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W dniach 24 i 25 lutego odbędą się posiedzenia Rady Naczelnej P.P.S.
Początek obrad w niedzielę 24 lutego o godz. U rano w lokalu Z. P. P. >S. w Sejmie.
projekt

B. B. w OŚWIETLENIU
JEJ TWÓRCÓW
„Rurjer Poranny" doniósł, że wy
łącznymi twórcami projektu konstyjtucyjnego B. B. są posłowie Jan Pił
sudski i Wacław Makowski, zalicza' lący się do demokratycznego odłamu
B. B.
Trudno tu mówić o jakiejś twórczo
ści. Było to ciężkie, niewdzięczne rze
miosło przystrojenia reakcyjnych za
mysłów w pozory demokratyczne, uz
godnienia wyłączających się wzajem
nie stanowisk. W rezultacie otrzyma
no elaborat, pełen fałszu i nieszczerości.
Prasa mało zwróciła uwagi na prze
mówienie prof. Makowskiego na kon
ferencji prasowej, zwołanej przez
pos. Sławka. A przecież ten komen
tarz jest świadectwem zupełnej bez
radności i konfuzji jednego z dwóch
twórców projektu B. B.
Prof. Makowski zaczął od tego, źe
projekt B. B. odrzuca „metafizyczny"
podział na władzę ustawodawczą, wy
konawczą i sądowniczą. Ale tą „me
tafizyką" żyje Zachód Europy i jakoś
wcale się ma z nią nieźle. Tej „meta
fizyki” domagali się zresztą także sa
nacyjni wrogowie konstytucji marco
wej, zarzucając jej przerost „sejmo
wi władztwa".
A cóż projekt B. B. przeciwstawia
owej „metafizyce?" Przeciwstawia
pogląd, że: źródłem władzy w Rze
czypospolitej Polskiej jest naród, że
prawem naczelnem dobro Państwa,
źe najwyższym przedstawicielem wła
dzy w Państwie jest Prezydent Rzplitej.
Trzy zdania, pełne niejasności i
„metafizyki".
Czy źródłem władzy ma być tylko
naród polski, czy też ogół obywateli?
Pojecie „dobra państwa" jest tak
rozległe, że każdy może je rozumieć,
jak mu się podoba, co widać już cho
ciażby z komentarzy projektu B. B.
przez różne jego odłamy. Jest to fra
zes „metafizyczny , mający tuszować
wady i sprzeczności projektu.
Prezydent ma być naiwyższym
przedstawicielem władzy w Państwie.
A tymczasem z dalszych artykułów
projektu wynika, że nie jest on przed,
stawicielem władzy, lecz samą wła
dzą, wyposażoną w iście dyktatorskie
przywileje. Władza ta idzie tak dale
ko, że naród, który miał być źródłem
władzy, staje się przedmiotem tejże
władzy! Prawdziwa „metafizyka"!
Prof. Makowski sam nie wie jak so
bie poradzić z tym wybujałym tworem
prezydentem — i raz nazywa go
„pośrednikiem i superarbitrem" mię
dzy parlamentem a władzą admini
stracyjną, drugi raz: „jednym z czyn
ników stanowienia praw publicznych
i prywatnych, działającym łącznie z
parlamentem , trzeci raz znowu:
„czynnikiem łączącym i koordynują
cym między sejmem a rządem. Każ
dy rozumie, że pojęcia te nie pokrywają się ze sobą, a kłócą się całkowicie z pojęciem przedstawicielstwa
władzy.
Jeszcze słówko o parlamencie,
j . • Makowski twierdzi, że odpowie
dzialność parlamentarną rządu uza
leżniono od tego, aby większość oba
lająca rząd była „jednocześnie więk
szością pozytywnie zdolną do utwo
rzenia nowego rządu". Otóż podobnej
gwarancji projekt B. B. wcale nie za
w ieraj zawierać nie może. Większość
obalająca rząd może być złożona z
elementów sprzecznych, niezdolnych
do utworzenia nowego rządu. Rząd
może być obalony np. przez prawicę i
lewicę, ale nowego rządu one nie utworzą.

Z. P. P. s.

ZEMSTA PRIMO OE R1VERY
Wiedeń, 20 lutego (PAT). „United
Press” donosi z Madrytu, źe Primo
de Rivera osiągnął nowy wielki suk
ces: mianowicie, król Alfons podpi
sał na jego życzenie dekret, rozwią
zujący hiszpański korpus artylerji, a
to z tego powodu, iż korpus ten był
największym przeciwnikiem Primo
de Rivery.

wany. Wszyscy oficerowie rozwiązanego
korpnsa artylerji będą z dniem dzisiejszym
uważani za osoby cywilne I pozbawieni
pensji oraz prawa noszenia mandara aż do
chwili ewentualnego ponownego przyjęcia
do armji, Ci, którzy złożą prośby o ponow
ne przyjęcie do armji, będą musieli złożyć
przysięgę na wierność i posłuszeństwo oj
czyźnie, królowi i rządowi

Dziś o godz. 5-ej po poł. punktualnie I Na porządku dziennym: spraw a rewłodbędzie sie posiedzenie plenarne Z. P. [ zji Konstytucji.
P, S.
*
Prerydjum,

DO NAUCZYCIELI SZK 0Ł POWSZECHNYCH

W niedzielę 24 lutego o godz. 10 i pół odczyt bezpłatny tow. posła H. Liberrano w lokalu „Robotnika" ul. W arec mana na tem at STANOWISKO P. P. S.
ka 7, odbędzie się staraniem Koła P. P. WOBEC ZMIANY KONSTYTUCJI.
Madryt, 20 lutego (PAT). Dziennik orzę.
Zarząd Koła P. P. S.
Berlin, 20 lutego (PAT). »,Vossi- S. Nauczycieli Szkół Powszechnych
dowy ogłasza dekret o rozwiązania tym- sche Ztg.“ donosi z Henday o aresz
Nauczycieli Szkół Powszechnych.
czasowem korpusu artylerii oraz o tymcza- towaniu tam generała artylerji ma
sowem zamknięcia akademji artyleryjskiej. dryckiej Haro- Jednocześnie _miało
Dekret postanawia, że korpus artylerji zo być aresztoawnych wielu oficerów
stanie do dnia 1-go czerwca zreorganizo i dziennikarzy.
Wczoraj policja skonfiskowała — z 24 lutego.
Powodu konfiskaty nie podano,
polecenia Komisarjatu Rządu — zeszyt
Do sprawy tej powrócimy.
„Pobudki", który miał się ukazać w dn.

„POBUDKA" ZNOWU SKONFISKOWANA

NIEPRAWDOPODOBNA POGŁOSKA

Londyn, 20 lutego (AW). W tutej
szych kołach politycznych rozeszły
się pogłoski jakoby b. premjer i lea
der Partji Pracy Macdonald miał
złożyć w najbliższym czasie kierow

nictwo partji w związku ze stale
pogarszającym się stanem zdrowia.
Niektóre pisma ranne jak ..Daily
Expres" podały tę wiadomość.
PIERWSZY POLSKI TEATR R O B O T N I C Z Y W WARSZAWIE

„ATENEUM"

w p ięk n ej sali te a tra ln e j Z.Z.K. przy ul. C zerw onego Krzyża 20

STANY ZJEDNOCZONE PRZYSTĄPIĄ
DO MIĘDZYN. TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI

Dziś, w czwartek, dn. 21 lutego, o go dz. 8 wieczorem, wesoła komedia

Nov-y York. 20 lutego (AW). Pod
sekretarz stanu Kellog rozesłał w
dniu wczorajszym do wszystkich po
selstw państw należących do Mię
dzynarodowego Trybunału Sprawie
dliwości w Hadze i akredytowanych
przy rządzie Stanów Zjednoczonych,
notę, zawiadamiającą o gotowości
przysfanienia Stanów Zjednoczonych
do Międzynarodowego Trybunału

W piątek i sobotę

Sprawiedliwości. Kellog podkreśla
w nocie, iż życzeniem rządu amery
kańskiego jest znalezienie odpowie
dniej formułki prawnej umożliwiają
cej Międzynarodowemu Trybunałowi
Sprawiedliwości zwracania się każ
dorazowo do rządu amerykańskiego
o ile trybuna! będzie rozpatrywał
sprawy dotyczące interesów Ame
ryki.

ZAMACH HA POLSKIEGO KONSULA
Paryż, 20 lutego. (PAT.). Wczoraj
dokonano na ulicy zamachu na konsula
generalnego Polski, Karola Poznańskie
go. Jakiś osobnik, prawdopodobnie Po

lak, rzucił się z nożem na konsula, k tó 
ry szczęśliwie uniknął ciosu. Napastni
ka aresztowano. Przyznał się on do
zbrodni, śledztwo w toku.

URLOP CZICZERINA PRZEDŁUŻONY
Berlin, 20 lutego. (A. W.). Według przedłużony ze względu na zły stan je
nadeszłych tu wiadomości z Moskwy, go zdrowia na przeciąg dalszych trzech
urlop wypoczynkowy Cziczerina został miesięcy.

REWOLUCJA W MEKSYKU
Wiedeń, 20 lutego. (PAT.). D zielni
ki donoszą z Nowego Jorku: W kołach
Waszyngtonu sądzą, że prezydent Coolidge zarządzi zamknięcie granicy M ek
syku dla transportów broni i amunicji.

■wx

NA*

Pos. Piłsudski twierdzi, że „zdoby
cze demokracji *w projekcie B. B. nie
zostały naruszone, ale zaraz dodaje,
że projekt „uszczupla w pewnym (!)
stopniu uprawnienia przedstawicieli
narodu, przerzucając je na prezyden
ta". Więc zdobycze demokracji jed
nak w „pewnym" stopniu zostały na
ruszone! Że nie można utożsamiać
władzy jednostki z władzą parlamen
tu, chociażby jedna jak druga z tego
samego wypływała źródła — wyjaś
nił już w „Robotniku" tow. Próchnik.
Pos. Piłsudski usprawiedliwia
podniesienie cenzusu wieku o 3 lata
tem, że aczkolwiek prawo uznaje 21
lat jako „wiek całkowitej zdolności
działania w zakresie zarządzenia
własnym majątkiem lub w zakresie
odpowiedzialności karnej", to je
dnak, gdy „chodzi o zagadnienia wyż
szego rzędu, dotyczące pełni rozumie
nia interesów nietylko całego narodu
własnego, ale i układu stosunków i za
interesowań międzynarodowych", na
leży podnieść granicę wieku. ^
Wolne żarty, panie pośle i sędzio!
Gdybyśmy tak poddali egzaminowi
starszych wyborców na ^temat „za
gadnień wyższego rzędu , na temat
„pełni rozumienia" interesów całego
narodu i zainteresowań międzynaro
dowych — otrzymalibyśmy wyniki oW „Słowie" wileńskiem ukazał się płakane. W kraju analfabetów sta
wywiad z p. Janem Piłsudskim, dru- wiać podobne żądania — czyż to nie
jgim współtwórcą projektu B. B.
„metafizyka"?

„ZŁAMANA DRABINA1'
„DZWONY K0RNEWILSKIE"

ORGANIZACJA P.P.S. NA GÓRNYM SLĄSKU
W OBRONIE AUT0N0MJI
W związku z rozwiązaniem Sejmu
Śląskiego i wytworzoną stąd sytuacją
polityczną Egzekutywa OKR. PPS zwo
łała posiedzenie pełnego Okręgowego
Komitetu Robotniczego.
Po referacie tow. Czajora o sytuacji
politycznej na Śląsku oraz trzygodzin
nej wszechstronnej dyskusji, w której
zabierali głos prawie wszyscy obecni
podjęto jednogłośnie na wniosek tow.
Kawalca następującą uchwałę:
„Okręgowy Komitet Robotniczy Pol
skiej Partji Socjalistycznej w Katowi
cach na posiedzeniu swem dnia 18 lute
go 1929, po wszechstronnem omówienia
sytuacji politycznej, jaka wytworzyła

Zarządzenie to skierowane będzie prze
ciwko ruchowi rewolucyjnemu w Mek
syku. Rząd m e k s y k a ń s k i zarządził mo
Praga, 20 lutego. (PAT.J. Minister
bilizację wojska w stanach środkowych i
południowych.
oświaty Hodża podał się z powodu złe
go stanu zdrowia do dymisji, k tóra zo
Śmiemy twierdzić coś wręcz prze stała przyjęta. Następcą jego mianowa
ciwnego: raczej ludzie młodzi w wie ny został poseł dr. Stefanek, również
ku 20 — 25 lat, nie obarczeni rodziną Słowak. Poseł Stefanek, z zawodu
■1
i sprawami domowemi, skłonni są zaj dziennikarz,
organizował po wojnie

się w związku z rozwiązaniem Sejmu
Śląskiego, oraz wobec przejawiających
się tendencyj do pogwałcenia autonomji,
stwierdza, że obecna autonomja została
nadana Śląskowi za oi’am e wystąpienie
ludności naszej w okresie plebiscyto
wym i w czasie powstań.
Okręgowy Komitet Robotniczy PPS.
w Katowicach stwierdza dalej, że autonomja ta jest Śląskowi potrzebną ze
względu na odrębne tutejsze stosunki.
O. K. R. PPS. ostrzega zatem przed
zakusami niepoczytalnych czynników,
które zmierzają okroić autooomję Ślą
ska lub wręcz ją zniszczyć.

WSROD S Ł 0W A K 0W

mować się zagadnieniami wyższego
rzędu. Zresztą kto jest odpowiedzial
ny prawnie za swe czyny, kto może
zarządzać majątkiem, kto jest zdolny
do służby wojskowej i ma obowiązek
obrony kraju, kto płaci podatki —
ten nie może być pozbawiony pr*wa
głosowania. Wymaga tego logika i
sprawiedliwość.
Wydaje się, jakoby jednym z mo
tywów podniesienia cenzusu wieku
był wzgląd na to„ że obdarzając pra
wem głosu wojsko, nie chciano niem
obdarzyć żołnierzy. Pozbawia się gło
su dziesiątki tysięcy pełnoletnich oby
wateli, a obdarza się garstkę podofi
cerów i oficerów.
P. Piłsudski twierdzi, że zawodowi
wojskowi zespolą się przez to z ca
łym narodem. Ależ wybory to walka
partyj i haseł. Albo więc ta walka
przeniesie się też do armji, co nie
wyjdzie jej na dobre, albo też akt
wyborczy wojskowych będzie tylko
głosowaniem na kandydatów rządo
wych, ale to nie przyczyni się do ze
spolenia armji z całym narodem.
I tu więc „metafizyka" — b. pośle
dniego gatunku.
J. M. B.

szkolnictwo na Słowaczyżnie.
Praga, 20 lutego. (PAT.). Według do
niesień prasy, minister unifikacji Gawik,
który złożył swą tekę do dyspozycji słowackiege stronnictwa ludowego, będzie
musiał również na żądanie stronnictwa
złożyć mandat poselski.

0 ZAMIESZKANIE TROCKIEGO W NIEMCZECH
Berlin, 20 lutego. (PAT.). Nacjonali
styczna „Boerscn Zeitung" donosi z
Konstantynopola, że władze sowieckie
nie będą popierały urzędowo prośby
Trockiego o wyjazd do Niemiec. Praw-

dopodobnem jest natomiast, że rząd i
wiecki tylko nieoficjalnie zwróci się
ambasadora niemieckiego w Moskwie
uwzględnienie prośby Trockiego.

OSTATNIE WIADOMOŚCI 0 KATASTROFIE
KOLEJOWEJ
N. York, 20 lu u s » (PAT.). W sprawie wczorajszego pożaru na kolei pod
ziemnej rozpoczęte zostało śledztwo.
12 osób pokaleczonych odłamkami szyb
i stratowanych znajduje się jeszcze w
szpitalu, natom iast 200 osób, lekko za
trutych gazami i kontuzjowanych, po
otrzymaniu pierwszej pomocy lekarskiej
udało się o własnych siłach do domów.
Tor kolejowy w miejscu, gdzie ■wydarzy

ła się katastrofa, był zalany smarem,
który zapalił się od iskry w czasie ha
mowania pociągu, lub też od papierosa,
rzuconego na tor. Pożar, jak przypu
szczają, spowodował krótkie spęcie, za
trzymując j>ociąg po przebyciu połowy
przestrzeni, objętej pożarem. (Poprze
dnie bardziej alarmujące wiadomości
umieściliśmy w rubryce „Co słychać na
świecie" Red.).

