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NIECH ŻYJE RZĄD
ROBOTNICZY
I WŁOŚCIAŃSKI
R « d a k c j a przyjmuje interesantów od 1 i pól do
3 po południu.
Za zwrot rękopisów Redakcja nie odpowiada.
A d m in is t r a c j a czynna od 9 do 5 bez przerwy
K a s a czynna od 12 do 2-ej.

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem

P R O L E T A R JU S Z E WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE

Napad na p re z e sa chińskie l
d elegacji pokojow ej
Z Szanghaju donoszą, i4 grupa, złożo
na z około 100 chińskich studentów, nie
zgadzająca się z treścią układu chińskojapońskiego wtargnęła do mieszkania
prezesa delegacji chińskiej Kuto-TaiSzi i zaatakowała go, zadając mu rany.
Niewiadomo, czy Kuo-Tai-Szi będzie
mógł, w myśl przewidywań, podpisać
We czwartek wspomniany układ.

K rw aw y b unt w ięźniów
W Bangkoku (Lndje) wybuchł krwa
wy burnt więźniów. Około 500 więź
niów, na dany znak, usiłowało rozbić
drzwi od cel siekierami. Niektórym udało się wydostać na wolność. Wywią
zała się walka z dozorcami, która trwa
ła 3 godziny. Straż więzienna użyła
broni palnej, 9 więźniów zostało zabi
tych, 3 dozorców oraz 33 więźniów od
niosło rany.

S praw y K łajpedy
Litwa, korzystając z prawa, jakie jej
przysługuje na podstawie art. 31 statu
tu Stałego Trybunału Sprawiedliwości
Międzynarodowej, wyznaczyła p. Micha
ła Romerisa, profesora uniwersytetu w
Kownie, na sędziego narodowego w
sprawie kłajpedzkiej.

S trajk robotników
budow lanych w Nowym Yorku
Z Nowego Jorku donoszą, że rozpo
czął się tam strajk robotników budo
wlanych.
Strajkuje około 30 łys. ro
botników.

K atastro fa pow odzi w Anglji
Katastrofa powodzi w Anglji wyrzą
dziła w wielu miejscach wielkie szko
dy. Od poniedziałku w wielu miejsco
wościach pada nieusianie deszcz. Rze
ki wystąpiły z brzegów, zalewając pola
i drogi.
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SOCJALIZMI
WARSZAWA. UL. WARECKA NR. 7
R ED A K C JA - t a l. 7 7 6 - 7 0 .
D Y R E K C JA — t a l. 7 2 0 -1 3 .
A D M IN ISTR A C JA — t e ! . 3 1 3 -8 0 .
D R U K A R N IA — t e l . 7 7 3 - 4 3 .

KONTO

CENA NUMERU

Po pierwszych wyborach we Francji
W zrost głosów socjalistycznych
Porażka komunistów
Komunikat francuskiej partji socjali
stycznej podaje następujące dane wy
borcze:

W Departamencie SEKWANY wzrost
głosów partji socjalistycznej wynosi
7.758. Straty komunistów 32.975. De
partament NOED: przyrost głosów so
cjalistycznych 18.354, straty komunistów

4.418. Departament PAS DE CALAIS
straty socjalistów 16.858, przyrost komu
nistów 12.677, W Departamencie GARD
— przyrost gł. socialist. 2.588, stra
ty komunistów 5,952, Departament
HAUTE GARONNE — przyrost głosów
socjalistów 4.118, straty komunistów
2.379. Departament HAUTE VIENNE

przyrost głosów socjalistów 10.104, stra
ty komunistów 5.116,
Ogółem w pierwszem głosowaniu wy
brano 40 DEPUTOWANYCH SOCJA
LISTÓW. Liczba wybranych w pierw
szem głosowaniu w r. 1928 wynosiła za
ledwie 15. Socjaliści uzyskali 2 MILJONY GŁOSÓW, wobec 1.698.000 w roku
1928.

Deklaracja Herriota
ATE. donosi z Paryża:
Przywódca
radykałów
socjalnych
Herriot ogłosił po wyborach deklarację
polityczną, która jest pierwszem oświad
czernieni dotyczącem przyszłych pla
nów kierownika największego, jak' przy

puszczają, ugrupowania w przyszłej Iz
bie Deputowanych,
Herriot oświadczył również, że obli
cza liczebność bloku radykałów socjal
nych w Izbie na 145 — 150 posłów,
blok socjalistyczny liczyć będzie 115—

120 deputowanych, socjaliści będą więc
musieli rozważyć zagadlnlienie udziału
w Rządzie.
„Figaro" wyciąga z deklaracji Herrio
ta wniosek, że będzie on usiłował przy
wrócić kartel lewicy.

Porozumienie między socjalistami a radykałami
W niektórych o kręg ach w yborczych
Komitet wykonawczy radykałów socjal
nych obradował wczoraj po południu
pod (przewodnictwem Herriota, celem
ustalenia taktyki stronnictwa podczas
uzupełniających wyborów w nadchodzą

cą niedzielę.
W niektórych okręgach pomiędzy ra
dykałami socjalnymi i socjalistami do
szło do porozumienia co do zgodnego
głosowania na kandydata tego stronni*

ctwa, który uzyskał podczas pierwszego
głosowania największą ilość głosów.
Komitet wykonawczy partji socjalisty
cznej również został zwołany na nad
zwyczajne posiedzenie.

Imponujący obchód 1 Maja
w „ p o lsk im M a n c h e s te r z e ”

W rogowie Socjalizmu, wrogowie
P. P. S. głosili radość, przedw czesną,
Gorący deszcz w Neapolu
przypuszczając, iż Święto Majowe
W okolicach Neapolu spadł gorący wykaże zmalenie wpływów naszych
deszcz, który zniszczył całkowicie zna w Łodzi. J a k gruibo się pomylili, —
czne obszary zasiewów. Według oświad w ykazał pochód majowy. N aw et ci
czenia instytutu meteorologicznego, to wrogowie musieli przyznać, że był on
rzadkie zjawisko przyrody powstało imponujący
pod
względem
li
wskutek przejścia chmur deszczowych czebności i pod względem powagi. W
przez gorące wyziewy Wezuwjusza.
czasie szalejącego kryzysu, olbrzy
miego bezrobocia, szykan, stosow a
Zgon zn an eg o d ram a tu g a
nych w obec P. P. S., w czasie no
Wczoraj zmarł w Wiedlniu na udar wych prób rozbijania ruichu zaw odo
serca znany dramaturg i dyrektor Burg- wego — P. P. S. wykazała swą ży
teatru, Antoni Wildgans.
wotność i siłę organizacyjną.
Uroczystości majowe u nas rozpo
C uriosum w yborcze
częły się w sobotę, 30 kwietnia, —
W okręgu Mantet, we wschodnich Pi Akademją, zorganizowaną przez T.
remejach mieszkańcy odmówili wzięcia U. R. A kadem ja, przy tłumnym na
udziału w głosowaniu w ubiegłą niedzie pływ ie uczestników, odbyła się w s a 
lę na znak protestu, iż„. dotychczas nie li R ady Miejskiej. Przem awiali tow.
posiadają należytego bruku!
senator Kopciński i prezes T. U. R.
Łodzi, tow. A. Walczak. Dalszą
Macdonaldowi grozi częściowa wczęść
program u wypełniły śpiewy
ślepota
chóralne, recytacje Koła dramatycz
Jak wiadomo, Macdonald zachorował nego T. U. R. oraz orkiestra,, W p rze 
ciężko na oczy.
widywaniu ni epomioszcz enia ludzi w
Zdaje się nieulegać wątpliwości, że sali Rady Miejskiej, P artja zorgani
przez czas dłuższy nie będzie on w sta zowała jednocześnie kilka obchodów
nie zajmować się sprawami państwowe na dzielnicach partyjnych. Domy i
mu.
lokale partyjne udekorow ano ziele
W klinici po dokonanej operacji pozo nią i czerwienią.
stanie najmniej dwa tygodnie, gdyż wcze
W dniu 1 m aja, od godz. 9 rano, z
śni ej nie wolno mu będzie zdjąć opas różnych krańców m iasta podążały
ki z oczu. Krążą pogłos-ki, że opera przez ulice duże pochody partyjne
cja ta będzie oięiszą od poprzedniej, P. P. S., N. S. P. P. (Niemcy), Rundu
ponieważ nie tylko prawe oko, lecz i le i Poalej Sjonu, aby n,a gildzinę 10 sta 
we, poprzednio operowane, mia być wić się na plac centralnej zbiórki. Na
znów zagrożone. 0 ile operacja nie da ulice miasta wyszły tłum y nieprzej
pożądanego rezultatu, MaodonaldJowi rzane. Zatarasow ano ruch uliczny.
grozi częściowa ślepota.
Po ustaw ieniu się szeregów na W od
nym Rynku, punktualnie o godz. 11
Dym isja niem ieckiego m in.
w yruszył imponujący pochód. Dzie
Gopodarki
siątki tysięcy ludzi szły pod czerw o
Biuro Conti donosi że minister Go nymi sztandaram i. T ransparenty z
spodarki Rzeszy Warmbold przyjęły hasłam i przeplatały płynące, jak rz e 
Został wczoraj po południu na dłuższej ka, tłumy. Praw ie każda z dziesię
audjencji przez kanclerza Briininga.
ciu dzielnic partyjnych posiadała
Według informacji biura Conti, decy w łasną orkiestrę. Pochód otw ierał
zji w sprawie spodziewanej aymisji dr. oddział milicji umundurowanej pod
Warmbolda spodziewać się należy w kom endą tow. F. Chełmskiego, silniej
ciągu dinia dzisiejszego.
szy oddział milicji z własnym sztan-

