Nastr.3 H i t l e r na f i n i s z u
NR. 282 (5075> , c z .

WARSZAWA. SOBOTA 20 SIERPNIA 1932 r.

R o k XXXVIII

NIECH ŻYJE RZAD
ROBOTNICZY
I W ŁOŚCIAŃSKI
R e d a k c j a przyjm uje in teresa n tó w od 1 i pól do
3 po południu. ■
Za

OBOTNI
CEiiTRAiny f j D

zw rot ręltopisów R edakcja nie odpow iada.

A d m i n i s t r a c j a czynna od 9 do 5 bez przerw y
w soboty do 3 p .p .
K a s a czynna od 12 do 2-el.

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem

Neo-Nep
.W r. 1921 Lenin zm ienił kurs p o 
lityki ekonom icznej bolszew ików i z
t. zw . wojennego komunizmu prze
szedł na t. zw . „nową politykę ek o
nom iczną” (w skrócie NEP), przy
wracającą prywatną w łasność w ło 
ściańską.
Program „piatiletki”, rozpoczętej
w październiku 1928 r. przewiduje w
dziedzinie rolnictwa likwidację ŃEP.
Z jednej strony powstają gospo
darstwa państw ow e (Sow-chozy), z
drugiej — gospodarstwa wspólne, na
spółdzielczych zasadach oparte, a
złożone z poszczególnych gospo
darstw w łościańskich (kołchozy). Na
w iosnę r. b. było już 602 skolektyw iz owanych
gospodarstw w łościań 
skich.
A le kolektyw izacja nie idziS*gładko. .W łościanie w w ielu wypadkach
stawiają opór, a nie mogąc jej prze
szkodzić, niszczą inwentarz. Pismo
sow ieck ie „Ekonom iczeskaja Żiźń”
obliczyło, że od końca 1928 r. do
w iosny 1930 r. zniszczono 2.976.000
koni, 16.641.000 rogacizny, 32,194.000
ow iec i 12.769.000 świń.
Tak m asow y ubytek bydła i inne
objawy sabotażu ze strony w łościan
skłoniły rząd sow iecki do odchyleń
od t. zw. „generalnej linji” polityki,
napoczętej przez Stalina. W końcu
marca r. b, uchylono przym usową
kolektyw izację bydła i pozw olono
każdem u w łościaninow i, przystępują
cem u do Kołchozu, zachow ać bydło.
W maju przyszły dalsze ustępstw a:
obniżono kontygent zboża, które ma
być dostarczone ze zbiorów tegoro
cznych, z - 1367 miljonów pudów na
1103 miljony, czyli o 264 miljony pu
dów; od 15-go czerw ca 1933 r. zaś
kołchozy mają prawo nadw yżkę zbo
ża sprzedaw ać na rynku.
11 maja zniesiono scentralizow any
rozdział przez państwo pew nych pro
duktów rolnych i przem ysłowych.
Jednakże i te ustępstw a, p oczynio
ne już zgóry na lata przyszłe i po
m yślane jako stała ulga dla w łościaństwa, okazały się niew ystarczające,
czy spóźnione.
W ob ec tego rząd sow iecki poszedł
jeszcze dalej i już 20 maja r. b. w y 
dał zarządzenie o nowem regulow a
niu handlu produktami rolnemi. Na
podstaw ie tego dekretu znosi się
w szystkie podatki i daniny od sprze
dawanych przez sam odzielnych w ło 
ścian i k ołchozy produktów rolnych
(chleb, mięso, nabiał, warzywa); w ło 
ścianie i kołchozy mają prawo brać
ceny rynkowe i nie są zw iązani cen
nikiem rządowym.
Podług urzędow ych danych so w ie
ckich 15 maja r. b. tylko 42.7% grun
tów uprawnych zostało obsiane.
„Prawda” z 21 maja r. b. komuni
kuje, że w pierwszym kw artale rb.
tylko 59.4% kołchozów zakończyło
podział zbiorów; 40% kołchozów nie
w iedziało jeszcze w cale o w ynikach
zbiorów 1931 r.!
Nic dziwnego, że w yżyw ien ie lud
ności szwankuje coraz bardziej. W
M oskw ie projektowano otw orzyć w
ciągu r. b. 100 nowych sklepów żyw 
nościow ych, otwarto zaś dotychczas
tylko 17. W inych m iastach jest zna
cznie gorzej. Z ośrodków przem ysło
w ych nadchodzą liczne skargi na złą
aprowizację robotników.
Czy zarządzenia w ładz sow ieckich
odniosą skutek pożądany — pokaże
przyszłość niedaleka. A le same te
zarządzenia św iadczą jeśli nie o p o
rzuceniu, to o w ycofaniu się z pro
gramu „piatiletki" w dziedzinie rol
nictwa. „Piatiletka” zaś bez rozw ią
zania sprawy rolnej musi się zała
mać. A le załam anie się „piatiletki",
byłoby katastrofą nietylko dla Rosji'
sow ieckiej. D latego na sprawę rolną
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dla wrogów Republiki
Decyzja Z grom adzen ia N aro d o w eg o Hiszpanji
osób, które uczestniczyły w monarcfaistyczinym zamachu gen, San Jurjo.
Fundusze, uzyskane w drodze tych
konfiskat, użyte będą na cele
reformy rolnej.
W artość majątków jednego tylko spi