TOW. ALTER W AMERYCE
New York, 20 lutego (PAT). Z> A. T. do w charakterze wysłannika Centralnego
nosi: Na okręcie „Majestic" przybył tu ra roitetu Bundu.
dny m. et. Warszawy tow. Wiktor Alter

Str. 2
Z8LISKA I ZDALEKA

NA POCZCIE

Nr. 51

„ROBOTNIK", czwartek, 21 lutego 1929,

PARLAMENT RZECZYPOSPOLITEJ
P r a c e K o m isy jn e S ejm u i S e n a tu

W natłoczonym urzędzie pocztowym,
czekając w kolejce, z natury rzeczy mo
wa jest o niedomaganiach pocztowych...
Po dyskusji w Sejmie niedomagania te
stały się bardzo popularne. Wszyscy o
nich mówią. Może to najlepsza droga,
Pos. Kościolkowskl, jako przewodniczący
aby stały się mniejsze albo poprostu zni
otwiera posiedzenie, oświadczając, że ponie
knęły...
Ąle zaczęliśmy z sąsiadem mówić o waż na porządku dziennym jest sprawa vopoczcie a ie ogonek był długi, tedy roz ! tum nieufności dla przewodniczącego Komi
mowa wydłużyła się i stała się tak cie sji, przeto wzywa wnioskodawców o posta
kawa, żeśmy ją skończyli na trzeciej wienie formalnego wniosku.
Pos. Stefan Dąbrowski (Klub Nar.), za
ulicy.
.... — Czy Pan widział nowe znaczki biera głos i w dłuższym wywodzie uzasad
pocztowe? Rzecz zadziwiająca! Co parę nia wniosek, poddający krytyce postępowa
miesięcy mamy nowe znaczki pocztowe, nie przewodniczącego ale bez votum nieuf
a ca nowy znaczek, jest brzydszy od ności.
Tow, dr. Liberman oświadcza, że przed
poprzednika. Mówiono o tern w prasie,
miotem
obrad nie może być kwest ja votum
mówiono na komisjach sejmowych. Nie
ma widać sposobu, aby pobudzić twór nieufności dla przewodniczącego, mimo, że
czość malarską i rysowniczą. Jak pięk tenże kierując się ubocznymi względami, do
nym jest znaczek francuski, wyobrażają puścił się naruszenia przepisów regulaminu.
Przewodnictwo Komisji wypływa z wzaje
cy kobietę w czapce frygijskiej siejącą
mnego
ustosunkowania się sił stronnictw w
na świat zboże. Ma to zapewne wyobra
Sejmie
i jest aktem porozumienia między
żać Rępublikę francuską siejącą na świat
ideę francuskie. Jest to utwór artysty klubami, który nie może być zerwany jedno
czny wielkiej wartości, jako dzieło sztu stronnie. Z tego tytułu przewodnictwo Ko
ki i jako dzieło propagandy francuskiej. misji Wojskowej przypada Klubowi B. B.
Nasze znaczki wyobrażają portrety, ale W. R„ którego poseł Kościałkowski jest
niczego podobnego do znaczka francus członkiem. Z tym faktem musimy się liczyć,
kiego światu nie dały dotychczas. Kolo bo inaczej obaliłoby to cały system prac w
ry znaczków naszych są brzydkie: ciem Sejmie. Z tego powodu już na posiedzeniu
ne i nie uderzające nerwów wzroko zwołanem przez gen. Ro/ę żądał otwarcia dy
wych. Znaczki są ciemne, zamazane, skusji nad votum nieufności na następnem
dopiero posiedzeniu.
pod względem papieru nieznośne.
Tow. dr. Liberman w dalszym ciągu swego
— Czy Pan pamięta znaczki Litwy przemówienia odczytuje oświadczenie, które
Środkowej? Państwo to trwało krótko, na pełnej Izbie w toku dyskusji budżetowej
ale w pamięci filatelistów zapisało się złożył pos. Kościałkowski, z którego to ona zawsze. Miało przepiękne znaczki świadczenis wynika, że Ministerjum Spraw
pocztowe. Podobno rysował je Ruszczyc. Wojskowych „nie życzy sobie" odbyc;a po
Przecież i my posiadamy swoich Rusz- siedzenia Komisji Wojskowej w sprawie
czyców. Przysłano mi z Wilna,' kolekcję wniosku Klubu Nar., bo samo opracowuje
tych znaczków i napisałem o nich arty- szerszy projekt ustawy f że p. Kościałkow
kuł (w „Robotniku"). Napisałem ze ski dopóty nie zwoła posiedzenia Komisji,
wzruszeniem, bo znaozki były napraw dopóki nie będzie miał pewności, że przyj
dę piękne i rozrzewniające krajobrazem dzie na nie przedstawiciel Min. Spraw Woj
swoim, szlachetnością i subtelnością li- skowych.
nji, delikatnością pejzażu. Ale nie bu
Tow. dr. Liberman oświadcza, że ani Sejm,
dziły zazdrości w naszych dygnitarzach ani Komisja nie stoją pod rozkazami p. Mi
pocztowych.... Niekiedy zazdrość jest nistra Spraw Wojsk, i że dla p. Kościałpożyteczna. Nasi dygnitarze uważają, kowskiego jako przewodniczącego Komisji
że to co jest, jest doskonałe, a nasi ma decydującą powinna być wola Sejmu i więk
larze nie zajmują się takiemi drobnost szości Komisji. Jeśli chciał usunąć wniosek
kami, jak znaczek pocztowy....
Klubu Naród, z pod obrad, to powinien był
Przyczepił się ktoś trzeci, kto pod przedewszystkiem otrzymać na to zgodę Ko
słnehiwał rozmowy naszej na poczcie. misji.
— Panowie mówią o niedomaganiach
poczty. Jeżeli wolno, dodałbym jeden
szczegół. Czy Panowie mówili już o po
czcie wiejskiej?
Wczoraj odbyło się pod przewodnict
Był niegdyś w Niemczech minister wem tow. Czapińskiego posiedzenie Ko
poczty Stepham. Zaczął karjerę swoją misji Konstytucyjnej, poświęcone dalszemu
od pocztyljona. Długie lata był mini ciągowi szczegółowej dyskusji nad ustawą
strem. Słyszałem go kiedyś w parlamen o zgromadzeniach.
cie Rzeszy, gdy opowiadał, że ideałem
Szczegółową debatę przeprowadzono nad
jego doprowadzić pocztę do takiego sta szeregiem dalszych artykułów, poczynając
nu rzeczy, aby list wysłany z Berlina od ósmego, a kończąc na dwunastym włą
tegoż dnia jeszcze mógł być doręczony cznie. Zgłoszono wielką ilość poprawek,
w każdej miejscowości niemieckiej.
które będą odgłosowane po zakończeniu ca
— Czy dopiął celu?
łej dyskusji szczegółowej w drugim czyta
— Nie wiem, ale wiem, że u nas w niu.
Wielkopolsce i na Pomorzu, to znaczy
Nasi tow. tow, Chodyński, Kronig i dr.
na ziemiach dawnego zaboru Pruskiego Lieberman zabierali głos w dyskusji, sta
co dnia w każdej wsi oglądamy poczty- wiając niektóre poprawki.
Najbardziej ożywioną debatę wywołała
Ijona. Roznosi listy, wrzuca je do skrzyn
ki, sprzedaje znaczki, wypłaca pieniądze, kwestja, czy i o ile t. zw. „gospodarz"
przyjmuje listy ekspresowe i polecone. zgromadzenia ma prawo używać obecnych
Musiał ten Stephan coś nieooś urzeczy na zgromadzeniu przedstawicieli policji do
wistnić ze swoich snów pocztowych, a zapewnienia posłuchu dla swoich zarządzeń
myśmy jeszcze nie rozszerzyli zbawien w granicach omawianej ustawy.
Pos. W rona (Str. Chł.) zgłosił poprawkę,
nych jego metod na stosunki, panujące
na ziemiach innych ęaborów.
— Czemu władze pocztowe o tym nie
myślą? Cóż to byłaby za cudowna rzecz.
Co dzień na wsi listy, świeża gazeta.
Podkomisja Administracyjna
obraduje
Zdarzyło mi się wysłać pieniądze do codziennie pod przewodnictwem pos. dra
Krakowa Zostały wypłacone na szóstą Putka nad Ł, zw. małemi ustawami satnodzień. Interwenfowałem u ministra. Po rządowerai dla Małopolski.
dwu miesiącach otrzymałem odpowiedź
Dzisiaj podkomisja zakończy prace nad
urzędową. Wszystko jest w porządku! tymczasową ustawą o reprezentacji powiaByły dwa święta- Poczta nie miała pie
niędzy. Dzielnica jest daleką. Utarli mi
nosa, a naozelnik, który mi tę odpowiedź
doręczał, sentencjonalnie pouczał: po co
Sejmowa Komisja Zegraniczna doprowa
pan się skarży, jak nie doręczył, to nie dziła do końca dyskusję nad oświadcze
mógł inaczej.
niem p. ministra Zaleskiego. Zabierali głos
— A pieniądze za przesyłkę bierze posłowie Palijiw, Jeremicz,
omawiając
cie? — warknąłem.
stosunki mniejszościowe. W tej samej ma— Bierzemy. Przecież nie dla siebie torji przemawiał poseł Okidicz (B. B.).
bierzemy.
Po przemówieniu posła Harniewicza za j
Uważam nawet, że za duto bierze brał głos minister Zaleski, który po dłużcie. Gdybyście tak wiele nie brali za Ii- szem przemówieniu odpowiedział na zwró
sty i za depsze, wzmógłby się bardzo o- cone do niego zapytania i uwagi w ciągu
brót pocztowy w Polsce.
całego trwania dyskusji. Minister poruszył
W takim razie trzeba było powię* ważniejsze spraw y bieżące, ewakuację N ad.
kszyć w dwójnasób ilość urzędników po renji, będącą w toku, i zaznaczył ogólna
cztowych. My wszyscy jesteśmy prze dążenia do pokojowego rozwoju stosun
ciążeni pracą.
ków.
— Stare m etody! Trzeba pracę zra
Podkreślił dalej czynne zainteresowanie
cjonalizować....
Ministerjum sprawami Dalekiego Wscho
— Cóż to za nowy wyraz. Panowie du, które znajduje swój wyraz w stworze
tylko myślą o tym, jakby na nas większe niu misji politycznej w Nankinie oraz w
obowiązki wkładać,...
próbach rozszerzenia na ten teren traktoDoszliśmy do stacji tramwaju. Trze tn handlowego, zawartego dotąd tylko z
ba było rozstać się. Dziś przypomniałem Chinami północnemi. W stosunku do Rosji
sobie rozmowę. Ona zawsze jest aktual sowieckiej istnieje całkowita gotowość do
zawarcia w razie możliwości traktatu a r
na.
bitrażowego. Co się zaś tyczy zwrotu oHenryk Bezmaski.

ZLIKWIDOWANIE ZATARGU NA KOMISJI
WOJSKOWEJ
Przewodniczący pos. Kościałkowski a
świadcza, że ponieważ pos. Liberman ostro
go osobiście atakuje, chcąc mieć swobodę obrony słuszności swego stanowiska, prosi pos.
Dąbrowskiego, jako najstarszego wiekiem o
objęcie przewodnictwa.
Pos. Dąbrowski obejmuje przewodnictwo.
Pos. Polakiewicz polemizuje z wnioskiem
pos. Dąbrowskiego.
W dalszej dyskusji wzięli udział posłowie:
Roja (Str. Chł.)’, Burda (B. B, S.), dr Hor niewicz, a w końcu pos. Kościałkowski któ
ry usiłuje usprawiedliwić fakt niezwoływania Komisji i osłabia swoje oświadsi zenie
złożone na Izbie, które dało asumpt do tak
dużego rozgoryczenia. Oświadcza, że cho
dziło mu o uniknięcie konfliktów między
Sejmem a Rządem. Zresztą, gotów jest na
żądanie większości zwołać posiedzenie Ko
misji z porządkiem dziennym: „wniosek Klu
bu Naród, w sprawie zmiany postanowień
wojskowej procedury karnej o złagodzeniu
aresztu śledczego".
Przewodn. pos. Dąbrowski: Wobec pojed
nawczego stanowiska pos. Kościałkowskiego
oraz wobec tego, że chodzi o pozy-.ywny
rezultat, przedkłada do uchwalenia następu
jący wniosek:
„Komisja przyjmuje do wiadomości oświadczenie p. przewodniczącego Kościał
kowskiego, że w przeciągu najbliższych 10
dni, zgodnie z życzeniem większości, zwoła
posiedzenie Kom. Wojskowej z porządkiem
dziennym: referat w sprawie zmiany art.
171 i 175 wojskowej procedury karnej.
Wniosek len przyjęło. Wobec tego prze
wodniczący oświadcza, że wszystkie inn i
wnioski tern samem odpadły.
Tak tedy ten zatarg został załatwiony bez
wewnętrznego przesilenia w Sejmie. Szko
da tylko, że pos. Kościałkowski tak poje
dnawczego stanowiska nie zajął w sło jem
oświadczenia podczas dyskusji budżetowe!
na Izbie. Nie było nic łatwiejszego i prostizego, jak oświadczyć wówczas, że Komisję
zwoła i pozostawi decyzję większości Komi
sji. Byłoby to zgodne z regulaminem w
myśl którego p. Kościałkowski jako prezes
winien przestrzegać.aby sprawy w Komisji
nie zalegały i byłoby też zdrowe ze stano
wiska lojalnej współpracy w Sejmie.

USTAWA 0 ZGROMADZENIACH
przewidującą to prawo. Reprezentant Rzą
du sprzeciwił się temu prawu.
Pozatem ożywioną dyskusję wywołał
art. 11 t. zn. kwestja, w jakich wypadkach
przedstawiciel władzy ma prawo rozwią
zać publiczne zgromadzenie.
P. Piłsudski (B. B.) zgłosił poprawkę,
przewidującą praw o
rozwiązania, jeśli
mówca występuje przeciwko całości P ań.
stw a Polskiego lub budzi nienawiść naro
dową lub wyznaniową; p. Gruenbaum i in
ni mówcy stanowczo wypowiedzieli się
przeciwko tej poprawce, przewidując moż
liwość różnych nadużyć,
Pozatem zabierali głos posłowie: Czer
nicki (Str. Chł.), Nader i Milczyński (N. P.
R), dr. Błaszkiewicz i Kohut (Ukr.), Za
lewski i Zwierzyński (Str. Nar.).
Następne posiedzenie w piątek o godz.
10% rano; na porządku dziennym dalszy
ciąg debaty szczegółowej.

USTAWY SAMORZĄDOWE DLA MAŁOPOLSKI
towej w województwach małopolskich.
W obradach bierze bardzo czynny udział
przedstawiciel Rządu p. PodwińskL
Podkomisja przyjęła cały szereg popra
wek zgłoszonych przez Z. P. P. S.

POLITYKA ZAGRANICZNA
nia, wobec tego, iż sumy należne zostały
przeliczone swego czasu na marki a nastę
pnie na dolary, co dało w wyniku nadzwy.
czaj małą sumę. Próby wytworzenia soli
darnego zespołu nowych państw, zarówno
jak porozumienia ekonomicznego organizmów o pokrewnej strukturze gospodarczej,
natrafiają na duże trudności. Wobec wy
rosłej do dużych rozmiarów sprawy mniej
szości, minister podkreślił konieczność,
kc ordynacji na tym terenie pracy różnych
resortów, zaznaczając, iż odwoływanie się
mniejszości do opinji międzynarodowej nie
pomaga pomyślnemu unormowaniu stosun
ków nazewnątrz. Co się zaś tyczy traktatu
handlowego z Niemcami, to minister wyra
ził przekonanie, że rokowania toczyć się
będą dalej pomyślnie przy przestrzeganiu
zasady równowagi między pozycjami obu
stronnego importu i eksportu. Przemówienie
posła Willa dotyczyło, zdaniem ministra,
nietylko położenia mniejszości narodu nie
mieckiego w Polsce ale i dalekich możli.
wości przyjaznego
ustosunkowania się
dwuch wielkich narodów.