L isty z Ł o d z i
darem zam ykał pochód, pod czuj,nem
dowództwem tow. Endrycha. Trzeba
oddać milicji partyjnej zasłużoną p o 
chwałę, że dzięki jej spraw ności orgamizacyjnej i jej taktowi, spokój był
niezakłócony. Pochód partyjny m a
szerow ał ulicami: Główną, Piotrkow 
ską, Placem Wolności, 11 Listopada
na groby poległych bohaterów P.P.S.
— na „Polesiu Konstantynowskiem".
Pięknie też reprezentow ali się byli
więźniowie polityczni, idący tuż za
O.K.R. P.P.S.
Na „Polesiu" przy pomniku Pole
głych ustawiono trzy trybuny. Po
złożeniu wieńców pod pomnikiem
wygłoszone zostały przemówienia.
Przem awiali tow. tow.: senator Kop
ciński, radna Grodzicka, ław nik Purfal, tow. tow.: Kronig, Danielewicz,
Lewin, Lich/ensztajn, poczem pochód
rozwiązano. Obchód majowy trw ał
od godz, 8 rano do 3 po południu.
Po rozwiązaniu pochodu milicja
partyjna oraz N.S.P.P. i Bundo, w
czwórkach, podzielona na oddziały,
przy dźwiękach trzech o rkiestr p rze 
defilowała przez miasto, do lokalu
OKR-u. Oddziały milicji prow adził
jej kom endant, tow. Antoni Purtal.
Karność i organizacja milicji wywo
łały gorący poklask.
W ieczorem, w różnych punktach
m iasta odbyły się trzy akadem je: N.
S. P. P,, Bundu i Poalej Sjonu. P.P.S.
zorganizowała uroczyste przedstaw ie
nie w T eatrze Miejskim. T eatr ubra
ny zielenią. Przedstawienie, na któ
re dano „Sprawę Dreyfusa", poprze
dzone zostało pięknem przem ów ie
niem tow, prezydenta m iasta, Broni
sław a Ziemięckiego, gorąco w itane
go przez zebraną publiczność.
* *
*

**

*
W czasie uroczystości majowych
spokój nie został zakłócony. Jedynie
w czasie zbiórek na plac główny,
nieznani prowokatorzy, widząc zbli
żający się olbrzymi pochód dzielni
cy Widzew, na ul. Rokioińskiej rz u 
cili petardę o wielkiej sile wybucho-

CZEKOWE

wej. Wybuch nastąpił w odległości
200 metrów przed pochodem. Ofiar
nie było. Należy podkreślić, że wy
buch nie spowodował w naszych
szeregach zamieszania.
* *
yjt

Policja zachowywała się naogół
poprawnie. W zbytniej gorliwości, a
może na wyższe polecenie już o go
dzinie 10 rano zamknęła ulice, pro
wadzące na W odny Rynek, nie do
puszczając zdążających tam ludzi.
Policja dbała o to, by nas nie było
zadużo. Pozatem co przeaznica ulicz
na odcinano ludzi zdążających za
pochodem, tak, że nasza milicja p a r
tyjna m usiała co pewien czas o ta
czać tych ludzi i włączać do końca
pochodu, aby nie doprowadzić do
starć i niepotrzebnego popłochu. Mi
mo tych zarządzeń pochód był po
tężny.
*
Policja obstaw iła gmach m agistra
tu i nie dopuściła do wywieszenia
czerwonego sztandaru, jak to było w
latach ubiegłych. Woźni, m ający dy
żur, byli pilnowani przez policję.
**
*
W końcu należy się słówko rozbijaczom ruchu robotniczego. Tak zwa
na „frakcja" też zrobiła... pochód.
A jakże! „Sanacyjna" „Republika"
podała liczbę uczestników tego po
chodu na... 150 ludzi. Objektywni
obserwatorzy mówią, że i tylu ich
nie było. Zaś „Moraczewszczycy",
nie chcąc się kompromitować, podali
do p rasy komunikat, iż dzień ten
święcić będą w lokalach swoich.
„Święcenie" to było bardzo „uroczy
ste" przy spokoju pustych sal.
**
*
Święto majowe wykazało, że jed y 
ną siłą klasy robotniczej w Łodzi jest
wyłącznie P. P. S. Cieszą się tem n a 
si bliscy, smuci to tych, którzy p rzy 
puszczali, że nas nie będzie. Zdro
wy instynkt klasy robotniczej zw y 
ciężył.
i
Ela.
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Niezależność sędziowska....
w Egipcie
Z łatwo zrozum iałych powodów
Egipt, tak ód nas oddalony, coraz
bardziej nas interesuje. Panuje tam
niepodzielnie dyktatura króla Fuada.
A le sędziowie pomimo w szystko za
chowali swoją niezawisłość, czego
dowodzi przykła d następujący:
Z końcem marca odbywał się w
Kairze, stolicy Egiptu, proces kilku
Egipcjan, którzy z motywów politycz
nych popełnili cały szereg zamachów
bombowych przeciwko przedstawicie
lom tam tejszego reżym u. Dnia 27,
marca wybuchła w sali sądowej na
gle sensacja, która olbrzymie poru
szenie w yw ołała w opinji publicznej.
Oto przewodniczący Trybunału zło
ży ł oświadczenie, że uchyla się od
dalszego prowadzenia rozpraw y i w
tym celu ją odracza na czas nieogra
niczony. M otyw y swoje ogłosił ten
że
przewodniczący,
nazwiskiem
M AHM UD G H ALEB B E Y, publicz
nie. Z m otywów tych w ynika, że je 
den z oskarżonych w swoich w yja
śnieniach wypow iedział słowa, które
urzędujący na rozprawie prokurator
uznał za obrazę króla, żądając i za
ten czyn ukarania winowajcy. Zara
zem oświadczył, iż gotów jest je 
dnak zrzec się oskarżenia o obrazę
majestatu pod warunkiem, że przewodniczący sądu zarządzi skreślenie
słów obrażających króla z protokołu
rozprawy. Temu żądaniu M ahmud
Ghaleb bey odmówił, z tem uzasad
nieniem, że w słowach oskarżonego,
które zaw ierały krytykę, nie dopa
truje się nic karygodnego i w ykra
czającego przeciw ustawie. Ponadto
oświadczył przewodniczący, że oskarżeni zarzucają prokuratorowi, iż
w porozumieniu z policją dopuścił
się w śledztwie całego szeregu bez
prawi ze szkodą dla prawdy i oskar
żonych. Prawdziwość tego zarzutu
on jako sędzia, kierujący rozprawą,
obowiązany jest zbadać, lecz na
przeszkodzie temu stoi obecność po
sądzonego prokuratora na rozprawie.
W szystkie te w zględy
oświadczył
M ahmud Ghaleb bey
nie pozwa
lają jego SU M IEN IU nadal prowa
dzić rozprawy.
W dniu następnym powołał go do
siebie minister sprawiedliwości, lecz
M ahmud Ghaleb bey oświadczył, że
swojego stanowiska nie zmieni, a obaj pozostali sędziowie kompletu,
A hm ed Nazif bey i M astafa Hanafi
bey solidarnie poparli swojego prze
wodniczącego. Minister sprawiedli
wości wciąż na ten temat konferuje z
przeróżnym i dygnitarzami sądowymi,
ale dotąd jeszcze konfliktu nie za
łatwiono.
X.
—

—

P ogrzeb
Tow. Kaz. Derlaczyńskiego
Pogrzeb tow. KAZIMIERZA DERLACZYŃSKIEGO, długoletniego czł.
dzielnicy Śródmiejskiej P. P. S„ dłu
goletniego pracownika w ekspedycji
naszego pisma odbędzie się w środę,
o godz. 1-ej po poł. z Kościoła Karola
Boromeusza na Chłodnej.

Wyjazd min. Zaleskiego
Wczoraj o godz. 11 m, 15 minister
Zaleski odjechał do Genewy via Paryż.

Samobójstwo malarza
polskiego w Nowym Yorku
Artysta malarza, Jan Kolski, znany
wśród kolonji artystycznej w Nowym
Jorku, popełnił samobójstwo, skacząc
z mostu Washingtona. Kolski od kilku
lat cierpiał na serce. Finansowo powo
dziło mu się dobrze.
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Przebieg 1 Maja

Zgon dziennikarza
Wczoraj zmarł w 77 roku życia Karol
Kucharski, wice-prezec Tow. Dziennika
rzy Polskich we Lwowie i b. wice-pre
zes Syndykatu Dziennikarzy Polskich
we Lwowie.

Dalsze sprawozdania z kraju. Na Placu Teatralnym.
Socjaliści żydowscy w Warszawie

Lwów

Po obchodzie majowym

W pochodzie I zgromadzeniu uczestniczyło kilkanaście

tysięcy os6b

(Kor. własna).
Tcgoroczny obchód 1 Maja we Lwowie
osiągnął imponujące rozmiary. Plac Go
siewskiego, miejsce każdorocznego ob
chodu, wypełniony był olbrzymiemi tłu
mami do tego stopnia, że tysiące osób
zebrało się na przyległych ulicach.* Ze
wszystkich stron miasta nadciągali ro
botnicy w szeregach z orkiestrami, sztan
darami i transparentami na czele. Nie
zwykle liczny był w tym roku udział ko
biet i młodzieży robotniczej.
Zagaił uroczystość imieniem O. K .R.
tow. Szczyrek. Po wyborze prezydjum,
w skład którego weszli m. in. ttow. LIsiewicz i Żelaszklewicz, zabrał głos tow.
Hausner, który omówił znaczenie świę
ta pierwszomajowego oraz przedstawił
hasła i postulaty, wysunięte przez klasę
pracującą.
Imieniem Ukraińskiej Socjal - Demo
kratycznej Partji wygłosił przemówienie
tow. dr. Lew Hankiewicz, wskazując na
konieczność walki o demokrację oraz
na konieczność wspólnej i solidarnej

walki proletarjatu polskiego i ukraiń
skiego.
Zarówno tow. Lisiewicz, jak i ttow.
Hausner i Lew Hankiewicz, poświęcili
słowa serdecznych wspomnień zmarłe
mu w ub. roku tow. Mikołajowi Hankiewiczowi, który położył wielkie zasługi
w szczególności w sprawie zbratania
polsko - ukraińskiego.
Imieniem organizacji kobiet przema
wiała tow. Borzęcka, im. Rady Związ
ków Zawodowych tow. Kusznir, zaś im,
młodzieży robotniczej — tow. Hadnek.
Po przyjęciu rezolucji PPS i USDP uformował się pochód który ruszył ul.
Zieloną, Zyblikiewicza, Mikołaja, Aka
demicką i Legjonów pod Teatr Wielki,
gdzie przemówienie wygłosił tow. red.
Skalak, nawołując do organizowania się
wszystkich robotników w PPS i związ
kach zawodowych.
Pochód swoimi rozmiarami i postawą
wywarł imponujące wrażenie. Udział w
nim wzięło kilkanaście tysięcy osób.

