy na lotnisko lwowskie samoloty, M inisterjum Kolei rozpoczęło na
biorące udział w r a id z ie Małej Ententy
ZDROWIE RADICZA BUDZI POWAŻNE OBAWY
i Polski. Pierwszy przybył o godz. 10
m. 40 samolot czeski ,.5m®Kk 16“ z kpt.
W iedeń, 8 sierpnia. (PAT.). W edle obecnie z pow odu odniesionych raił,
Kallą. W 3 minuty po nim o godz. 10 doniesień
dzienników z Zagrzebia, co oczywiście zmniejsza szanse od
m. 43 przybył na „Potezie 25 ‘ mjr. Sta
wydali lekarze o stanie zdrow ia R a  porności pacjenta. Należy się liczyć
choń.
Następnie p r z y le c i a ł „ R . 8 Lu dicza następujący biuletyn: Ogólny z dłuższym przebiegiem choroby.
blin1‘ z mjr. M a k o w s k im , 4-ty zaś apa stan z d ro w a Radicza jest dalej po Jakkolw iek istnieje możliwość wy
rat jugosłowiański „Potez 25 , piloto ważny, tem p eratu ra podwyższona, zdrow ienia, mimo to jednak mogą
wany przez Grabisznika.
choroba cukrow a, stw ierdzona ju f nastapić nieprzew idziane kom plika
Bukareszt, 8 sierpnia. (PAT). Przy
cd dłuższego czasu, pogorszyła się cje.
były tu samoloty biorąca udział w rai
dzie Małej Ententy i Polski. Pierwszy
przybył samolot oseski Nr. 23, dragi
ZAŁOGA ŁODZI PODWODNEJ ZGINĘŁA
samolot polski Nr. 14, trzeci samolot
Rzym, 8 sierpnia. (A. W.). Łódź pod wanie niektórych członków załogi wo
polski Nr. 5, azwarty samolot rumuński
wodna
„F. 14" została w y d o b y t a na po bec doprowadzania powietrza do łodzi
Nr. 13.
wierzchnię morza. Cała załoga była z zewnątrz zastosowanego po katastro
W**
juz martwą, wbrew nadziei na wyrato fie.

ZAWODY LOTNICZE POLSKI
I MAŁEJ ENTENTY
Praga, 8 sierpnia. (A. W.). Już od
godz. 3-ej rano na lotnisku praskiem
bardzo żywo. Dwadzieścia dwa samoloty
ustawiono w jednej linji, lotnisko oświe
tlono niezwykle siłnemi lampami' łukowemi. Piloci w komplecie sprawdzają
po raz ostatni motory. Koło godz. 4-ej
kiedy zaczęło świtać, przybył minister
obrony narodowej Udrzal, szef lotnictwa
wojskowego
Czechosłowacji generał
Fajfr, obecny był również polski atta
che podpułkownik Bigo. Niebo silnie
aehmurzone. O godz. 4.30 startuje
pierwszy samolot, poczera w dwu minu
towych odstępach następne.
Lwów, 8 sierpnia. (A. W.). Dzień dzi
siejszy jest pierwszym w okresie tego
rocznego raidu powietrznego Małej Ententy, który raczej zasługuje na nazwę
„Raidu Słowiańskiego". Dziś jeszcze
nastąpi pierwsze obowiązkowe lądowa
nie w Krakowie, Lwowie, Jassach i Bu
kareszcie, gdzie uczestnicz raidu spę
dzą noc. Jutro wyruszą w dalszym cią
gu do Belgradu, Bratysławy i Pragi. Ca
ła przestrzeń wynosi 2917 kim. Na prze
strzeni między Krakowem a Pragą apa
raty wykonają próbę najwyższego wzbi
cia się ponad 5 tys. metrów w górę. We
Lwowie oczekiwany jest zlot wszystkich
24 maszyn dziś między 12.30 a 14.
Warszawa, 8 sierpnia. (PAT.). Od
wczesiego rana zaczęły przybywać z
Pragi na lotnisko warszawskie samolo
ty, biorące udział w raidizie sportowym
Małej Ententy i Polski. Wszystkie sa
moloty, które wystartowały z pośred
niego etapu w Krakowie, przybyły
szczęśliwie do Warszawy, oprócz samoItou czeskiego „Smolik 16”, pilotowa
nego przez płk. Skalę, który zmuszony
był do lądowania pod Szydłowcem z
powodu braku smaru. Z pomocą dla
—■
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wi, nie powiedzie się Polsce i Litwie,
dopóki Litwą trzęsie W al dema ras.
Rokowania handlowe Polski z Niem
cami wloką się od kilku la.t i żadnych
nie przyniosły rezultatów . Dopiero
za nowego Rządu z socjalistą na cze
le dojdzie do porozumienia i stanie
conajnm iej
prowizoryczny układ
m iędzy obu państwami.
Zapewne: I M ussolini zaw iera trak
ta ty ze swymi sąsiadami, ale takie,

że w strząsają całem ich jestestwem ,
jak np. Jugósław ja, gdzie na tle układu z N ettuno doszło do krwawej
tragedjii w parlam eccfe' a azaś naprężenie między Białogrodem i Zagrze
biem sięgło szczytu.
Jak że wymownie potw ierdza przy
kład gdański sile i błogosławieństwo
demokracji!

J. M B.

UGODA ANGIELSKO-CHINSKA
Szanghaj, 8 s i e r p n i a . (PAT). Przed
stawiciel Ministerjum Spraw Zagranicz
nych rządu nankińskiego oraz generalny
konsul brytyjski w Szanghaju Barton
przeprowadzili całodzienne poufne ro
kowania w kwestji ostatecznego uregu
lowania oprawy głośnych w swoim cm-

sie wydarzeń w Nankinie. Rokowania
odbyły się w gmachu konsulatu brytyj
skiego w Szanghaju. W dniu Jutrzej
szym odbędzie się w Nankinie oficjalne
podpisanie układa w powyższej spra
wie.
,
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KRONIKA POLITYCZNA

PRAWDA 0 STRAJKU W ŁÓDZKIEJ
KASIE CHORYCH

Zastępujący prezesa Rady Ministrów
minister Moraczewski, przyjął wczoraj
o godz. 9-ej rano w Prezydjum Rady
NAPIĘTNOWANIE OSZCZERCZEJ KAMPANJI WR0 GflW KAS
Ministrów p. Dygela, sekretarza fede
CHORYCH
racji żydów polskich w Ameryce. Zaraz
po tem p. minister Moraczewski przy
Za zgodą Związku Zawodowego szych czytelników o stanie rokowań
jął posła Wiślickiego.
Pracowników Farmaceutycznych i i t. d. Innej metody użyły brukowce
Na ostatni tydzień bieś. miesiąca
zwołane zostały do stolicy posiedzenia
m d naczelnych całego szeregu stron
nictw parlamentarnych, między innemi
P. S. L. „W yzwolenia" i klubów mniej
szościowych niemieckiego i ukraińskie
go. Tematem obrad klubów ma być
sprawa reformy Konstytucji. (PID.).
* *

Starosta baranowieki, p. Antoni Kub
wieć, przeniesiony został do Stołbców.
Starosta p. Marjan Zborowski z Krako
wa przeniesiony został do urzędu woje
wódzkiego w Krakowie na stanowisko
naczelnika wydziału.
Staraniem Koła P. P. S. pracowników
miejskich, dn. 10 b. m. o godz. 7 wiedz,
w wielkiej sali W. O. K. R., AL Jerozo
limskie 6, odbędzie się odczyt tow. pos,
ławnika A. Szczypiorskiego, t>. t „Pra
gmatyka służbowa dla pracowników
miejskich".
Wejście dla członków Koła i wpro
wadzonych przez nich sympatyków —
bezpłatnie.

Co słychać na śslecle ?
KRONIKA TELEGRAFICZNA

Kas Chorych Łodzi, Okręgowy Urząd
Ubezpieczeń zbadał zarzuty, poczy
nione Kasom Chorych Łodzi przez
pracowników farmaceutycznych, ja
koby Kasa wydawała lekarstwa ze
psute i szkodzące zdrowiu chorych.
Urząd Ubezpieczeń zbadał te zarzu
ty w porozumieniu z Wojewódzkim
Urzędem Zdrowia i pismem z dn. 7
b. m. stwierdził, że są to insynuacje,
bez najmniejszego uzasadnienia.
Orzeczenie Urzędu Ubezpieczeń
zbija wszystkie zarzuty, postawione
Zarządowi Kasy Chorych Łodzi w odezwie: „Do ogółu ubezpieczonych
Kasy Chorych m. Łodzi", podpisanej
przez „Komitet Wykonawczy P ra
cowników Aptek Kasy Chorych m.
Łodzi", poczem stwierdza, ii „po
stępowanie Kasy Chorych m. Łodzi
i jej Naczelnego lekarza w związku
r masowemi zachorowaniami na gry
pę, podyktowane było troską o do
bro chorych członków Kasy i ich
rodzin, zaś zarzuty zawarte we
wzmiankowanej odezwie, jako bez
podstawne,
wyrządziły
moralną
krzywdę i naraziły na szwank dobre
imię Kasy Chorych m. Łodzi".
Stwierdzamy z zadowoleniem® że
Zarzad Kasy Chorych Łodzi działał,
jak to było do przewidzenia, najzu
pełniej poprawnie i zgodnie z prze
pisami ustawy.
Aż do wydania tego orzeczenia
wstrzymywaliśmy się od uwag w tej
sprawie, starając się informować na

BURZA TROPIKALNA NA FLORY
DZIE.
Wczoraj rano wybrzeża Florydy na
wiedziła burza tropikalna. W iatr dął z
szybkością 75 mi] na godzinę. Ulice
miasta stoją pod wodą. Drzewa powy
rywane zostały z korzeniami. Miasto
jest pozbawione światła.
„Jedynym i najważniejszym moim
POŻAR W BRUSSIE.
celem — to rozbicie P. P. S. w Borysła
W Brussie wybuchnął wczoraj gwał wiu" — tak oświadczył jedynkowiec
towny pożar, który doszczętnie strawił Wojciechowski.
4 hotele, 6 domów i 48 magazynów. Je 
Zapowiedź tę stopniowo stara się
den dom i pięć magazynów częściowo wprowadzać w czyn, albowiem różne
spalone. Szkody sięgają 200 000 funtów. mniejsze i większe figury „sanacyjne"
Spalone objekty ubezpieczone były je jak; Fieberty, Gwiazdy, Szerauce i in
dynie na 10.000 f. Ogień powstał w ni, rozpoczęli już na szeroką skalę swo
składzie benzyny. Policja wszczęła do ją działalność, przez tworzenie Związ
chodzenie.
ków zawodowych {naturalnie bez człon
CYKLON W OKOLICY CHABAROW ków). Do tej akcji zaangażowano też
takich pomajowyoh specjalistów ,,ga
SKA.
lanteryjnych", jak Zielińskich, Brzo
Gwałtowny cyklon nawiedził okolice zowskich i krnych. Ostatnia ich gene
Chabarowska. Rzeki wystąpiły z brze ralna akcja rozpoczęła się w Borysławiu
gów.
od rozrzucania odezw warszawskich B.
B., tak zw. „Federacji Pracy".
NOWY KRATER W EZUW JUSZA
Odezwa ta jest tak kłamliwa od po
Na Wezuwjuszu powstał nowy krater,
czątku
do końca, że nie znajdzie się
tworząc jezioro lawy przestrzeni 70 me
trów. Nowy ten k rater nie budzi jed chyba w Polsce robotnik tak dalece
nieuświadomiony, ażeby w kłamstwa
nak żadnych obaw.
napisane w odezwie uwierzył.
H MIĘDZYNARODOWY KONGRES
A kłamstwa to perfidne. Chcą wmó
RADJÓLOGÓW W SZTOKHOLMIE.
wić w robotników, że 8-mio godiz. dzień
W Sztokholmie odbył się II Między pracy wywalczyli dla robotnika „.potna narodowy kongres radjologów, połączo jowi‘‘ sanatorzy. Pewnie czwarta bry
ny z wielką wystawą radjową, w Lilje- gada!? Nie wiedzą, albo nie chcą wie
walchs - Konsthall. W obradach brało dzieć, że robotnicy w Borysławiu już
udział 900 osób, delegacja polska liczy dawno wywalczyli sobie 8-mro godz.
ła 30 osób w tem 4 oficjalnych delega dzień pracy, a wszyscy ohyba o tem
tów Polskiego Towarzystwa Radiologi wiemy, te w Polsce 8-mio godz. dzień
cznego. Uroczyste otwarcie obrad od pracy wprowadził rząd socjalistyczny.
było się w wielkiej sali Filharmonji
Sanacja oddając dobrowolnie rządy
sztokholmskiej. Obrady toczyły się w w państwie w ręce najskrajniejszej re
6 sekcjach, wyłonionych po zebraniu or akcji, dziś ma czoło zwracać się dó ro
gan izacyjnem.
botnika w tej odezwie z frazesem, te w
Polsce powinien rządzić chłop i robot
nik!! Co za -,-strętna demagogia. Któż
to powołał do rządu różnych Meyszto
wiczów, Niezabytowskich j innych mo
UCZESTNICY OBOZU LETNIEGO narchistów?! Co więcej, w tej swojej
odezwie sanatorzy obiecują umowę
Z, R. S. S.I
zbiorową, którą robotnicy ju t od kilku
Wszyscy uczestnicy Obozu Letniego lat krwawą walką zdobyli, a której ’o
Z. R. S. S. winni się zgłosić dnia 12-go umowy zbiorowej właśnie jedynkarze
sierpnia r. b. lub 13-go z rano do Szko bardzo często nie dotrzymują.
ły miejskiej w Częstochowie (Zawodzie)
Cały szereg podobnych kłamliwych
do kierownika obozu tow. dr. Zygmun
frazesów znajduje się w tej odezwie.
ta Morawskiego lub też do O. K. R.
P. P. S., uL Kościuszki 62.
Każdy uczestnik winien mieć ze sobą:
koc, prześcieradło, poduszkę, przybory
Tyle się pisze o projektach biura re 
do jedzenia, strój lekkoatletyczny.
gulacji Warszawy, że, gdyby choć mała
Należność za przebywanie w obozie część tych zamierzeń przestała być
oraz wpisowego (w sumie 11 zł.) winna
teorją, lecz zaczęła być realizowana na
być wpłacona zaraz po zgłoszeniu mę
pożytek stolicy i chlubę projektantów,
do kierownika jeszcze przed rozpoczę
nie poznalibyśmy w wielu punk lich
ciem się kursu.
miasta, zaniedbanego przez zaborcę.
ZwTOt kosztów przyjazdu koleją za
Zapewne wiele zależy i od posiadania
wodnicy otrzymają w dniu otwarcia ofunduszów, aby móc zamierzenia nie
bozu, t. j. 13 sierpnia r. b. Z powrotem które realizować, są jednak inne. gdzie
również koszt przejazdu ponosi Z. R.
na przeszkodzie nie stoją interesy pry
S. S.
watne, głuche zazwyczaj na dobro pu
Za Z. R. S. S.
bliczne. W wypadku, który chcemy oVice-Przewodniczący
mówić, właścicielem gruntów jest samo
Poseł Kazimierz PUŻAK,
państwo i jeżeli ono staje na przeszko
Sekretarz Generalny
dzie realizowaniu pilnych planowań,
Dr. Jerzy MICHAŁOWICZ.
czegóż się mamy spodziewać po in
Uwaga! Całą prasę partyjną prosimy nych?
o przedruk.
Mowa tu o jednym z największych
bloków kamienic w samem sercu W ar
szawy, mianowicie, otoczonym ulicami
Bielańską,^ Baniłowiczowską, Senator
ską, Miodową, Długą. Blok ten o dłu
gości około pół fclim. (ul. Miodowa od
Senatorskiej do Długiej) i szer. około
400 mtr, (uL Długa) czyli powierzchni