Z SENACKIEJ KOMISJI SKARBOWO
BUDŻETOWEJ
Komisja rozpatrywała wczoraj budżet
Min. Poczt i Telegrafów. W dyskus/i
zabrał głos sen. tow. Sokołowski, który
w obszernem przemówieniu domagał się
podniesienia płac pracowników i urzęd
ników tego resortu. Zyski, jakie poczta
wykazuje, są osiągane tylko dzięki tym
niskim płacom. Pozatem żądał mówca
nasz przeszeregowania urzędników kategorjami, a nie personalnie, jak to się
dotychczas działo; dalej domagał się do
datków kwalifikacyjnych i specjalnych,
wrszcie podniósł sprawę nieprzestrzega
nia 8-godz. dnia pracy i ustawy o u>lo
pach.
W odpowiedzi zabrał głos Mi iister
Miedziński i oświadczył, że sprawa prze
szeregowania urzędników będzie wnie
siona na dzisiejsze posiedzenie Rady Mi
nistrów.
Sprawę budowy gmachu centrali oraz
zarzutów podniesionych przez Najw. Iz
bę Kontroli omawiała sen. tow. Klnszyńska: N. I. K. nietylko ma prawo, ale
konstytucyjny obowiązek wglądu do
wszelkich poczynań Rządu, zwłaszcza
gdy chodzi o sprawy budowlane, gdzie
zawsze istnieje atmosfera meookoju Dla
tego poprostu niesłychaną jest napaść,
na jaką sobie pozwolił bebesowski
„Przedświt" na Najwyższą Izbę Kontro
li w numerze niedzielnym poświęconym
„poczcie".
Najw. Izba Kontroli zakwestjonowrła
wysokość poborów inż. Ruszczewskiego.

Nie wiemy, czy jest on odpowiedni, czy
nie, ale jest faktem niezaprzeczonym, że
w sprawie budowy gmachu pocztowego
w Gdyni, który również inż. Ruszczewski budował, Stowarzyszenie b. słucha
czów Politechniki lwowskiej wydało vyrok dla inż, Ruszczewskiego nieprzy
chylny.
Następnie poruszyła tow. Kłuszyńska
sprawę porachunków politycznych w
Państwowej Wytwórni Aparatów Tele
graficznych i Telefonicznych, gdzie kil
ku bebesowców mści się na robotnikach,
którzy pozostali wierni sztandarowi P.
P. S. Sytuacja w tej chwili jest taka, że
wydalenie grozi 54 robotnikom.
Odpowiadając na przemówienie^ sen.
tow. Kłnszyńskiej, Min. Miedziński na
zwał napaść na N. I. K. w artykule
„Przedświtu" nieprzyzwoitą (dosłownie)
oraz zapewnił, że artykuł ten nie zo
stał spowodowany przez podległe mu
Ministerjum, co stwierdzone zostało
przez wdrożone dochodzenie.
Co się tyczy wydalań z Wytwórni Aparatów Telefonicznych p. Minister oświadczył, że gdyby zaszedł jeden tylko
wypadek wydalenia kogokolwiek ze
względów politycznych, Minister mo
mentalnie wkroczyłby i zapobiegłby po
rachunkom nolitycznym.
Ponadto Komisja rozpatrzyła wczoraj
budżefv Najw, l.by Kontroli (ref. sen.
tow. Kłu3zyńska) i budżety Sejmu i Se
natu (ref. sen. Iżycki).

SPROSTOWANIE URZĘDOWE
Ministerstwo
Warszawa, dn. 19.11.29.
Poczt i Telegrafów
W ydział I.
Nr. 1501/1.

simy naszych czytelników o uważne
przeczytanie notatki następnej, która
nosi tytuł

ODWROTNA STRONA MEDALU

Do
Redakcji „Robotnika"
w Warszawie.
ul. W arecka 1. 7.
W związku z artykułem, umieszczonym
w czasopiśmie „Robotnik" z dnia 19 lutego
1929 r. Nr. 49 p. Ł „Niezwykłe wystąpienie"
proszę na podstawie art. 30 i 32 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
10 maja 1927 r. o prawie prasowem w brzmie
niu podanem pod poz. 1 Dz. U. R. P. Nr. 1
z 1928 r. — o umieszczenie w najbliższym
numerze tego czasopisma następującego
sprostowania:
Nieprawdą jest, że „Przedświt" uzyskał
z ręki p. min. Miedzińskiego dużą ilość ogło
szeń i płatnych artykułów o działalności
Ministerstwa Poczt i Telegrafów.
Również nieprawdą jest, że artykuł p. t.
„Sprawy poczty, telegrafu i telefonu w Pol
sce", umieszczony w Nr. 47 czasopisma
„Przedświt" pochodzi od kierownictwa Cen
tralnego Biura Budownictwa Pocztowego p.
i inż, Ruszczewskiego.
Prawdą natomiast jest, że do wydania w
czasopiśmie „Przedświt" dodatku poświęco
nego sprawom poczty, telegrafu i telefonu
w Polsce nie przyczyniło się w żadnej for
mie ani Ministerstwo Poczt i Telegrafów ani
też inż. Ruszczewski, dyrektor Centralnego
Biura Budownictwa Pocztowego.
Za Ministra:
Zygmunł Frączkowski
Dyrektor Departamentu.
*•
*

Wobec tak kategorycznego oświad
czenia p. dyrektora Frączkowskiego po
zostaje nam... „starać się uwierzyć", że
tedakcja „Przedświtu" postanowiła w
patriotycznym a bezinteresownym zapa
le poświęcić 12 stronic druku w niedziel
nym swoim numerze dla reklamy dzia
łalności Ministerjum Poczt i Telegrafów
oraz Centralnego Biura Budownictwa
Pocztowego.
Schylamy czoło przed „ofiarnością"
dla sprawy Ministerjum Poczt i Tele
grafów, przed „ofiarnością", jaką wyka
zało wydawnictwo „Przedświtu", i pro-

czyli wyciąg z listu* który
znajduje się w naszym
posiadaniu
„Szanowny Panie Redaktorze!...
,,.W ten sposób naciągnięto insty
tucję, w której od lat kilkunastu je 
stem dyrektorem . Mianowicie w .ty 
godniu ubiegłym zjawili się za uprze
dnim telefonicznym zaanonsowaniem
przedstawiciele red. „P rzedśw itu"
pp. (nazwiska posiadam y — przyp.
nasz), żądając odemnie zamówienia
do „pocztowego num eru" „P rzed
ś w i t u operując pogróżkami, pobrali
odemnie sumę złp. 3.000 za opis
przedsiębiorstwa. W dwa dni później
zjawili się również zaanonsowani
przez redakcję „Głosu Prawdy"
przedstawiciele tego pisma w oso
bach., (nazwiska posiadamy — przyp.
nasz), którzy, operując temi saraemi
pogróżkami, zażądali zamówienia na
złp. 6.000 do numeru imieninowego
M arszałka Piłsudskiego, który ma
wyjść 19 m arca Na moje przedłoże
nie, że budżet przedsiębiorstwa, któ
rym mam zaszczyt zarządzać, nie w y
trzym uje tak wielkich obciążeń na
propagandę, oraz że w r. ub. dałem
zamówienie do num eru „imienino
wego" „Głosu Prawdy" na sumę złp.
6.000, zaś w grudniu r 1928 tymże
samym pp. sprawozdawcom zamówie
nie do t. zw. num eru „sam ow ystar
czalności" „Głosu Praw dy " na sumę
złp. 4.500, panowie ci oświadczyli mi
cynicznie, że... chyba nie zmieniłem
od roku przekonań,, że M arszałkowi
Piłsudskiemu muszę w ten sposób po
winszować...".
Tak, to się nazywa
sanacją moral
ną" społeczeństwa.
Ze swojej strony prosimy wszystkich
„poszkodowanych", by dostarczali nam
wszelkich danych, których ujawnienie
umożliwi przerwanie takich skandalicz
nych sposobów wzmacniania „podsta
wy finansowej" wydawnictw „sanacyj
nych".

WALKI WEWNĘTRZNE W POLSKIM
KOŚCIELE NARODOWYM
Ostatni zeszyt „Polski Odrodzonej",
organu Kościoła Narodowego, doniósł,
że Rada tego kościoła postanowiła po
stawić w stan oskarżenia ks. Farona,
dotychczasowego administratora, i spra
wę jego przekazać Sądowi synodalnemu.
Rada oskarża ks. Farona o to, że

chciał „nieuczciwemi sposobami narzu
cić siebie na biskupa przed synodem",
że organizował bojkot „Polski odrodzo
nej" i t. p,
Ks. Faron założył w Zamościu własne
pismo p. t. „Głos Polski Odrodzone/".

których liczba stale wzrasta.
WARSZAWSKA ORG. MŁODZIEŻY.
Następnie Komisja przyjęła jednogłośnie
Odczyt. W sobotę, dn. 23 b. m. o go
ptojekt ustawy, ratyfikującej konwencję z dzinie 7-ej wieczorem odbędzie się na
Jugosławją,
szczędności obywateli polskich przez Rosję,
Przewodniczący Komisji poseł Radziwiłł ; Najbliższe posiedzenie Komisji ma być kola wolskiem Org. Młodzieży T. U. i?.
o które zapytywano w dyskusji, to sprawa zwrócił uwagę na konieczność pilniejszego poświęcone bliższemu omówieniu zagadnień Odczyt tow, Pragierowej p. t. O Konsty
ta mało ma widoków pomyślnego załatw ie zajęcia się dolą rzesz polskich emigrantów, i emigracyjnych.
tucji. Po odczycie dyskusja.
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KRONIKA POLITYCZNA
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI NIE BĘDZIE
PRZEMAWIAŁ.
Agencji PRESS komunikują z miaro
dajnego źródła, że wiadomość, /akoby
Marszalek Piłsudski miał zamiar wystą
pić w najbliższym czasie publicznie z omówieniem projektów zmiany Konstytu
cji — pozbawiona jest wszelkich pod
staw.

DLACZEGO BRONIMY NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIÓW?
TREŚĆ GŁÓWNA REFERATU TOW. HERMANA LIBERMANA W SPRAWIE SĄDOWNICTWA,
WYGŁOSZONEGO W SEJMIE W DN. 19 LUTEGO

Dekret P. Prezydenta Rzeczypospoli
tej o ustroju sądów powszechnych ma
duże zalety, którym nikt nie zaprzecza,
ale ma także duże wady. Już na Zjeździe prezesów Sądów apelacyjnych i
DELEGACJA POLSKA NA RADĘ LI prokuratorów, który się odbył w Ministerjum Sprawiedliwości w czerwcu r.
GI NARODÓW.
1928, a który miał na celu zaznajomienie
W^ Min. Spraw Zagr. ustalany jest owyższych dynitarzy sądowych z nowym
becnie skład delegacji polskiej na sesję
prawem o ustroju sądów, już na tym
Rady^ Ligi Narodów rozpoczynającą się
Zjeździe mówiono o nowelizacji dekre
w dniu 4 marca. Ze względu na donio
tu, a więc zanim wszedł w życie, już usłość spraw, które znajdą się na porząd
rzędownie niejako stwierdzono koniecz
ku dziennym obrad (sprawa górnośląska
ność wprowadzenia zmian. Nie dziw te
i litewska) nie jest wykluczony wyjazd
dy, że i z łona Izby wyszedł cały szereg
do Genewy również wice-min. Wysoc
wniosków nowelizujących, jednakowoż
kiego. Prócz min. Zaleskiego wyjadą do
w znacznie szerszych ramach, aniżeli to
Genewy nacz. Hołówko, Tarnowski i
zamierzało Ministerjum Sprawiedliwo
radca Szumlakowski. (PID.).
ści.
Z RZĄDU.
Pierwszy okres walki o te wnioski
Dnia 20 b. m. pod przewodnictwem poselskie odbył się z końcem roku ze
Prezesa Rady Ministrów, prof. Bartla, szłego, kiedyśmy chcieli wejście nowego
odbyło się posiedzenie Rady Mini.-trów. prawa w życie droczyć. I już wtedy oNa posiedzeniu tern przyjęto między in- kazało się, że w opinji publicznej, a co
nemi projekt ustawy o popieraniu bu gorsza i w samym Sejmie ta w alka o
dowy tanich mieszkań, projekt ustawy o nowelizację dekretu nie była należycie
taksie notarjalnej oraz projekt ustawy zrozumiana. Jeżeli tak wybitny nawet
o ’ rlam entarzysta. jak p. Stapićski, tak
o ubezpieczeniu społecznem.
fałszywe wyobrażenie sobie wytworzył
KONFERENCJA WOJEWODÓW W
0 doniosłości i skutkach prawnych de
SPRAWTE POWODZI.
kretu, co cóż dopiero mówić o szerokiej
Przybyli do W arszawy wojewoda bia opinji publicznej, która była w dodat
łostocki Kirst i kielecki Korsak. Odbyli ku w błąd wprowadzona przez prasę
oni w Min. Spraw Wewn. szereg konfe ) prorządową! Ta prasa w ten sam spo
rencji w sprawie przedsięwzięcia środ sób oświetlała doniosłość dekretu i wy
ków zaradczych przed klęską powodzi. paczała zamierzenia Sejmu. Z przed
stawień tej części prasy wygląda, że
Rząd w omawianym dekrecie postano
ODCZYT TOW. POSŁA ZAREMBY. wił wyrzucić wszystkich „złych sędziów"
Staraniem dzielnicy „Powązkowskiej" 1 wprowadzić „dobrych", a Sejm buntu
i Koła Młodzieży im. Misiołka odbędzie je się i temu przeszkadza, chce uwiecz
się w piątek, dn. 22 lutego r. b. o godzi nić złe sądownictwo, które tak krzywdzi
nie 7.30 wiecz. w lokalu własnym przy masy ludowe i ludność całą. Takie po
ul. Dzielne/ Nr. 95
jęcia wytwarzano o zamierzeniach Izby.
Prawdą jest, że wśród ludu wiejskiego
ODCZYT
i w klasie robotniczej nurtuje głuche
tow. posła Zygmunta Zaremby
niezadowolenie
i nieufność do sądowni
na temat
ctwa. Zdarzają się wypadki krzywdzą
*,PROJEKT NOWEJ KONSTYTUCJI". cych, niesprawiedliwych wyroków. Są
Wstęp wolny.
ludzie, którzy twierdzą nie bez racji, że
jest pewne oddalenie ludności od sądo
wnictwa, jest pewna obcość między ni
mi. Ale trzeba sobie także zdać spra
wę z tego, że przedewszystkiem źródłem
W związku z wniesionym przez Mini- i przyczyną tego ujemnego stosunku lu
sterjum Skarbu na Sejm projektu usta dności do sądownictwa są złe ustawy,
wy o stałym podatku majątkowym, o- jest złe ustawodawstwo, które nie tkwi
pracowywany jest obecnie projekt regu w poczuciu prawnem szerokich mas lud
laminu mającej powstać przy Minister- ności, a poczucie prawne ludu przez wie
jum Rady Szacunkowej, jako organu o- ki nam przekazane i rosnące w miarę
pinjodawczego dla sprawy wyżej wy wzrostu samowiedzy tego ludu, jest po
mienionego podatku. Rada składałaby tęgą moralną, której nie wolno lekce
się z dwuch delegatów Min. Skarbu i
ważyć ze stanowiska rozwoju prawa.
przedstawicieli przemysłu, handlu i rze
Istnieje u nas rozdźwięk między usta
miosła, liczba których nie została jesz
wami pisanemi, a duchem czasu i pę
cze ustalona. (P.I.D.).
dem nowego życia, które rozsadza stare
formułki praw a rzymskiego, pozostawia
jąc stare dogmaty daleko poza sobą. W
tym rozdźwięku wychowała się przew a
żna większość dzisiejszego pokolenia sę
dziowskiego. Przyszłe pokolenie sę
KRONIKA TELEGRAFICZNA
dziowskie będzie musiało kształcić się
STRASZLIWA KATASTROFA KOLE i lepiej się przystosowywać do zwycię
skiego pokonania trudności, które pięJOWA.
1 trzy przed sędzią bujne życie.
Onegdaj wieczorem zdarzyła się
Tak, czy owak, to jednak do ideału
i-a-Z,aa katastrofa na linji nowojorkolei podziemnej. Około 400 o- sędziowskiego droga nie prowadzi po
soD jest ciężko rannych. Prowadzący przez ograniczenia zasady niezawisłości
pociąg został zabity. Przepełnione sędziowskiej, a o zachowanie tej nieskawagony kolejki podziemnej znajdo ; źonej zasady niezawisłości sędziowskiej
wały się w pełnym biegu w tunelu | walczy właśnie większość Sejmu.
P, Makowski w dyskusji, która się
nad rzeką Hudson, gdy nagle z po
wodu krótkiego spięcia wybuchł po odbyła w końcu zeszłego roku, opowie
żar. Pasa -erowie rzucili się w dzi dział nam o Monteskjuszu i o p. Radbrukiej panice do tylnych wagonów po chu. P. Makowski przeciwstawia obu
ciągu, kobiety i dzieci przerażony tych uczonych, mówiąc o Monteskjuszu,
tłum przewracał na ziemię. Zupełna że wedle niego sędzia właściwie powi
ciemncść z powodu przerwania do nien być skończonym idjotą, automatem,
pływu prądu elektrycznego powię istotą bez woli — zerem, a naodwr~t,
kszała jeszcze panikę. Większość p. Radbruch, który cieszy się wielką ła 
pasażerów stanowiły kobiety. Kie- ską p. Makowskiego, pomimo, że jest so
dy zahamowano pociąg, pasażerowie cjalistą, przeznacza sędziemu rolę zdo