Na Placu Teatralnym
Przygrywało 5 orkiestr robotniczych,
niesiono kilkadziesiąt sztandarów i k'lkaset transparentów.
W pochodzie wzięła również udział
żydowska organizacja socjalist. „Frajha]t".
Po południu odbyło się w Teatrze
Wielkim przedstawienie,
zakupione
przez PPS. Teatr był wypełniony po
brzegi.
Równocześnie na boisku RKS odby
wały się po południu zawody sportowe
drużyn robotniczych. Wieczorem w sa
li OKR odbyło się zebranie towarzyskie
młodzieży.
W wigilję 1 Maja odbyła się akademja
TUR, która zgromadziła tłumy w takiej
ilości, że nie mogły pomieścić się w sali
zgromadzeń.
Nastrój robotników był imponujący.
Znów robotnicy w dniu 1-go maja dali
potężny wyraz woli walki o demokrację
1 socjalizm,
X.

Konin
(Kor. własna).
Dzień 1 Maja w Koninie wypadł im
ponująco. Z okolic przybyło te i bardzo
wielu robotników miejskich i wiejskich.
M. i. z odległej o 16 kilometrów Goli
ny przybyło ze sztandarem ok. 200 ro
botników.
Pochód zwykłą trasą udał się na ry
nek, gdzie przemawiał tow. poseł NowlckL Zebrani tłumnie robotnicy (ok.
1000 osób) z aplauzem przyjęli rezolu
cję C. K. W., poczem zebrani odprowa-

dzili sztandary <fo lokalu.
Na samem zgromadzeniu grupa ko
munistów sitarała się daremnie zakłócić
Spokój. Gdy pochód wracał do lokalu,
nagle z boków jakaś zorganizowana
grupa zaczęła okładać kijami naszych
towarzyszów: wywiązała się bójka, po
której napastnicy choć wyciągnęli no
że, zmuszeni byli się wycofać. Z pośród
naszych towarzyszów ranny jest w gło
wę tow. Lipa.
Warto podkreślić, że miejscowi ko-

Łapy
(Kor. własna).
Celem przygotowania obchodu pierw
szomajowego, organizacja nasza w Ła
pach powołała do życia Komitet obcho
du Świata Pracy pod przewodnictwem
tow. Szenlelda, Komitet ten wywiązał
się nadzwyczaj sprawnie ze swego zada
nia. Święto Pracy bodaj nigdy jeszcze
w Łapach nie było tak uroczyście ob
chodzone, jak w tym roku.
Obchód rozpoczął się pobudką, ode
graną na ulicach miasta o godz. 7 rano.
O godz. 11 z przed lokalu ZZK wyru
szył pochód, liczący zgórą 1.500 osób, z
licznemi sztandarami i transparentami,
przy udziale orkiestry kolejowej. O g. 12
odbył się na dziedzińcu ZZK wiec, na

którym przejaw iał tow. Szenield i tow.
Buczek.
Tuż po wiecu odbyła się w domu ZZK
akademja. na której przemawiał tow.
Kopankiewicz. Na część artystyczną zło
żył się szereg pieśni, odśpiewanych
przez chór robotniczy, zorganizowany
przez tow, L. Godlewskiego, tudzież de
klamacji, a na zakończenie została ode
grana jednoaktówka p. t. „W Dąbrowie
Górniczej”: w przerwach przygrywała
orkiestra kolejowa.
0 godz. 4 odbyła się zabawa dla dzie
ci, zorganizowana przez Kom. Kult.Ośw. ZZK., wieczorem zaś odbyła się
zabawa w lokalu ZZK.

w Warszawie

muniści oświadczają, iiż nie mają nic
wspólnego z pałkarzami. Któż więc ich
nasłał? Niewiadomo!
Po południu odbyła się akademja.
Po przemówieniu tow. Nowickiego i
deklamacjach odegrano jednoaktówkę
„Skazaniec".
Zarząd straży pożarnej zabronił -or
kiestrze udziału w pochodzie, żądając
7 tysięcy zł. kaucji. Wywołało to po
wszechne oburzenie.

Wiele było momentów radosnych i
niezapomnianych w dniu Święta Ro
botniczego w Warszawie; momentów,
kiedy wzruszenie zapierało oddech
w piersiach...
Jednia z tych chwil specjalnie głę
boko utkwiła mi w pamięci: obraz
olbrzymiego placu Teatralnego, gdy—
już przed samem zakończeniem de
monstracji — zapełniać go poczęły
nieprzeliczone szeregi maszerujących
pod czerwonemi sztandarami robot
ników!!
Szły w zwartym ordynku: ósemka
za ósemką, dzielnica za dzielnicą,
związki zawodowe, kluby kobiece,
koła młodzieży T. U. R., czerwoni
harcerze... Ciągnęły olbrzymie za
stępy z pieśnią na ustach — aż zapeł
niły rozległy plac!...
Od czterech już lat na placu Tea
tralnym nie było zgromadzenia Pol
skiej Partji Socjalistycznej.
W tym roku—odbyły się właściwie
dwa zgromadzenia: jedno na placu
Grzybowskim, drugie — przed roz
wiązaniem pochodu — na pl. Tea
tralnym.
To ostatnie było kulminacyjnym
punktem naszego obchodu, gdyż mo
gliśmy już wtedy stwierdzić z dumą
i radością, jak wspaniały był przebieg
tegorocznej demonstracji pierwszo
majowej.
Uczuciom tym dali wymowny wy
raz w swoich przemówieniach, roz
wiązując pochód, tow. tow.: Arci
szewski, Barlicki, Haupa i Raabe.
Widz.

Obchody pierwszomajowe „Bundu”
i „Poalej Sjonu" prawicy
Obchód pierwszomajowy „Bundu" w
Warszawie odbył się przy udziale kilku
tysięcy ludzi. Demonstranci zebrali się
przed lokalem Nalewki 34, gdzie — na
wielkim wiecu — przem. ttow. Alter,
Nowogródzki, Goldberg, Lipszyc i Men
delsohn. Następnie ruszył pochód ulica
mi Dziką, Miłą, Nalewkami, Nowolipka
mi, Lesznem, Karmelicką i Przejazdem,
gdzie został rozwiązany, po przemówie
niu tow. Ehrlicha. W pochodzie niesio
no wiele sztandarów i transparentów,
grała orkiestra Zw. Drukarzy, oraz śpie

wały chóry: młodzieży „Przyszłość" i
,Kultur-Ligi",
Demonstracja pierwszomajowa „Poalej-Sjonu prawicy" rozpoczęła się wie
cem na ul. Gęsiej 14, gdzie przemawiali
tow tow. Białopolski, Szpitzman i Zylberman. Po przemówieniach rozwinął
się pochód, który przeszedł ulicami: Gęs:ą, Zamenhoffa, Nowolipkami Nalew
kami do pl. Muranowskiego, gdzie od
był się drugi wiec z przemówieniami
tow. tow. Neustadta, Rytolia i Ben-Deń.
Wieczorem urządzono uroczystą akade
mię pierwszomajową.

Podwójne samobójstwo
w Krakowie
W Krakowie popełnili samobójstwo
przez zażycie weronalu: honorowy kon
sul republiki Peru dr, Walter, wraz z
żoną.
Żona dr. W altera zmarła natychmiast,
konsula zaś przewieziono w stanic cięż
kim do szpitala.

Już ilę

ukazał

PAMI ĘTNI K
HERMANA DIAMANDA
zebrany z wyjątków listów do żony.
Cena zł. 10.—,
Do nabycia

w KSIĘGARNI ROBOTNICZEJ
W arszaw a, W a reck a 9
t e l . 2 2 9 - 7 0 , P .K .O . 1228

oraz we

wszystkich

księgarniach

AKademja
na Żoliborzu
W dniu 1 maja w godzinach popołu
dniowych, niezależnie od głównej Akademji urządzonej w dużej sali Domu
Kolejarzy przy ul. Czerwonego Krzy
ża — odbyła się w Warszawie uroczy
sta akademja pierwszomajowa na Żoli
borzu, w sali I kolonji Warszawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
Zorganizowaniem Akademji zajęło się
stowarzyszenie lokatorów W. S, M.
„Szklane Domy".
Na program złożył się koncert or
kiestr stowarzyszenia (dętej i mandolinLstów), przemówienie tow. W. Wohnouta, oraz fragment z „Róży" Stefana
Żeromskiego w wykonaniu artystów
dram. pp. Brema, Piotrowskiego, Soko
lic* i Rozmarynowskiego. Akademja
zgromadziła ponad 200 osób — wiele *
powodu szczupłości lokalu musiało odejść. Akademja wywarła na słucha
czach jaknajlepsze wrażenie, wobeo
czego należy się spodziewać, że podob
ne imprezy będą przez „Szklane Do
my" urządzane częściej.
* *
*

Zarząd „Szklanych Domów" serdecz
nie dziękuje wszystkim towarzyszom i
towarzyszkom, którzy przyczynili się
do powodzenia Akademji, a szczególnie
artystom dram. teatru im. Stefana Że
romskiego, za odegranie fragmentu z
„Róży".

S.
*****

„Dekabryści**
Dnia 14 grudnia 1825 r. wybuchła w
Petersburgu słynna rew olta wojskowa
t. zw. „Związku Zbawienia", który przy
gotowywał powstanie przeciwko istnie
jącemu porządkow i
Wybuch został
przyspieszony z powodu bezkrólewia,
po zabójstwie cara Aleksandra po nieapodzianem zrzeczeniu się t ronu przez
Konstantego. Jako bezpośredni powód,
posłużyła niechęć składania ponowne:
przysięgi na wierność drugiemu następ
cy tronu, późniejszemu Mikołajowi I.
Powstanie odbiło się echem w szsregu innych miast, zostało jednak krwawo
zdławione. Wybuch był przedwczesny,
powstanie nienależycie zorganizowane
i pozbawione dowództwa, z powodu uchylenia się Trubeckiego w ostatniej
chwili. Miało ono jednak wielkie zna
czenie, ponieważ wykazało jak daleko
dotarły wolnościowe prądy Europy do
tego ujarzmionego społeczeństwa, w
którem religijne niemal przywiązanie
do dynastji odgrywało pierwszorzędną
rolę i utrudniało ogromnie wszelkie
wyzwoleńcze ruchy.
W yroki na „dekabrystów" (nazwa —
od miesiąca dekabria — grudnia) były
wyjątkowo surowe, ponieważ cesarzo
w a - m atka podsycała w Mikołaju chęć
zemsty.
Przywódcy buntu, przeważnie ofice
rowie ze średniej szlachty, zostali ska
zani na dożywotnią lub wieloletnią
zsyłkę, a pięciu (Pestel, MurawjewApostoł, Bestużew - Riumin, Rylejew i
Kachowski) skazano na karę śmierci.
Ceremonjał tej ohydnej kaźni Wymyślił
ze szczegółami sam M’kołaj,a wieść o