z pod wszystkich m aków. Pisano o
zatruwaniu chorych wogóle w Ka
sach Chorych, o zbrodni, którą po
pełnia Kasa Łódzka i t. d. Rzecz
przytem charakterystyczna, iż nawet
nie zapytano Zarządu Kasy Chorych
Łodzi czy zarzuty, stawiane tej in
stytucji, są słuszne, czy nie. Sprawa
zresztą drobna bez poważniejszego
znaczenia, stała się przedmiotem ak
cji przeciw naszym Kasom Chorych
w ogólności. Nawet t. zw. „prasa
oważna" nie cofała się przed ataami na Kasę Chorych Łodzi. Gdy
brakło
argumentów,
użyto in
nego środka — kłamstwa oczywiście
— gwoli „bezstronnego i szybkiego
informowania czytelników". Bru
kowce, nie czekając mianowicie na
orzeczenie Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń, ogłaszały, że władze nad
zorcze wydały już orzeczenie potę
piające Kasę. Ta nieprzebierająca
w środkach metoda „informowania"
czytelników zemściła się w sposób
niemiły, albow:em prasa sensacyjna
musi mimowoli przyznać się do kłam
stwa.
Stąd morał następujący: Najdrob
niejsza sprawa ujawnia wrogi stosu
nek prasy burżuazyjnei do instytu
cji robotniczej, a ten brak najpry
mitywniejszej przyzwoitości w cza
sie całej kampanji, odsłania wrogie
oblicze prasy burżuazyjnej wobec
klasy robotniczej.

f
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BACZNOŚĆ!

A jak w rzeczywistości te obiecanki
wyglądają, o tem mówią nam nowe ustawy, przez jedyokarzy projektowane
i wydane;
Rząd w ydał około 300 ustaw na pod
stawie dekretów, jednak jedynej tylko
ustawy robotniczej, t. j. ustawy o ubez
pieczeniu na starość wydać „nie zdą
żył". A jak wygląda ustawa o umowie
0 najmie pracy robotników, która we
szła w tycie z dniem 26 Epca 1928 r.
Weźmy tylko choćby jeden ustęp, t. j.
wypowiedzenie robotnikom. Kiedy o~
bo wiązująca dotąd anstr jack/a ustawa
przewidywała, że robotnik dopiero po
trzymiesięcznej chorobie może zostać
wydalony z pracy, to najnowsza ustawa
polska, wydana przez rząd sanacyjny,
przewiduje, że robotnik już po jedno
miesięcznej chorobie może zostać przez
kapitalistę z pracy wyrzucony. Czyż
1 w tej sprawie panowie jedynkarze bę
dą twierdzić, że ustawa jest dobro
dziejstwem dla robotników?
To tylko jeden ustęp wspomnianej nstawy w zupełności wystarczający.
Tacy panowie udają zbawców prole
tariatu i obcą robotnikom imponować
twierdzeniem, że w Polsce powinny być
lepsze zarobki, a w Sejmie 22 proc.
podwyżkę dla pracowników nazywali
demagogją! Dosyć już tego kłamstwa
i obłudy.
Przed wydaniem takiej odezwy trze
ba było nauczyć swoich zwolenników:
Machnickiego i Lednickiego, ażeby wy
walczoną krwawo przez robotników umowę zbirową przestrzegali! Napra
wdę zaś celem takich odezw jest obro
na kapitalistów, którzy podczas wybo
rów popierali jedynkę materjalnie i mo
ralnie.
W ara od ruchu robotniczego w Bory
sławiu, zorganizowanego pod czerwo
nym sztandarem. Zęby połamiecie i
znikniecie, a socjalistyczny ruch robot
nicy w Borysławiu będzie się rozwijał
i zwyciężał.
Oset.

0 REGULACJĘ WARSZAWY

Robotnicy popierajcie
swoje pismo

ok. 18 ha*) nie ma ulic poprzec znych,
bo nie można brać za poprzecznice ał.
Kapucyńską lub Hipoteczną, które vą
właściwie zaułkami, nie dająoemi mo
żności przejazdu niemi.
W bloku tym mieszczą się dwie nie
zmiernej wagi instytucje państwowe, są
dy z gmachem hipotecznym oraz Bank
Polski. (Pomijamy teatr miejski, w któ
rym mieści się dziś kino).
Zarząd miasta przed szeregiem lat za
projektował meljorację tego bloku przez
poprowadzenie poprzecznie,
umożli
wiających: 1) dogodną komunikację bez
straty czasu dla tysięcy obywateli na
okrążanie olbrzymiej części miasta, 2)
szybką pracę straży pożarnej na wypa
dek klęski ogniowej..
Zamierzenia M agistratu są bardzo ła
godne, niema w nich ani krzty światoburozości. Biuro Regulacji prowadzi
dwie uliczki poprzez grunta niezabudo
wane, lub zajęte przez rudery fu l Hi-
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PRZEGLĄD PR A SY

NA UPOSAŻENIE PRACOWNI Ożywiany wrzesień. — Przesilenie w
KÓW MIEJSKICH
Jugosbuwji. — Żale i pretensje pod na
Związek zawodowy pracowników sa
morządowych m. «t. Warszawy zwrócił
się do M agistratu o zmianę przepisów
o udzielaniu praoownikofn miejskim
bezprocentowych zaliczek na uposaże
nie.
Przepisy o zaliczkach z r. 1924 wzo
rowane były na okólniku prezesa rady
ministrów z dn. 21 stycznia 1924 r. Po
nieważ okólnik ten został uchylony i nstalono nowe zasady wydawania zali
czek (okólnikiem prezydjum Rady mi
nistrów z dn. 11 maja r. b.) m agistrat Jchwalił na osłatniem posiedzeniu wpro
wadzić analogiczne zmiany do przepi
sów miejskich.
Zmiany te polegają na tem, że zalicz
ka na uposażenie mogła wynosić najwy
żej sumę, odpowiadającą 2-miesięcznemu uposażeniu petentów, obecnie zaś
sięgać będzie 3-miesięcznego uposaże
nia.
Do wypadków upoważniających do uzyskania zaliczki dodano obecnie:: 1)
wypadki powiększania się rodziny, 2)
koszty odbycia podróży naukowych i
ogłaszania prac naukowych, 3) koszty
nabycia własnego mieszkania. W wy
jątkowych wypadkach mogą być przy'
znawane zaliczki również na cele konsumcyjne, jak np. zakup ubrania, obu
wia, opału na zimę i t. d. Te ostatnie
zaliczki będą udzielane w wysokości
najwyżej miesięcznego wynagrodzenia.
Spłata zaliczek w wysokości 3-miesięcznych poborów następować będzie nie
w ciągu 12, jak dotąd, lecz 24 miesięcy.

EKSPORT W|GLA
POLSKIEGO W LIPCU
W miesiącu Lipcu r. b. eksportowano z
Polski do poszczególnych krajów następu
jące ilości węgla (w tysiącach ton): Austria
— 172, Węgry — 56 Szwecja — 270, Danja — 145, Czechosłowacja — 76, Gdańsk—
37, Łotwa — 39, Jugosławja — 45, Szwaj
caria — 12 Włochy — 52, Rumunja — 16,
Litwa — 13, Kłajpeda — 8, Holandja — U,
Finland ja — 39, Francja — 24, Norwegja —
36, Belują — 1 — razem 1052,000 ton. Pozat era eksportowano 41,000 ton węgla bun
krowego do opalania kotłów na parowcach.

NOWY WOJSKOWY

KODEKS KARNY
Z dniem 1-go b. m. wszedł w życie i
jest już stosowany przez sądy wojskowe
nowy polski Kodeks Karny Wojskowy.
Przepisy nowego kondeksu, opracowa
ne przez departam ent sprawiedliwośąi
MLuśsterjum Spraw Wojskowych oma
wiają szczegółowo najważniejsza prze
stępstwa w armji, jak dezercja i szpie
gostwo. Dotąd obowiązywał w sądach
wejskowych stary kodeks karny nie
miecki. (PID.).

0B0Z LETNI
DLA CZERWONYCH HARCERZY
n-gi OKRES.
Zapisy na Il-gi okres dwutygodniowy
(od 16 do 30 sierpnia) obozu letniego
W Famułkaoh Brochowskich (pow. Sochaczewski) dla Czerwonych Harcerzy
przyjmuje S ekreiarjrt Kom. Centr. Org
Mł. T. U. R. do dnia 11 sierpnia r. b.
O płata za dwutygodniowy pobyt wraz
z przejazdem W arszawa — Sochaczew
i i powrotem wynosi 10 złotych.
Jeżeli koszt przejazdu harcerza na
obóz w obie strony wyniesie więcej niż
12 złotych, resztę dopłaci Kom. Centr.
Przy zgłoszeniu wpłacić należy przy
najmniej część należności, resztę zaś
najpóźniej przed przybyciem na obóz.
■***<

poteczna), które, gdyby je zauważyło
czujne oko min. Składkowskiego, były
by wnet zmiecione z powierzchni ziemi:
jolną uliczkę od Bielańskiej pomiędzy
pałacem Radziwiłłów a Bankiem Pol
skim, drugą — w przedłużeniu ulicy Ka
pucyńskiej od spotkania jej z uL Hipo
teczną.
Paroletnie starania pozostały bez
skutku.
Nowa ustawa o regulacji miast musi
być przez wszystkich szanowana i tru
dno się zgodzić, żeby z reguły tej wyję
ty był, jak w pierwszym z 2~ch wymie
nionych wypadków, jeden z najwyż
szych strażników wykonywania praw
Rzeczypospolitej, chwilowy aarządka
majątku państwowego w dziale sądo
wym gmachów przy u l Miodowej, Ka
pucyńskiej i Hipotecznej.
Domagamy się otwarcia ulic zgodnie
z projektem Biura Regulacji na oma
1 To a , 16-tu bloków normalnych śród wianym terenie.
mieścia.
Febe*.

szym adresem.

„Kurjer Poranny" wskazuje na oży
wienie ruchu politycznego we wrześniu,
k tóre rozpocznie się już 27-go sierpnia,
jako w dniu podpisania paktu Kelloga w j
Paryżu. Następnie przyjdzie sesja Ligi '
Narodów z zatargiem polsko - litewskim
na czele. „Kurjer" udziela Niemcoir <
rad, jak mają się zachować wobec teg
zatargu i poucza je, by nie zajmował
się tym zatargiem poza Ligą Narodów, p
„Kurjer Polski" i ,,Czas“ oświetlają
wypadki w Jugosławji. Podczas gdy
tam ten widzi jedynie zbawienie w zja
wieniu się wielkiego męża stanu, który
by potrafił złagodzić taTcia serbskochorwackie, ten upatruje rozwiązani e -b l
trudności w federacji Serbów z Cbo*> t*,
watami i wyraża nadzieję, że król A le
ksander zrozumie konieczność takiego wi
rozwiązania. Otóż śmiemy wątpić o ta k tn
daleko posuniętej światłości tego kró- sy
la, który zresztą sam nie decyduje, lecz ?z
musi liczyć się z burżuazją serbską i se
armją. Ale przyznać trzeba, że k on ser- t r
watywny „Czas" jest w danym wypad- Cl
ku stokroć bardziej postępowy, niż m
„Kurjer Polski", który widocznie nie
pozbył się jeszcze febry „bohaterstw a",
która grasowała wśród dużej części
prasy polskiej w ostatnich dniach.
Kilka dzienników występuje z szere- ła
giem pretensyj i żalów pod naszym a- k;
dresem. „Głos Prawdy", po tylu f<glach pc
aeroplanowych, czuja potrzebę przy- zy
wrócenia sobie powagi i w tym celu n«
przedstaw ia się jako znawca spraw us
trojowych. Ale legitymacji tej nie po
piera żadnemi dowodami, więc mu też
nie wierzymy, zwłaszcza, że jego k ry ł
tyka naszego stanowiska jest tyleż w ar
ta co jego zachwyty nad lotnictwem.;
Oto wyrwał kilka zdań z artykułu tow,
Posnera i „dowcipkuje" na ich tem at.
I to ma być poważna polemika! Tow.
Posner powiedział, że „podstawy naszej
demokracji są i tak słabe przez sam im-*
pet kapitalizmu trzęsące się niby deska na ruchomem błocie poleskiem". A
„Gł. Pr." ^dziwi się": Co? impet kapi- sz
tal izmu w Polsce? Gdzież on jest? „Im- P1
pet, który zaczyna się w kasie skarbo- sz
wej, a kończy wraz z term inem płatno-^
ści zaciągniętych pożyczek! Impet, któ
ry zalety od tego czy państw o da gwa-,
rameję na pożyczkę zagraniczną dla tej
czy innej gałęzi przemysłu!" Ale bez P<
względu na to, gdzie ten impet się za-, bj
czyna f kiedy się kończy — impet te n ;N
jest. Bez względu n a to, te impet te n
zależy od pożyczek czy gwarancji rzą
dowych — impet ten jest, bo Rząd po
życzki i gwarancje daje. I jeszcze jald
daje! Jest to im pet „mieambitny", pasorzytniczy — zgoda! Ale właśnie dla
tego tem niebezpieczniejszy, gdyż sro
żej wyzyskujący ludzi pracy i Państwo.
Niech „Głos Prawdy" zajrzy do sprawo
zdań Komisji Ankietowej, a przekona
się jak ten „im pet" kopttalistyczny trzę
sie Polską.
Dalej „Gł. Pr.“ nie może „się zorjentować" w zdaniu tow. Posnera, że na z<
przód trzeba obronić konstytucję mar
cową, potem będziemy ją reformować. w
J ak to — woła „Gł. Pr." — przecież pos.
Niedziałkowski z polecenia partji opra
cowuje projekt reform y konstytucji
marcowej. Dopomóżmy biednemu „Gło
sowi", k tó ry po lotach aeroplanowych
cierpi jeszcze na zawrót g.owy. Tow.
Posner, mówiąc o obronie konstytucji
marcowej, ma na myśli obronę tego, co
w niej jest wartościowe a na co gotu
ją zamach endeko-sanatorzy. Tow. Nie
działkowski opracuje projekt reformy,
który w niczem nie naruszy tych pod r,
staw, które pragnie obronić tow. Pos lc
ner, lecz napraw i te braki i wady, k tó  'P
re zawiera konstytucja marcowa. Chyba sl
dość jasne, niepraw daż? Inne „dowcipk i” „Gł. P r." puszczamy płazem.
„Gameta Wamszawska" i „Rzeczpos
polita" piszą o masonach w Polsce. Wy
śniony tem at „ogórkowy". Organ ende
cji powiada, że masonerja jest organiza
cją polityczną, a jako tak a winna być
jawną, a nie tajną i tem się różni od
partyj politycznych, działających jaw
nie. Dobrze, niech „Gaz. W a rs z ” do
wiedzie, że m asonerja ma w swych rę-'
kach „kierownictwo sprawami publi
czne mi" w Polsce, a wówczas pomówi-i Z
my. „Rzeczpospolitej" zaś odpowiada-’ b
my„ że polityką P. P. S. kieruje nie ma-, w
w
sonerja, lecz ona sama.
•sd
f,Kurjer W arszawski" drukuje depe
sze własnego korespondenta z przebie-, sl
gu kongresu socjalistycznego w B rukse ti
li. Pan ten, n i e j a k i A (Auerbach?) tyle tc
tylko rozumie, co się dzieje na kongre s<
sie, że uczestnicy jakoby mówią prze-, m
ważnie po niem iecku i po... żydowsku.,
A najwięcej go boli, że nie zaproszono
go na bankiet.
Z tego widać, że p. A. chciał poprostu „wtranżolić się" na kongres socjali
styczny jak ów bohater z Qui-Pro-Quoi
na różne wesela. Ładny gagatek! B.
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ŚNIEGOWCE