RADA

SZACUNKOWA

Co słychać no świetle

rzucili się do drzwi, aby wydostać
się na zewnątrz. Akcję ratunkową
utrudniał gryzący dym, który zapelnil cały tunel. Zaalarmowana straż
ogniowa mogła dotrzeć do wnętrza
tunelu jedynie w maskach gazo.
wych. Akcja ratunkowa trwała pół
torej godziny.
KATASTROFA KOLEJOWA W BELGJI.
Pociąg pasażerski zderzył się pod Bru
kselą z pociągiem towarowym, pr-zyczem
2 osoby zginęły, 20 zaś odniosło rany.

bywcy, który otw iera wrota do nieba,
bo wprowadza „szeroki strop idei do
wąskiej izby prawoznawstwa". Ale p.
Makowski zapomniał jednak nas poin
formować o tem, że Radbruch i Moneckjuszem nie sprzeczają się wcale o nie
zawisłość sędziowską. Obaj oni, zarów
no Radbruch, mój towarzysz partyjny,
którego uwielbia p. Makowski, jak i
Monteskjusz, nie walczą przeciw za
sadzie niezawisłości sędziowskiej, bo k a
żdy rozumny człowiek w tej chwili prze
cież pojmie, że tak, jak istotą wojska
jest posłuszeństwo i bez posłuszeństwa
niema wojska, tak bez niezawisłości sę
dziowskiej niema sądownictwa. (Głosy:
Słusznie. Brawo)). Może być zły sę
dzia, może on wydawać niesłuszne wy
roki, i mogą być ustawy złe, ale kardy
nalnym warunkiem wymiaru sprawiedli
wości i normalnego funkcojonawania są
dów jest jednak niezawisłość sędziow
ska, niezależność od nakazów admini
stracji
Sędzia nie śmie się poddawać rozka
zom i poleceniom wyraźnym, czy też
wyczuwanym, domniemanym przełożo
nego ministra, bo wtedy sprawiedliwość
przestanie być sprawiedliwością a bę
dzie funkcją tajnych gabinetów, jak by
ła nią przed stuleciami z krzywdą dla
szerokich mas ludu, bo wielcy panowie
umieli się jednak — z małemi wyjątka
mi — przeciw niej obronić. W alka Sej
mu idzie właśnie o tę niezawisłość sę
dziowską. A my jesteśmy zdania wbrew
temu, co powiedział pan Minister w
dyskusji budżetowej, te dekret ten w
szeregu przepisów zachwiał poważnie
zasadą
niezawisłości
sędziowskiej.
Słusznie powiedział p. Minister, #że w
pewnych kierunkach dekret naw et roz
szerzył niezawisłość. Ale naprzeciw
tych rozszerzeń stoją ścieśnienia, które
o wiele więcej ważą, aniżeli owe roz
szerzenia.
Wymieniłem te przepisy, w których
został wykonany atak, skierowany
przeciw niezawisłości w pisemnym re 
feracie. Zajmę się tylko dwoma przepi
sami: §§ 87 i 284 Otóż § 87 rozporzą
dzenia otw iera wrota sądownictwa sze
roko dla tych, którzy dotąd nie byli sę
dziami, sędziami zawodowymi. D ekret
wprowadza wprawdzie sądownictwo
także ludowe przez przysięgłych, zgo
dnie z Konstytucją, przez sędziów po
koju, ale naodw rót otw iera szeroką
bramę art. 87 i drogę do osiągania naj
wyższych naw et stanowisk sędziow
skich, a więo kierowniczych wszelkim
dygnitarzom ze wszystkich ministerjów,
nie wyłączając wojska i policji o ile
kiedyś zdawali egzamin sędziowski.
Proszę Panów! Na to Sejm w obronie
wolności sądownictwa, w obronie praw
sądu zgodzić się nie może.
Drugi § 284. To jest przepis przej
ściowy. Ten przepis daje Ministrowi
prawo usunięcia ze stanowiska sędzie
go, kogo mu się zechce, bez względu na
instancję. Konstytucja przewiduje moż
ność usunięcia sędziego ze stanowiska
wtedy, jeżeli są zmiany organizacyjne,
ustawowo uchwalone. Ale każdy wie,
że tu ma się na myśli usunięcie sędzie
go, wywołane koniecznością zmian te 
rytorialnych, i zmian w personelu. Tam
gdzie chodzi o konieczność redukcji z
powodu nowej organizacji, albo koniecz
ność zmiany granic okręgów sądowych,
to jest jasne; ale tak, jak jest pomyśla
ny § 284 w dekrecie, to daje on w cza
sie „przejściowym" prawo usuwania i
przenoszenia sędziów wedle upodoba
nia p. M inistra Sprawiedliwości, i na to
się zgodzić nie można. Dalej zapytuję,
jaka konieczność zachodzi w usuwaniu
sędziów Sądu Najwyższego? Prezes
Sądu Najwyższego jest prezesem Trybynału Stanu. Śledztwo przeciw mini
strowi, oskarżonemu prowadzi sędzia

0 NALEŻYTĄ OCHRONĘ DZIECKA
REZOLUCJE WIECZORU DYSKUSY/N^.GO T-W A „RATUJMY
NIEMOWLĘTA"
Z ebrani w dniu 18 b. m. n a w ieczorze 1 wa i p o przeprow adzeniu dyskusji, pow zięli
dyskusyjnym , urządzonym
przez
T-w o jednom yślnie następujące rezolucje:
„Ratujmy Niemowlęta", p o w ysłuchaniu r e 
1) i e w stydem i krzyw dą jest d la Polski,
ferató w w ygłoszonych p rzez p p . Gawroń aby 30.000 rocznie jej obyw ateli było sk a 
ską, d r. Garlicką, tow. d r. Budzińską - Ty zyw anych n a zm arnow anie się, bo P olska
licką, d r. Lubczyńskiego i innych w p rz ed  jedyna w śród p ań stw cyw ilizow anych nie
miocie niedoli oouszczonego m acierzyńst- ma d otąd iacinei zorganizow anej
opieki

Sądu Najwyższego. Wszystkie protesty
przeciw wyborom do Sejmu, w których
przeważnie stroną oskarżoną jest ad
ministracja państwowa, załatw ia Sąd
Najwyższy. Generalnego komisarza wy
borczego proponuje Sąd Najwyższy. D a
lej proszę Panów, gdy poseł wchodzi
w kolizję z obowiązkami swojego man
datu, sprawę rozstrzyga Sąd Najwyż
szy.
Otóż dlatego tak bardzo zależy Rzą
dowi na składzie Sądu Najwyższego, a
i nam powinno także zależeć na tem,
żeby skład Sądu Najwyższego był wol
ny od wszelkich wpływów i tendencji
W nowym projekcie konstytucyjnym
pp. wnioskodawcy wyszli dość dowcip
nie z tej kolizji interesów, bo w łych
wnioskach prezesa Trybunału Stanu już
mianuje sam Prezydent,' już nim nie jest
prezes Sądu Najwyższego. Tak samo
czterech sędziów mianuje sam Prezy
dent, ale dziś obowiązuje jeszcze nasza
Konstytucja, „marcowa" : na podstawie
tej Konstytucji Sąd Najwyższy ma w
swoje ręce złożone w interesie demo
kracji wielkie prawa, wielkie rękojmie
czystości naszego życia państwowego,
i dlatego każdy zrozumieć powinien
dlaczego specjalnie broni się Se:m prze
ciw temu, aby skład Sądu Najwyższego
był dobierany przez p M inistra według
jego swobodnej oceny. Broniąc, nieza
wisłości sądów w ten sposób by je unie
zależnić od „widzimisię" p. m inistra —
broniąc się przeciw temu, bronimy naj
szlachetniejszych tradycji Narodu Pol
skiego. (Głosy. Brawo).
Proszę zajrzeć do wszystkich polskich
konstytucji. W Polsce przedrozbioro
wej urząd sędziowski był przeważnie
wybieralny, nie możemy więc tam szu
kać analogji do naszego dzisiejszego
stanu prawnego w tej m aterjl Począw
szy od Konstytucji 3 Maja a raczej od
upadku naszej państwowości możemy
śledzić za tradycją, poczuciem prawnem
narodu polskiego. Już w pierwszej Kon
stytucji Księstwa W arszawskiego z 1807
roku jest powiedziane, że sędzia jest
nieusuwalny.
^
Gdy Księstwo W arszawskie upadłe
i Królestwo Kongresowe stworzono, car
Aleksander dał Konstytucję Polsce i uszanował to, co sobie Polacy stworzyli
w Księstwie W arszawskiem, bo w a r t
21 tej pierwszej carskiej koastytucń
postawiono, że „,żaden sędzia zrzucony
być nie może — tylko w przypadku do
wiedzionego przestępstwa". Car Ale
ksander ogłosił potem drugą Konsty
tucję 15 listopada 1815 r. Przyjętą jest
tam ta sama zasada, w nowych art. 141
i 142.
Potem przyszło powstanie z 1830 r.,
Sejm rewolucyjny, który rewidując Konstytuqę, utrzymał tę zasadę, uszanował
ją l opracowując Konstytucję Państwa
niepodległego — w artykule, w którym
jest mowa o tem, że sędzia jest nieusu
walny, Sejm wyraził swoję wolę.. Jeżeli
p. M arszałek Sejmu w swojej mowie uroczystej w dn. 9 lutego powiedział, te
niepodległość Polski zrodziła s:ę wśród
huraganu rewolucji, to także zasada
niezawisłości sędziowskiej zrodziła się
wśród huraganu rewolucji ludów Euro
py. Wywalczyły ją krwią narody, i n:e
dla stworzenia przywilejów na rzecz
sędziów, tylko dla stw orzenia w tej z a 
sadzie wału mocnego dla praw i ochro
ny wolności wszystkich obywateli.
I dlatego, Szanowni Panowie, że je
stem przekonany i wierzę w to mocno,
że Sejm polski w odrodzonej Polsce
w swojej większości zostanie wierny
'ednej z najszlachetniejszych tradye'i
narodu polskiego, proszę o przyjęcie
noweli w brzmieniu uchwalonem przez
komisję. (Oklaski na lewicy i w cen
trum).

PRZEGLĄD PRASY
>

Konstytucja B. B.
„Kurjer Warszawski" polemizuje z p.
Steckim, który — jak wspomnieliśmy
wczoraj na tem miejscu — domaga się
„okbrojowania" konstytucji, zaprojektowonej przez B. B. ,,Kur. W arsz." pou
cza wodza obszarników abecadła kon
serwatyzmu, który chyba tylko w Pol
sce pomajowej uznaje taktykę przew ro
tów.
„Polska Zbrojna" zamiast pisać o sa
mym projekcie B B., daje wykład aka
demicki o ustrojach państwowych. Zda
niem organu wojskowego demokracja
jut gruntownie obrzydła ludom i „dla
tego ludy zdrowe, ludy o mocnym in
stynkcie zaczęły zrzucać z siebie więzy,
w które popadły".
Z tego wynikałoby, te zdrowemi lu 
dami są Rosja sowiecka, Włochy, Hisz
pania, Jugosławja, choremi zaś: Anglja,
Francja, Niemcy, Belgja, Skandynawja,
Czechosłowacja,
Stany Zjednoczone
i t. d.
„Zdrowej" redakcji „Polski Zbrojnej"
wyrażamy kondolencję.
Wniosek lewicy
przeciwko min. Czechowiczowi.
W arszawskie pisma sanacyjne tra k 
tują wniosek postawienia w stan oskar
żenia przed Trybunałem Stanu min.
Czechowicza jako „zemstę" lewicy na •
Rządzie, jako chęć dokuczenia mu :td.(
a pocieszają się tem, że dzięki przew le
kłej procedurze nic z wniosku nie bę
dzie, albo też, że niedługo wnieś ona
zostanie ustawa o przekroczonym bud
żecie.
Zwłaszcza „Przedświt" celuje w o r
dynarnych wymyślaniach na P. P. S. w
znanym „stylu" pewnej litery z trzema
kropkami.
O tem. że lewica stanęła w obronie
podstawowego praw a Sejmu i interesów
kraju — pisma te milczą. Jedyny ich
argument to ten, te za dawnych rządów
również były przekroczenia budżetowe,
ale zapomina się, te dawniej rządy
przekładały budżety dodatkowe, czego
Rząd dzisiejszy nie zrobił.
Jedynie ,,Czas“ stwierdza, że lewica
ma w zasadzie rację, te na przyszłość
należy unikać przekroczeń budżeto
wych, że jednak wniosek ten może przy
nieść Polsce szkodę i poderwać do niej
zaufanie zagranicy. Nam się zdaje, że
wręcz przeciwnie: zagranica większe
zaufanie będzie miała do kraju, gdzie
jest ściła kontrola budżetu ze strony
przedstawicielstwa narodowego, niż o
gospodarce zanarchizowanej. Należy
wszakże zanotować słowa „Czasu":
„mści się teraz na rządzie niejeden jego
krok zbyteczny w stosunku do Sejmu, a
raczej mści się on na państwie. Utru
dnianie lojalnej współpracy między rzą
dem a sejmem wywołuje bowiem szko
dy dla samego państwa".
W yznanie słuszne, acz zbyt późne.
Pod pręgierz!
„Kurjer Poranny" wspomina o szere
gu zarządzeń ochronnych, poczynionych
przez Min. Rob. Publ. w celu zapobie
żenia klęsce powodzi. Na końcu pismo
to twierdzi, że Ministerjum nie rozpo
rządza speqalnem i funduszami na akcję
zapobiegawczą, że dopiero w razie k a 
tastrofy wyznaczone będą nadzwyczaj
ne kredyty, które ad hoc uchwali Sejm.
Jest to wyraźna „zapowiedź", że za
ew entualne powodzie Sejm będzie po
nosił winę i odpowiedzialność. A któż
broni Rządowi już teraz zażądać kredy
tów na zapobieganie powodziom? Zresz
tą czyż Rząd krępuje się uchwałami
Sejmu? Ale niema takiej okazji, którejby prasa sejmożercza nie wyzyskała
do walki z Sejmem.
B.