ponurym akcie zensty carskiej poru
szyła głęboko opinję całego św,ata
Z udostępnionych obecnie przez bol
szewików archiwów snuje w dzienniku
„Posl. Nowosti" Cetlin opowieść, której
fragmenty podajemv poniżej.
Uwięzieni nie wierzyli w surowość
kar. Po aresztowaniu i pierwszych chwi
lach rozpaczy uspokoili się: i car, i sę
dziowie śledczy obiecywali im wziględy, jeżeli wykażą szczerość w zezuamiach. Na te względy zasłużyli i spo
dziewali się przebaczenia. „Niczego nie
zataiłem" — pisze w jednym z listów
Pestel i wierny swej religji kończy sło
wami ufności, że Opatrzność zmiękczy
serce monarchy.
O tern, iż sąd się rozpoczął dowie
dzieli się dopiero, gdy twierdzę odwie
dziła „Komisja Rewizyjna", ale, że sąd
się skończy bez przesłuchania ich, było
dla nich zupełną niespodzianką.
Dnia 9 czerwca zawołano ich do Ko
mendy twierdzy. Każdy oddział oddziel
nie stawał przed obliczem sądu. Długie
stoły, nakryte czerw on em suknem, usta
wiono w otwarty czworobok. Sędzio
wie siedzieli po zewnętrznej stronę.
Wielu z pośród nich zdradzało niepo
kój, Wydawało się, iż podsądni wyka
zują większy spokój, aniżeli ich sędzio
wie.
Car spodziewał się, iż ogłoszenie wy
roku wywoła popłoch, płacz i ataki ro
zpaczy. W pogotowiu byli lekarz i fel
czer, aby ratować zemdlonych. Ale
przygotowania te okazały się zbytecz
me. Przeciwnie. Gdy więźniowie znale

źli się razem wśród przyjaciół, ogarnę
ło ich uczucie niemal chłopięcej radoś
ci: większość z nich — byli to chłopcy
bardzo młodzi Słowa surowego wyro
ku nie miały dila nich zbyt groźnego
dźwięku — nie wierzyli w idh powagę.
Po wyjściu na podwórzec twierdzy
wszyscy się śmieli, żartowali, obejmu
jąc się wzajemnie. Nikt nie wierzył w
możliwość wykonania wyroków* śmier
c i Nie wierzył w to również zacny oj
ciec Piotr Mystowskij, posiadający za
wsze informacje z pierwszego źródła,
jako, że był spowiednikiem wielu wy
soko postawionych osobistości. Ojciec
Piotr dawno już otrzymał pozwolenie
(a może nawet zlecenie?) odwiedzania
twierdzy, celem nawracania aresztowa
nych na łono wiary prawosławnej, a
może i celem wydobycia całej prawdy
0 spisku. Właściwie sami .dekabryści"
ujawnili już tę prawdę dostatecznie i
dochodzenia ze strony zakonnika były
zbyteczne. Ale o. Piotr, jak każdy du
chowny prawosławny, przejęty duchem
posłuszeństwa wobec władz, przyjął to
zlecenie. Z całego serca polubił jednak
nową owczarnię, przekonawszy się, iż
ma do czynienia z nadzwyczaj miłymi
1 szlachetnymi ludźmi, szczerze i gorą
co wierzącymi. To też był głęboko
przekonany, że ich ułaskawią.
Kaźń — to leżało poza obrębem jego
chrześcijańskich pojęć. Należy ukarać
zbłąkanych, ale jakże im nie przeba
czyć? Wierzył, iż ferowano wyroki
śmierci tylko dla postrachu, aby skru
cha skazanych była tem głębsza. Uspa
kajał więźniów jeszcze i wtedy, gdy
lowiedzieli się, że car zatwierdził wy.
ok.
Rodziny skazanych także nie traciły

nadlbiei. Żony „dekabrystów" von-Wisina i Dawidowa, przekupiwszy straż
ników, dostały się pod mury twierdzy,
gdzie von-Wisina głośno krzyknęła po
francusku: „Wyrok będzie ciężki, ale
polecono go złagodzić".
Równocześnie spostrzeżono oznaki,
że wyroki jednak będą spełnione. Uja
wniło się to w szczególnych względach,
stosowanych do niektórych więźniów.
Bestużew - Riumin otrzymał zezwole
nie na golenie zarostu. Wyprowadza
no go takie na przechadzkę. Czuł, iż
chcą mu osłodzić mające nastąpić cięż
kie chwile. Ale jeszcze wciąż nie przy
puszczał, że go czeka coś gorszego, niż
dożywotnie więzienie. Modlił się gorą
co, aby go nie rozłączano z Sergiuszem
Murawjewym, Modlitwa jego została
wysłuchana: nie rozłączono ich w śmier
ci...
**

*

Pestel był najdłużej ze wszystkich ba
dany przez Komisję; osłabł i był wy
czerpany. Dnia 1 maja po raz pierwszy
od wielu miesięcy udało mu się zoba
czyć człowieka, który nie był ani prze
śladowcą, ani prześladowany w twier
dzy. Był to pastor Reinbot, przyjaciel
rodziny Pestela.
O tem spotkaniu zachowała się no
tatka w języku niemieckim, spisana ze
słów pastora przez ojca skazanego,
Pestel był w letnim płaszczu, ogolony.
Na łóżku leżał drugi, cieplejszy płaszcz.
Na stole — dwie biiblje: rosyjska i nie
miecka. Pestel ze łzami w oczach dopy
tywał się o rodzinę. Pokazywał drobne
pamiątki od ojca, siostry i po matce,
jak krzyżyk, obrączka i t, p., mówiąc:
„Nie rozstaję się z temi rzeczami, pozo
staną przy mnie do ostatniej chwili". —

W dumnym „ N a p o l e o n i d z i e " ocknął się
zwykły człowiek’, kochający syn i brat,
ubóstwiający swą siostrę.
Pastor pocieszał go i dawał nadzieję.
Kiedy jednak odwiedził więźnia po wy
roku, sam był niezmiernie wzburzony,
natomiast Pestel był spokojny i nieugię
ty. „Nawet nie wiem, co mają z nami
zirobić — powiedział — ale to wszyst
ko jedno, byle prędzej".
Pastor zapytał, czy pamięta słowa
Chrystusa do skruszonego rozbójnika:
„Dziś będziesz ze mną w raju"?
Pestel padł na kolana i zawołał: „Tak,
mój Zbawicielu, z Tobą, z Tobą...”
* *
*

W wierszu do przyjaciela, napisanym
na liście klonowym,Rylejew daje wyraz
swemu przeczuciu śmierci. Jednakże łu
dził się nadzieją, że Mikołaj daruje mu
życie.
Wierzyła w to głęboko i jego żona,
przygotowując się do towarzyszenia mę
żowi na ewentualne zesłanie. „Tylko
śmierć może przerwać święty związek
małżeński" — pisze do męża, a mała
córeczka Nacia dodaje: „Tatusiu tęsknię
za Tobą, przyjeżdżaj prędko, pojedziemy do babci".
Matka wzięła ją z sobą do twierdzy
na widzenie. Odchodząc, zalewały się
łzami i oglądały się wciąż: W oknie za
żelazną kratą Rylejew w białej odzie
ży pozdrawiał je wzniesionemi ku nie
bu rękami.
Rylejew często pisał do żony. Mimo
wszystko żywił nadzieję: „Czerwone ka
ftany (senatorzy) wściekają się — pi"
sał — ale za nami Bóg, cesarz i szlache
tni ludzie".
/
(Dokończenie nastąpi).

Sprawa Mandżurii
Raport

Komisji A nkietow ej
Ligi Narodów

(PAT.), W środę ogłoszony xositaive
w Genewie raport wstępny Komisji an
kietowej Ligi Narodów dla sprawy Man
dinrji.
Ten pierwszy rap o rt nadesłany z Muk
den u, poświęcony jest zobrazowaniu
obecnej sytuacji w Mndżurji, Podaje on
przedewszystkiem obecny cyfrowy stan
liczebny znajdujących się Łam wojsk.
W wojsku japońskiem jest ogółem 22,400
ludzi. Obok nich istnieje armja mand
żurska, nazywana przez Japończyków
armją mandtfcukuo, licząca około 85 ty
sięcy ludzi Została ona stworzona z
pomocą władz wojskowych japońskich.
Dalej istnieje partja lokalna, licząca
119.000 ludzi a będąca obecnie w stad
ium reorganizacji przy pomocy funk'cjonairjuszów japońskich.
Co się tyczy wojsk chińskich poza
■wielkim murem, to liczą one 110.000 lu
dzi. Pozatem istnieją liczne nieregular
ne oddziały chińskie. O ile chodzi o
bandytów, to, wedffug obliczeń japoń
skich, jest ich około 40.000 ludzi.
Komisja jest zdania, że liczba tych ostatnich zwiększy się naskutek nieładu.
Wogóle istnieje stan niepewności, licz
ne są starcia zbrojne pomiędzy siłaani,
podtrzymującemi nowy rząd., a siłami,
k tó re są mu wrogie.
Komisja powstrzymuje się od kom en
tow ania podanych cyfr i faktów, stw ier
dza tylko, i e rząd chiński nie m a obec
nie żadnego wpływu w Mandżurji, a ewemtualne wypełnienie zobowiązań, któ
re przyjął, wogóle nie jest aktualne.