Obstalunki na śniegowce wszechświat, firmy T. & A. BATA Zlin (Czechosłowacja) przyjmowane bę
dą tylko do 15 sierpnia F*b.
ą

Przedstawicielstwo

S. B A K E R

______________________________________________

OBRADY INWALIDÓW

PRZED PODPISAŁEM FACTO KELLOGA
Paryż, 8 sierpnia. (A.W-). Mimo
bliskiego ju i term inu podpisania pakt' . Kelloga. co ma nastąpić już w dniu
27 b. m.. istnieją w dalszym ciągu
wątpliwości, czy projektow any zjazd
m inistrów spraw zagrań, państw —
sygnatarjuszy paktu, nastąpi, w
szczególności zaś, czy przybędzie
sek retarz stanu Kellog oraz minis
trow ie Cham berlain i Stresem ann.
Choroba Cham berlaina, który otrzy
m ał dwum iesięczny urlop, czyni m a-

lopraw dopodobnem przybycie dla
podpisania p ak tu m inistra spraw r a 
gi arucznych W ielkiej Brytanji. Z
drugiej strony, mimo likwidacji incy
dentu o wydanie Francji, skazanych
przez sądy okupacyjne przestępców ,
Niemcy wznowili swoją grę, zmie
rzającą do uzyskania dalszych kon
cesji politycznych, w zam ian za wzię
cie udziału w podpisaniu p ak tu K el
loga.

UCHWAŁY ROBOTNIKOW AMERYKAŃSKICH
Nowy York, 8 sierpnia. (PAT). Zebra
ła się tu komisja wykonawcza amery
kańskiego związku robotniczego, celem
powzięcia rezolucji, oświadczającej, że
związek robotniczy zachowa zupełną
neutralność podczas wyborów na pre

Berlin, 8 sierpnia, (PAT.). W pią
tek rozpoczynają się tu obrady między
narodowej konferencji związków byłych
wojskowych i inwalidów. W obradach
tych wezmą udział reprezentanci związ
ków następujących państw: Polski,
Francji, Czechosłowacji, Serbji, Bułgarji, Niemiec, Austrji, Rumunji i Dan;i.
Łącznie na kongresie reprezentowanych
będzie około 3 miljony inwalidów. Ilość
delegatów wynosi 89. Z ramienia or
ganizacji polskich biorą udział w obra
dach: wice-prezes „Ciamac'u" p. Lu
dwik Stachecki z Poznania oraz dele
gacja w liczbie 17. Przewodniczącym
obrad’ będzie delegat serbski a wice
przewodniczącymi delegaci Francji i
Polski.

ODPOCZYNEK

zydenta. Pozatem powzięto drugą re 
zolucję, wypowiadającą s ę przeciwko
SOWIECKIEGO DYKTATORA
komunistom oraz postanow.ono wyklu
MOSKWA, 8 sierpnia. (PAT) R y
czyć komunistów ze wszystkich związ
ków wyjechał na urlop wypoczynko
ków' zawodowych.
wy na południe,

KATASTROFA

NOTA WŁOSKA

E

PRZED LOTEM TRANSATLAN

km,iedeń,

8 sierpnia. (PAT). (WBK). ii nie uważa angielsko - francuskiego
TYCKIM
ług doniesień z Rzymu, rząd włoski kompromisu co do zbrojeń na morzu za
ORLY, 8 sierpnia, (PAT). Spadł
esłał do londyńskiego urzędu spraw odpowiednią podstawę do podjęcia ro
tu samolot transatlantycki podczas
'* zagranicznych notę, w której zaznacza, kowań rozbrojeniowych.
próbnego lotu. Samolot pilotowany
był przez Uruchina, M echanik samo
lotu został zabity, a pozostali człon
kowie załogi odnieśli rany.
.
Wilno, 8 sierpnia. (A. W.).„Dziennik rach. Powodem rozbrojeni* było zna
L Wileński" donosi: W diniu
wczoraj- lezienie u wielu członków oddziału nu
. szym nadeszła wiadomość o rozbrojeniu merów czasopisma „Pirmin", organu cprzez źandarmerję Htewską
oddziału migrantów litewskich, wychodzącego w
szatdisów, stacjonującego w Żytmo- Wilnie.
-

ROZBROJENIE ODDZIAŁU SZAULISOW

NOWY SUKCES POLSKI
NA OLIMPJADZIE

JAPONJA WOBEC RZĄDU NANKINSKIEGO
Paryż, 8 sierpnia, (AW.l. Rząd ja
poński zw rócił się w drodze oficjal
nej do rządu nacjonalistycznego w
Nankinie oświadczając gotowość po
djęcia rokowań o now y traktat pod

w arunkiem , że rząd w Nankinie wy
cofa swoje ośw iadczenia dotyczące
dawnego tra k ta tu m iędzy Chinami a

Japonią.

<
■

JAPONJA GROZI
PEK IN , 8 sierpnia, (PAT). Poseł
japoński w Pekinie złożył w ministe-jum spraw zagranicznych rządu n a
cjonalistycznego odpowiedź na notę
e dn. 19 lipca r. b,, dotyczącą uchyenia mocy obowiązującej traktatów
:hińsko - japońskich i stanow iska
sudzoziemców w Chinach do czasu
Eawarcia nowych traktatów . Odpo
wiedź japońska stw ierdza, że, o ile

rzą d nacjonalistyczny cofnie swe oświadczenie w spraw ie traktatów i uzna ich moc obowiązującą, Ja p o n ja
zgodzi się chętnie na rew izję tra k ta 
tów. Natom iast w przeciwnym razie,
Ja p o n ja zmuszona będzie podjąć za
rządzenia, jakie uzna za konieczne,
dla ochrony interesów i praw zagwa
rantow anych przez trak taty .

REPRESJE BOLSZEWICKIE
Minsk, 8 sierpnia. (A. W.). W Niżnim Ustiugu trybunał najwyższy za
twierdził wyrok sądu gub er jakiego, ska
zujący za' zabójstwo korespondenta

wiejskiego „sielkara", niejakiego Bołogowa, 5 osób na karę śmierci, pozosta
łych zaś 5 na 2 do 10 lat ciężkiego wię
zienia.

WESOŁE STOSUNECZKI W GRECJI
Ateny, 8 sierpnia. (PAT.). Banda
rozbójników wypuściła b. ministra Milonasa, więzi jednak w dalszym ciągu
'posła Melasa, domagając się od pań
stwa okupu.
Ateny, 8 sierpnia. (A. W.), Bandyci
z Epiru, którzy uprowadzili trzech poli

tyków greckich, wobec oświadczenia
rządu, że żaden okup nie będzie złożo
ny, wypuścili na wolność b. ministra
Milonasa i polecili mu zgłosić się do
odpowiednich władz z żądaniem okupu,
grożąc mu śmiercią o id* jego interwen
cja nie okaże się skuteczną.

KONGRES MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH
Genewa, 8 sierpnia. (PAT). ZAT do- 1 zostanie w Genewie
flosi, że dn. 30 sierpnia r. b. otwarty | szóści narodowych.

Kongres

mnie)-

KONGRES SJONISTOW
W ARSZAW A, 8 sierpnia. (PAT).
Z. A. T. donosi, że w związku z od
bytem! ostatnio w Berlinie obradam i
wielkiego
sjonistycznego kom itetu
wykonawczego, podczas których po
stanowiono wciągnąć do pracy pale
styńskiej również żydows-kie elem en
ty niesjonistyczne, centralny komi
te t organizacji sjonistycznej w P ol
sce, przedsięw ziął rozległą akcję,
m ającą na celu pozyskanie szerokich
aas żydowskich dla dzieła odbudowy
*alestyny. W dniu wczorajszym odrł się w W arszaw ie wielki wiec sjo-

nistyczny, n a którym szereg mówców
wskazywało n a nowy zwrot w ruchu
sjonistycznym i na doniosłe znaczenie
zwycięstwa polityki prof. W alcm ana
w spraw ie rozszerzonej agencji ży
dowskiej i dalszej pracy palestyń
skiej. Mówcy ostrzegali — zarazem
przed zgubną polityką frakcji krań 
cowo - opozycyjnych, mianowicie r a 
dykałów (pos. Griinbaum ) i rew izjo
nistów (Zabotyński), które poniosły
zupełną klęskę, podczas berlińskiej
konferencji sjonistycznego kom itetu
wykonawczego.

W ia d o m o ś c i

Z CAŁEGO KRAJU

Hajnówka
Dnia 5 b. m. odbyło się tu zebranie
gromadzkie dla zadecydowania o cha
rakterze tutejszego przyszłego samorzą
du gminnego. Żadnych konkretnych uchwał nie powzięto z powodu niewła
ściwego zawiadomienia o zgromadzeniu
ludności i wskutek tego drugie zebra
nie zostało zwołane na 12 b. m.
Prace organizacyjne prowadzali miej
scowi potentaci przemysłowi i handlowi
bez udziału robotników i pracowników
miejscowych i wyraźnie zdradzali ten
dencje odsunięcia klasy pracującej od
wpływu na przyszły Zarząd gminy. Tu
tejszy powiatowy kom. partyjny bacznie
śledził ruchy samozwańczego komitetu.
W rezultacie powstał blok — Pow.
Kom. P. P. S., Związki zawodowe robo
tników przemysłów drzewnego i che
micznego, oraz Zw. prac. umysłowych.
Na zebraniu imieniem Bloku zabrał głos
tow. E. Hryniewicz, który podkreślił,
że klasa pracująca solidarnie przeciw
stawi się wszelkim próbom pozbawienia
jej udziału w samorządzie.
Organizatorzy byli przygnębieni temi
niespodziewanemu dla nich wystąpienia
m i Nadzieje ich zawiodły, najczynniejsi z tych panów dziś już zapowiada
ją, te nie będzie ani gminy wiejskiej,
ani magistratu oraz że będziemy nadal
należeli do Białowieży.
Możemy jednak pocieszyć kupców i
przemysłowców, którzy boją się „czer
wonego samorządu": samorząd w Haj
nówce będzie, bo być musi. Jedno jesz
cze warto poruszyć, oto inspektor sa
morządowy informuje nas o kolejach
jakie jeszaze musi przejść projekt utwo
rzenia tutejszego samorządu, zdradził
się, że m. in. opiniować ten projekt bę
dą również czynniki duchowne.
Co mają do powiedzenia tu czynniki
w państwie, w którem korwtyAucyjnie
zawarowana jest wolność stanienia? A
pewne jest, że Hajnówka nie znajdzie
przychylnej opśaji czarnej sotni.

nopolu spirytusow ego, którzy o trzyj
ma w szy asystę policyjną, przepro
wadzili rew izję w fabryce likierów
S&m. M arguliesa. Dochodzenie to 
czy się w kierunku ustalenia szkód
wyrządzonych skarbow i państw a
przy m anipulow aniu w ódką. Szko
dy te wynosić m ają se tk i tysięcy zło
tych.

Borysław
WIELKI WIEC REDUKOWANYCH
URZĘDNIKÓW.
W dniu 6 b. m . odbył się w sali
Sokoła wiec urzędników , zw ołany
przez Związek Zawodowy P racow 
ników Um ysłowych Zagłębia N afto
wego, z powodu zerw ania przez dy
rekcję „Prem jera" pertrak tacji, m ają
cych na celu załatw ienie postulatów
wysuniętych przez poprzedni wiec
w związku z redukcją przeprow a
dzoną w 4 sfuzjonowanych w ielkich
firmach naftowych. Przew odniczył'
burm istrz m iasta T ustanow ic, inż.
Leniecki. referow ał prezes Związku
Urzędników, inż. K obak. D elegacja
urzędnicza zniżyła swoje żądania do
minimum, ograniczając kw otę, jaką
dyrekcja Prem jera m iałaby w ypłacić
250 zredukowanym urzędnikom do
sumy 400 tysięcy złotych. U rzędnicy
chcą wystąpić do Rządu o in terw en 
cję i w tym duchu wiec uchw alił jed
nogłośnie szereg rezolucji.

Lwów
KATASTROFA AUTOBUSOWA.
Wczoraj o godz. 6 zdarzyła się ka
tastrofa autobusowa na drodze Por
znań
Duszniki Autobus, w łas
ność firmy Ciszewski z Poznania,
wskutek defektu kierownicy, wpadł
na drzewo i uległ rozbiciu. Cztery
osoby odniosły rany, a niejaka Jad
wiga Łuczak poniosła śmierć naj
miejscu.