ZWIĄZEK NIEZALEŻNEJ MŁODZIEŻY
SOCJALISTYCZNEJ.
W sobotę, dn. 23 b. m. o godz. 8ej w.
w sali Tow. Higienicznego (ul. Karowa
Nr. 31) wygłosi ob. STANISŁAW THUGUTT odczyt n. t. „DEMOKRACJA
nad dziećm i nieślubnermi, ani cało k ształtu A KONSTYTUCJA".
Bilety w cenie 50 gr, do nabycia w :
praw odaw stw a w tym przedm iocie,
wtorek
i w czwartek w lokalu Zw. N.
2) że ta opieka, — gdy raz P aństw o ją
M. S. (Świętokrzyska 35) od godz. 6 —
podejm ie, — pow inna iść po linji utrzym a
nia łączności niem ow lęcia z m atką, jako 8 wiecz. W dniu odczytu przy kasie.
system u dla d ziec k a najspraw iedliw szego,
d la m atki najm oralniejszego, a dla grosza
publicznego, czy daw anego przez rząd czy
przez społeczeństwo, — system u najoszczędniejszego,

ta ”, — że w ięc, p ó k i państw ow a opieka
nad niem ow lęciem nie zostanie zorganizo
j w ana, należy T ow arzystw u tem u jak najda
lej idące z całego kraju poparcie, bo sto 
3) t e taki system w ykazuje w sw ej dzia- i jące p rz e d niem szerokie zadania w dziłalności T ow arzystw o „R atujm y Niem ow lę- ' siejszem położeniu są ponad jego siły.
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ZNOWU BANDYCKIE WYSTĄPIENIE B.B.S.
NAPAD NA ZEBRANIE ROBOTNIC. POBICIE TOW. JABŁOŃSKIEGO
Wczoraj odbywała się masówka w fa
bryce makaronów przy młynie Michlera.
Na masówce, w której w zięło udział 40
robotnic, przemawiał sekretarz Związku
Zaw. Rob. Przem. Spożywczego, tow.
Tadeusz JABŁOŃSKI.
W pewnej chwili na salę wtargnęli uzbrojeni w rewolwery pałkarze B. B. S.
z osławionym SERWACHEM na czele,
sekretarzem
bebesowego „Związku".
Przybysze byli w dodatku pijani. Rzu
cili się oni do tow. JABŁOŃSKIEGO—
i — grożąc i krzycząc, żądali przerwa
nia obrad.
Powstała awantura. Ponieważ na sa
li były same kobiety — nie można było
w tych warunkach prowadzić nadal ze
brania. W obec tego tow. JABŁOŃSKI
oświadczył, iż zebranie zamyka, zapo
wiadając zwołanie go w innym terminie
w lokalu Związku.
Jeden z napastników B. B. S., udając
robotnika z fabryki Michlera, ofiarował
się „bezpiecznie" wyprowadzić tow.
JABŁOŃSKIEGO. Tow, Jabłoński zor
ientował się w jego intencjach i podzię
kow ał mu za „dobre chęci".
W ówczas napastnik dobył rewolweru
i rękojeścią uderzył tow. JABŁOŃSKIE go, raniąc go w oko i nos.
Robotnice zatrzym ły tow. JABŁOŃ
SKIEGO w portjerni, chcąc doczekać
się odejścia pałkarzy.

Po czterdziestu minutach zjawił się p.
SERWACH, przywódca pałkarzy, powo
łując się na dawną „znajomość" z tow.
JABŁOŃSKIM, ofiarował mu się prze
prowadzić go bezpiecznie do tramwaju.
Tow. JABŁOŃSKI odmówił.
W tym czasie robotnice sprowadziły
tow. JABŁOŃSKIEMU taksówkę na po
dwórze fabryki. Gdy tow. JABŁOŃ
SKI do/echał w taksówce do bramy za
budowań fabrycznych, w bramie 20 pał
karzy zatrzymało auto i otworzywszy
drzwiczki wtargnęli do wozu, grożąc
tow. JABŁOŃSKIEMU rewolwerami.
Robotnice widząc to odparły napad pał
karzy, przyczem jedna wsiadła do ta k 
sówki, zasłaniając w ten sposób *ow
JABŁOŃSKIEGO. Dopiero w ten spo
sób zdołał pokrwawiony tow, JABŁOŃ
SKI wydostać się z fabryki.
P. SERWACH, wódz bojówki, oświad
czył na pytanie robotników fabrycznych
kto to przyszedł: „Piekarze, bo piekarze
biją!‘
Wczorajszy napad pałkarzy z B, B. S.
na zgromadzenie kobiet przeszedł wszy
stko, na co dotąd zdobyli się ci ludzie.
Stwierdzamy, że
odpowiedzialność
moralną i faktyczną za ten napad pono
szą SERWACH I Edmund MORAWSKI.
Nazwiska tych dwuch osobników są
już dziś otoczone pogardą Warszawy ro
botniczej.

DALSZY LOS ZAKŁADU W STUDZIENCU
D nia 19 b. m. pod przew odnictw em
M inistra Spraw iedliw ości p. Cara, przy
udziale przedstaw icieli w szystkich d e
partam entów M inisterjum i p rezesa za
rządu T ow arzystw a P atro n atu nad nie
letnim i, sędziego Sądu Najwyższego,
W isznickiego, odbyła się konferencja w
sprawie Studzieńca.
Przedm iotem -a r a d była kw estja, czy
nie należałoby, opierając s*j na ~ozporządzeniu P rezy d en ta Rzplitej, z dn. 22
m arca 1928 r. o zakładach w ychow aw 
czo - popraw czych, obiąć w zarząd p ań 
stw ow y zakładów w Studzieńcu, pozo
stającego dotychczas w zarządzie T -w a
P atro n atu nad nieletnim i. P rzed o statecznem rozstrzygnięciem tej spraw y p.
m inister postanow ił skorzystać narazie
z nadanego mu w spom nianem rozporzą

dzeniem upraw nienia i pow ołać specjal
ną komisję, k tó ra dokonałaby inspekcji
zakładu.
Do komisji tej zostali zaproszeni: p ro 
k u ra to r Sądu A pelacyjnego w W arsza
wie, p. Rudnicki — jako przew odniczą
cy, w ice-m arszałek senatu, tow. Posner,
naczelny lekarz więzienny, dr. Jankow
ski, oraz przedstaw iciel departam entu
karnego ministerjum , rad ca Gantner.
Komisja, po szczegółowem zbadaniu sta 
nu rzeczy na miejscu, złoży spraw ozda
nie p. m inistrow i w ciągu tygodnia, poczem zapadnie ostateczna decyzja, czy
zakład wychowawczo - poprawczy w
Studzieńcu przejdzie pod zarząd pań
stwowy, czy też pozostanie w dotych
czasowych rękach.

Mrozy trwają
PIM PRZEPOWIADA WZROST
ZACHMURZENIA.
Wczoraj w P olsce panowała pogoda po
chmurna, miejscami drobne opady śnieżne.
Temperatura w W arszawie — 14. Lwowie
—17, Pińsku — 16, Gdyni —9, Krakowie
— 19, W ilnie — 11, Poznaniu — 22, Lidzie
— 13, Lublinie — 15, Białymstoku — 15,
Brześciu n/B — 14, Kielcach — 18, Bydgosz
czy —16, Zakopanem —16, Tarnopolu —16,
na Hali Gąsienicowej — 11, nad Morskiem
Okiem —13.

Z poprzedniego dnia na stacjach towaro
wych pozostało niewyładowanych 333 w a
gony, czyli razem na wyładunek oczeku-e
w stolicy przeszło 1.000 wagonów węgla,
RURY NADAL PĘKAJĄ.

Mróz powoduje w dalszym ciągu pękanie
rur wodociągowych oraz brak wody.
Wczoraj pękła rura wodociągowa przy
ul. Widok, która pozbawiona jest wody.
Pozatem pękły rury na pl. Trzech Krzy
ży. w Al. Ujazdowskiej i na Pawiej.

Dziś na wschodzie i południu kraju za POPRAW A SYTUACJI NA KOLEJACH,
chmurzenie duże, gdzieniegdzie śnieg. PoMimo dużych zwałów śnieżnych, udało
zatem zachmurzenie umiarkowane. W ca
się onegdaj przebić do Tarnopola i nawią
łym kraju umiarkowanie mroźno — słabe
zać komunikację z tem miastem, które
wiatry miejscowe.
przez dni kilka było odcięte od świata.
1.000 WAGONÓW NIEWYŁADOWANEGO
Uruchomiono komunikację kolejową mię
WĘGLA W WARSZAWIE.
dzy Lwowem, a Tarnopolem i natychmiast
Onegdaj przybyło do Warszawy 691 wa wysłano do Tarnopola szereg pociągów z
gonów węgla, w tem: 77 wagonów dla ko węglem.
Również 5 inne tory w dyrekcji stanisła
lei, 218 dla Zakładów Zaopatrywania, 2 d!a
Magistratu, 161 dla gazowni, 3 dla Komi wowskiej i lwowskiej zdołano oczyścić.
sariatu Rządu, 5 dla wojska, 325 dla prze
W dniu wczorajszym pociągi do War sza.
mysłu i odbiorców prywatnych.
wy przybyły z nieznacznymi opóźnieniami.

NA WYPADEK POWODZI
Centralny kom itet ratowniczy na wypa wą, odzieżową i sanitarną. Dziś 21 b. m. o
dek powodzi w yłonił dwa sztaby: pow o godzinie 8-ej w sali komisyjnej Rady
dziowy i opieki społecznej. Obecnie usta Miejskiej odbędzie się walne zgroma
lono zakres działania sztabu pow odziow e dzenie komitetu, na którem obecność jakgo. Zadaniem jego jest; 1) śledzenie za najliczniejszego grona przedstawicieli w szy
przebiegiem ruchu lodów po W iśle, 2) usu stkich organizacyj społecznych, zrzeszeń,
wanie zatorów, 3) zabezpieczenie w alów stowarzyszeń i L p. jest bardzo pożądana.
ochronnych, 4) ewakuacja ludności w razie
przerwania pierwszej linji w alów na zgóry
upatrzone zabezpieczone etapy (fabryki,
szkoły, przytułki etc.).
ANDRZEJA STRUGA
Przy sztabie tym stale m ieścić się bę
dzie rezerwa robotników w liczbie 100 aDn. 22 lutego r. b. (w piątek), o godz.
sób, 4 samochody ciężarowe i 2 osobowe 20-ej w Auli Uniwersytetu W arszaw
do przewozu brygad i narzędzi. Rezerwa skiego odbędzie się, zorganizowany przez
ta kierowana będzie na miejsca zagrożone. Zarz. Koła Polonistów S. U. W. wieczór

WIECZÓR AUTORSKI
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Kom itet społ. - ratunkowy przy war
szawskim okręgowym Polskim Czerwonym
Krzyżu komunikuje nam co następuje: W
czasie powodzi w r. 1924 całokształt akcii
ratunkowej objął komitet społeczno _ ra
tunkowy przy
warszawskim
okręgowym
Polskim Czerwonym Krzyżu. Natomiast obcenie, wobec zmienionych warunków, ak
cja niesienia pomcy w razie ewentualnej
katastrofy powodzi odbywałaby się ina
czej, a mianowicie: akcję sygnalizacyjną i
zapobiegawczą obejmują w ładze wojskowe
i administracyjne, władze zaś samorządowe
organizują kwatery i transport ewakuowa
nych; czynniki obywatelskie, skupione w
kom itecie społeczno - ratunkowym, obej
mują cała akcję pomocy, t. zn. żyw nościo
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Wiadomości
KATOWICE

RADZYŃ

PRZED WYBORAMI DO KASY
CHORYCH
W niedzielę robotnicy K atow ic prze imieniu robotniczych klubów sportow ych
UROCZYSTOŚĆ 25-LECIA PLACÓWKI P. P. S.

żyw ali podniosłe chwile.
W pięk 
nie udekorow anej sztandaram i robotniczemi sali W ism acha odbyła się uroczy
stość 25-lecia placów ki P. P. S. w K a
tow icach. Salę już o godzinie 4-ej -za
pełnili w zupełności tow arzysze i to w a
rzyszki miejscowi, oraz goście z innych
placów ek. Zebrało się około 1000 osób.
T rzeba podkreślić z całym naciskiem ,
że m asowy ten udział robotnic i ro b o t
ników w uroczystości świadczy również
o odrodzeniu się ruchu socjalistycznego
na Śląsku. To też do bajek włóżmy
w szelkie opow iadania naszych przeciw 
ników o „zaniku w pływ ów socjalistycz
nych na Śląsku" . Są to tylko ich pobo
żne życzenia. Rzeczywistość przeczy im
na każdym kroku.
O godz. 5-ej uroczystość zagaił krótkiem przem ówieniem i przyw itaniem go
ści tow. Trąbalski, jeden z założycieli
P. P. S. w Katowicach. Przem ów ienie
jego przyjęto burzą oklasków .
N astępnie w imieniu socjalistów nie
m ieckich w ita ł akadem ję tow. G órny a
w imieniu A fabundu tow. Peschke, Obaj mówcy podkreślili
konieczność
w spółpracy p roletarjatu polskiego i nie
mieckiego oraz w spółpracy robotnika
fizycznie pracującego z pracow nikiem
umysłowym.
Poryw ające przem ów ienie wygłosił
tow . Cupiał, delegow any na uroczystość
przez OKR Zagł. Dąbrowskiego. Tow.
C upiał naw oływ ał do dalszej wspólnej
w alki dla w yw alczenia Polski Socjali
stycznej i zachęcał zebranych do w y
trw ania na stanowisku.
Dalej witali A kadem ję tow. Jania w

i chóru robotniczego; tow. Kawalec imieniem „Siły" i T. U. R„ tow. Adamski
im ieniem O. K. R. górnośląskcigo. Z r a 
mienia C entralnego Związku G órników
przem aw iał tow. b. poseł Czajor; z ra 
mienia zorganizow anych m etalow ców na
Śląsku — tow. Tomecki; z ram ienia spo
żywców i kooperatyw tow. Bubik.
N astępnie tow. K aw alec odczytał d e
pesze od różnych organizacji, m. in. od
C. K. W. PPS. i klubu parlam entarnego
posłów socjalistycznych.
Akadem ję robotniczą urozm aicił pięknem i pieśniam i chór robotniczy z K a
tow ic pod dyrekcją ob. Szlązaka. D ru
żyna gim nastyczna „Freie T u rn e r" przy
akom paniam encie fortepianu w ystąpiła
ze swojemi wolnem i ćwiczeniami. „Siła"
z M ałej D ąbrów ki zaprodukow ała walki
zapaśnicze. Rów nież żywe zaintereso
wanie w yw ołały „żywe obrazy" w yko
nane przez ,,Siłę“ z M. D ąbrów ki, oraz
ćw iczenia na drążku tow arzyszy z
„Freie T urner",
W ym ienić należy jeszcze tow M elka,
któ ry zadeklam ow ał utw ór p. t. „R ew o
lucja".
W dalszym ciągu program u zebrani
w ysłuchali niezw ykle interesującego od
czytu na tem at: ,„Dwadzieścia pięć lat
P. P. S. w Katowicach". Odczyt wygłosił
tow. Trąbalski.
Przyjęto go długo niem ilknącem i okla
skami.
Po złożeniu życzeń przez tow. Janię
starym działaczom , — oraz po odśpiew a
niu „C zerw onego S ztandaru" i „M iędzy
narodów ki" tow. Trąbalski w podnio
słych słow ach zam knął uroczystość.

Ja k iś „K om itet W yborczy polskich
pracow ników i robotn." do R ady Pow.
Kasy Chorych na pow. Rad^yński, zw o
ła ł zebranie przedw yborcze w sal’ „So
k oła" w Radzyniu.
Zebrani robotnicy szybko przekonali
się, że m acherzy „K om itetu rek-utują
się z B. B„ endecji i chadecji to t e 1 gdy
adm inistrator dóbr radzyńskich, p Żar
ski, począł litow ać się nad „swoimi *
ludźmi, że ta k m ało lekarstw o trzvm un
z Kasy Chorych, oraz zapew nia1, że
daw ki tych lekarstw w tedy ■’ę zwiększą,
jeżeli do Rady Kasy Chorych wejdą lu
dzie „odpow iedzialni” — i gdy na nie
szczęście dla siebie w ym ienił nazw iska
tych ludzi, zebrani poczęli gorąco p ro 
testow ać, że nie m ają do nich zaufania.
Po wyjaśnieniu tow. Noińrkiego, że P.
P. S. wystawiła własną listę do Rady
Powiatowej Kasy Chorych, i że z tem
zebraniem nie ma nic wspólnego, zebra
ni z zadowoleniem opuścili salę, zosta
w iając organizatorów i ich kilku zausz
ników dla „robienia" listy kandydatów
do Rady Kasy, z ram ienia wspomnianego
Kom itetu.
P. P. S. prow adzi energiczną a k q ę
przedw yborczą.
W ybory w yznaczone
zostały na 10 m arca.