Echa „sensacll"
w sprawie Gdańska
(PAT.). W dniu 2 maja komisarz ge
neralny Rzeczypospolitej, min. dr. Pa
pes, z polecenia Rządu polskiego wy sto
sował do wysokiego komisarza Ligi Na
rodów, hr. Graviny, pismo z prośbą o
wyjaśnienie swego stanowiska co do de
peszy, opublikowanej w angielskiem pi
śmie „Daily Express", w sprawie jego
rzekomego wywiadu n a tem at przygo
towań Polski dto zbrojnego zajęcia Gdań
ska dm. 1 maja.
W odpowiedzi hr. Gravina przesłał
wieczorem tegoż samego dnia komisa
rzowi generalnemu Rzeczypospolitej Pol
s-kiej list treści następującej:
„Pacie MinistrzeI W odpowiedzi
na list Pana z dnia 2 maja 1932 r.,
m am zaszczyt przesłać mu niniejszem
odpis depeszy, którą dziś wysłałem do
S ekretariatu Generalnego w Genewie.
Dziś rano zawezwałem p. Greenwala, który wyroził gotowość przesła
nia swemu dziennikowi wyjaśnienia,
które również wysłałem dJo Genewy.
Gdy wyraziłem mu całkowite oburzę
nie moje z powodu sensacyjnej jego
korespondencji, p. Greenwal dodał,
że tek st niemiecki nie jest zgodny
z oryginałem i że ni? otrzymał on ani
od wysokiego komisarza, and z jego
biura imfonmacyj, dotyczących dzia
łalności wysokiego komisarza. Raczy
Pan, Panie Ministrze..."
Depesza do Sekretarjatu Generalnego
Ligi Narodów, dołączona do powyższe
go listu, zaw iera tekst dementi, prze
słanego w poniedziałek o"o prasy gdań
skiej i do PAT., oraz tekst depeszy do
datkowej, wysilanej przez Greenwala do
„Daily Express", w której usiłuje on wy
eliminować osobę wysokiego komisarza
z wysłanych przez siebie enuucjacyj i
wykazać, że wszystkie jego informacje
pochodzą ze strony władz gdańskich.

Kino „ADRIA
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Dziś PREMJERA!

Na Śliskiej Drodze
W spaniały dramat erotyczny.

W roli główne! :
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[„NAJEŹDŹCY”
wstrząsający dramat miljona istnień
ludzkich, rzuconych w wir wojny.
Front zachodni 1918 -
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WIADOMOŚCI SPORTOWE
VII NARODOWY BIEG
NA PRZEŁAJ
Wczoraj odbył się na lotnisku warszawskiem doroczny Narodowy Bieg na
przełaj, w którym wzięła udział rekor
dowa ilość 520 zawodników (na 575 zgło
szonych). Trasa biegu wynosiła 7 kim.
i biegła dookoła lotniska. Zwycięstwo
odniósł ogólny faworyt Kusooiński, któ
ry znajduje się obecnie w doskonałej for
mie. Kusociński prowadził bieg przez
cały prawie czas, Ze znanych zawodni
ków Puchalski w skutek niedyspozycji
wycofał się po połowie biegu. Wyniki
są następujące: 1) Kusociński (Warsza
wianka) 22:57, 2) Strzałkowski (Jagielonja) 23:55, 3) Milcz (Rezerwa) 24:11.
4) Adamczyk (Orzeł) 24:11, 5) Płotkow
ski (SMP Poznań), 6) Koniarek (Sarma
ta), Kusociński zdobył puhar wędrow
ny na stałe po trzykrotnem zwycięstwie.
Nagrodę za największą ilość zawodni
ków w pierwszej dwudziestce zdobył
K. S. Orzeł, a nagrodę klubu robotni
czego — Sarmata.

GARBARNIA PRZEGRYWA
Z VIENNĄ
Wczoraj w trzecim dniu uroczystoś
ci jubileuszowych 25-lecia Cracovji, od
były się na boisku jubilata dwa spotka
nia piłkarskie: Vienna — Garbarnia i
W isła — Cracovia.

Ostrzeżenie
W swoim czaeio Syndykat Emigracyjny
ostrzegał kandydatów przed zawieraniem
jakichkolwiek umów z nieznanymi osobni
kami, rozsiewającymi nieprawdziwe pogłos
ki o możliwościach zaciągnięcia się do armji
japońskiej i amerykańskiej oraz o łatwem
uzyskaniu pracy na dogodnych warunkach.
Wobec tego. że na kresach wschod
nich nadal agitację prowadzą i zachęca
ją do werbunku fałszywi „informatorzy",
Syndykat Emigracyjny wyjaśnia, że te
go rodzaju informacje rozpowszechniają
niesumienni agenci, pragnący nieorjentujących się kandydatów wyzyskać. Po
wszelkie źródłowe informacje w spra
wie wyjazdu zagranicę należy się zwra
cać do Centrali Syndykatu Emigracyj
nego — Warszawa, Marszałkowska 124,
oraz Oddziałów Agentur na prowincji.

M IE JSK I

DŹWIĘKOWY
KINOTEATR
Początek seansów: 6, 8. 10.

TAJEMNICE
SEKRETARKI

sensacyjny film

z udziałem

Claudette COLBERT
oraz G e o r g e M ETAXA
Własn. PARAMOUNT & NADPROGRAMY
Ceny miejsc od 50 groszy do zł. 1.20.

Nowa placówka
W czasach, kiedy 6łyszy się tylko o li
kwidacjach
najpoważniejszych
przedsię
biorstw, pocieszającym objawem jest uru
chomienie na gruncie warszawskim (przy
ul. Szpitalnej 12) nowej poważnej placówki,
a mianowicie Łódzkiej Hurtowni części ak
cesoriów samochodowych oraz wyrobów
gumowych p. f. Jeneralna Reprezentacja
BERSON wł. M. Rozental, Ch, Tenenblum
i J. Gerson.
Firma ta, k tó ra w stosunkowo dość k ró t
kim czasie wysunęła się na czoło branży
części samochodowych, jest obecnie je
dnym z głównych dostawców większości
odprzedawców w kraju, jako poważniej
sza organizacja, posiadająca całkowity asortyment części zamiennych do większości
wozów, któro dostarcza, będąc wyłącznym
reprezentantem na Polskę szeregu specjal
nych fabryk zagranicznych.
Współwłaściciel firmy zwiedził Stany
Zjednoczone, celm nawiązania ściślejszego
kontaktu z fabrykami, co znakomicie przy
czyniło się do rozwoju placówki.
Organizacja powyższa pow6tać mogła je
dynie tylko dzięki znacznym wysiłkom,
rozsądnemu kierownictwu i umiejętnie zastosowanej pracy.
Sam fakt inicjatywy w dzisiejszych czasach zastoju, dodaje odwagi i dowodzi, że
dodatnie wyniki można osiągnąć przy konsekwetnem i umiejętnem prowadzeniu or
ganizacji.
Placówce te] należy życzyć pomyślnego
rozwoju.
STUDENTKA wyższego kursu m atem aty

ki udziela lekcji w zakresie 8 klas (mate
matyka, fizyka, niemiecki, polski). Telefon
301-18. Postępy zapewnione. Cena przy
stępna.

Przychodnia dla Kobiet
D" med. H. RUBINRAUTA
ni. Niecała 14.
Porady dla bezdzietnych, ciężarnych, zapo
bieganie, przedślubne.
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Mecz Vienna — Garbarnia zakończył
się wynikiem 4:0 (1:0) dla Vieimy.
Gra prowadzona w żywem tempie, na
ogół fair.
Do pauzy — mniej więcej
równorzędna. Garbarnia braki techni
cznie nadrabia bardzo ofiarną i a mb,tną
grą, zmuszając nieraz gości do wydat
nej obrony bramki.

CRACOVIA POKONANA
PRZEZ WISŁĘ 0:3
Mecz towarzyski Cracovia — \Visla
przyniósł wyniki 3:0 (0:0) dla Wisły.
W pierwszej połowie gra równorzęd
na. Po pauzie początkowo atakuje Cra
covia, potem Wisła opanowuje boisk-)

NIESPODZIEWANE ZWYCIĘST
WO POLONJI NAD RUCHEM
W Królewskiej Hucie odbył się mecz
ligowy pomiędzy warszawską Polonią
a miejscowym Ruchem, zakończony
niespodziewanem,
choć
zasłużonem
zwycięstwem drużyny warszawskiej 2:1
( 1 :0 ).

Polonia grała bardzo dobrze i skute
cznie. Ruch natomiast, który wystąpił
z Peterkiem w ataku grał o wiele sła
biej niż na meczu 2-im P. P. Od wyż
szej cyfrowo porażki uratował go do
skonały bramkarz.

Uroczystości ku czci
Waszyngtona
Wczoraj z okazji 200-ej rocznicy uro
dzin Jerzego Waszyngtona, odbyła się w
parku im. Paderewskiego uroczystość
zasadzenia Dębu Waszyngtona, a na
stępnie nadanie nowej ulicy przy parku
nazwy Alei Jerzego Waszyngtona.

Walka z pornografią
WALKA Z PORNOGRAFJĄ obejmuje w
chwili obecnej jedynie wydawnictwa książ
kowe i rysunki. W ałka ta będzie w najbliż
szym czasie rozszerzona w drodze specjal
nego zarządzenia. Mianowicie drukowanie
w czasopismach codziennych i w periodycz
nych wszelkiego rodzaju powieści i notatek
o posmaku pornograficznym kwalifikowane
będzie jako pornografja, ulegająca bezwzglę
dnej konfiskacie.

STAN POGODY
Przewidywany przebieg pogody do
wieczora dn. 4 b, m. dla poszczególnych
dzielnic kraju podług Państw Inst. Me
teorologicznego: Pomorze, W ielkopol
ska, Polska środkowa, Śląsk, wyżyna
Małopolska, Podhale, Tatry, Małopol
ska wschodnia: zachmurzenie zmienne
z przelotaem i deszczami: chłodno. Um iarkowane wiatry zachodnie i północ
no - zachodnie — na Pomorzu — półno
cne.
Wileńskie, Polesie, Wołyń i Podole,
wzrost zachmurzenia aż do deszczów.
Skłonność do burz. Znaczne ochłodze
nie. Najpierw słabe wiatry południo
wo-wschodnie i południowe, potem umiarko-wane południowo-zachodnie i za
chodnie.

LECZNICA SPECJALNA
b. Asystenta Kliniki Berlińskiej

D-ra Cmed.
D.
GISERA
h m ie ln a 4 7

3 M aj
Wczoraj, w dniu święta 3-go Maja,
odbyły się w wiciu miastach w Polsce
uroczystości o charakterze wojskowym.

PORAŻKA ŁKS WE LWOWIE
Drugi mecz ligowy ŁKS — Pogoń, ro
zegrany we Lwowie przyniósł drużynie
łódzkiej porażkę w nieznacznym stosun
ku 1:0 (1:0), Zespół lwowski wyjątko
wo dysponowany strzałowo miał przez
cały czas znaczną przewagę.