skowca — ks. Medina Coeri — ocenia
na jest na sumę kilkuset miljonów pesetów.
Uchwała została pow zięta większo
ścią 262 głosów przeciwko 14 głosom
skrajnej prawicy.

Porozumienie angielsko - kanadyjskie
Z Ottawy donoszą, że w czwartek
późną nocą osiągnięte zostało prawie
zupełne porozumienie pomiędzy delega
cją angielską a delegacją Kanady. Po

nieważ trudności z Australją i Afryką
Południową były stosunkowo mniejsze,
spodziewać się należy, że wspólna poli
tyka gospodarcza Anglji — bez Irlandji.
Kanady, Australji i Afryki Południowej

będzie urzeczywistniona.
Przypuszczają, że nastąpi teraz wypo
wiedzenie traktatu handlowego angielsko-sowieckiego.

W obronie bezrobotnych
Delegacja Rady Zawodowej m. Warszawy próbowała interweniować, ale bez rezultatu
Coraz mniej pracy. Coraz więcej lu
dzi pozostaje bez wszelkich środków do
życia, bez nadziei, że jakiekolwiek za
jęcie znajdą.
Latem jeszcze jakoś tam ludzie, przy
m ierając z głodu, żebrząc, wegetują. Ale
zbliża się jesień; a po jesieni zima... Co
będzie robić olbrzymia rzesza Łudzi, po
zostających bez pracy?
Tego rodzaju pytanie musi sobie za
dać każdy, kogo interesuje los bezro
botnych.
Rada Zawodowa m. st. Warszawy po
stanow iła udać się do wiceministra 0 pieki Społecznej, p. K. Rożnowskiego,
aby przedstawić ciężką sytuację, w ja
kiej znajdują się bezrobotni. W dniu
18 b. m. przyjęta została przez p. wice
m inistra Rożnowskiego delegacja, zło
żona z towarzyszy: Wł. Piątka, Skrzyń,
skiego, J. Kamińskiego, Sochy i A. Zda
nowskiego, Delegacja przedstaw iła w
krótkich słowach sitan bezrobocia na te
renie W arszawy oraz w całem Państwie,
wskazując na fakt, że liczba przepraco
wywanych przez robotników godzin spa
dła w porównaniu z r. 1928 do połowy,
że wśród mas panuje straszliwe bezrobo
cie częściowe, że, wreszcie, bezrobotni,
którzy wyczerpią swoje zasiłki 13-tygodniowe, pozostają bez wszelkich środ
ków pomocy.
W uchwalonej przez Sejm noweli do
ustaw y o zabezpieczeniu na wypadek
bezrobocia, przewidziane jest wyraźnie
w art. 38a znowelizowanej ustawy, że w
wypadkach przewlekłego bezrobocia,
Rada Ministrów może zastosować po
moc doraźną dla bezrobotnych z fundu
szów państwowych. W tym samym a r
tykule nowej ustawy przewidziane jest,
t e Rada Ministrów może podjąć obszer

ną akcję robót publicznych. Mamy w
tej chwili w Państwie conajmniej miljon
ludzi, pracujących kiedyś w przemyśle,
którzy nie mają żadnych środków do
życia. W arsztaty pracy są zamykane,
a redukcje nie kończą się nigdy. Emigra
cja w celach zarobkowych spadła do ze
ra prawie, tak, że i na tej drodze robot
nik znaleźć zatrudnienia nie może. Sy
tuacja zatem jest tego rodzaju, iż Rząd
winien niezwłocznie podjąć kroki, zdą
żające do zastosowania przepisów art.
38 ustawy,
MUSZĄ BYĆ URUCHOMIONE RO
BOTY PUBLICZNE NA SZEROKĄ