BIAŁYSTOK
ZA ZAMACH NA GEN. BUŁAKBAŁACHOWICZA

Sąd okręgow y w B iałym stoku rozoa-.
tryw ał pod przew odnictw em sędziego
W olisza spraw ę członków te ro ry ctycznej kom órki kom unistycznej w B iałow ie
ży, Sergjusza Pisarew icza, A n to n e g o i
P aw ła Szpakowiczów, oraz Mojsieja i P a 
w ła W ołkow yckich, oskarżonych o umi
łow anie zabójstw a b. dow ódcy białoru
skich oddziałów party zan ck :ch podczas
wojny polsko - bolszewickiej, gen. S tani
ZAJŚCIE W SALI SĄDOWEJ
sław a B ułak-Bałachow icza.
Przed trybunałem sędziów przysię wania Jo n asa Selingera, ojca zam ordo
W yrokiem sądu skazani zostali Sergłych w K rakow ie otoczyła się onegdaj wanego, obwiniony rzucił się na niego gjusz Pisarew icz i A ntoni Szpakow icz
rozpraw a przeciw ko Janow i Dziadonio- i zaczął go bić pięścią. Policjanci obez na 6 lat ciężkiego więzienia, a P aw eł
wi, oskarżonem u o zbrodnię skrytobój w ładnili napastnika i w yprow adzili go Szpakow icz i Moisiej oraz P aw eł W ołczego m orderstw a. Podczas przesłuchi z sali obrad.
kowyscy na 4 lata ciężkiego więzienia

KRAKOW

Z y cie

i p r a c a r o b o t n ic z e j w a r s z a w y

UMOWA ZBIOROWA W CUKIERNICTWIE
/ W e w torek dn. 19 lutego została za
w a rta umowa zbiorow a m iędzy Związ
kiem R obotników Przem ysłu Spożyw
czego a Zw iązkiem W łaścicieli F abryk
Cukierniczych.
J e s t to pierw sza umowa zbiorow a w
cukrow nictw ie, tem bardziej cenna, że
za w arta po jednorocznej zaledw ie dzia
łalności Zw iązku w tej gałęzi przem ysł i.
Umowa zatwierdza warunki pracy,
zdobyte w poszczególnych fabrykach
przez strajki zeszłoroczne, podnosi o
10% płace dla gorzej płatnych kategoryj robotników i ustala 5% podwyżkę
ogólną dla reszty. Całkowite uznanie
Związku i delegacji robotniczej i uregu
lowanie szeregu spornych spraw stanowi
v ielki plus zawartej umowy.
Bilans rocznej działalności Związku
Spożyw czego w przem yśle cukierniczym
p rzed staw ia się imponująco: przed ro 
kiem jeszcze nie było organizacji w żad 
nej z fabryk cukierniczych, płace ro b o t
nic rozpoczęły się od 9 i 13 złotych
tygodniow o a robotników od 16 zło

tych. W yrzucanie robotników za naj
m niejsze przew inienie i złe ich tra k to 
wanie- — było na porządku dziennym
Obecna umowa ustala dla robotnic mi
nimalnie zł. 22.56 gr. tygodniowo a dla
robotników zł. 38.88 gr. tygodniowo.
W wielu wypadkach więc płace robotni
cze podwoiły się.
R oczna działalność delegacji ro b o tn i
czej i zw iązku .w ydatnie polepszyły w a 
runki pracy w fabrykach.
Z aw arta obecnie um owa stanow i
punkt wyjścia do dalszej popraw y bytu
licznej rzeszy robotników cukierni
czych.
Je d e n w esoły szczegół: — W myśl
przysłow ia „gdzie konia kują, żaba nad
staw ia łapę", — zgłosił pretensję do za
w arcia umowy operetkow y zw iązeczek
B. B. S-owski, oferta ta pow ażnie po
trak to w an ą być nie mogła, pomimo
„strasznej" groźby, iż Zw iązek ten nie
gw arantuje spokoju na fabrykach, o ile
do podpisania umowy nie będzie dopu
szczony. O beszło się bez bebesow ców .

WSPÓŁWŁAŚCICIEL SKŁADU FUTER S. KARMAZYN,
MIODOWA 20 GROZI DELEGACJI ZWIĄZKOWEJ REWOLWEREM
W dniu 19 lutego r. b,, wybuchł strajk
pracowników w składzie futer S. Karmazyn, Miodowa 20, na skutek niesłusznego
wydalenia jednego z pracowników. Gdy
delegacja Związku przy ul. Senatorskiej
36, zgłosiła się do firmy celem skontrolo
wania, czy nie pracują łamistrajkowie,
w spółw łaściciel lirmy p, M ieczysław Karmazyn zagroził jej rewolwerem, gotowym
do strzału. W arto zaznaczyć, iż kiedy p.

Karmazyn rewolwer z powrotem ukrył w
kieszeni, nastąpił strzał i tylko dzięki zbie
gowi okoliczności obeszło się bez wypad
ku, gdyż kula przedziurawiła spodnie i utkw iła w podłodze. W taki to „bojowy"
sposób odpowiadają kapitaliści na uzasa
dnione i słuszne żądania pracowników.
W szyscy pracownicy do czasu zakończenia
strajku są wzywani do bojkotowania posad
w e wspomnianej firmie.

ISTOTNE POWODY STRAJKU W BANKU DLA SPÓŁDZIELNI

Od strajkujących pracow ników Bariku dla Spółdzielni przy ul. S en ato r
skiej otrzymaliim.v pismo, k tó re w skróautorski Andrzeja Struga p. t. „Wojna etn iu podajem y;
Dnia 18 b. m. ogłosiliśmy strajk p r a 
światowa w literatrze" cz. I — Żółty
Krzyż. Cz. n — Klucz nad otchłanią. cow ników Banku dla Spółdzielni. Strajk
Bilety do nabycia w księgarni „Trzaska, te n jest odpow iedzią zorganizow anych
Ewert i Michalski", oraz przy wejściu.
pracow ników n a nieuspraw iedliw ione
postępow anie Dyrekcji.
W ciągu ostatniego roku pracow nicy
ODDZIAŁ WARSZAWSKI
Banku w ciąż daw ali dow ody swojej do
TOW. UNIWER. ROBOTNICZEGO brej woli przy za łał w:aniu licznych
konfliktów , w ynikających bynajmniej nie
Odczyt w Związku Robotników Przem.
z w iny pracow ników , lecz zaw sze z Wi
Spoż.
ny D yrekcji.
W piątek, dnia 22-go bież. mies. o
P rzed pół rokiem pracow nicy w ystą
godzinie 7-ej wiecz. odbędzie się w pili z postulatem podw yższenia ich nis
lokalu Zw iązku przy ul. Długiej 19, sta  kich płac, a później zgodzili się p o stu la
raniem O ddziału T. U. R., odczyt tow. ty te cofnąć do chwili polepszenia się
Dr. A. K rygiera p, t. Zadania i obowiąz interesów Banku, nie bacząc n a to, że
ki ławników sadów oracy*
pensje pracow ników B anku dla S p ó ł

dzielni są niższe, niż w innych podob
nych Instytucjach,
Pomimo okazyw anej przez nas dobrej
woli — D yrekcja ciągle gnębiła praro w ników nieuspraw iedlłw ionem i redukcja
mi, obecnie zaś znowu zredukow ała 3
pracow ników , między innymi człoikł.
delegacji, k tó ra ostatnio prow adziła ro 
kow ania w imieniu Zw iązku z prezesem
D yrekcji.
D yrekcja B anku nie w zięła absolutnie
pod uw agę zapew nienia, danego przez
p dr. Silberscheina, w ubiegłym m ie
siącu, przy ustaleniu w ysokości odszko
dow ania dla wymówionych pracow ni
ków, że ewentualnie dalsze redukcje na
stąpią jedynie w porozumieniu z Zarzą
dem Związku, względnie z Zarządem
Zrzeszenia Pracowników Banku dla
Spółdzielni.
U sunięcie delegata pracow ników , b r o 

niącego żyw otnych spraw swoich ko le
gów, m usiało być przez pracow ników
zrozum iane, jako a k t teroru, oraz jak o
usiłow anie zdezorganizow ania ich sze
regów.
Za dotychczasow y system p racy B an
ku nie pracow nicy ponoszą odpow ie
dzialność. K arygodnem więc jest usiło
w anie zw alenia całego ciężaru p rzep ro 
w adzonej t. zw. „sanacji" na b arki p ra 
cowników.
D yrekcja B anku p o staw iła za cel sy 
stem atycznie usuw ać pracow ników B an
ku. W ciągu o statnich kilku m iesięcy
wymówiono pracę 7-miu pracow nikom .
M usimy się jaknajostrzej przeciw sta
wić takiem u postępow aniu. Jesteśm y
pewni, że opinja ogółu pracujących zro
zumie nasze słuszne postulaty.
Ju ż w przededniu strajku w ładze
Banku próbow ały sprow adzić do W a r
szawy łam istrajków , n a co otrzym ały
godną odpowiedź. W ierzym y, że nie b ę
dzie ani jednego pracow nika b an k o w e
go, ani jednego spółdzielcy, ani jed n e
go człow ieka pracy, któryby się od w a
żył zastępow ać strajkujących i w ten
sposób zdradzić najżyw otniejsze in te re 
sy ogółu pracujących.

SPROSTOWANIE
We wczorajszym numerze „Robotnika"
została umieszczona notatka p. t. „Trak
towanie robotników Monopolu Spirytuso
wego', do której wkradły się nieścisłości,
jakie niniejszem prostujemy.
1) Delegacja robotnicza rzeczywiście żą
dała wypłaty 60% pensji miesięcznej, jako
„bilansówki", lecz Dyrekcja odmówiła, nie
„zasłaniając eię Monopolem fytuniowym"
lecz powołując się na to, że „bilansówka"
może dotyczyć tylko urzędników. Nato
miast robotnicy otrzymali 10-cio dniową
zapomogę na jesieni i takąż przez Bożem
Narodzeniem.
2) Krzywdząca bezwzględnie robotników
odmowa wypłacenia 5% dodatku, jest tem
dziwniejsza, że stosunek Dyrekcji Monopo
lu do Związku i potrzeb robotniczych jest
naogół poprawny.

KAPUSTA Z MIĘSEM
GOTOWANA NA GĘSTO.
Sparzoną świeżą kapustę wstawić razem
z mięsem wieprzowem, nalać wody tyle
aby się przykryło, wkrajać cebulę i goto
wać aż będzie miękkie. Przysmarzyć słoni
nę z mąką i zaprawić. Następnie dodać
dla polepszenia smaku kilka kropel znanej
Maggi'ego przyprawy.

Nr. 51

Z ŻYCIA PARTJI
WYDZIAŁ FABRYCZNO-ZAWODOWY O. K. R. P. P. S. Warszawa. W so
botę dn. 23 b. m. o godz. 6 wieczorem
odbędzie się posiedzenie Wydziału labryczno-zawodowego. Proszeni są o
przybycie tow . tow. Wąsik Antoni,
Fełlęr Jan, Karkowski W acław, Muraw
ski Marjan, Ślosa^ski Korneliusz, Grusz
ko Bolesław, W ysocki W ładysław.
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO AGI
TACYJNY O. K. R. P. P. S. W ARSZA
W A w sobotę dn. 23 b. m. o godz. 5.30
ppoł. odbędzie się posiedzenie W ydzia
łu organizacyjno-agitacyjnego. Proszeni
s» o przybycie tow. tow . Sieczkowski
Kazimierz, ślósarski Korneliusz, Hartleb Tadeusz, Zawadzki Edward, W oliniewska Lucyna, W oszczyńska Stanisła
wa, W ysocki, W ładysław, Białecki,
Jaworski W acław, Modliński Eugeniusz,
Rutkiewicz Jan (senior)) i W ernikowski
W ładysław.

WARrZAW SKA ORGANIZACJA
P. P . S.
W CZWARTEK, 21 B. M.
Dzielnica Jerozolimska.
O godz. 8 wiecz. w lokalu tymże odbędzie
ąię posiedzenie Wydziału Kulturalno . 0 JViatowego Dzielnicy Jerozolimskie! P.P.S.
Organizacja Tramwajowa P.P.S. 0 godz.
5 po poł., w lokalu Warsz. Wydz. Kobiece
go P. P. S. odbędzie się zebranie członków
i sympatyków, na którem w sprawach poli
tycznych oraz zawodowych, przemawiać
będzie tow. Edward Zawadzki
Dzielnica praska P. P. S. im. St. Okrzei.
O godz. 6.30 wiecz. w lokalu własnym przy
a!. Ząbkowskiej odbędzie się posiedzenie
komitetu dzielnicowego. Obecność wszy
stkich członków obowiązująca.
Dzielnica Śródmieście. O godz. 7.15 od
będzie się posiedzenie Komitetu Dzielnico
wego.
Dzielnica Mokotów. W lokalu dzielnicy
Chocimska 23, odbędzie się o 5.30 popoł.
ogólne zebranie członków i sympatyków z
referatem tow. prof. Gumplowicza „O bolszewizmie",
O 5 popoł. punktualnie komitet dzielni*
cowy. Sprawy b. ważne.
Dzielnica „Starówka". O godz. 6 zebra
nie Kom tetu Dzielnicowego, o godz. 7 —w lokalu Dzielnicy przy ul. Długiej 19.
Dzielnica Wola. O godz. 6 wiecz. plenar
ne posiedzenie Komitetu Dzielnicowego, a
o godz. 7 wiecz. ogólne zebranie członków
Dzielnicy, w lokalu własnym przy ul. Grzy
bowskiej 57.
Dzielnica Nowe Brudno. O godz. 6 wiecz.,
w lokalu Dzielnicy, Żytomierska 9, odbę
dzie się ogólne zebranie członków Dziel
nicy,
Koło Tytoniowców. O godz. 3.30 odbę
dzie się zebranie członków Koła, w lokalu
przy ul. Przemyskiej 18.
Dzielnica Powiśle. Dziś o godz. 8 wiecz.
w lokalu dzielnicy (Czerwonego Krzyża
20) odbędzie się posiedzenie komitetu
dzielnicowego.
PIĄTEK 22 B. M.
Koło P. P. S. Fabr. Budowy Parowozów.
O godz. 6 wiecz., w lokalu Warez. Wydz.
Kob. P.P.S., Leszno 53, odbędzie się zebra
nie Koła PP.S. Fabr. Budowy Parowozów.
Dzielnica Powązki. O godz. 7.30 w lokalu
przy ul. Dzielnej 95, odbędzie się Konferen
cja członków Dzielnicy. Obecność wszyst
kich obwiązkowa.
Dzielnica Jerozolimska. O godz. 7 wiecz.
w lokalu Warsz. Wydziału Kob. P. P, S,
Leszno 53 odbędzie się zebranie Dzielnicy
Jerozolimskiej P. P. S.
Dzielnica Pocztowa. O godz. 7 wieczorem
w lokalu C. K. W. przy ul. Wareckiej 7
odbędzie się konferencja dzielnicowa. Na
porządku dziennym ważne sprawy organi
zacyjne. Towarzysze stawcie się licznie.
O 5-ej zebranie Komitetu Dzielnicowego.
SOBOTA, 23 B. M.
Dzielnica Grochowska. Ogólne zebranie
członków odbędzie się o godz.6.30 wiecz.
w lokalu O. K. R. — Warecka 7. Sprawy
baidzo ważne, stawiennictwo obowiąz
kowe.

RUCH KOBIECY
Posiedzenie Prezydjum C entralnego
Wydziału Kobiecego odbędzie się W
piątek, 22-go b. m. o godz. 8-ej w lo k a 
lu Z. P. P. S. w Sejmie.

„ROBOTNIK", czwartek, 21 lutego 1929.

MŁODZIEŻ

CO USŁYSZYMY

SZUKAŁ

Koło im. Teofila Jaszkowskiego („Moko
tów”). Walne zebranie członków odbędzie
się w piątek 22 b. m. o godz. 6 wieczorem
w lokalu Koła ul. Chocimska 23.
Koło im. S t Worcella. W sobotę, dnia
23 b. m. o godz. 7 wieczorem w lokalu
Koła ul. Leszno 53 odbędzie się Walne ze
branie Koła. Na porządku dziennym spra
wy ważne.
Koło im. Montwiłła-Mireckiego. W sobo
tę dnia 23 b. m. o godz. 7 wiecz. w lokalu
Koła ul. Grzybowska 57 odbędzie się od
czyt tow. Pragierowej na temat; Zmiana
Konstytucji.
K- G Organ. Młodz. T. U. R. Posiedzenie
Egzekutywy Komitetu Centralnego Organ.
Młodz. T. U. R. odbędzie się w piątek,
dnia 22 b m. o godzinie 7 wiecz. w lokalu
Warecka 7.
Organ. Mł. TUR. Koło im. L. Misiołka
przy ul. Dzielnej 95 — urządza w czwartek
dn. 21 generalną próbę chóru. Zapisy przyj
muje jeszcze sekretariat.