W ostatniej chwili dowiadujemy się o
nowym nadzwyczajnym sukcesie osią
gniętym przez polskich szermierzy w
spotkaniu z bardzo silną drużyną Holandji. W spotkaniu tern, w letórem przy
puszczaliśmy, ii nie posiadamy żad
nych poważniejszych szans na odniesie
nie zwycięstwa, szermierze polscy zwy
Poznań
ciężają w wysokim stosunku zespół ho
MĘŻOBÓJSTWO.
lenderski 12:4. W tein sposób drużyna
szermiercza zakwalifikowała się obok Węgrów
W czoraj o godz. 4 zrana w bara
potentatów szabli Włoch, Węgier i Nie
„SANACYJNY” WYBÓR BURMI
kach miejskich został ciężko ranny
miec do finału. Jest to jeden z naiw:ękSTRZA.
podczas snu 3-ma strzałam i z rew ol
szych sukcesów, jaki udało się nam od
Dn. 4 b. m. odbyło się pierwsze po w eru przez sw ą żonę, Bronisław ę,
czasu rekordowego rzutu Konopackiej siedzenie nowowybranej Rady miejskiej konduktor tram w ajów miejskich, B ro
i przyznania nagrody Wierzyńskiemu o- m. Węgrowa, celem wyborów Magi nisław Lew andow ski. Lew andow 
siągnąć.
skiego w stanie beznadziejnym od
stratu.
Pomimo to, ii żaden z kandydatów wieziono do szpitala. Pow odem sk ry 
n»~«rw~v"iw*—
nie uzyskał wymaganej absolutnej wię tobójczego zam achu była zazdrość.
kszości głosów, przewodniczący WaaNIE JEDEN, ALE DWÓCH KOZŁOW grat, wbrew zdaniu pozostałych człon
SKICH SŁUŻYŁO W POLICJI POLI ków Komisji wyborczej i protestom
znacznej części radnych, uzna! i ogłosił
Nr. 32 J ilu s z c z a “ przynosi pion w arto 
TYCZNEJ W BIAŁYMSTOKU.
wybór swej osoby na burmistrza 78 gło ściowych prac, W artykule w stępnym p. t.
Otrzymaliśmy następujący list.
sami przy 24 radnych) — za dokonany.
„Uświadom ienie obyw atelskie kobiet" ,p.
To dziwne zachowanie się p Wan- H crm inja Naglenowa kreśli program d z ia ła -,
Szanowny Towarzyszu Redaktorze!
Czytając „Robotnika" z dnia 31 lipca garta i prawdziwie „sanacyjne" komen nia świeżo zorganizowanego Związku P racy
ze zdziwieniem przeczytałem wyjaśnie towanie na swoją korzyść obowiązują Obyw atelskiej kobiet. Jadw iga K raw czyń
nie Urzędu Wojewódzkiego w Białym cych przepisów wywołało powszechny ska w artykule „M atka n ad kołyską" ostoku, który stwierdza w swem sprosto niesmak i oburzenie.
św ietla problem at m acierzyństw a z punktu
Nikt do tej pory jeszcze nie wątpi, że widzenia współczesności. M. H, Szpyrków waniu, iż w Okręgu Białostockim nie
służył nigdy w policji żaden Kozłowski. „wybór" ten, a właściwie ogłoszenie je na w feljertonie „Zaw ody letniskow e" w ska
Otóż muszę stwierdzić, iż w tym wy go wyniku, jako jaskrawo sprzeczne z zuje kobietona now e poła pracy. P ełne słońpadku Urząd Wojewódzki, a właściwie prawem, zostanie przez władze nadzor ca poezje FeE cji K ruszew skiej są praw dzi
wą ozdobą działu literackiego reprezento
Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa cze unieważnione.
Zastępcą burmistrza wybrany został wanego pozatem przez dwie nowele: „Zwy-.
Publicznego w Białymstoku, popełnił
mówiąc grzecznie grubą nieścisłość, radny tow. Ludwik Mikieł, 17 głosami, czajne dzieje" K arola P o raj - K oftnióskiegdyż właśnie w Białymstoku w latach kontrkandydat jego, dotychczasowy za I go i „W illę pod m iastem " M orozowicz-'
1925—1927 był kierownikiem Ekspozy stępca burmistrza, Iłczuk, uzyskał zale 1 Szczepkow skiej. Oddechem morza tchnie
korespondencja St. Podhorskiej-O kołów —Pol
tury Pol. Polit. podkomisarz Kozłowski dwie 7 głosów.
Mandaty ławników przypadły: liście skie B iarritz, W dziele praktycznym zwra
ten sam, któremu właśnie podczas osta
tniego procesu K. P. Z. B. w Białymsto rolniczej (1 mandat), liście „Poalej-sjo- ca ją trwa gę „O brazy z historji m ody” Steku, oskarżeni krzyczeli na sali: ..kat", oistyczmej" (1 mandat), i Kśde „sana-, fanji Z ahorskiej „ J a k się zestarzeć" N. J-,
(1 a rty k u ł o rzem iosłach z cyklu „w ykształce
„oprawca", „morderca"- W obecnej cyjno - ortodoikso - sjonistycznej”
nie zawodowe kobiet" oraz przepisy pani
chwili ten pan komisarz znajduje s;ę we m a n d a t).
E lżbiety o przyrządzaniu ryb mrukach.
Lwowie.
Również pracował w Białymstoku Suchedniów
im
przodownik poi. polit. Marjan KonowDnia 3 b. m. odbył się u nas wiec,
nik, używający pseudonimu Kozłowski, na którym bardzo rzeczow y refe ra t
pod którem to nazwiskiem znał go pra polityczny wygłosił tow. pos. St. Kar
„W alki uliczne" - p płk. S. G. Stefana R n .
wie cały Białystok, tak iż dopiero pod piński. Po^ w ysłuchaniu przem ów ie wecki. W arszaw a, 1928. W ojskowy In sty tu t
czas ostatniej rozprawy sądowej wyszło nia, robotnicy uchw alili całkow ite Naukowo - W ydawniczy.
na jaw jego prawdziwe nazwisko- W zaufanie dla K lubu parlam entarnego
Przed paru dniami ukazała się praca ppłk.
obecnej chwili w policji nie prasuje, Polskiej P artji Socjalistycznej i o- S. G. Stefana Roweckiego p. t. „W alki tsligdyż został w 1925 r. zwolniony dyscy świadczyli społem, że na każde za esae". W pracy tej
d aje obraz re 
plinarnie ze służby.
w ołanie P . P . S. w obronie D em okra w olucyjnych w alk w mieście, oraz zasady
Z socjalistycznym pozdrowieniem cji robotnicy Suchedniow a staną w i m etody według których p o stęp u je policja
gotowości dla p o parcia w alki o swe i w ojsko przy tłum ieniu rozruchów . Do
Władysław Siekierski.
pracy dodane załączniki: w pierw szych
p raw a i in teresy .
Białystok, 3 sierpnia 1928 r.
dwuch przedstaw iono
przygotow ania
so

Głosy czytelników

Jadłodajnia R obotniczej Organizacji
Samopomocy, AL Jerozolimskie Nr. 6,
m. 3, I p. otworzyła DZIAŁ JAR5KL
Potrawy sporządzane są według najnow
szych wymagań, na świeżem maśle i z
LONDYN, 8 sierpnia. (P A T |. L i-I 30 lipę* r. K 1.305.000, e ry ti o 22066 najlepszych produktów. Obiady wyda
wane są w godz. od 12.30 do 6-ej popoŁ
fczfca bezrobotnych wynosiła w dniu ! więce, niż w tygodniu porzednira.

KRYZYS PRZEMYSŁOWY W ANGLJI

Warszawa,Zie

*****
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C zasopism a n adesłane

Książki nadesłane

Sambor

KROCIOWE NADUŻYCIA.
W ielką sensację w yw ołała tu w ia
domość o w ykryciu krociowych n a
dużyć na szkodę państw ow ego moro p o lu spirvtusow ego. W poniedzia
łek, dn. 6 b. m., przybyło tu 3-ch
wyższych urzędników dyrekcji m o

wieckie do w zniecenia rew olucji, w pozo
stałych konkretne w ypadki i przykłady po
w stań i zamachów komundstycznych. Praca,
oparta jest na stu d j ach ruchów i w strząsów
rew olucyjnych, zarów no w latach ostatnich
jak ł daw niej. K siążka obejm uje 286 stron
druku dużego form atu oraz 25 rysunków 1
17 szkiców*
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SAMORZĄD
JAK PRACUJE. SOCJALISTYCZNY SAM ORZĄD ŁODZI
(Korespond. własna „Robotnika").
U płynęło już pierw sze półrocze
działalności socjalistycznego samo
rzą d u m. Łodzi. O kres ten nie n a le 
żał do łatw ych w kronikach łódzkiej
gospodarki kom unalnej, zarówno ze
względu na szereg przyczyn natury
ogólnej (bezrobocie, zima, ogranicze
nia ustaw owe), jakoteż — wobec ko
nieczności regulow ania i likw idow a
nia najrozm aitszych spraw miejskich,
pozostawionych w słanie płynnym
przez poprzedni M agistrat.

SPRAWY BUDŻETOWE
Jednem z najw ażniejszych i n ajpil
niejszych zadań nowych w ładz m iej
skich było załatw ienie kwestyj bu
dżetowych. Przedew szystkiem nale
żało uzupełnić i rozszerzyć niereal
ny prelim inarz budżetow y na r, 19271
28, następnie zaś — opracow ać bu
dżet na r. 1928129, którego projekt
pozostawiony był przez dawne w ła
dze m iejskie w słanie zupełnie suro
wym . Po dokładnem zbadaniu cało
kształtu spraw finansowych samo
rządu, ustalono cyfrę dodatkowego
budżetu na r. 1927/28 w wysokości
zł. 11.226.830.— , co stanowi praw ie
5 0 % budżetu pierwotnego. Pozycje
tego dodatkowego budżetu były w iatocie tylko ulegalizowaniem dokona
nych już wydatków i uzyskanych
wpływów.
Budżet na r. 1928/29 gruntownie,
w tem pie przyśpieszonem przez so
cjalistyczny M agistrat przerobiony,
został zatw ierdzony przez R adę M iej
ską w końcu kw ietnia b. r. Budżet ten
(zwyczajny i nadzw yczajny) prelim i
nowany jest w dochodach i wydatkach
6umą zł. 44.652.633.— . W w ydatkach
zw yczajnych nastąpiło powiększenie
o 21,2%, w dochodach zw yczajnych
tylko o 2.7 %. To skrom ne powiększe
nie wpływów zwyczajnych tłum aczy
się faktem, iż sam orządy U staw ą z
dhia 11.VIII.1923 roku są w wyso
kim stopniu ograniczone w dziedzi
nie korzystania ze źródeł dochodo
wych, do których należą, rzecz pro
sta, przedew szystkiem ściśle ustaw ą
określone dodatki do podatków pań
stw ow ych oraz samoistne podatki
m iejskie. P rzy układaniu więc bu
dżetu na r. 1928/29 kw estja zwiększę,
nia wpływów m iejskich była niem al
w zupełności na niekorzyść gminy
przesądzona; chodziło natom iast o
najracjonalniejsze wyzyskariie r e a l
nych dochodów, o ich najbardziej ce
lowe zużycie; to zaś można było osią
gnąć jedynie przez w ydzielenie odrę
bnego budżetu “inwestycyjnego (nad
zwyczajnego), w którym uwzględnio
no takie w ydatki, ja k kontynuacja
prac kanalizacyjnych, budowa do
mów robotniczych, budowa cegielni
m iejskiej i t. d- iBudżet inw estycyj
n y zam yka się cyfrą wydatków zł.
17.674.077.— , na których pokrycie
■przewidziane są w pływ y z pożyczek
;w Banku G ospodarstw a Krajowego i
zagranicznej. Nie mogąc się tu w da'w ać w szczegółową analizę budżetu
'Łodzi na r. 1928/29, zauważymy tyl
ko, że prócz wspomnianego już zna
leźnego powiększenia w ydatków na
,cele inw estycyjne — powiększono w
odpowiednich działach budżetu zwy
czajnego (w porów naniu z r. 1927/28),
k red y ty na opiekę społeczną o 34%,
na zdrow otność publiczną o 22,4 %,
na oświatę i kulturę o 19,5%, n a p lan 
tacje m iejskie o 14,9% i t. d. Docho, dy, prelim inow ane ostrożnie ale rze
czowo, oparte s ą na wpływach roku
poprzedniego; dodatki komunalne do
/podatków
państw ow ych stanowią
46% ogólnych wpływów, podatki sa
m oistne 21,3%, u d ział w podatkach
państw owych 13%.
i Ogólna charakterystyka budżetu na
r. 1928/29 da się streścić w słowach
następujących: budżet zw yczajny uległ zmianom stosunkowo nieznaczinyrn, natom iast zmianom zasadni
czym uległ budżet inw estycyjny, gdyż
pozostawienie m iasta bez najniezbęd
niejszych urządzeń inwestycyjnych,
bądź też prow adzenie prac około nich
w tempie dótychczasowem jest nie do
pomyślenia,

POŻYCZKA ZAGRANICZNA
DLA ŁODZI
Ze sprawam i finansowo - budżetowemi wiąże się ściśle spraw a pożycz'ki zagranicznej. Żmudne rokowania,
prowadzone od szeregu miesięcy przez
tow. tow. prez. Ziemdęckiego i wice
p rezydenta dr, Wie/lińskiego, uwieńczone zostały powodzeniem , to zna- i

czy, podpisaniem prelim inarjów po
życzkowych z przedstaw icielam i ame
rykańskiego konsorcjum. Pożyczka w
wysokości 6 miljonów dolarów ma
być zaciągnięta na lat 30 po kursie
em isyjnym 89 i oprocentowana po 7
od sta rocznie. Z pożyczki tej ok, 4
m iljony dolarów m ają być zużyte na
budowę kanalizacji, reszta zaś na bu
dowę robotniczych domów czynszo
wych i inne produkcyjne inwestycje.
Towarzyszom naszym udało się uzy
skać w toku pertrak tacy j szereg plu
sów w porównaniu z warunkam i po
życzki warszaw skiej,
mianowicie:
bankierzy zrzekli się wymagania kau
cji (złożonej przez W arszaw ę w w y
sokości 400.000 doi.), zgodzili się
na
stosunkowo dogodne warunki
wcześniejszego wykupu, wreszeje nie
wysunęli w arunku mianowania .d o 
radcy finansowego" przy M agistracie
łódzkim, co ma miejsce w W arszawie.

RZĄD OPÓŹNIŁ REALIZACJĘ
POŻYCZKI
Ku zdumieniu całej Łodzi, finalizacja pożyczki uległą z winy czynni
ków rządow ych pewnemu opóźnieniu.
W ładze skarbowe uznały z im tylko
wiadomych względów za konie: zne
wypuścić na rynek am erykański przedew szysthiem pożyczkę górnośląską,
wskutek czego em isja pożyczki łódz
kiej, już zapowiedziana, jest odłożo
na do jesieni. W prow adza to poważne
kom plikacje do inwestycyjnego pro
gramu M agistratu na rok bieżący,
kom plikacje, które za w szelką cenę
usunąć lub złagodzić należało. Dzię
ki usilnym staraniom Prezydijum M a
gistratu, Łodzi przekazana została
przez Bank G ospodarstw a K rajow e
go do dyspozycji, na poczet pożycz
ki am erykańskiej, suma 2 miljonów
dolarów, co pozwoli zaspokoić n a j
pilniejsze potrzeby inwestycyjne.