CZEKOWE

CENA NUMERU

Surow a Kara
Zgromadzenie Narodowe Hiszpanji po
wzięło uchwałę, zatwierdzającą projekt
rządowy o
konfiskacie
wszelkich nieruchomości, ruchomości
oraz innych dochodów tych wszystkich
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SKALĘ. Dtziś na robotach publicznych
jest zajętych 34 tysiące ludzi, winno zaś
być zatrudnionych przy robotach pu
blicznych bez porównania więcej.
Jednocześnie NALEŻY NIEZWŁOCZ
NIE ZASTOSOWAĆ ZAPOMOGI DO
RAŹNE w wysokości zasiłków normal
nych z Funduszu Bezrobocia, przyczem
zapomogi te winny trw ać aż do czasu
znalezienia przez daną osobę pracy.
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GROSZY

Pogrzeb
ś.p. Michaliny Mościckiej
Nabożeństwo żałobne za spokój du
szy ś, p. Michaliny Mościckiej odbędzie
się dziś o g. 10 r. w Katedrze św. Jana,
poczem nastąpi pogrzeb na cmentarz
powązkowski.

Sąd doraźny
Przed sądem doraźnym w Śmi£>i (Po
znańskim), stanął oskarżony Spraenger,
m orderca ś. p. Adamskiej. M orderca
tłumaczył się niepoczytalnością.
Po przesłuchaniu psychjatrów skaza
no go na dożywotnie ciężkie więzienie.

Obniżka płac
w warszawskiej fabryce drożdży
W warszawskich zakładach przemy
słowych wyrobu drożdży obniżone zo
stały płace o 8 do 20%.

Komisja rozjemcza
d la r e w iz ji c e n e le k t r y c z n o ś c i
MiuLsterjum Przemysłu i Handiłu uwzględniło skład personalny Komisji
Rozjemczej, mającej być powołaną dla
rozpatrzenia sprawy rewizji cen elek
tryczności w Warszawie.
Na stanowisko przewodniczącego Ko
misji upatrzony jest Sędzia Sądu Naj
wyższego, Święcicki.

Ofiary n ęd zy
W ostatnich czasach zdarzają się co
raz częściej tragiczne wypadki przy
t. zw. „dzikiem” wydobywaniu węgla z
terenów kopalnianych.
Bezrobotni nędzarze próbują zdobyć
trochę węgla w sposób nielegalny — i
jakże często przypłacają to życiem.
Ostatnio znów P. A. T. donosi z Kato
wic o dwuch podobnych wypadkach.
Ofiarą dzikiej eksploatacji węgla na te
renach kopalń: „Hoym“ i „Zgoda” padły
dwie osoby, z których jedna poniosła
śmierć, druga zaś — odniosła ciężkie
rany.