TABELA LIGOWA
Po wtorkowych meczach tabela ligo
wa przybrała następujący wygląd:
y pkt.
str. br.
1)) Legja
10
13:2
2) Ł. K. S.
6
8:4
3) Czarni
5
3:5
4) Pogoń
4
5:2
5) Garbarnia
4
5:3
6) Ruch
4
8:8
7) 22 p. p.
4
6:8
8) Polonia
4
5:7
9) Cracovia
3
5:6
10) W arta
2
7:12
11) W arszawianka
2
5:10
12) W isła
0
0:3

MECZ BOKSERSKI LWÓWKRÓLEWSKA HUTA
We Lwowie rozegrany został między
miastowy mecz bokserski pomiędzy re
prezentacjami Lwowa i Królewskiej Hu
ty.
Obie drużyny wystąpiły w silnie
osłabionych składach. Wszystkie walki
stały na bardzo niskim poziomie. Wynik
meczu 8:8.

WYŚCIGI KONNE
Pierwszy dzień sezonu wyścigowego
ściągnął na pole tłumy publiczności, żą 
dnej nietylko rozrywki, lecz przeważnie
szukającej nowych źródeł dochodu w to
talizatorze.
Fuksów, jak również i dobrych wy
płat nie było.
Typy nasze w 4-ch gonitwach zajęły
pierwsze miejsca, w dwu zaś zajęły
miejsca drugie.
Poniżej podajemy rezultaty dnia wczo
rajszego:
Gon. 1. Nagr. 1600 zł. dyst 2100 m.
1) Bachmat (Tobjasz), wygr. o szyję w
2 m. 20 sek. Tot. 21 zł.
Gon. 2. Nagr. 2500 zł. d y st 2100 m.
1) Roi Soleil (Górecki), 2) Eleborat.
wygr. o 2 i pół dł. w 2 m. 20 s. Tot. 12.
Gon. 3 z płotami. Nagr. 1500 zł. dyst.
2400 m 1) Co mi dasz (Raniewicz), 2)
Egmont, wygr. o 6 dł. w 2 m. 53 i pół s.
Tow. zw. 32, fr. 16, 16.
Gon. 4. Nagr. 8000 zł. Hep. otwarcia,
dyst. 2100 m. 1) Nurt (Gotowkin), 2) Er
got, 3) Beduin, wygr. o 2 i pół dł. w 2
min. 18 i pół s. Tot. zw. 59, fr. 16, 12,
17.
Gon. 5 Nagr. 1800 zł. dyst. 1600 m.
1) Alkazar (Czarnuszenko), 2) Doloro
sa, 3) Romanelli II, wygr. o pół dł. w 1
m. 45 s. Tot. zw. 20, fr. 12, 14, 20.
Gon. 6, Nagr. 8000 zł, Hep. otwarcia,
dyst. 1600 m. 1) Morowy (Rosa), 2) De
filada, 3) Izbor i Izobar łeb w łeb, wygr.
o pół dł. w 1 m. 43 i pół s. Tot. zw. 54,
fr. 17, 31, 28. 13.
Gon. 7. Nagr. 2100 zł. dyst. 1800 m.
1) Kompas (Michalczyk), 2) Szarża wygr.
o 2 dł. w 1 m. 58 s. Tot. zw. 22, fr. 13,
16.
Następne wyścigi we czwartek.

Tajemnica pewnej kradzieży

Usiłowanie wykradzenia 400.000 złotych
z kasy zakładów technicznych inżynie
ra O. wywołało sensację. Dzięki s p r a 
wności jednego z najzdolniejszych ajen
(2-gi dom od Dworca Głównego)
tów śledczych zdołano dojść po nitce do
Choroby SKÓRNE, weneryczne (specj. chokłębka: okazało się, że inicjatorem tego
niczne), pącherza I niemoc płciowa.
zuchwałego włamania był główny kasjer
Analizy krwi i moczu. Zapobieganie choro
wspomnianych
zakładów, który wespół z
bom wenerycznym. Diatermia. Sollux, Lampa
narzeczonym córki inżyniera O. zmusił kakwarcowa.
Przyjęcia: 9—2 i 4—9.
P O R A D ft Z ł. 4 siarza Banacha do wciągnięcia w tę brudną
sprawę p. Alfreda Welskiego, spadkobiercę
i dużego majątku. Cały ten plan miał na ce
lu skompromitowanie p. A. Welskiego i po
zbawienie go praw do spadku, który, w ra
SE K SU O L O G
zie udania się kradzieży, stałby się własno
ścią pretendenta do ręki panny O. W mia
Porady eugenlczne w zakresie seksuologii.
rę wyświetlania tej zaiwikłanej afery wycho
SZK O L N A 8 Godz. przyjęć: 1 - 2 i 5 - 7
dzą na jaw rzeczy niesamowite: pomyłka
sądowa, fatalny romans miłosny, skrytobój
czy cios nożem w plecy, kombinacje wyści
gowe i t. p. Szczegóły tych wypadków uj
"
S E N S A C J A "
rzymy już w krótce w „Rycerzach mroku",
DLA W A R S Z A W I A N E K !
najnowszym dźwiękowcu pofekim z życia
Największa hurtownia w Polsce
W arszawy w jednym z najwytworniejszych
kinoteatrów warszawskich.

Dr. med. s. J E R M U to w ic z

Choroby, niedomoga i zaburzenia stery płciowej

SUKIEN I BLUZEK
B I. H o p m a n

Niezwykła manifestacja
Przez dzielnice żydowskie przeciąga
ła wczoraj niezwykła manifestacja. Śród
kiem jezdni kroczyła licząca około 100
osób grupa Żydów, przeważnie w dłu
gich surdutach, z transparentem , noszą
cym napis „Cześć twórcom Konstytucji
3-go Maja — Zjednoczenie Bezpartyj
nych Żydów".
Pochód ten reprezentow ał wszystkie
dzielnice stolicy, o czem świadczyły
niesione tablice.
W tym międzydzielnicowym bezpar
tyjnym pochodzie posła Wiślickiego, nie
stety, nie zauważyliśmy.
Z powodu?

W arszawski Oddział T. U. R.
ZEBRANIA PIĄTKOWE NA DZIEL
NICACH.
W piątek, 6 maja, o godz. 7 wiecz.,
odbędą się staraniem TUR, referaty
dyskusyjne dla członków partji, TUR.,
związków zawodowych oraz wprowa
dzonych gości na następujące tem aty:
Wola — Wolska 44 — tow. A. Zda
nowski: Związki zawodowe a państwo.
Jerozolima — Leszno 53 — tow. Mi
rowski: Z dziejów ruchu socjalistyczne
go w Polsce.
Powązki — Dzielna 95 — tow. L.
Winterok: Nowa faza kryzysu świato
wego.
Powiśle — Czerwonego Krzyża 20 —
tow. J. Krzesławski: Antysemityzm u
nas i zagranicą.
Mokotów — Chocimska 23 — tow.
J. Stopnicki: W arunki bezpieczeństwa
pracy w ustroju kapitalistycznym.
Ochota — Przemyska 18 — tow. L.
Perl: Socjalizm a moralność.
Czerniaków — Nowosielecka 1 —
tow. W. Weychert-Szymanowska: My
nowe życie stworzym sami.
Marymont - Żoliborz — Krasińskie
go 10—tow. W. Schayer: T raktat W er
salski, jako statut Europy powojennej.
Praga — Targowa 44 — tow. L. W a
silewski: Mniejszości narodowe.
Starówka — Długa 19 — tow. J. Bu
dzińska - Tylicka: Reforma prawa m ał
żeńskiego.
Nowe Bródno — Siedzibna 5 — tow.
Zb. Nowicki: Prądy w Socjalizmie.

i rycerzy
P o w iśla
odsłoni

j uż

w k r ó t c e
najnow szy
salono
wo -s e n sa c y jn y
dźw iękow iec polskj

RYCERZE
MR O K U
reżyserii B* B r e d s z n a j d r a
W roli głównej B ronisław a L1VIA

HOLLYWOOD ’“V -*
Gtośny arevfilm

„ZEMSTA
NIETOPERZA*1
Dzieje intymnego flirtu arystokraty ro
syjskiego i pokojówki.

W rolach gł.:

IWAN PETROWICZ
ANNY ONDRA
Muz. Jan STRAUSS. Rez. Karol lamac
Bilety ulgowe i passe-partout nieważne

" K * FILHARMONII ,T f ? «

f“tragik
i W Iwan MOZŹUCHIN

S

w dramacie z życia ludzi
bez przeszłości p. t.i

I ERŹANT
majestic

X

nowy św iat 43. pocz. 6

W a r s z a w a , Nalewki 38,
front l piętro
tel. 11-55-72
rozpoczęła d etaliczn ą
sp rzed aż

Dr. Z. FAJNCYN

p/g najnowszych modeli zagranlczn.
tm CENY ŚCIŚLE HURTOWE! m

niem ocy płciow ej i skórnych. _ Ana
lizy krwi na tryper i sy filis.
Przyjm uje 9 r. — 9 w.

LESZNO 36.
S p e c ja lis ta c h o r ó b

w e n e ry c z n y c h

100-procentowy dramat
mężczyzna, sportowiec
ulubieniec kobiet i mężczyzn

HARRY

PEEL
w swym najnowszym filmie
i pierwszym dźwiękowcu

WSZYSTKO dla DZIEWCZYNY

„ROBOTNIK", środa, 4 m ija 1912 r.
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K rw a w a t r a g e d j a n a ul. L eszn o

Po nałożeniu opatrunku i po zrobie
niu zasitrzyków, ranną w stanie b. cięż
kim przewieziono do szpitala św. Du

cha, gdzie w poczekalni zm arła.
Z przeprow adzonego dochodzenia wy
niika, iż zabójcą jest 31-letni W acław
Tom aszew ski (Łochowska 8). Zabił on
żonę swą, 24-letnią Janinę, k tóra ucie
kła od m ęża przed kilku miesiącami,
pozostaw iając mu 3-letnią córkę. O ka
zało się, że Tom aszew ska zaw arła zna
jomość z 42-letnim W acław em K aliń
skim, technikiem , który pozostaw iw szy
żonę z dziećmi w A m eryce w m ieście
Cleveland, dn. 10 grudnia r, ub, przyje
chał w odw iedziny do b ra ta swego, Sta
nisław a, buchaltera i zam ieszkał z nim
(Leszno Nr. 67), T om aszew ska co p e 
w ien czas przychodziła do Kalińskiego.
Zabójca przyznał się do zbrodni, ośw iadczając, iż zrobił to z zemsty.
W czasie składania zeznań T. płakał.
P o sporządzeniu protokułu, żonobójcę przeprow adzono do aresztu w urzę
dzie Śledczym.