POTRZEBY INWESTYCYJNE
Należy do nich przedewszystkiem ,
prócz prac kanalizacyjnych, zam ierzo.
na budowa wielkiej kolonji m ieszka
niowej na Poleśiu K onstantyn owskiem, n ad czem czuwa specjalny
Kom itet. K oszty budowy prelim ino
wane są w sumie ok. 30 miljonów, o

rozm iarach zaś kolonji świadczy li
czba przeszło 1500 zaprojektow anych
w niej mieszkań. Budynki w surowym
Stanie, zgodnie z w arunkam i ogło
szonego już przetargu, m ają być go
towe do dnia 15 grudnia b. r.; całość
zaś wykończenia kolonji rozłożona
jest na 2 — 3 lat. R ealizacja tego za
m ierzenia będzie m iała dla Łodzi ogromne znaczenie, przyczyniając się
w sposób bardzo istotny do złagodze
nia klęski głodu mieszkaniowego, tra 
piącego zwłaszcza ludność robotniczą.
W ścisłym związku z budową kolonji
mieszkaniowej pozostaje projekt uruchomienia m iejskiej cegielni mecha
nicznej, które to prace zn ajdują się
w toku przygotowań,

ZWALCZANIE BEZROBOCIA
Momentem przejściowym, choć n a 
der poważnym, jest możność zatru 
dnienia przy robotach budowlanych
b. znacznej ilości robotników. I pod
tym więc względem budowa kolonji
mieszkalnej wywrze swój wpływ do
broczynny, pozw alając samorządowi
na zwalczanie bezrobocia środkami
najbardziej racjonalnem ; i celowemi.
M agistrat zaw arł zbiorową umowę
ze związkami zawodowemi, za któ
rych pośrednictwem robotnicy są w
90 % angażowani (pozostałych 10%
dostarcza P. U. P. P.). Umowa ta. li
cząc się z realnem i warunkam i życia,
przyznaje robotnikom sezonowym ja 
ko minimum płacy zł. 7.75 dziennie
przy 46-godzinnym tygodńlu robo
czym , oraz zapewnia im szereg św iad
czeń i ulg, dotychczas względem ro
botników sezonowych przez poprze
dnie w ładze m iejskie nie stosowanych.
F ak t charakterystyczny, że ta umo
wa zbiorowa, zaw arta z inicjatyw y i
dobrej woli socjalistycznego Magi
stratu , wyw ołała wielkie niezadowole
nie wśród przem ysłow ców łódzkich,
którzy uznali za niezbędne wystąpić
d!o w ładz adm inistracyjnych, oskar
żając M agistrat o chęć dem oralizowa
nia robotników zb yt wysokiemr (?)
zdaniem baronów bawełnianych —
płacami. Oczywiście, że na te w ystą
pienia przemysłowców M agistrat nie
pozostał
dłużnym w odpowiedzi,
składając obszernie umotywowane,

drukowane już w „Robotniku", w yja zagrożonych interesów konsumenta.
śnienia powołanym czynnikom.
P rzy M agistracie istnieje, jak w ia
domo, — zgodnie z obowi ązująceir
DORAŹNA POMOC DLA B EZ- przepisam
i — komisja cennikowa, zł
R0B0TNYCH
żona z przedstaw icieli producent
Spraw a bezrobocia jest wogóle je i konsumentów, u stalająca ceny mą
dną z najgłów niejszych trosk samo ki i pieczywa, zatw ierdzona następ
rządu łódzkiego, który sta ra się wszel- nie przez plenum M agistratu. Fala
kiemi dostępnem i mu środkam i klę drożyźniana, obejm ująca przedew szy
skę tę łagodzić. Dążąc w zasadzie do stkiem produkty pierwszej potrzeby,
zatrudnienia przy robotach publicz wśród nich zaś mąkę i pieczywo, roz
nych jak najw iększej ilości bezrobo kołysała w niebezpiecznym stopniu
tnych, o czem wspomnieliśmy wyżej, ap ety ty kupców i piekarzy łódzkich,
M agistrat stosuje jednocześnie w szel którzy w yłazili w prost ze skóry, aby
kie możliwe środki i sposoby doraźne, uzyskać ceny m aksym alne możliwie
m ające na celu ulżenie rozpaczliw ej najw yższe. Ze swej 6trony władze
doli rodzin bezrobotnych. Prow adzo miejskie czyniły wszystko, co leżało
na przez sąm orząd od początku zimy w ich mocy, by paskarskim zakusom
przy pomocy finansowej rządu ak przeciwstawić się i cenę chleba ufrzy.
cja pomocy żywnościowej, objęła o- mać na godziw ym poziomie. Zdecydo
gółem 3874 osób (nie licząc rodzin), wana postaw a M agistratu i czynione
akcja pomocy opałowej — 5845 osób. przezeń kroki interw encyjne zmusiły
Niezależnie od tej pomocy w natu czynniki rządow e do energiczniej
rze (produkty żywnościowe i węgiel), szego wkroczenia. Dzięki przydzia
M agistrat czynił energiczne a skute łom mąki z zapasów państwowych i
czne starania u w ładz centralnych w objęcia jej sprzedaży przez O ddział
spraw ie przedłużenia term inu w ypła Zaprowiantowania (M agistratu), sy
ty zapomóg, co pozwoliło — zagro tuacja w Łodzi polepszyła się O tvle;
żonym pozbawieniem ich — katego- że można było naw et złam ać jedno
rjom bezrobotnych na przetrw anie dniowy stra jk piekarzy, usiłujących
najkrytyczniejszej
pory zimowej. dopiąć swego za pomocą ogładzeni
Bardzo poważną rolę w dziedzinie ludności m iasta. M agistratowi udał
walki z nędzą wśród licznych rzesz się ostatecznie obniżyć cenę chip
bezrobotnych pracowników fizycz 75 gr. do 70 gr. za kilogram, co vr[
nych i umysłowych odgryw ają kuch runkach łódzkich musi być uw;
nie W ydziału Opieki Społecznej, u- za poważny sukces.
m ieszczene w kilku punktach m ia
KOMUNIKACJA
sta w dzielnicach robotniczych. Ku
chnie te w ydają miesięcznie około
Dążąc — w myśl założeń pregr?
100.000 tanich względnie b ezp łat roowych — do zaspokajania potf2^
nych obiadów. Niem ałe znaczenie robotniczej ludności m iasta w sposój,
posiada też akcja dożywiania dzieci możliwie wszechstronny — M agistrat
niezamożnych rodzin w szkołach po podjął m. im. energiczną inicjatywę
wszechnych, w yw ierająca wpływ n a w celu udostępnienia ludności przed
der korzystny na zdrowie wyniszczo mieść taniej i dogodnej k o m u n i k a c j i
nej i zbiediaonej dziatwy robotniczej. tram wajow ej ze śródmieściem, co zo.
Wciąga m. marca wydano w szko stało pom yślnie załatw ione pr.rez ząj
łach powszechnych 185.000 gorących warcie umowy z Tow. Akc. Łóuzkicjj
porcyj, która to cyfra wymownie K olejek Dojazdowych,
świadczy o rozm iarach dożywiania.

f

W ALKA Z DROŻYZNĄ CHLEBA
Na kilka słów omówienia zasługu
je w alka z drożyzną chleba, prow a
dzona już w ciągu miesięcy m arca i
kwietnia przez M agistrat, w obronie

Z P R A C SO C JA L IST Y C Z N E G O M A G IST R A T U
T O M A S Z O W A M A Z O W IE C K E G O
Po 6 latach gospodarki miejskiej en się, w jak trudnych warunkach musi on
decko - chadecko - enpeerowskiej, na pracować i jak ciężkie zadanie ma do
czele której stał miejscowy notarjusz p. spełnienia.
Karol Lechowicz i dr. If. Frucht, przed
Nie mniej, pomimo skarg, zażaleń,
stawiciel żydowskiej burżuazji, rządzi
pomimo kłód rzucanych pod nogi, so
drii Tomaszowem socjalistyczny magi-

już otwarta dla publiczności, tymczaso
wo w lokalu przy ul. Prezydenta Mo
ścickiego Nr. 6.
Daleko lepiej również przedstawia
się prasa dozoru szkolnego miasta To
cjalistyczny magistrat pracuje i pracuje maszowa dzięki pokaźnej sumie 122.882
pozytywnie, czego dowodem jest uchwa
lenie budżetu o odmiennem obliczu niż
budżet dawnego burżuazyjnego magi
stratu.

Tow. Wacław Smuls/ki, prezydent To
maszowa Mazowieckiego.
•

organu miejskiej polityki budow lanej
po reorganizacji składu Komitetu j
system u jego płacy, p rzybrała na in
tensywności oraz celowości. D z ia ła j
ność ta op arta jest na słusznej z a j 
dzie, iż skuteczną bo masową a k c ję
budow laną prow adzić może jedynie
gmina m iejska i ona też korzystać
powinna przedew szystkiem i głównie
z udzielanych przez Bank Gospodar.
stwa Krajowego tanich pożyczek bu
dowlanych. Oczywiście rezu ltaty Pr?
ktyczne stosowania tej zasady mog;
być widoczne dopiero wówczas, gdy
Bank Gospodarstwa Krajowego P°d
w y ższy w ydatnie samę kredytów btx.
dotulanych, przeznaczonych na po.
trzeby Łodzi, które do tej pory s?
nieproporcjonalnie m ałe w stosunku
do ogromu braków mieszkalnictwa.

REGULACJA MIASTA

Gdy w r. 1927 na drogi i place publi
czne preliminowano w wydatkach zwy
czajnych 38.720 zł. a w wydatkach nad
zwyczajnych 20.602, w roku 1928 Ra
da prelimonawała w wydatkach zwyczajnyoh 96.412 zł. (-f-149%), a w nad
zwyczajnych 292.602 zł. (ąl 35%). To
samo mamy z oświatą, gdzie nasz bu
dżet w wydatkach zwyczajnych o 80%
przerasta budżet ubiegłego rokn; z opieką społeczną, na którą w roku bie
żącym preliminowano 163,019 zł. (o
174% więcej niż w roku ubiegłym); z
budżetem zdrowia publicznego, na któ
ry preliminowano 186.424 zł. w wydat
kach zwyczajnych (25% więcej), a w wy
datkach nadzwyczajnych
150.00 zł.
(87% więoej).
W związku z uchwaleniem i zatwier
dzeniem budżetu z małemi zmianami
przez władze nadzorcę Magistrat ropo.
czął już szereg prac. Buduje most że
lazo . betonowy na Wolborce, który w
m. listopadzie ma być wykończony, wy
brukował ul. Famą na krańcach mia
sta, przeprowadza chodniki do Wilano
wa, wykańcza 7 oddziałów szkoły pow
szechnej przy ul. Kolejowej, wykańcza
skrzydła gmachu ratusza, z których je
dno przeznacza na miejską bibljotekę
publiczną, przystąpił do budowy 7-klasowej szkoły powszechnej w Starzycach
a wkrótoe rozpocznie budowę domów
robotniczych.

AKCJA BUDOWLANA
Działalność Komitetu Rozbudowy

Tow. Alfons Dzięciołowski, prezes Ra

dy Miejskiej Tomaszowa Mazowiec
kiego.

strat w następującym składzie: prezy
dent — tow. Wacław Smułski (P. P. S.),
zł. 60 gr. na szkolnictwo powszechne
wice-prezydent tow. Alfred Weggi (N.
preliminowanej. Przystąpiono już do
S. P. P.), ławnicy tow. Alfred Miller i
remontu szkół, zakupu utensylji, na po
Franciszek CierpikOwski (P. P. S.), oraz
dręczniki dla biednych dzieci przezna
ławnik p. I. Rosenberg, przedstawiciel
czono 9000 zł., a w ostatnim tercjale
rzemieślników żydów.
ub. roku szkolnego przeprowadzono w
Jeśli zważymy, że obecny Zarząd
szkołach dożywianie dzieci Nadto Ma
miasta w Radzie miejskiej większości
gistrat wysłał dzieci na kolonie letnie.
socjalistycznej nie posiada, bo na 28 ra
Taki jest stan obecny prac Magistra
dnych mamy 10 socjalistów, że dawny
tu. Mówi sam za siebie, i nic nie po
magistrat, jak świadczy wynik lustracji
mogą demagogiczne posunięcia enpeeinspektora samorządowego, pozostawił
rowców, którzy na Radzie miejskiej uz szeregu lat ogromne zaległości podat
siłują paraliżować naszą działalność, ani
kowe, które trzeba teraz ściągać, że w
Publiczna bibljoteka miejska już jest endeków z p. Lechowiczem, ks. Szy
wydziale podatkowym panował chaos w stadjum prac organizacyjnych. W mańskim na czele, którzy jeżdżą do
i samowola, że wreszcie drobne ugru najbliższych dniach bibljoteka będzie władz nadzorczych, składają memorjapowania burżuazyjne i drobnomieszły, skargi i zażalenia na prezesa Rady,
czańskie niełatwo ohcą się pogodzić z
tow. Dzięciołowski i na Magistrat.
obecnym “etanem rzeczy, przekonamy
M. N.

Ze spraw am i budowlanemi leczy
się ściśle konieczność opracowania o.
gólnego planu regulacyjnego miastą,
co dotychczas pozostaw ało w sferze
projektów. W tym celu wyłoniona zo.
stała specjalna komisja regulacyjne
pracująca energicznie z udziałem f«.
chowców warszawskich (prof. Michał,
ski, prof. Tołwiński i b. ławnik toy.
Toeplitz). Do czasu wejścia w życię
ogólnego planu zabudowy, opra:'°wia.
no m iejską ustaw ę budow larą. za
twierdzoną już przez Radę M iejską.
Socjalistyczne władze miejskie Łp.
dzi rozw ijają — mimo liczne przes*.
kody i trudności — w ytężoną dzią.'
łalność na wszystkich polach skom
plikowanej adm inistracji komafla/0ei.
W ram ach korespondencji nasz®’ Po
ruszaliśm y z konieczności najw ażniej
sze tylko dziedziny, ilustrujące zaró
wno mnogość zagadnień, dom agają,
cych się rozw iązania, jak rozlfgłość
inicjatyw y i zam ierzeń robotniczego
M agistratu. Energia, ruchliwość i
pracow itość tow arzyszy naszych, owocnie w tym M agistracie dla dóbr?
klasy pracującej działających, 21 ni
sza do milczenia naw et przeciwników
politycznych. To też możemy być pe
wni, że socjalistyczny sam orząd łó
dzki nie zawiedzie zaufania, pokł’
danego w nim przez najszersze wr
stwy ludności robotniczej i pozosta j
po sobie trw ałą pamięć w postaci 1
słów i obietnic, lecz czynów.
D.