PRZEZ WARSZAWSKIE RADJ0

jej ciała a nie duszy, pragnął zdobyć tę arystokratkę wyłącz
nie dla siebie, kosztem życia jej męża.

I

DZIŚ,
11.56 — 12.10 Sygnał czasu z Warszaw
skiego Obserwatorjum Astronomicznego,
komunikat lotniczo • meteorologiczny, oraz
roiniczy. 12.35 — 14.00 Transmisja z Fil
harmonii
Warszawskiej.
14.00 — 14.50
Przerwa. 14.50 — 15.10 Komunikaty: mete
orologiczny, gospodarczy i nadprogram.
15.10 — 1535 Przerwa. 15-35 — 16.00 Od
czyt „O zadaniach akcji misyjnej”. 16j00—
16.15 Komunikaty Ligi Obrony Powietrz
nej i Przeciwgazowej. 16.15 — 16 45 Pro
gram dla dzieci. 16.45 — 17.00 Przerwa.
17.00 — 17.25 Wśród książek. 17.25—17.50
Pogadanka „Dwie zawodniczki; urody i
sportu". 17.55 — 18.5® Koncert popołu
dniowy kameralny. 18.50 — 19.10 Roz
maitości. 19.10 — 19.35 Odczyt „Fenologja
i jej znaczenie". 19.35 — 19.55 Nadpro
gram i komunikaty. 19.56 — 20.00 Sygnał
czasu z Warszawskiego ObserwatoHum Astrcnomicznego. 20.00 — 20.25 Odczyt, or
ganizowany staraniem Ligi Samowystar
czalności Gospodarczej. 20.30—21.15 Kon
cert wieczorny. 21.15 — 22.00, Audycja li
teracka. 22.00 — 22.30 Komunikat iotniczomateorologiczny. Komunikaty PA.T-a oraz
policyjny, sportowy i nadprogram. 2230—
23.30 Transmisja muzyki tanecznej.

W
potężny dramat erotyczny wyświetla obecnie

K in o „ W O D E W IL "
-p a
M •A x m l z

NOWY-SWLAT 40.
Początek o g. 5 pp.

CAPITOL

PREMJERA!
HAŃBĘ LUDZKOŚCI—NIEDO
LĘ UPADŁYCH DZ'EWCZĄT

ilustruje głośny dramat
obyczajowy

w ZAUŁKACH
M0RSYLJI

Z. N. M. S.
W roli głównej
Koło Samokształceniowe. W piątek 22
RUDOLF KLEIN-R0GGE
b. m. o godz. 8 wiecz. w lokalu Z. N. M. S.,
Świętokrzyska 35, odbędzie się zebranie
Niebywała ilustracja śpiewno-muzyczna
Koła Samokształceniowego z referatem
„O wartości". Obecność członków Koła
x r r c e r r o c r r so n n o a o o c n o c m n o o
obowiązująca.
9 Wytworne K I N O - V A R I Ć T Ź O
Powązkowskie Kolo Mł. T. U. R. im. L. R
„ A S T R A*‘
8
Misiołka urządza dn. 24 b. m. w niedzielę _
(Dzika 51 róg Szczęśliwej).
g
o godz. 7 w. wielką wieczornicę taneczną. 3 Na ek ra n ie:
O
Turowcy z innych Kół proszeni są o liczne -< Gehenna zdr?dzoneao męża H
przybycie!
O
ESTERHAZY i MOZZUCHIN
n
W
w roli gŁ
?
H
CZERWONE HARCERSTWO.
v N a sc e n ie : pod kierunkiem
BOLESŁAWA NORSKIEGO-NOŻYCY Q
Zebranie Rady Hufca Warszawskiego
% ..T ego je s z c z e nie b y ło “
Czerwonego Harcerstwa odbędzie się w
piątek, dnia 22 b. m. o godz. 8 wiecz. w p. U d z i a ł b io rą - T a ń sk a (subretka), q
p 6 U n iv ersa l-G irls, M o łk ow scy p
lokalu przy ul. Długiej Nr. 19,
C (duet tan.). A l. S z p a k o w sk i (humor), U
q B o le sła w N o r sk i-N o iy c a (confer.), 0
H H en io L u źw iń sk i (humorysta) Q
Q
Sala centralnie ogrzewana.
Wycieczka do Sejmu. W niedzielę dnia
O
O
X OCXX>COOOnoCOCXXX3DOOO
24.11 1929 o godz. 11.30 odbędzie się wy

§

Ruch kult.-oświatowy

ocxr

cieczka do Sejmu organizowana przez sek
cję kulturalno - oświatową dzielnicy pras
kiej P. P. S. — im. St. Okrzei.
Bilety do nabycia w sekretariacie Org.
Mł. T. U. R. Warecka 7 u tow. Góralczyka
— oraz w dniu wycieczki.
Zbiórka przed gmachem Sejmu punktu
alnie.

KINEMATOGRAF MIEJSKI
Hipoteczna 8.
Długa 25.
Początek o godz. 630.
Soboty i niedziele o godz. 530.

C z ło w ie k
ś m ie c h u
C onrada V eldt’a
I M ary P hłlbln.

Z udziałem:

Kino

S tr. 5

„ S Ł O N C E .”

B ie la ń s k a 5. Pocz. o g. 4.30, ost. 10.

Codziennie seanse oświatowe wyłącz
nie dla szkól W soboty o godz. 12-ej,
niedziele i święta o godz. II45 i lii
dla publiczności.

Dzlil
HARRY LTFDTKE, LEE PARRY
i VIVIAN GIBSON

STAĆ TU!
EDDIE P0L0I
Wytworny dramat detektywno-kryminalny.
Nad program:
Z aw od y n a r cia r sk ie w Z a k o p a 

nem .

KRONIKA

JUTRO.

Rejestracja przedsiębiorstw przemysło
wych. Podczas odbywającej się obecnie w
wydziale przemysłowym magistratu (Bed.
narska 4) w godz. od 9 do 15 i od 17 do 20
rejestracji przedsiębiorstw przemysłowych,
dziś, 21 b. m., winni stawić się posiadacze
przedsiębiorstw przemysłowych,
położo
nych w obrębie XIX, XXII i XXIII komi
sariatów P. P.
Wobec tego, że termin rejestracji upły
wa już 23 b. m., obecnie winni zgłaszać się
również ci, którzy posiadają przedsiębior
stwa przemysłowe na terenie komisaria
tów od I do XvHI i dotąd obowiązku tego
nie dopełnili.
Ze Stowarzyszenia Aplikantów Sądo
wych i Adwokackich. Dziś, o godz. 9 wiecz.
w lokalu Stowarzyszenia (Trębacka 10) od
będzie się odczyt adw. Henryka Korala na
tcm. „Pojedynek w prawie karnem na tle
porównawczem”. Wstęp dla wszystkich aplikantów oraz zaproszonych i wprowadzo
nych gości.
Ze Związku Niż. Funkcjonarjuszów Pań
stwowych. Dnia 24 b. m. o godz. 2.30 po
pcł. w Klubie Urzędników Państwowych
przy ul. Nowy świat Nr. 67 odbędzie się
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
Koła Warszawskiego Związku Niższych
Funkcjonarjuszów Państwowych R. P.

11.56 — 12.10 Sygnał czasu z Warszaw
skiego Obserwotorjum
Astronomicznego,
hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie,
komunikat lotniczo - meteorologiczny. 12.10
— 13.00 Koncert z płyt gramofonowych.
13.00 — 13.15 Komunikaty: rolniczy i me
teorologiczny. 13.15 — 14.50 Przerwa. 14,50
— 15.10 Komunikaty: meteorologiczny (po
wtórzenie), gospodarczy i nadprogram. 15.10
— 15.35 „Przegląd wydawnictw periodycz
nych”. 15.35 — 15.50 Nadprogram i komu
nikaty. 15.50 — 16.45 Koncert z płyt gra
mofonowych. 16.45 — 17.00 Przerwa. 17.00
— 17.25 Odczyt „Straszne skutki wojny ga
że wej" — wygł. tow. dr. Budzińska - Ty
licka. 17,25 — 17.50 Odczyt p. t. „Wzno
wienie Państwa Kościelnego". 17.50 — 18.50
Koncert popołudniowy orkiestry domrzystów. 18.50 — 19.10 Rozmaitości. 19.10 —
1935 Odczyt „Hygiena prący umysłowej".
1935 —, 19.55 Nadprogram i komunikaty.
19.56 — 20.00 Sygnał czasu z Warszaw
skiego Obserwatorjum
Astronomicznego.
20.00 — 20.15 Pogadanka muzyczna. 20.15
Transmisja koncertu symfonicznego z Fil
harmonii Warszawskiej. Po transmisji ko
munikaty: lotniczo - meteorologiczny, po
licyjny, sportowy, nadprogram, oraz ko
munikaty P. A. T. i retransmisje ze stacyj
zagranicznych na aparatach „Marconi".

w obr. erotycznym

„WYROK b e z SĄDU"

WODEWIL ?£»

C en y od 1 z ł.
Jutro Premjerat
Podwójny program rosyjski
O s ta tn ie la ta Cara M ik ołaja II
oraz D z ie w c z y n k a z p u d e łk ie m
zespól artystów „Żółtego Paszportu”

Ilustracja muryem a powiększonej orkiestry symfo
nicznej pod batuta J. JAKUBOW SKIEGO.

TflJENII'CII CyTADELI
U DEBL1HIE

C hm ielna 9. Pocz. o godz. 5.30 pp
CZOŁOWY film amerykańskiej wytw.
..PARAMOUNT”

Reżyserował:

A. DUPONT

E.

(Twórca „Variete")

DOROTA GPH I ANTONIO
MORENO
______ *

~ * ii * •

i ~ i n - ir.

—

i . n .

»

Akcja toczy się bezpośrednio przed wojos.
W łatn. -K O LO S-, Warszawa.

CO GRAJA KINA

W rolach głównych:

—

■
_ _

1

. . C A S I N O " N° w y Ś w ia t 50
” ,
'
Pocz. o g. 4. 6 i a
Ork. pod bat. A . Furm ańskiesro.
Dla młodzieży ceny biletów zniżonej
F ilm d la w s z y s tk ic h t
GENJALNY

IWAN M0ZŻUCHIN
i UROCZA. POWABNA

SUZY VERNON
w wielkim dramacie współczesnym p. Ł

„PREZYDENT"

Reżyseria: GENNARDO RIGHELLI
Wytwórnia: „Universal Pictures
Corporation".

Putefoim, Paruzyska ten kto udzie
r
li wiadomości o miej lofonu.’^
w wielkim
wyborze

POBUDKA

nagrodę

TYG. I L U S T R O W A N Y
Ż ą d a jcie b y z n a la z ł s ię
w e w sz y stk ic h k a w ia r 
n ia ch , r e s ta u r a c ja c h it. p.

Reżyserja: GENNA^O RIGHELLI
W rolach: Generała Tgnatjewa — GA
BRIEL GABRIO znany z ..Nędzników",
hr. Marji Łęckiej—MARJA JACOBINI.
hr. Anny Łęckiej—NATALJ \ LISTENKO, rtm. hr. Łęckiego—ANTONI POINTNER, itm. Skóreckiego—ANGELO
FERRARI.

K in o „PAŁACE**

„Królewska
Kochanka"

if

Czytajcie I prenum erujcie
A d r e s

■

W ARSZAW A, WARECKA 7.

B ard zo ta n io , b o ty lk o
40 g r. za e g z e m p la r z .

Apollo* „Tajemnica skrzynki pocztowej".
Colosseum: „Ponad śnieg".
W małej sali: „Pat Patacho® j wielo,
Astra: (Dzika 51) „Gehenna zdradzonego
ryb".
męża".
Casino: „Prezydent" z Mozżuchinem.
Uciecha: (Złota 72) „Carewicz".
Capitol: Stać, tu Eddie Polo!"
Trianon: (Sienkiewicza 8 ) „ Z a k a z a n a ko
Miejski: „Człowiek Śmiechu” t Veidtem. bieta".
Filharmonja: „Noc miłosna skazańca".
Sokół: (Marszałkowska 69) „Dla ciebie uPałace* „Królewska kochanka".
kochana".
Pan: „W zaułkach Marsylii".
Mewa: (Hoża 38) „Przedwiośnie".
Rococo: „Jej pierwszy całus".
Tombola: (Marszałkowska 34) „Wicher"
Splendid: „Tajemnica skrzynki poczto z Liljaną Gish.
wej".
Bellona* (Leszno 2) „Wampir ekranu" i
Stylowy: „Raiski Ogród".
„Gdy mężczyzna się budzi".
Światowid: „W kraju srebrnego lwa" (oj
Praga: (Targowa 71) „Rudowłosa",
czyzna Amanullaha).
Italja: (Wolska 32) „Żółty paszport".
Wodewil „Tajemnica Cytadeli w DębliBajka: (Żelazna 61) „Żółty paszport".
n:e‘\
Tęcza: (Przejazd 9) „Dama Kameljowa".
Quo Vadis: „Współczesny Casanova",
Muza: (PI- Trzech Krzyży) „Arlekinada
Słońce: (Bielańska 5) „Wyrok bez sądu". życia”.

scu obecnego pobytu
płyty nalnow srych
Stanisława, syna A n oraz
drzeja i Katarzyny, Łu n ag rań na doqodnych
w arunkach po cenach
czaka, urodzonego w najniższych
poleca
1886 roku, we wsi Sa„L utnia . M a r s z a ł 
dokrzyce gminy Wró
blew. starostwa Sie' k o w s k a 68.
radzkiego, a zapisane
go do ksiąg stałej lud
szłuczne' Reności gminy Grzybki 7ohn
L tJU y
peracla na
w powiecie Tureckim. poczekaniu. Przy la
Łuczak mieszkał ja boratorium gabinet
kiś czas w Sieradzu, dentystyczny. Plom
w roku 1927 pracował bowanie, usuwanie
w Cukrowni. .Leśmwrz'‘ bezbolesne. Członkom
Łuczak jest ni zkir ły Kasy Chorych podług
sy o żółtym zaroście. kosztorysu. Długo
Wiadomości o nim letnia gwarancja. Do
p o d a ć pod adresem. godne warunki. Sena
Edmund Wyganowski, torska 30.
obrońca, Sieradz, Ogro
dowa 4.

Towarzysz
Ogłoszenia
drobne

A) Zegary

stracji „Pobudki” po
szukuje niekrępującego
pokoju przy rodzime'
Wiadomość: Admini
stracja „Pobudki" —
Warecka 7. Tel. 313-80.

*T

zegarki, pierścionki,
kolczyki, obrączki na
rety bez zaHczkl — ze
garmistrz Ch. Gutmacher. ul. Smocza Nr. 21
róg Dzielnej.
ksią
żeczkę
wojskową wydaną
przez P. K. U.— War
szawa, Miasto 2 Wa
cława Wierzbickiego.

zgubiono

R obotnicy
p o p ie ra jc ie
s w o je pism o
co d zie n n e

ZAWIADOMIENIE.
nr.

m

s e t

* prw oL

wszelkiego ™**zaju węże tłoczące do zimnej i gorącej wody, piwa, wina, spirytusu, pary, na
rzędzi pneumatycznych i t. p.|
w ę ie ssące do wody, nafty, kloak, garbarni | t. p,j
sznury, pier cienie i pasy gumowe, wszelkiego rodzaju formowe artykuły gumowe oraz obkła
danie gumą wałów dla papierni i t . p,
Wszelkie zapytania i zlecenia prosimy kierować pod adresem;

ą .P E P E G E ^

POlSkl PrZOmySł GUJTlOWy TOW. Ał(C.

77

U o d d z ia ł fab ry czn y , W a rsz a w a , ul. OTWOCKA 14, tel.103-33
Z pow ażaniem

„PEPEGE" Polski Przemysł Gumowy Tow. Akc.

S tr .