Tragiczne w idow isko
W czoraj w południe liczni p rzechod
n ie n a u'l. Zielnej byli św iadkam i n ie
zw ykłego w idow iska.
O to środkiem jezdni przechodził jakiś
starszy m ężczyzna, niosąc w praiwem
ręk u m łotek, w lew em kij od m iotły, ło
p a tk ę i pogrzebacz, złączone razem , na
których zaw ieszona była kolorow a spó
dnica. C złow iek te n był b ez m ary n ar
ki. W około niego zgrom adził się tłum
w yrostków .
G dy poliq'ant p rzep ro w ad ził go d o 8
kom isarjatu, o kazało się, i e jest to 67letn i F ranciszek Ocfalski, k o w al (Pań

Eksport polskich lokomotyw do Afryki

%

O statnio Polska w ysłała do M arokka
12 lokom otyw krajow ej produkcji. Na
zdjęciu widzim y jedną z w ysłanych lo

PÓŁKOLONJE DLA DZIECI urządzone
będą w różnych punktach miasta. M. in.
stowarzyszenie przyjaciół Ochoty urządza
półkolonje na ul. Filtrowej, niedalego od pl.
Narutowicza. T eren będzie odpowiednio
przystosowany, obsiany trawą, pozatem sta
nie na tym terenie schron i miejsce ,na do
karmianie dzieci.
W KINACH WARSZAWSKICH frekwen
cja wykazuje stały spadek. Poza kryzysem
wpływają na to również ciepłe dni. W po
łowie przyszłego tygodnia odbędzie się w
magistracie u inopektora podatkowego na
rada w spraw ie podatku od kin.
NIEKTÓRE GMACHY MIEJSKIE są w
wyjątkowem zaniedbaniu zewnętrznem. Na
leży to powiedzieć również o teatrze W iel
kim, którego zewnętrzna szata nie przedsta
wia się imponująco. Jednakże magistrat nie
zmusza siebie do remontów, podczas gdy
wydaje nakazy prywatnym właścicielom do-

Dziś w Radjo

ska 95). W 1930 r. zm arła m u ukocha
na córka, w r. ub. zaś — w óz ciężaro
w y na ul. T ow arow ej przejechał na
śm ierć to n ę jego, 65-letnią M arję. Od
tej pory O dalski cierpi na rozstrój n e r
wowy. Badany, w jakim celu urządził
oryginalną dem onstrację, starzec oświad
czył, iż pozostaje bez p racy i chciał w
te n sposób zw rócić n a siebie uwagę
władz.
O dałskiego, po sporządzeniu pritokułu skierow ano do starostw a, celem zba
dania go przez le k a rza chorób nerw o
wych.

m
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Co grają w Teatrach?

Co słychać w Warszawie?

Porzucony mąż zabił żonę
W czoraj w południe liczni przechod
nie n a ul. Lesżno byli św iadkam i k rw a 
w ego dram atu rodzinnego. W bram ie
domu Leszno 59, p rzez pew ien czas p ro
w adziła ożyw ioną rozm ow ę jakaś p ara.
Gdy p o chwili w yszli i skierow ali się
w stronę ul. Żelaznej, nagle pocCskoczył
do nich stojący w pobliżu jakiś m ężczy
zna, w yjął z kieszeni nóż kuchenny i za
dał cios w k rta ń kobiecie. R anna u p a 
dła n a bruk, a obok niej sta n ą ł spraw 
ca z zakrw aw ionym nożem w ręku..
P rzechodnie zaczęli krzyczeń „A reszto
w ać zabójcę!" T en najspokojniej ośw iadezył „Sam pójdę do policji". Tym
czasem przechodnie, oraz m ężczyzna to
w arzyszący rannej, p rzenieśli ją d o p o 
bliskiego
am bulatorjum
Pogotow ia,
gdzie le k a rz stw ierdził przebicie k rta 
ni i silny krw otok w ew nętrzny.
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kom otyw na miejscu przeznaczenia, na
stacji Ouadja w M arokko.

11.20 — 11.25 Komunikat Meteor, dila lot
n ik 'w . 11.45 — 11.55 Przegląd P ra y.—
11.58 — 12.05 Sygnał czasu. — 12.05— 12.10
Odczytanie programu na dzień bieżący. —
12.10 — 13.20 Płyty gramofonowe. — 13.20
— 13.25 Komuniakt PIM-a. — 13.25 — 13.35
Przerwa. — 13.35 — 13.55 Muzyka lekka
(płyty). — 13.55 — 14.45 Przerwa. — 14.45
— 15.05 Utwory skrzypcowe (płyty).— 15.05
— 15.15 Komunikat gospodarczy. — 15.15—
15.20 Komunikat harcerski. — 15.20 — 15.25
Wiadomości Tow. Kooperatystów. — 15.25
15.45 Odszyt dla m aturzystów
szkół
średnich. — 15.45 — 15.50 Komunikat
dla żeglugi i rybaków. — 15.50 — 16.10 Od
czyt dlla maturzyotów. — 16.15 — 16.20 Ko
munikat Państw. Urz. W. F. i Państw. Zw.
Sportowego. — 16.20 — 16.40 Odczyt p. t.
„Siedem cudów świata starożytnego" — wy
g’osi L. Wygrzywalski. — 16.40 — 16.55
Piosenki w wyk. Ordonówny (płyty).—.16.55
— 17.10 Lekcja języka angielskiego (Lingua
phone). — 17.10 — 17.35 „Moda z punktu
widzenia lekarskiego" — 17.35 — 18.50
Muzyka lekka pod dyr. J. Ozimińskiego. —
18.50 — 19.15 Rozmaitości. — 19.15 — 19.25
Komunikat rolniczy. — 19.25 — 19.30 Odczy
tanie programu n a dzień następny. — 19.30
— 19.35 Wiadoomści sportowe. — 19.53 —
19.45 Stare w alce (płyty). — 19.45—20.00
Prasowy dziennik radjowy. — 20.00 — 20.15
Feiljeton muzyczny ze Lwowa. — 20,15 —
20.45 Koncert chóru Eryana ze Lwowa. —
20.45 — 21.00 Kwadrans literacki. — 21.00
—22.00 Recital fortepianowy J. Tarczyńskie
go. — 22.00 — 22.30 Arje i pieśni w wyk.
Umberto Macneza. — 22.30 — 22.35 Doda
te k do prasowego diziennika radjowego. —
22.35 — 22.40 Komunikaty. — 22.40—22.45
Przerwa. — 22.45 — 23.00 Odczyt angielski.
23.00 — 24.00 Muzyka taneczna, z Oazy.

TEATR ATENEUM. „Car Lenin** z J a ra 
czem w roli głównej.
TEATR WIELKI. Dziś w operze „Faust"
w ystąpi gościnnie w roli tytułowej znako
mity śpiewak Ladis Kiepura (brat Jerzego
Kiepury).
Jutro po raz drugi „Francesca z Rimini".
TEATR NARODOWY. Dziś i codziennie
świeżo wznowione arcydzieło szylerowskie
„Don Karlos". Ceny zniżone.
TEATR NOWY. Codziennie komedia wło
ska „Młodość szumi**.
TEATR LETNI. Dziś i jeszcze tylko do
końca tygodnia efektowna komedja Ludwi
ka Verneuil’a „Bank Nemo".
W próbach pod kierunkiem reżyserskim
W. Biegańskiego nowa komedja Stefana
Kiedrzyńsikiego „Życie jest skomplikowane".
W czw artek ppoł. po cenach zniżonych
„Pan naczelnik to ja" z Antonim Fertnerem .
TEATR POLSKI. Dziś prem jera ikomedji
Nowaczyńskiego p. t. „Komedja Amerykań
ska" z udziałem pp. Boelke, Boneckiego,
Chmielewskiego, Chmurkowskiego, Domi
niaka, Łapińskiego, Maliszewskiego, S ta
szewskiego, Zajączkowskiego i Zelwerowi
cza.
Ju tro o godz. 3 pp. pierwszy raz po ce
nach zniżonych „Pigmaljon".
TEATR MAŁY, Dziś niecierpliwie oczeki
w ana premjera p. t. „Miłość panieńska"
Marji Kuncewiczowej.
Jutro o godz. 4 pp. po cenach zniżonych
komedja W inawera „Poprostu truteń".
TEATR „MORSKIE OKO**. Dziś „Listek
figowy".
BANDA: Dziś rewja „Wiosna Bandytów"
z udziałem całego zespołu.
TEATR NOWOŚCI daje ostatni tydzień
rekordową operetkę „W iktoria i i«i huzar"
TEATR „KAMELEON". Dziś i codziennie
nowa rew ja ,Sąd nad W ars»awą" z w ystę
pami światowej sławy kw artetu baletowego
Xenia Disk i A lbert Gabuier.
TEATR NOWY „ANANAS". Dziś rewja
„Co będzie w m ani?’*.
TEATR MIGNON. Rewfa humoru „Weliński w „Mignon".
TEATR „JASKÓŁKA DLA WSZYSTKICH** (w Łazienkach) daje codziennie
(prócz sobót) o godz. 17 bajkę Andersena
„Słowik".

Zamachy samobójcze
17-letnia Antonina Ignaozakówna, stu
żąca (Willcza 45) napiła się esencji oc
towej w bramie domu św. Barbary 12.
— 60-letnia Julja Truszkowska, słu
żąca, bezdomna, napiła się esencji oc
towej i jodyny przed gmachem szpitala
wojskowego (Ujazdowskiego) przy ulGórnośląskiej 45.
— 37-letni Stefan Gawryła, dozorca
domu (Strzelecka 5) napił się kwasu oc
t owego.
W szystkie ofiary przewieziono do szpi
tała.

TEATR RE W JI „GOPLANA" (Zamoj
skiego 20). Dziś rewja „Rozpoczynamy na
wesoło" i film.
TEATR im. St. ŻEROMSKIEGO na ŻOLI
BORZU. Dziś i codziennie „Sobowtór"
JASCHA HEIFETZ W FILHARMONJI.
Jeden z najsławniejszych skrzypków świa
ta, Jaeca Heifetz, daje d sali Filharmonji
dziś jedyny recitali.
Z FILHARMONJI. 5 maja b. r. o godz.
3 m. 15 odbędzie się w F ilharm oni W ar
szawskiej wielki koncert symfoniczny opd
dyrekcja znanego kapelm istrza Edmunda
Zygmana z udziałem laureata II konkursu
Chopinowskiego Bolesława Kona.
N a program złożą się następująco utwory:
Beethoven VI symfonja (pastoralna), Mo
zart: K oncert fortepianowy D-moE, Honncgger: Pastorale d ‘Ete, Chabrier: Bourre fautasque.
„LUNA - PARK" (Park Praski). Najnow
sze atrakcje widowiskowe. Codziennie kon
cert orkiestry 36 pp. O tw arte do 12-ej w
nocy.