,

.ROBOTNIK1^, czwartek, 9 sierpnia 1928
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WARSZAWSKA
ORGANIZACJA P. P . S.
POSIEDZENIA, ZGROMADZENIA
ODCZYTY
W czw artek, dola 9 b. m.
Dzietnica Ochota. O g. 7, G rójecka 59
ogólne zebranie członków.
Nowe Bródno. O g. 5, Syrokomli 22, ogól*
ae zebranie członków.
Dzielnica Koszyki. O godz. 6 w lokalu
.WOKR-, Al Jerozolim skie 6, ogólne za
ran ie członków dzielnicy.

CO GRAJĄ KINA?
Apollo: , W stęp wzbroniony” i „W sidłach
życia”.
Colosseum: „Orkan- .
Capitol. — „Król dżungli- .
Casinos .Piętno przeszłości j „Tajemni
ca wulkanu".
Filharmonia: „Odwieczny tró jk ąt- oraz
„B ohaterka XX wieku".
Miejski: .Kapłan ubogich- .
Pan: .Niew olnica z Szanghaju".
Palaces 2 obrazy w 18 aktach z A. Menjcu, F. Vidor i H. Langdonem.

Rococos „Dziewczę z Capri" i „Król cow
Koło Żoliborz Nr. i. W baraku Nr. 39
boyów".
odbędzie się zebranie Koła o g. 7-ej.
W piątek, dola 10 b. m.
Mary ma nt. O godz 7, Marymoncka 40, ogólne zebraoie członków dzielnicy.
Jezorolima. O godz. 7, Chłodna 41, ogólne
zebranie członków dzielnicy.
Powązki. O godz. 7, Okoipowa 30, ogólne
zebranie członków dzielnicy.
Grochów. O godz 7, Męcińsfca 12, ogólne
zebranie członków dzielnicy.

Ruch k u lt.-o św la to w y
WYCIECZKA ZARZĄDU GŁÓWNEGO
T. U. R. DO ŹRÓDEŁ WISŁY.
wyrttsey z Warszawy dn. 11 sierpnia
wieczorem. Zwiedza Katowice (kopal
nia, buta), Bielsko, Białą, Uatronie,
Czantorję, Stożek, Wisłę, Baranią. —
Powrót dn. 19 b. m. Jest Jeszcze kilka
miejsc wolnych. Informacje: Sekretariat
Generalny TUR, Czerwonego Krzyża
Mr. 20, od godz. 5 — 7 w., tel. 325-03.

Stylowy, — „Przesądy i przywidzenia" z
Fairbanks em.
Splendid: „A m erykanka- i „Ręce do góry"
Światowid: Dziś koncert gry filmowej z
udziałem G rety Barbo.
W odewil: , P*e szczotka",

Kino-Teatr

CASINO

N.-Świat 50. I

Początek o godz. 6-ej.
WIELKI PODWÓJNY PROGRAM
ZDROWEGO HUMORU. EMOCJI,
ZRĘCZNOŚCI i BOHATERSTWA!
PR O G R A M D L A W SZY ST K IC H !
Słynny
Wdzięczna

Tom Mix I D o ro th y D w an
w filmach ameryk. wytwórni
„FOX-FILM" p. t.

' PIĘTKO PRZESZŁOŚCI
21 TAJEMNICA W01KAK0

WYCIECZKA W SOCHACZEWSKIE
Ceny biletów dla młodzieży 1.50 na
I ŁOWICKIE.
jg
wszystkie miejsca i seanse.
||
W dniach 19 i 20 sierpnia (niedziela
I poniedziałek) odbędzie się wycieczka
\ lochaczewskie I Łowickie, zorgani1K i n o „ P A Ł A C E * * 1
W "'arna przez Warsz. Org. Mł. T. U. R.
C hm ielna 9. Pocz. o godz. 6-ej pp.
Wycieczka zwiedzi następujące miej
W ładca serc k ob iecych
scowości: Czerwińsk (przejazd stat
kiem), Wyszogród, Brochów, Żelazowa
Wola, Sochaczew, Łowicz i Skierniew towarzystwie
. wice.
Eleonory
Roy Karola D a n e
j.
Wyjazd nastąpi dnia 18 w sobotę o 5
Board m a n d‘A rcy
Sltma
U po poł., p o w ó t dnia 20-go wieczorem.
raz Jeszcze oczaruje was jako
Wycieczka jest dostępna dla wszyst
kich, O płata za wycieczkę, obejmują
H
ca koszt statku, kolei, kolejek, wozów,
noclegów i z w i e d z a n i e w y n o s i 17 zło
reżyserji King Vidor.
tych, dla członków TUR-a 14 złotych.
NAD PROGRAM KOM EDJA
Tani?, zbiorow e utrzymanie zapewnio
ne, Zapisy przyjmuje tylko do dnia 10
sierpnia Sekretarjat Org. Mł. T. U. R„ o p c x x a 3 o o c m x 3 p o o c x 3 o c a x ) o c x x 3
W a rsza w a . W arecka 7, w godzinach 5
P A N
CAPITOL
— 8 po poł.
Nowy Świat 40. Marszałkowska 125
Początek o g 6-ej. Początęk o g. 6-ej.

John GILBERT
K siążę M iłości"

KURSY DLA ROBOTNIKÓW

HEWOLN!

3-ci tydzień rekor
dowego powodze
nia!

Oddział Warszawski T. U. R. organizuje
na rok szkolny 1928/29 kurty dla robotni
ków.
1. Kurs przygotowawczy Jednoroczny z
Największa sensa
programem:
cja świata.
W roi. gł.
W roli gł.
a) język polski (czytanie ł pisanie);
C arm en Boni
b) arytmetyka (cztery działania);
c) historja;
I B e rn a rd
d) przyroda.
G ó tzke
2. Kurs techniczny: geometrja, rysunki
OOOOCXXXDTOOOCXXXXXXXXXJOOOOOO
t e c h n ic z n e .
Wymagane przygotowanie w
zakresie szkoły powszechnej.
Zapisy od' 1 do 3*1 sierpnia bez egzaminów.
Nowy Świat 43
Pocz. o g. 6 ,8 i 10
3) Kurs dokształcający (dwuletni).

K R O N IK A
STAN POGODY.
Tem peratura najwyższą wynosiła w czoraj
w W arszawie 21,5°, najniższa 9,2°.
Prawdopodobny przebieg pogody w dniu
dzHeijszym: Przew ażni* pochmurno i dżdży
sto, T em peratura bez znacznych zmian.
S ^ b e , na północy i zachodzie kraju nmśark o wane w iatry zachodnie.
S ekretarjat W yższej Szkoły Handlowej w
W arszawie podania od nowo wstępujących
przyjmować będzie od dn. 1 do 15 września
codziennie, oprócz niedziel i świąt. Do po
dania na formularzu dołączyć: świadectwo
dojrzałości w oryginale, m etrykę urodzenia,
życiorys, 4 fotografie jednakowe, ostatnie
świadectwo służby wojskowej j 25 zł. wpi
sowego. W Wyższej Szk -le Handlowej w
W arszawie obowiązuje konkurs świadectw
dojrzałości.

W spraw ie zasiłków dla rezerwistów.
W e wtorek, dnia 14 b. m.. odbędzie się po
siedzenie komisji orzekającej w spraw ie
przyznania zasiłku dla rodzin rezerwistów,
odbywających ćwiczenia wojskowe. W
skład komisji orzekającej wchodzą: z ra 
mienia Komisarjatu Rządu zastępca naczel
nika oddziału wojskowego, p- Jasiński, z
ramienia M agistratu naczelnik w ydziału p,
Kłosowski oraz ław nicy magistratu, p. Zie
lińska i tow. Baryka. R e z e r w iś c i , którym
komisja orzekająca zasiłków nie przyzna,
mają prawo odw ołania się do Komisariatu
Rządu. (KCA
Nadzór polfeji nad czystością targowisk
miejskich. Swego czasu zakład oczyszcza
nia miasta ustaw ił n a placach i targow is
kach miejskich specjalne w ory dla śmieci
i odpadków, mimo t0 jednak właściciel*
straganów i handlujący luźno nie stosują
się do istniejących przepisów i przy han
dlu owocami, warzywami i t. p. artykułam i
spożywczemi rzucają odpadki i śmiecie
wprost na jezdnia chodniki, co powoduje
częste zatargi z miejską służbą handlową
mającą obowiązek pilnowania czystości. W
związku z tern ukazał się rozkaz Komen
danta Policji na m. W arszaw ę aby funkcjo,
narjusze policji w wypadkach nieprzestrze
gania przez handlujących istniejących prze
pisów czystości udzielali pomocy miejskiej
służbie handlowej. (KC.),
* —■

Język i literatura' polska.
M atem atyka.
Historja Polski i powszechna.
Geografja.
Nauki przyrodnicze.
N auka o Polsce współczesnej.
O term inie egzaminów nastąpi oddzielne
zawiadomienie.
Zapisy od dnia 1 do 30 sierpnia w S ekre
tariacie T. U. R., Oddział W arsa, w godz.
od 5 do 7 wtocz. (AL Jerozolim skie 6 m. 4).

Słodka, kochana i kusząca

LEATRICE J0Y
porywa i czaruje wszystkich w filmie
>}

„PI

Życie rozpieszczonych i rozpuszczo
nych miljarderek.
ŻAR MIŁOŚCI! NADMIAR EROTYKU

ą i AiW s ^ s

■ Artykuły i korespondencje przezna
czone do „Matki i Dziecka" należy prze
syłać do redakcji „Robotnika" dla tow.
Janiny Ryngmanowej.

W IA D O M O ŚC I

Nr. 9.

księgarni r o b o t n i c z e j
w a r sz a w a

Warecka 9 tel. 229-70

KAPŁAN UBOGICH
w roli t y t E D M U N D L O Y E
reż. H a r ry F IL L A R D E ‘A .
Wł. „Fox-Film". Nadpr. KOM EDJA
Codziennie o godz. 5 pp., w niedzielę
12 w p. Seans POPULARNY.
Ceny wszystkich miejsc po 20 groszy.

KAPITAN Z NANCY „B "
sensacyjny film morski.
Dla młodzieży dozwolone.

Społecznej

n a jt a ń s z e ź r ó d ł o

Sprawozdanie Komisji Ankietowej t, V/
P

Hipoteczna 8.
Długa 25.
Początek o godz.

Haggard R. Zemsta Maiwy, powieść. 1'50
Henry 0 . Szlachetny farmazoo.
1.95
Marczyński A. Pieczeń z antylopy, po
wieść
6___
Michaelis K. M ąi i żona, powieść
5.—

Dubanouńcz E. ^ zagadnień konetytuczyjnych
2.—
pCrzywo-DqbroWska M. Psychoiogją pro.,
stytutki
2_
*r Inspekcja Pracy w noku 1926. ( B ib lio te 
ka Insp. Pracy t VII)
J0__
. Jaśkiewicz T. O kremacji czyli p o g „* .
. ,
bowem «popi®l«niu zwłok
—.30

'*•

KINEMATOGRAF MIEJSKI

Przemysł piekarski
2,—
Staniewicz W . O program agrarny w Pol
sce
10—
Stein A . Przemysł węglowy w Polsce 8.—
Turski M. Problem aktywizacji bilansu
handlowego

ZAKUPÓW!

P0SEZ0H0HA WYPRZEDA! I
Wielki wybór płaszczy
od 39 zł.
Garnitury z materjałów
bielskich od 95 zł.
p o l e c a

M agazyn konfekcji dam skiej
i m ęskiej

M fln P D N F Senatorska 22
n U U E K i l E

Ti* a Ti* Q tii-Pro-Q uo

NA RATY I ZA GOTÓWKĘ

Cu

- * -■ * •-

1J-T A LOTERJA PAŃSTWOWA

Nocy ubiegłej o godz. 2 m. 30 do pracow 
ni krawieckiej p rry ul. Oboźnej Nr. 12, na
leżącej do Henryka Stępniew skiego przez
gótne okno nad wejściem usiłowali dostać
się złodzieje, lecz będąc spłoszeni, zdążyli
skraść tylko prześcieradło w artości 10 zł.
zasłaniające okno. Na widok przechodzą
cego st. pos-t. Janowskiego z 1 kom. p. p„
złodzieje zaczęli uciekać ul. Oboźną, około

MĄŻ -

Główniejsze wygrane:
80.000 zł. Nr. 41850.
40.00 zł. Nr. 86444.
20.000 zł. Nr. 64282.
10 000 zł. Nr. 52833.
5.000 zł. Nr. 146703.
2.000 zł. N-ry: 8108 33327.
1.000 zł. Nr. 128535.
800 zL N-ry: 13972 22229 39615 55075
63583 71126 89380 153881.
600 zł. N-ry: 10568 24271 25897 34359
71126 89380 153881

Z GIEŁDY
Warszawa, dnia 8 lipca
Dolar ŚL Zjedn. 8.88
Belgja 124.05
Holandja 358.00
Londyn 43,29
Nowy Jo rk 8.90
Paryż 34.85
Praga 26.42
Szwajcarja 171.66
Włochy 46.65
W iedeń 125.77
P a p ie r y p r o c e n t o w e .
Dolarówka 96.00-94.00. 8% L. Z. Ban
ku Roln. 94.00. 8% L. Z. Banku Gosp. Kraj.
94.00. 6% Pożycz, doi. 1920 r. 86.25. 8°/oPot.
konwersyjna 67.00. 10% P ot. kolejowa 104.00.
5% Pań. p o i. konwersyjna 67.00. 4ł/jP/o L.
Z. ziem. przedw. 52.50. 5% L. Z. W arsz.
przedw. 58.75. 4V2% L. Z. Warsz. przedw.
56.25. 8% L. Z. ziem. zlotowe 83.00. 8%
L Z. Warsz. złotowe 74.50. 4 V2P/0 L. Z.
Warsz. złotowe —.—. 5% L. Z. Warsz do
1918 r. 6% Oblig. Warsz. 1926—16 r.—63.00

A kcje.
Bank Polski 179.25-179.50. Bank Dyskontowy 134.50 135.00 Bank Handlowy 117.00.
Bank Zachodni 34.00. Bank Zw. Sp. Zarób.
82.00. Bank zjedn. ziem poL Cerata —.— .
Kijewski 79.00.
Puls
• Zgierz 31.25.
Spieas 165.00.
Elektryczność 78.00. Siła
i Światło 154.00. Czersk 8.00. Częstoclc*
60.25.
Chodorów 178.00. Gosławice 58.00.
Michałów — . W. T. F. Cukru 61.00. W ę
glowe 100.50. Firlej 70.50. Łazy 7.75. W y
soka 110.00. Polska Nafta — . Nobel 32 50.
Cegielski. 47.00 Lilpop 43.00 Norblin 230.00.
Orthwein 12.25 Morzejów 42.00 Parowóz 42.00,
Ostrowiec A l 17.00. R121.00 Zieleniewski 122.
Rudzki 50.00 Starachowice 54.50 Zawiercie
27.00.
Żyrardów 13.00.
Borkowski 15.50.
Haberbusch 240.00 — 260.00. Klucze 7.10.
N o to w a n ia p o z a g ie łd o w e
z dnia 8 b. m. godz. 10 w.
D olar am er. 8,88.
A kcje — tendencja ta o w e je z a . Bank P ol
ska 179,00. Cukier 61,00. W ęgieł 101,00. Lil
pop 43,00. Rudzki 5025. Starachow ice 55 50.
Rubli 100 złotem 466,50. 100 złotych w
złocie 172,00. Li*ty Zastawne złotow e niejcdnoiit*. O broty akcjami średnie.

pomnika K opernika do Nowego Światu.
Gdy na trzykrotne wezwanie uciekający
nie zatrzymali się wówczas policjant wy
strzelił 2 razy z rew olw eru na alarm w gó
rę. Po strzałach jeden z uciekających za
trzymał się i został odprow adzony do 1 kom.
p.p. Tam ustalono że jest to Leon Zającz
kowski, lat 23 (Przemysłowa 34). Pozostali
trzej złodzieje zbiegli. (WAD.).