„ROBOTNIK", czwartek, 21 lutego 1929.
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W KLESZCZACH LODU

ZE SPO RTU

Nr. 51

KATASTROFA LODOWA NAD DUNAJEM

PRZED ZAWODAMI BOKSERSKIEMI
O MISTRZOSTWO W. R. S. K. O.
W dniach 23 i 24 b. m. odbędą się w lo
kalu Skry, zawody bokserskie o mistrzo
stwo Robotniczej Warszawy.
Zawody te — jak wiadomo — będą mia
ły równocześnie charakter eliminacyjny
przed zawodami Polska — Łotwa.
W obec krótkiego terminu, kluby muszą
jak najprędzej zgłosić swych zawodników
do W. R. S. K. O. Ostateczny term in upływa z dniem 22 b. m.

mm®

FINNOWIE O ZAWODACH
ZAKOPIAŃSKICH.
Wczoraj powróciła do Helsingforsu fiń
ską ekipa narciarska, która osiągnęła tak
wspaniałe sukcesy na międzynarodowych
zawodach FIS w Zakopanem. Cała prasa
Holsingforsu drukuje obszerne wywiady c
uczestnikami mistrzostwa oraz szczegółowe
relacje o przebiegu zawodów. Narciarza
fińscy wyrażają się z wielkiem uznaniem o
organizacyjnej sprawności P. Z. N arciar
skiego, podkreślając specjalnie serdeczność
przyjęcia, jakiego doznali w Polsce.

Osobowy statek niemiecki „Preus- „Król Gustaw" (na prawo) pośpieszył
zan" {z lewej strony) utkwił w lodzie w mu z pomocą i... został również obez
pobliżu wyspy Rugji. Okręt szwedzki władniony przez wielkie zwały lodu.

BOGATY SEZON SPOTKAŃ PIŁKAR
SKICH.
(tn-k). Międzynarodowe spotkania rep re
zentacji robotniczych w piłce nożnej zy
skują coraz więcej popularności.
Świadczy o tem wymownie kalendarz na
rok bieżący, który przedstaw ia się nie
w starej i nieopalanej izbie. Męża zmarłe* zwykle bogato.
tragiczną śmiercią pociągnięto do odpo
Już 9 marca spotkają się w Paryżu re
wiedzialności.
prezentacje Francji i Belgji.
W dniu święta robotniczego 1 maja wal
czyć będzie A ustrja z Czechosłowacją.
W tym samym czasie „jedenastka" bel
gijska odwiedzi Hagę.
Oczekiwane z zainteresowaniem spotka
ku policyjnego. Ranny kierowca, mimo bó
lu i upływu krwi, zdołał dojechać do 7 go nie Niemiec z A ustrją rozegra się 1 czerw
komlsarjatu. Tam przybył lekarz Pogoto ca w Wiedniu.
Anglja pragnie zmierzyć swe siły w koń
wia, który udzieliwszy pierwszej pomjey,
przewiózł rannego do szpitala św. Ducha. cu lipca z Niemcami. Ci ostatni nawiązują
Powód zbrodniczego napadu na razie nie kontakt z Węgrami, Włochami I Łotwą.
Ja k widzimy, ruch w pełni tego słowa
ustalony.
znaczeniu.

Fala mrozów ścięła szerokie wody nia z takim impetem, że zmiotły kilka
Dunaju, a grube masy lodowców wdar naście domków jak zabawki.
ły się na wybrzeża podmiejskie Wied

ZAMARZNIĘCIE CHOREJ
40-lenia Helena Pawłowska (wieś Oksa
Węglaszyn, pow. Jędrzejowski), z po
woda obłożnej choroby i pozostawienia je)
be* żadnej opieki ze strony męża, zmarzła

T E A T R i MUZYKA
DzlS w teatrach m i e j s k i c h

ZNOWU POSTRZELENIE KIEROWCY TAKSÓWKI

W ie lk i

Nocy ubiegłej na rogu nL Obozowei t
Soł tyka pasażer jadący taksówką, prowa
dzoną prze kierowcę 29-letniego Tadensza
Prokopczyka postrzelił w piecy z rewol
weru wspomnianego kierowcę. Po dokona.
ni« zbrodniczego czyna sprawca zbiegł,
korzystając z pustkowia i braku posterun

N arodow y
o 8 w. „F a n
N ow y

NIEFORTUNNA WYPRAWA WŁAMYWACZY
Zamieszkujący w Al. Jerozolimskiej 8 pobiegł na dół a drugi na wyższe piętro.
Józef Hertz usłyszał podejrzane szmery Hertz pobiegł za tym ostatnim i schw ytał
pod drzwiami swego mieszkania. Wobec te go przy pomocy nadbiegłego dozorcy do
go H ertz uzbroiwszy się w rewolwer
mu. Przybyły policjant odprowadził zło
tworzył drzwi i ujrzał dwucb drabów, któ dzieja do X-go komis. Tam okazało się, że
rzy zamierzali włamać się do jego miesz jest to Rubin Niemcewicz. Znaleziono przy
kania. Na widok wymierzonego rewolweru, nim 2 duże łomy, służące do wyważania
włamywacze rzucili się do ucieczki: Jeden drzwi.
__

WYKRYCIE SYSTEMATYCZNEJ KRADZIEŻY
W pracowni magazynu obuwia Antonie wia, którą miał odnieść do czeUd-iika na
go świerszcza przy ul. Nowy Świat 32 pra miasto, świerszczowa poleciła Ncbisow'
cował od 6-ciu lat w charakteize gońca, paczkę rozwiązać f wówczas oprócz pary
21-letni Stefan N. Już od pewnego czasu obuwia znaleziono 3 klg. 60 «łk. skóry na
właściciel sklepu zauważył, że ginie mu podeszwy. O fakcie tym Świerszcz zawia
systematycznie skóra na podeszwy. Wobec domił policję X-go komisariatu, oskarżając
tego wzmocniono nadzór nad personelem N. o systematyczną kradzież skó oblicza
W czoraj żona Świerszcza, Maria zauważa jąc straty na sumę 670 zł. N. arai-tow ano
ła, że N. wychodząc na obiad ma przy so i przesłano do dyspozycji sądu pokoju.
bie zbyt dużą paczkę — jak na parę obu

WARSZAWA, WARECKA 9
O S T A T N IE N O W O ŚC I!
fee reaso n L „ Z sali śmierci

zł. 2.50
Boy-Żeleński, Dziewice konsystor
sk ie
zł. 2.60
SW W

K siążki nadesłane
P iotr Maszyóski. Polski śpiewnik szkolny.
Zbiór ćwiczeń i pieśni. Nakład G ebethnera
ł Wolffa.

NOWE ZNACZKI
SAN SALWADOR

rmmm v cwza MIC

Jedna z republik amerykańskich San
Salwador wydałą znaczki pocztowe z
główką nowoczesnej „garsonki".

LISTY CZYTELNIKÓW

t a z y"

o 8 w. „Adwokat i róże"

L e tn i
o 8 w. „Panienka z dancingu"

Teatr „Ateneum" (Czerwonego Krzyża
Dziś we czwartek „Złamana Drabina", w
Dewizy New York notowano 8 99. tra n - piątek i sobotę „Dzwony Kornewilskie".
W niedzielę popoł. „Dzwony Kornewilzskcje międzybankowe kablem New York
przeprowadzono na 891.95 za 100 dolarów. sHe". Wieczorem „Oberżystka".
Na rynku dewiz większych zmian nie no
Teatr Wielki. Dziś arcydzieło Wagnera
towano. Między b a n k a t r .j płacono za dewi „Tannhauser”. W piątek „Poławiacze pe
zę Berlin 211.77, a za dewize Gdańsk reł".
172.93. Pryw atnie notowano dolary 889
Teatr Narodowy. Dziś i codziennie S ło 
ruble złote 4.60, czerwońce sowieckie 1.95 wackiego „Fantazy" czyli „Nowa Dejanira".
dolarów.
Teatr Nowy. Codziennie .Adwokat i ró
Na rynku akcyjnym panow ała tendencja że’ .
słaba. Notowano zniżkę następujących akTeatr LetnL Dziś „Panienka z dancingu ".
cyi: Bank Polski z 177.50 na 174.00, W ę
W niedzielę o 4-ej popoł. „Kokoty z to
gle'' z 91.00 na 90.00, Lilpopy z 36.75 na
warzystwa".
36 00, Parowozy z 31.50 r a 31.00, Staracho
Teatr PolskL Codziennie „Dwaj panowie
wice z 34.75 na 34.50. Zwyżkowały: „Siła
B ".
i Światło" z 136.00 na 142.00, Modrzejów z
Teatr Mały. Dziś po raz pierwszy, ko30 00 na 30.50.
<waA
medja S. Kiedrzyńskiego „Miłość bez gro
sza".

lWCZORAJSZEJ 0IEŁD9

„CHŁOPSKA PRAWDA”
n r . 4 z d a t ą 2 4 I« fy 1 9 2 9 r.

RSIEGBRHIA M FO TM C łfl

o 8 w. „Tanhauser"

w y sze d ł z d ru k u .
Treść: Hej robotnicy i włościanie, niech
w jednej partji stanie lud — Hasłem do
bo>u wolność i lud: J. Kwapiński. — Dzie
sięciolecie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
— Trzeba nam wiary: J. Kasprowicz. —
Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Roz
jemczej dla województw centralnych. — Z
Seimu. — Za zabójstwo rok więzienia. —
Emigracja do Niemiec. — Co słychać w
kraju. — Co słychać zagranicą. — W iado
mości gospodarcze (uprawa tytoniu). —
W ynagrodzenie gotówkowe
robotników
rolnych za pracę w styczniu (woj. poznań
skie). — Korespondencje.
W odcinku; Ziemianie.
Cena egz. 10 gr. Prenum erata roczna 2
zł. 20 gr. Półroczna 1 zł. 15 gr.
Redakcja i Administracja: Warszawa —
Warecka Nr. 7.

APOLLO— SPLENDID
TAJEMNICA SKRZYNKI POCZTOWEJ.

Film ten można scharakteryzow ać w
kiótkich słowach: ani na krok nie odstą
piono od zwykłego szablonu filmów pol
Kolonje Staszica i Lubecklego, leżące na
skich lecz dano maximum dobrej woli i
krańcach W arszawy połączone są z eendobrych chęci.
tium miasta tramwajem Nr. 25, 7 i 8.
Powiedzieć to można zarówno • autorze
ssenarjusza p. Relidzyńskim, którego już
Tramwaje te kursują do godz. 11—11.30,
nic-jedno dzieło mieliśmy okazję widzieć na
Urzędnik, czy akademik, przez których
ekranach Warszawy, jak o reżyserach i
pizeważnie ta dzielnica jest zamieszkałą,
aktorach.
wracając z teatru, odczytu, koncertu lub z
Jeśli zresztą mówić o samym scenariu
za,ęć laboratoryjnych po godz. 11-ej —
szu, należy z całym zadowoleniem stw ier
zmuszony jest częstokroć, przestrzeń tę
. dzić, iż p. Relidzyński od czasu Tajemnicy
odbywać pieszo, albowiem nie każdy może
pozwolić sobie na taksówkę.
przystanku tramwajowego, uczynił olbrzy
mi krok naprzód w opanowaniu techniki
Mamy nocne tramwaje, 10-kę i 20-kę.
scenarjusza.
Tramwaje te dochodzą do pl. Unji Lubel
Jeśli ewolucja jego twórczości postępo.
skiej.
wać będzie coraz dalej, należy się spodzie
Czyby Zarząd Tramwajów Miejskich nie
wać, iż stanie się on jednym z najbardziej
mógł zmienić obecnej łrnji kursowania tych
fachowych i popularnych autorów filmo
tramwajów w ten sposób, aby 10-ka lub
szykowej do pl. Unji Lubelskiej, niewiele
20-ka z Marszałkowskiej skręcała na Ko by straciła, gdyż pozostałby jej drugi noc wych.
Usterki w obrazie raczej przepisać nale
szykową i dochodziła do ul. Grójeckiej
ny tramwaj, najzupełniej wystarczający dla
ży reżyserowi, niż autorowi. Brak naleźyWówczas kolonje Lubeckiego i Staszica obsłużenia tego niewielkiego odcinka.
tei point'y, nieco przydługa 1 zbyt wolna
zyskałyby połączenie z centrum miasta w
Jeden z mieszkańców
akcja, rozproszą tysiącem nieznaczących
porze nocnej, a ul. Marszałkowska, od Kokolonji Lubeckiego.
i nie potrzebnych wstawek (owe kardynal
ne i stale pow tarzające się w polskich fil
mach wady) są raczej spowodowane w a
dliwością reżyserji, niż usterkam i scenarju
sza.
Jeśli mówić o odtwórcach ról głównych,
należy podkreślić duży wdzięk p. Bogdy
l niektóre dobre momenty p. Beliny. Jerzy
Rewanżowe zawody pomiędzy robotniczemi reprezentacja M arr mimo istotnej fotogeniczności miast
mi Polski i Łotwy odbędą się dnia 3 marca r. b. w sali RKS. iść naprzód w swej technice gry — cofa
„Świt" (Ludna 10).
się, gdyż operuje coraz więcej metodami
aktorów scenicznych. Jego nieopanowane
Prace przedwstępne Z. R. S. S.-u wskazują na to, że za m chy czynią na filmie przykre wrażenie:
wody wspomniane wypadną naprawdę doskonale.
„szastania się".
łka. ,
O TRAMWAJ NOCNY DO KOLONJI
STASZICA I LUBECKIEGO.

W niedzielę o godz. 12-ej w poł. „Pociąg
—- Widmo". O godz. 4-ej popoł. „Murzyn
warszawski".
>
Operetka w teatrze „Znicz" (śaiadee.
kich 5). „Jasnowłosy Cygan". W próbach
„Lysistrata", muzyka p. Lincke'go.
Teatr „Morskie Oko" Jasna 3. Codzien
nie rewja p. t „Tysiąc pięknych dziew
cząt".
Teatr „Czerwony As". „W szale karną.
wtłu".
Teatr „Quf Pro Quo". Coraz większem
powodzeniem cieszy się arcywesoła rewja
p. t. „M. S. Z., czyli pamiętaj o mnie", w
wykonaniu całego zespołu na czele z pp.
Ordonówną, Zimińską, Jarossym, Dymszą,
Krukowskim, Tomem i Wawrzkowiczem.
Recital jugosłowiańskiego skrzypka. Złalko Bolokowic, słynny skrzypek jugosło
wiański, wystąpi w W arszawie w sali Kon
serwatorium dziś.
Poranek Hanlrf Ordonówny. W niedzielę
dn. 24 b. ra. o godz, 12 m. 30 odbędzie się
w Teatrze Polskim poranek pieśni Ordo
nówny. Bilety w kasach teatrów Qui Pro
Quo f Polskiego.
Z Filharmonji. Solistą piątkowego koneertu symfonicznego będzie wybitny piani
sta francuski Marcel Ciampi, który grać
będzie Fantazję Debussy‘ego i koncert
Es-dur Liszta. Orkiestrową ezęść progra
mu wypełni druga symfonja Maklakiewicza „Święty Boże", uwertura „Marja" Statkowskiego 1 nowy utwór symfoniczny
Mraczka p. Ł „Variete”. Dyryguje Grze
gorz Fitelberg.

Polska—Łotwa

ORYGINALNY
WYPADEK

£

We Fryburgu (Szwajcarja) zdarzył
się ciekawy wypadek, aczkolwiek w
skutkach swych fatalny. Oto z gór oberwała się olbrzymia skała, objętości
około 2.000 metrów kwadr, i trafiła w
dom na przedmieściu Fryburga. Dom
został zburzony, przyczem dwie osoby
straciły życie.

. ( ^ . n ^ ( f ^ N rFM VEn r i ^ F5 R j . Y j 7W ^ arMawie * odnoszeniem m iesięcznie zł. 5.40, bez odnoszenia zł. 4.70, na prowincji miesięcznie zł. 5.40, zagranicą zł. 8— Za zmianę
____
p”
a 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.
dr m
drnżei Ilk ła d ^ rfW ^ ń u» t«.ic«r.. f
W??1C za°*,arowame pracy o 50 proc. taniej. Ogłoszenia tabelaryczne i fantazyjne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia zagraniczne o 50 proc.
droźei. Układ ogłoszeń w teksete S-szpaltowy, układ zwyczajnych - 10 szpaltowy. Za terminowy d^uk ogłoszeń Administracja nie odpowiada.

Redaktor naczelny MIECZYSŁAW NIEDZIAŁKOWSKL

Redaktor odpowiedzialny MARJAN MURAWSKI.
Odbito w druk. „Robotnika". Warecka 1
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