Co wyświetlają kina?
ADRIA PALACE: „Na śliskiej drodze".
APOLLO: „Żona na jedną noc".
ATLANTIC: „Godzina z tobą".
BAJKA: „Cudowny eliksir" i „Bohater
ski patrol".
COLOSSEUM: „Nenita, kw iat Hawany"*
W małe} sali; „Parada miłości", s '
CASINO: „Kriss".
{
CAPITOL: „Bnster d ę żeni".
\
CRISTAL: „Nie kradnij" i „Umieraj a
tańcz".
CZARY: , L eg jon ulicy".
ERA: „Szyb L. 23" i rewja.
FILHARMONJA: „Sierżant X".
FORUM: „Pieśń CabaUera".
HELJOS: „Rok 1914".
HOLLYWOOD: „Zemsta nietoperza". |
IRA: „Tego jeszcze nie było".
ITALJA: „W esoły tydzień" i rewja,
KOMETA: „Najeźdźcy" oraz rewja. ^
LOTOS: „Cham".
LUX: „Janko muzykant".
MAJESTIC: „W szystko dla dziewczyny- ,
MARS: „Pod kuratelą'*,
MASKA: „X-27‘*.
MEWA: „Błękitny express" i „W spółcze
sne małżeństwo".
MIEJSKI: „Tajemnice sekretarki".
PAN: „Buster się ien i",
PALACE: „Hotel A tlantic". I
RIVIERA: „Cham".
ROXY: „Pieśń o Atamanie".
STYLOWY: „Książę Dracula".
SFINKS: „Prznaczenie".

SOKÓŁ: „Za kulisami teatru" I „Amor
w kolei podziemnej".
ŚWIATOWID: „Szanghaj Express'*.
TOMBOLA: „Kapitan W halan" i „Poku
sy Broadwayu".
TON: „Rok 1914" ze Smosanską.
UCIECHA: „Liljanika chce się rozwieść",
URANJA: „Lotnik z Kalifornji".
WISŁA: „Pod banderą miłości" i rewja.
ZNICZ: „Tajemnica starego rodu".

mmmm
JAN WAŚNIEWSKI
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Na podszybiu
Pow ieść górnićza

— Spraw iedliw ość nie p a trz y na pieniądze.
— Na gołych trzęsityłków tem bardziej.
— T rzeba działać, nie trzeba się dawać...
— J a nie daw ał siebie i ludzi przez lata, a tyle mi
z tego, że mnie wyganiali.
— T eraz nie wygonią.
— A panicz skąd to mogą wiedizieć?
Tadeusz nie odpowiedział, a że górnik, jak sam
o sobie pow iadał: „nie lubił gęby strzępić po próż
nicy", więc zapadło milczenie.
— No, jakże będzie? — spytał w reszcie Tadeusz.
— Powiem jak! Panicz jest młody, bo go jeszcze
byle co gniewa. J a dw adzieścia sześć lat robię, wi
działem rzecz nie jedną i nie dwie... Ale niech już
będzie... P an Kossobudzki człowiek sprawiedliwy,
można powiedzieć, uczciwy urzędnik... Ratowaliśm y
oba: ja będę mówił tak jak było.
Tadeusz spojrzał na górnika z wdzięcznością.
— Dziękuję panu bardzo! — mówił, ściskając jego
dłoń.
Staw iński nie odrzekł nic, a tw arz jego nie rozpo
godziła się ani na chwilę.
Z innymi rzecz nie poszła tak łatwo. K ow t się
wym awiał; w prost b ał się sądu.
— Ej, paniczku, na złe idzie, na złe idzie! — p o 
w tarzał i za nic nie dał się przekonać.
Chrostek obrał inną m etodę. Na w szystko, co mu
Tadeusz mówił, przytakiw ał, pow tarzając bez końca:
— I racyja, racyja!
Jego śmiejące się oczy kpiarza i w esołka patrzy
ły jednak tak, że Tadeusz nic mu nie uwierzył.
— Na jednego tylko Stawińskiego można liczyć! —
rozm yślał. — To mało, naw et bardzo mało.

W U rzędzie Górniczym pracow ał znajomy T adeu
sza, sztygar M ruk, figura nieco śmieszna i zarozu
miała. Bawidamek: blagier, w brew swemu nazw i
sku, był bardzo wymowny. Z ruchów, powiedzeń,
z kokieteryjnego sposobu spoglądania, wąskich b acz'
ków i sposobu zaczesyw ania długich włosów, widać
było, że jest rozm iłowanym w samym sobie. Podczas
rozmowy, bez względu na to, z kim ją prowadził,
krygow ał się i w ykonyw ał szereg niepotrzebnych
a krągłych ruchów.
— P an znowu do m nie? — spytał, ujrzaw szy
ucznia.
— Tak! Czy jest co nowego?
Sztygar um ieścił swą osobę na krześle, pochylił
kokieteryjnie głowę i rzek ł z uśmiechem:
— Ja k już kilkakrotnie wspominałem, nic jeszcze
w tej m aterji nie przedsięw zięliśm y z inżynierem.
— Toż to już praw ie trzy miesiące upływa od k a 
tastrofy.
W ogólnych zarysach ją znamy, byliśmy naw et
z Zabrzyckim na dole, ale jeszcze nie rozstrzygnę
liśmy, jak się tę kw estję załatw i. Tam się wyłaniają
ciekawe, niezm iernie ciekaw e sprawy...
— Z apatryw anie pana, że ojca przyjm ą na .W ik
tora", podaję w grubą wątpliwość. .Siennicki jest,
bądź co bądź, kryty tym listem, k tó ry napisał i może
zwalić winę na ojca. A wie pan, co w takim w ypad
ku może nastąpić?
— No?
— Mogą ojcu odebrać praw o prow adzenia robót!..,
Tadeusz zerw ał się od stołu.
— Co też pan mówi!!
— Możliwe.
— Nie! To jużby było łaldactwem , wołającem
o pom stę do nieba...
M ruk kiw ał głową z uśmiechem:
— Zdarza, zdarza...
— Ale pan do tego nie dopuści.
— Postaram się...
Po chwili uśm iechnął się szerzej, strzepując sobie
niewidzialny pyłek z rękaw a, spytał:

10-szpaltowy.

— A cóż tam panna Manja?
Tadeusza zdziwiło to pytanie.
— S iostra? Nic specjalnego.
— Proszę się jej pokłonić odemnie.
— Dziękuję! — o dparł Tadeusz i pow stał z miej
sca, żegnając się.
Po jego wyjściu, M ruk, przeglądając się w lustrze,
myślał o M aniucie. Był przekonany, że się w nim
kocha: Tadeusz przychodzi z jej polecenia. Podo
bała mu się bardzo, ale że bał się w depnąć w sak ra
ment, więc postanowił mieć się na baczności.
„W każdym razie dobrze skom binowałem z tym
odebraniem praw a prow adzenia robót...—m yślał. —Pewno do tego nie dojdzie, ale ona będzie p rzy 
puszczać, że to moja zasługa... Chociaż, z drugiej
strony, kto, wie, co może zm ajstrować Zabrzycki?
Mogą Kossobudzkiego pogrążyć nie na żarty".
Postanow ił zabiegać w spraw ie starego sztygara
u swego zw ierzchnika. Nie było to rzeczą łatw ą, bo
Zabrzycki — eks-generalny dyrektor tow arzystw a
górniczego w Rosji nad Donem — był apolitycznym
do najwyższego stopnia i jedynego swego podw ład
nego trzym ał żelazną ręką.
Mimo to, M ruk, w ziąw szy na odwagę zapukał na
zajutrz do gabinetu szefa. Olbrzymi, p rosty Z abrzy
cki — w tłoczony w fotel — siedział tak blisko biur
ka, iż zdaw ało się, że ono najeżdża na niego. Nie
wyjmując z m ięsistych ust nieodłącznego cygara,
zwrócił sw ą wielką, wygoloną tw arz ku sztygarow i
i zahuczał basem :
— A co tam ?
M ruk podniósł w górę w ytłuszczone brudne i po
m ięte karteluszki z rękopisu inżyniera i rzekł
z układnym uśmiechem:
— Przyszedłem po ostateczną decyzję pana inży
niera w spraw ie katastrofy na „W iktorze".
— Czy. naglą?
Nie, ale...
— To poco pan w łazi?
(D. c. n.).

NASZA RUBRYKA
Poszukiw anie p ra c y
SŁUŻĄCE BEZPŁATNE do pracy I
do gospodarstwa wiejskiego dostarcza
bezinteresownie Towarzystwo „Ratuj
my Nięmowlęta". Są to matki opusz
czone. Nowy Świat 8-10 m. 13. Co
dziennie od 11-ej do 4-ej.
KRAWCOWA poszukuje pracy w
domach prywatnych. Reperacje. T a
nio. Poznańska 22 — 62.
PANIENKA MŁODA Z PROWIN
CJI, pracowita chętnie przyjmie za
jęcie pokojowej. Zgłoszenie do Re
dakcji „Robotnika" pod A. B.
MŁODA, UCZCIWA, INTELIGENT
NA PANNA, pozostająca w ciężkich
warunkach i pragnąco dalej uczyć się
poszukuje posady biurowej lub jako
nauczycielki domowej do dzieci. Mara
referencie. Oferty pod „Pomoc—ucz
ciwa praca".
MATURZYSTA peszukuie jakiegoś
zajęcia. Udziela niemieckiego w za
kresie ośmiu klas. Cena przystępna,
wiadomość: Alojzy Mełdzyński-Miernowsiki, W idok 2, m. 23.

SZOFER - MECHANIK, młody po
w warsztatach, lub
prywatną jazdę. Wiadomość, ul. Le| szno 23 m. 12, Podwysocki.
szukuje pracy

BYŁY
SEKRETARZ jednego z
większych oddziałów Zw. klasowego
w W arszawie, rutynow any korespon
dent, piszący na maszynie, buchalter,
poszukuje pracy podobnej lub w biu
rze. O ferty do „Robo.nika* pod „E
wentualnie kaucja".

Za terminowy druk ogłoszeń Administracja nie odpowiada.

R edaktor odpowiedzialny: W A C ŁA W CZARNECKI.

W ydaw ca RADA NACZELNA P. P. S.
Odbito w drukarni „Robotnika", Warecka 7*