UCIEKA 0 0 ŻONY Z POSAGIEM

P. Nuta-Abram Sznur zamieszkały przy
ul M arjańsk'ej Nr. 7, w dniu 5 b. m. ożenił
s:ę z p. E tną Ręcznik, zamieszkałą przy ul.
Dzikiej Nr. 45. Małżeństwo to jednak mi
mo usilnych starań p. Etny, nie było szczę
śliwe, gdyż młody małżonek, korzystając
z braku aktu złączenia w dniu wczorajszym,

t. j. zaledwie po trzech dniach rozkoszy
małżeńskich drapnął w niewiadomym kie
runku, unosząc ze sobą, jako pam iątkę t
mały ekw iw alent rwego poświęceń’*' posag
żony w sumie 2 300 zł. oraz złoty zegarek
w artości 80 zł. Poszukiw ania za zbiegiem
prowadzi 8 kom. p,p. (KC.)»

NAGŁY ZGON W AUTOBUSIE
Do domu Nr 22 przy ud. Dzikiej przy
wieziono autobusem z Grójca zwłoki loka
M ajera Zatorskiego (Dzika 22), który zmarł
nagle z niewiadomej przyczyny w autobusie.

Zwłoki zabezpieczono w lokalu przez po
staw ienie posterunku — do dyspoeyoji p ro 
kuratora Sądu Okręgowego. (WAD.)

ZAGADKOWY WYPADEK
W czoraj w południe przy nL Leszno 19
w klatce schodowej w prawej oficynie na
I-szem piętrze rozległ się w ystrzał. N ad
biegli na odgłos w ystrzału lokatorzy, uj-‘
rżeli pod drzwiami Joka’u „Związków Za
wodowych Przemysłu Skórzanego i Spożyw
czego" jakiegoś młodzieńca około lat 22,
Izraelitę z raną postrzałow ą brzucha. Obok

rannego znaleziono flower. L ekarz Pogoto
wia opatrzył rannego i przewiózł go naeorzytomnego w stanie ciężkim do szpitala
Starozakonnych. Policja 12 kom. p.p. pro
wadzi dochodzenie, celem ustalenia, czy za
chodzi tu w ypadek samobójstwa, czy też
nieostrożność z bronią. (WAD.).

KRWAWA ROZPRAWA NA ODPUŚCIE
W osadzie Kamieńczyku (pow Radzymiński) na odbywającym się tam odpuście,
W incenty Ryszawy i Bronisław Krysik,
mieszkańcy gminy Zabrodzie napadli na
19-letniego Bolesława Tabora, mieszkańca
lejże gminy, którego pobił ciężko. U stalo
no. te Ryszawy przy biciu posiłkow ał się

orczykiem, zaś Krysik — nożem, raniąc T a
bora w k latkę piersiową. Sprawców krw a
wej rozpraw y policja aresztow ała Powo
dem były porachunki osobiste. Rannego
Tabora przewieziono do szpitala w Ja d o 
wie. (WAD.).

UDERZONA CEGŁĄ
W domu Nr. 43 przy ul. Krochmalnej przy
nadbudowie domu spadła cegła i ugodziła
w przechodzącą 45-letnią Annę Stolarską

4-ta klasa — i-szy dzień

ELM0
LINCOLN

„WODEWIL"

1—

POŚCIG ZA ZŁODZIEJEM

Poszwankowaną przewieziono do a tabula
to r jum Pogotowia, gdzie lekarz dyżurny
stw ierdził ran ę tłuczoną głowy, (WAD.).

NA „ZGUBĘ"
Józef Bil (wieś W ola Zdanowska pow.
Mielecki) przybył do W arszawy celem wy
robienia wizy na wyjazd do Ameryki W
tym celu zgłosił się do biura okrętow ego
przy tA M arszałkowskiej Nr. 144. Tam
poznał jakąś kobietę, któ ra w jego oczach

podniosła n ą u lic y portfel z dolarami. Wów
czas nieznajoma udała się z Biłem do b ra 
my domu Nr. 10 przy ul. Sienkiewicza, ce
lem podziału. Tam w podstępny sposób
skradziono Bilowi 13 dolarów. Złodziejka
zbiegła. (WAD.).

Z te a tró w św ietln y ch

człowiekiem, znalazła tutaj piękne ujęcie i
przeprow adzona została w sposób niezwy
kle dobitny, choć prosty,
Ogromnem urozmaiceniem filmu jest
wprowadzenie doń przemiłego malutkiego
ak to ra który n ałuralnośoią i wdziękiem
podbija w szystkie serca.

„PIĘTNO PRZESZŁOŚCI".
Jed en z tych przemiłych obrazów ame
rykańskich, przesiąkniętych zdrowym po
glądem na św iat i szczerym niekłam anym
ćc moksratyzmem.
Idea przewodnia, te każdy żbrodniarz
meże się poprawić i stać się porządnym

45 kroków od Dworea Głównego.
Najtaniej,
najekonomiczMl Ma
niej bo na ul.

WIDOK 22.
Na 5 minut przad odej
ściem pociąga można na
być, nie nosząc z odległych
ulic, naboje myśliwskie, proch,
śrót, przybory do rybołówstwa, do
fecbtunku.

DARNIO! WIELKA PREMJA!
Kupującemu dubeltówkę wydajemy bezpłat nie kartę na prawo polowania przez
cały rok na obszernych terenach my
śliwskich. Spis terenów Nr. 13 wysy
łamy gratis.
Kto nie otrzymał karty łowieckiej lub
pozwolenia z braku terenów zechce
nas odwiedzić. Na urlopy, wakacje
karabinki tarczowe, plecaki walizki ect.
Składnica broni, amunicji i przyborów
sportowych

T. F A L K O W S K I

Warszawa, ulica W i d o k N r. 2 2 .
Telefon 504-93.

O braz jest zrobiony nadzwyczaj popraw 
nie i podoba się ogólnie.
Ikrą

N A U C Z Y C IE L K A
G im nazjów P a ń s tw o w y c h
w W ilnie
i d w u n a s t o le t n ią p r a k t y k ą ( s p e c j a l
n o ś ć ła c in a )

p o szu k u je z powodu wyjazdu
POSADY W SZKOLNICTWIE
prywatnem w Warszawie, względnie
innej odpowiedniej.
Znajomość języków: niemieckiego
i francuskiego, pisanie na maszynie.
Zgłaszać się osobiście lub telefonicz
nie do redakcji „Robotnika" od i*/*
do 3-ej i po 10 wieczorem.

PR E N U M E R U JĄ C

„ L O T
P O L S K I "
P O P IE R A C IE L. O. P. P .
Prenumerata roczna 12.— złotych —
P. K. O. 7860,

W arszaw a, DŁUGA 50.
USTAWODAWSTWO PRACY T.1

UM OW A
0 PRACĘ
PRACOWNIKÓW
UMYSŁOWYCH
Objaśnienia opracował

J ó z e f Z a g ro d z k i
Radca Min. Pracy i Op. SpoŁ
C e n a z ł . 3 .-

K SIĘGA RN IA ROBOTNICZA
W A R SZ A W A — W A R EC K A 9,

OSłoszenla Pnłefony, f
”
drobne lofoiw.’S
w wielkim wyl
POSADĘ

ma wszy opłacacle Szkolę S a 
m ochodow ą Inżyniera
Froma, Hoża 35. P rób
ne )azdy bezpłatnie.

oraz płyty najnow
nagrań n a dogo<
w arunkach po c<
najniższych p o
..Lutnia", M a r s
k o w s k a 68.

kroj
k ie
czym
row do konfekcji dziecinnej
nica — n a sam o ch o  oraz szwaczki z mode
dach szkolnych Kur lami. Nalewki 35/28.
sów H. Brylińskiego,
Warszawa. Jero zo lim -

PodsoOlno

aka ZL

Potrzebne
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Z OLIMPIADY AMSTERDAMSKIEJ

CO USŁYSZYMY

Nr. 221

HURAGAN W NIEMCZECH

PRZEZ W ARSZAWSKIE R A D J0
DZIŚ.

t •

13 00 — 13,10. Sygnał czaaw hejnał z wło
ży Marjacklej w Krakowie, komunikat k»tntcno-meteorologlczny 13,10—1500. Przer
wa. 15,00 — 15,30 Komunikaty: meteoro
logiczny gospodarczy, nadprogram. 15,30—
17 25. Przerwa. 17,25 — 17,50. Odczyt
..Znaczenie masażu dla sportow ca” 17,50—
18.00. Przerwa. 18 00 — 19,00. Audycja li
teracka. 19,00 — 19,20 Rozmaitości. 19 20
— 19,30. Przerwa. 19,30 — 19;55. Odczyt
.Rejestrow y zastaw
roJmcry". 19,55 —
20,15. Komunikat rolniczy. Nadprogram,
komunikaty. 20,15. Transmisja z Doliny
Szwajcarskiej koncertu orkiestry Filharmo
nii wars*., org. wespół z Polakiem Radjo
W przerw ie biuletyn ,,Me«oager Polooai®"
w jęz. franc. 22 00 — 22,30. Sygnał czasu,
komunikat lotniczo - meteorologiczny, ko
munikaty: P.A.T., policyjny sportowy, nad
program. 2230 — 23,30. Transmisja muzyki
tanecznej
JUTRO.
.
W o k o licy Ba mb erg a sz a la ł p rze d n a m il jo n y . Z djęcie n asze p rz e d sta w ia
13,00 — 13,10. Sygnał czasu, hejnał z w ie k ilk u dniam i o rk a n o n ie sły c h an ej m o w id o k la su p o d B am b erg iem p o h u ra 
ży Marjackicj w Krakowie, kom unikat lo t cy. S tr a ty są b. zn a cz n e i o b liczają je ganie.
niczo - meteorologiczny
1310 — 15,00.
ETHEL CATHERWOOD
Pi zerwa. 15,00 — 15,20. Komunikaty: me
teorologiczny, gospodarczy, nadprogram.
ńwiefcna le k k o a tie tk a k a n a d y jsk a , prze- p o b iła r e k o r d św ia to w y w sk o k u zw y i, 15,20 — 17,00. Przerwa. 17 00 — 17,25. Od
eywana ogólnie „ k ró lo w ą p ię k n o śc i", | o sią g ając 1.59 m e tra .
czyt „Przygody polskiej ekspedycji n* Amazwnee". 1725 — 17,50. Transmisja odczy
„OSTROŻNIE! — TYFUS".
tu z Wilna- 17,50 — 1800. Przerwa. 18,00—
Eljasz Samet i Abram Rappaport posia
19.00. K oncert popołudniowy. Muzyka lek  dają obaj składy z futram i na d L Nowika w wykonaniu orkiestry mandolinistów. n arskiej i obaj n-e czują do siebie zbytnie
Narodowy*
19,00 — 19,20. Rozmaitości. 1920 — 19,30. go sentymentu, co z punktu widzenia kon
o 8-ej „ S zczęście Frania"
31 P. P. WYGRYWA MARSZ SZLAKIEM rek (cztery długie wiosła), dystans 2000 Przerwa. 1930 — 19,55. Odczyt „O żeglar kurencji handlowej jest całkiem' zrozumiałe.
stwie".
19,55
—
20,15,
Komunikat
rolniczy
KADRÓWKI.
Aliści Samet czy to z powodu bardziej Letni
m-tr., zwyciężyła osada kaliska, w czasie
oraz transm isja z Krakowa notow ań giełdy ekspansywnego charakteru, czy też poproo 8-ej „Druga m łodość"
W csoraj odbył &ią trzeci etaip marszta 7 50; 3) w biega hamburek dwójek, dystans
zbożowej krakowskiej, nadprogram, komu j t j dlatego, że miał już dość konkurenta,
szlakiem kadrów ki Jędrzejów — Kielce 100 m tr. osiągnięto cza 6:15; 4) w biegu
nikaty. 20,15 K oncert wieczorny symfonicz w padł na pomysł całkiem oryginalny. Któ
(38 kkn.), przycaem startow ało 60 drużyn. sen,jorów czwórek, dystans 2000 mtr., czas
ny o rkiestry Fiłharmonjl Warsz., w espół z rejś nocy zamalował szyld sklepu RappaTeatr Narodowy. ,.Szczęście Frania”,
Zwyciężył 21 p. p. (3:42:00) przed 33 p. p. 8 :26 .
Pols-fciem* Kadjo. 22 00 — 22,30. Sygnał cza p o rta a na drzwiach nakleił k artę z gro
Teatr
Letni. „Druga młodość".
P -46:44) i 5 p.pu leg. (3:47:47).
Bardzo efektow ną atrakcją były pokazy su, komunikaty: lotnidźo-metcorologiczny,
źnym napisem: „Ostrożnie! — tyfus".
W konkurencji kobiecej: 1) Lwów (4:44:56), ratownicze.
Teatr Polski, ,Hokus - Pokus”.
P. A. T., policyjny, sportow y nadprogram.
Sąd Pokoju uznał ten sposób walki kon3) Jaro sław (4:49-27) 3) Łtick (4:56:41).
Teatr
Mały. „Praw dziwa miłość".
na s * .
kiw encyjnej za niezgodny z kodeksem ł
WIADOMOŚCI Z 0U M PJA D Y
W ogólnej klasyfikacji: 1) 21 p. p. (WacT
eatr
Praski. Dziś przedstaw ienie zawtes
skazał
Sam
eta
na
1
miesiąc
aresztu.
k s ię g a r n ia r o b o t n ic z a
•zaw a) 12:55:15 2) 33 p. p. (Łomża) 12:58:16,
OSTATECZNA KLASYFIKACJA LEKKIEJ
szone.
Juitro
, Halka".
Sąd
Odwoławczy
na
mocy
am
nestji
spra
W arszawa, W arecka 9
3) 5 p. p. leg. (Wilno) 13:16:31, 4) 42 p. p.
ATLETYKI.
wę umorzył
T ea tr „Qni Pro Quo”. Dziś rew ja p. t,
(Białystok) 13:35:23, 5) 36 p. p. (Warszawa)
posiada na składzie następujące czasopisma
„Rozruszaj się".
13-36:41.
O stateczna klasyfikacja lekkiej atletyki
MOJA PODOBIZNA JEST MOJĄ
socjalistyczne niemieckie:
Teatr Morskie Oko (ot. Jasna 3). W ielka
WŁASNOŚCIĄ.
'
Puhar M uszkiet* dla drużyny, która ma (licząc za pierw sze miejsce 6 pkt., a za ,.Pie B iich erw arte", „Die Geselłschaft",
sakrować będzie cały czas w zw artej ko szóste — 1 pkt.) przedstaw ia się następu „Der Kampl", ,.Der Klassenkampf", „SoziaT ak orzekła p. M alicka i w ystąpiła do rew ja letnia „To trzeba zobaczyć".
lumnie (wyłącznie dla drużyn strzeleckich) jąco: 1) ILS.A. 157 p. 2) Finlandia 81 p.,
„Czerwony Aa*. .P a n m inister na in
sądu przeciwko p, Kalmanowi, który zajmo
Is tis o h e Monatsfcefte".
3) Niemcy 66 p.. 4) K anada 57 p., 5) Srw ezdobył zespół Częstochowy.
w ał się bezprawnie produkowaniem i han# spekcji".
polecamy
cja 47 p., 6) Anglia 3® P , 7) Francja 26 p.,
(iłowaniem jej podobiznami.
Teatr Bagatela „Wesoły Ul". Rewja „Sm^
ZAWODY PŁYWACKIE I WIOŚLARSKIE
8) Japonja 20 p„ 9) Poł. Afryka 13 p. 10) numer specjalny ..Kampf‘u“, poświęcony
Sprawa ta wytoczona została na podsta wus Bagatela"!
POLICJI PAŃSTWOWEJ.
H clandja 8 p. 11) Norwegia 7 p., 12) Polska
Kongresowi w B-ukselli. Cena zł. 2.70
wie praw a autorskiego. Kalmanowi grozi
Teatr Regjooalny (ul- Czerwonego Krzy
W dniach 4 i 5 b. m. odhkjy się zawody 6 p., 13) Irlandia 6 p., dalej Haiti, W ęgry f
1 miesiąc aresztu i 10 ty». grzywny.
ża 20). W obec wielkiego powodzenia ja
pływ ackie i wioślarskie III Ogóflnokrajo- Chile po 5 p. W łochy 4 p., Szwajcaria 3 p.,
PREDSIĘBIORCZY SEKWESTRATOR.
kiem cieszy się sztuka . W esele n a K u r-1'
: wych Zawodów Sportowych Policji Pań Filipiny 3 p i Austcja 1 p., 20 państw bez 2 p ) i Argentyna,_ N orw eg a i Portugalja
(po 1 p.), 18 pań tw bez punktu.
Ja n Bardziński był sekw estratorem gmi piach", grana ona będzie codziennie przed
stwowej, przyczem osiągnięto następujące punktu.
ny W iąaownia pod W arszawą. Niedługo wyjazdem na tournee po Polsce. Początek
wyniki:
DROBNE WIADOMOŚCI.
DOTYCHCZASOWA PUNKTACJA
jednak spraw ow ał swój urząd, gdyż zaraz przedstaw ienia o godz. 8 i pół wiecz. Bile
100 mfcr. stylem dowolnym; 200 mir. sty
Na zawodach bok-erskich w A m sterda po miesiącu zebraną z p datków drogo ty wcześniej do nabycia w kiosku kurpiow
OLIMPIJSKA.
lem klasycznym oraz 100 mtr. na wznak —
mie Majohrzycki (wagą lekka) pokonał wego i szosowego sumę 6,200 zł. podzielił skim na roku A lei 3-go Maja i Nowego
wygrał *t. przód. T ratt, w czasie 1:31,1.
Dotychczasowa punktacja olimpijska po
W ęgra SabckVego a Głom (w. piórkowa) w ten sposób, iż 2 000 w płacił do kasy Światu.
3:47,8 i 1:47,5; 400 mtr, styl dowolny, czas dzień wczorajszy przedstaw ia ię następu
uległ Matinetienvu na punkty.
a
gminy, a 4,200 zł do swojej kieszeni... i
Luna Park w Ogrodzie Zoologicznym o7:43,8 i 1500 mtr. stył dowolny zwyciężył jąco: 1) U.S A. 62 p„ 2) FinLandja 47 p., 3)
**
umknął.
‘ warty codziennie od rana do północy. Dzil
*t post. Kukliński (Wilno czas 31:10.
*
Niemcy 47 p., 4) Francja 39 p. 5) Szwecja
Sąd Okręgowy skazał go na półtora roku program ątrakcyj i popisy ktdjaa i Cowbo
W skokach wieżowych i tram poliny 31 p. 6) Anglja 24 p., 7) H clandja 24 p„ 8)
Wczoraj o godz. 7 rano przybyła z Am
I. K.
pierw sze miejsce zajął post. Wójcicki z K anada 22 p., 9) W łochy 18 p., 10) Danja sterdam u Konopacka w raz z kobiecą grupą więzienia.
yów.
wojew. Lwowskiego.
12 p., dalej Węgry i Szwajcaria po 10 Aus olimpijską.
• *
Drugą częścią zawodów były biegi łodzi. tria i Estonja po 9 p., Polska 7 pkt. (15 miej•
Biegów było cztery z których: 1) w biega sce), Egipt (6 p ), Japonja (5 p.) Irlandia,
M istrz olimpijski na florety. Gaud in, wy
WIEDZA — TO POTĘGA, POTĘGA — TO WIEDZA
baraburek, na dystansie 100 mtr., osiągnię Poł. Afryka, Luxemburg, Czechosłowacja grał również w konkursie na szpady, bijąc
to czas 6:59 (bez sternika); 2) w biegu czwó A ustralia (po 3 p.l, H aiti Belgia, Chile (po w finale Bucharda i Caiman*.
ZAKŁADAJCIE WSZĘDZIE ODDZIAŁY T. U. R.

Z sądów.

Dziś w teatrach miejskich

ZE SPORTU

P A W E Ł MORAND.

E X C E L S IO R
( Dokończenie ).
— Wbiłeś sobie ćwieka do gło
wy. Jeżeli mówię ci, że to moja pier
wotna skóra z powodu tańca...
— Nieprawda, Dziś nie tańczyłaś.
Gdzie prawda, wiesz samą, i Alma
wie, a za kilka dni wszyscy będą wie
dzieli. Wracasz do skóry murzyń
skiej. Skóra rodzi się i umiera. Nie
twoja w tern wina. Nikt nie jest pe
wny skóry swojej.
Puli załamała ręce. Złamała się
wpół. I w blasku lampy widać było
wyraźnie, że w okolicach stosu pa
cierzowego skóra staw ała się ciem
niejsza. W okolicach szyi skóra jakgdyby była popękana.
— Nie chcę wrócić do ExcelsiorL
Jestem zaręczona!
— Nie na długo!
— Dobrze przewidziałam: jesteś
my ukarani za naszą pychę! — w est
chnęła ciotka.
— Gdybyśmy wzięli murzynkę do
obsługi, przy stole każdyby widział,
do jakiego stopnia jesteśmy biali —
mówi Alana.
— Nie chcę opuścić Bobbia — pła
cze Puli.
— Wolisz, żeby nas ukamienowali,
walali w błocie i w smole, a obwalanych w smole nurzali w pierzach! Oto

czego chcesz! Zaś 6tarzy umrą tam ze
wstydu.
— B... B... Dobrze!
Ciotka wtrąciła się do rozmowy:
— Słyszałam o czarowniku...
— Będzie jeszcze gorzej. Puli sta
nie się koloru kasztanów. Później zo
stanie czarna jak sadza. Widziałem
już taki wypadek w przytułku w No
wym Orleanie. Murzynka jak sroka...
Zanim to nastąpi, Puli więcej na ulicę
nie wyjdzie. Będzie jadła w swoim po
koiku, kiedy goście będą.— A tańce?...
— Macie radio—
— Dosyć!
— Ach, gdybyśmy nie byli odje
chali z Excelsior przed wschodem
księżyca — wzdychała ciotka — nigdyby nieszczęście takie nie byłoby
nas spotkało.
Herbata u Klem'ow.
Nikt nie mówi o niczem, jak tylko
o zniknięciu Puli.
— Brat ją więzi... Chodzi o spadek.
— Mówią, że głowa jest dotknięta
trądem...
— Mówią, że dostała obłędu... Szu
ka pielęgniarki.
— Na wszelki wypadek Bobbie od
jechał do Harward, przyrzekł mi, że
nie będzie do niej pisał i że zapom
ni — mówi surowo pani Klemowa.

TEATR I MUZYKA

Prawda jest jak gorączka zaraźli
wa. Koło Bożego Narodzenia całe
miasteczko wiedziało. Bloomowie zo
stali Włochami, podejTzanemi komu
nistami. Wreszcie zostali murzynami,
czarnemi murzynami, którzy się byli
wkręcili do najlepszego towarzystwa!
Nie małej trzeba bezczelności, aby
wziąć Cornelius Creek za wioszczynę
murzyńską a r e z y d e n c j ę Klemów za
pałac plantatora... Rodzice pewnie nie
umieją się podpisać. I to posiada sa
mochód! Muł nie wystarczy! I jeszcze
katolicy!
— Trzeba uciekać —r- wołała ciot
ka i zabierała się do pakowania manatków.
Ciotka pamiętała Południe i drze
wa z wiszącymi n a nich Czarnymi.
Alma chciałaby wrócić poprostu do
Excelsior. Marzyła o pokoiku, który
wychodził na garaż karawanów, Ma
rzyła o czystem niebie Georgji, o pal
mach. Puli myślała o pięknych latach
spędzonych w szkole nowoorleańskiej, o siostrach, które ją uczyły, o
laboratorjum chemicznem, o chłop
cach bawiących się w piłkę nożną...
Dziś jest już zupełną mulatką. Skąd
się to wzięło? Co za dziwne kaprysy
skóry. Co za dziwna alchemja krwi.
Czyż to jej wina, czy rasy, czy jakichś
dziwnych namiętności rządzących
ciałkami krwi ludzkiej?
Wykreślono Bloomów z klubu gol
fowego. Dano znać, aby nie przycho

dzili do Comelius-Hotel. W kościele
pastor wygłosił kazanie, w którem
dowodził, że aniołowie biali nie mo
gą spotykać się w niebie z aniołami
czarnymi.
Oktawjusz zaciskał zęby.
Jeden za drugim dostawcy wypo
wiadali służbę, dowodząc, że nie mo
gą obsługiwać willi. Co dnia poczta
przynosiła nakaz opuszczenia miasta.
— Jeżeli tak, to zostaniemy. Na
piszę do starych.
Najął służbę murzyńską, a gdy mu
odmówili jadła w restauracji, zaskar
żył restauratorów do sądu. Rasa biała
uznała postępowanie takie jako wy
zwanie. Okna w willi zostały rozbite
przy pomocy cegieł i browningów.
Bloomowie nad ranem pędzili do Bal
timore po wiktuały. Pewnego dnia,
po powrocie — nie zastali już domu,
tylko gromady cegieł i kamieni. Prze
stali tedy wychodzić na ulicę, jedli
tylko to, co się rodziło w korniku,
siedzieli cicho, ale nie ustępowali.
Ich szczęście było, że Cornelius
Creek nie posiada przedmieścia, że
wściekłość tłumu nie daje się tu zor
ganizować. Pan Sędzia Klem wygra
żał tylko pięściami. Jego przyjaciele
także. Trwało to całą zimę.
Na wiosnę cena gruntu zaczęła spa
dać. Biali zaczęli się wynosić, gdy
Czarni postanowili zostać na miejscu.
Na początku lata gruchnęła wiado
mość, że dom sędziego jest do wyna

jęcia. To znaczy, że sędzia ustępuje.
Na jesieni wszystko było na sprzed
daż. Oktawjusz kupował wszystko!
naokoło. Pewnego razu pojechał doi
New Yorku, rozgadał z Czarnymi
mieszkającymi na przedmieściu Har
lem, przedstawił plan. Postanowił po
wołać do życia plażę morską wyłącz
nie przeznaczoną dla Czarnych: zaba
wy, cyrk, kąpiele morskie gorące.
Nowobogaccy Harlemu, Chicago i in-'
nych wielkich miast, właściciele oszczędności z czasów wojny —■ dali
się pociągnąć. Wielki dziennik mu*:
rzyński poparł inicjatywę z całej siły.
Dziś Oktawjusz Bloom jest miljone^
rem. Od rana pali najdroższe cygar*
Texas'u. Kupił rezydencję sędziegoMac Kłema. Mówi co chwila: „my
Czarni..." Posiada podobno dwa miljony dolarów. Puli wyszła za mąż za
adwokata z Nowego Orleanu.
Żadne z nich nie zna właściwej
przyczyny powddzenia. Olto ciotka
zaszyła każdemu oddzielnie po świę
tej laleczce do ubrania. Pani Bloom
żyje jeszcze. Od wczesnego rana
śpiewa w łóżku stare piosenki kreolskie, a między innemi słynną piosen
kę: Ach! Tinkutul Jest to skarga mu
latki, która chciałaby zostać Białą,
ale nie może znaleźć właściwego my
dła.
Przeł. Henryk BezmaskL

WARUNKI PRENUMERATY: w W arszawie z odnoszeniem mie rięcznie zł. 5.40, bez odnoszenia zł. 4.70, na prowincji miesięcznie zł. 5.40, zagranicą zł. 8.— Za zmianę
adresu 50 gr. CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz wysokości 1 milimetra w tekście gr. 50, zwyczajne gr. 20, komunikaty i nadesłane gr. 80, nekrologi do 60 mm. gr. 20, powyżej 60 mm.
30, drobne za wvraz gr. 20. Poszukiwanie i zaofiarowanie pracy o 50 proc. taniej. Ogłoszenia tabelaryczne i fantazyjne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia zagraniczne o 50 proc.
drożę). Układ ogłoszeń w tekście 5-szpaltowy, układ zwyczajnych — 10 szpaltowy. Za terminowy druk ogłoszeń Administracja nie odpowiada.
Redaktor naczelny MIECZYSŁAW NIEDZIAŁKOWSKI.
Odbito

Redaktor odpowiedzialny MARJAN MURAWSKL . Wydawca RADA NACZELNA P. P. S.
druk. -Robotnika”, Warecka 7.