P. wiceminister Rożnowski oświadczył
delegacji, że Ministerjum Opieki Spo
łecznej uważa sprawę bezrobocia za naj
ważniejszą dla siebie sprawę, eclnocześnie jednak stwierdził, że — zdaniem
jeg o — Rząd nie ma środków na to, aby
SW
W
* i
»»
móc udzielić takiej pomocy dla '•>ezrobotnych, jakiej domagała się delegacja
U rzędow a s ta ty s ty k a
Rady Zawodowej.
Pisaliśmy niejednokrotnie o tem, iż oOdmownie została też „załatw iona”
bliczanie stanu bezrobocia na podstawie
sprawa interpretacji przepisów o Fun
Większość absolutna organizacji locyfr urzędowych jest najzupełniej fał duszu Bezrobocia wobec tych bezro
i
kalnyoh
Niezależnej Parłji Pracy nie uszywe, albowiem olbrzymia większość
botnych, którzy zarejestrow ali się przed
bezrobotnych nie korzysta z praw a reje
11 lipca r. b., a uzyskali uprawnienia już znala decyzji większości Kongresu z dr..
31 lipca o wystąpieniu N. P. P. z całości
po 11 lipca r. V
stracji i nie otrzymuje zapomóg.
Partji Pracy Wielkiej Brytanji.
Jako przykład panujących w tej dzie
Nie konkretyzując zupełnie sprawy i
W ten sposób „rozłam" sprowadza się
dzinie stosunków, posłużyć może, mię- | nie wnikając w jej szczegóły, powiado do wystąpienia szczupłej bardzo garstki
dzy innemi, sprawozdanie z posiedzenia
mił delegację p. wiceminister Rożnowski,
zwolenników Maxtona i Brockwaya (oFunduszu Bezrobocia w Łodzi.
że Rzącf nosi się z zamiarem ogłoszenia gółem 5 — 6,000 zorganizowanych).
Otóż okazuje się, że np. z pośród bez jakiegoś dekretu o pomocy d'la bezrobot
robotnych, którzy zgłosili się do Fundu nych.
szu Bezrobocia po dn. 1 lipca r. b. —
Delegacja Rady Zaw. m. st. W arszawy
Gorgułow wniósł row ą skargę prze
85% nie miało prawa do zapomóg (gdyż nie zdołała więc załatwić żadnej ze
ciwko Łazarewowi. Łazarew, z pocho
nie przepracowali oni tej ilości dni, ja spraw poruszonych.
dzenia kozak doński, zeznając jako
ką przewiduje ustawa!), a więc ta ol
Rzeczą samych bezrobotnych w tych
świadek
w procesie Gorgułowa, oświad
brzymia masa bezrobotnych nie zosta
warunkach jest skłonienie władz do wy
czył, iż Gorgułow był szefem czerezwynie już uwzględniona w urzędowych o-*
konania tych przepisów ustawy o zabez czajki i torturow ał więźniów politycz
bliczeniach!...
pieczeniu na wypadek bezrobocia, któ nych, wbijając im rozżarzone do czer
Możemy sobie, wobec tego, przedsta re większość rządowa Sejmu uchwaliła
woności igły za paznokcie.
wić, jak bardzo daleka od prawdy jest... na wiosnę, jak widać po to tylko, aby
Gorgułow skarży Łazarewa o oszczer
urzędowa statystyka!
cierpliwy papier obiecanki te zniósł.
stwo. Sprawę samego Gorgułowa rozpa
trzy paryski Trybunał Kasacyjny dzisiaj.

Niepowodzenie

Skrawa Gorgułowa

Rosnące wrzenie
miejskich stolicy

wśród pracowników

Odbyło się walne zgromadzenie dele
gatów związków zawodowych robotni
ków miejskich, reprezentow anych w
t. zw. komisji porozumiewawczej związ
ków pracowników miejskich, z udzia
łem przedstawicieli zarządu związku
pracowników samorządowych (urzędni

ków).
W wyniku długiej dyskusji postanowio
na zwrócić się do M agistratu z ultymatywnem żądaniem wypłacenia zaległych
poborów do poniedziałku, 22 b. m ., oraz
odbyć walne zgromadzenie delegatów
wszystkich związków pracowników miej

skich, wchodzących w skład komisji po
rozumiewawczej dziś, o godz. 7 wiecz.
Ju tro zwołany będzie w tej sprawie
wiec pracowników miejskich.
W kołach pracowniczych liczą się z
możliwością rozpoczęcia strajku już w
najbliższych dniach.

w R osji trz e b a baczniejszą zw raca ć
uw agę, niż na p o stę p y w przem yśle,
k tó ry ostoi się rów nież ty lk o w ó w 
czas, k ied y rolnictw o b ęd zie stało
na w ysokości zadania. A ono w łaśnie
stanow i n ajw ięk szą tru d n o ść Rosji

sow ieckiej. Ono zm usiło przed 11
laty Lenina do wprowadzenia NEP-a,
ono zmusza obecnie Stalina do za 
prowadzenia neo — NEP-a. Ono w
15-lecie rewolucji bolszew ickiej sta
wia przed władcam i Rosji w całej

rozciągłości pytanie:
Czy 15 lat dyktatury, nie rozw ią
zującej podstaw ow ego zagadnienia
Rosji, mogą w ogóle być uspraw iedli
w ione?
(jmb.).

R atuneR
W niezwykłych okolicznościach ura
towano w Neumunster dwuch robotni
ków, których zasypały walące się ścia- .
ny starej studni. Oddział saniiarjuszy
odkopał głowy robotników, którym le
karz przez trzy kwadranse robił oży
wiające zastrzyki, aż ich zupełnie od
kopano i uratowano. Trzeci robotnik
zginął pod gruzami,

W powietrzu i w górach
W czwartek zginęło we Francji pię
ciu lotników, a czterech odniosło cięż
kie rany
W niedzielę i w poniedziałek ubiegły
zanotowano dziesięć śmiertelnych wy
padków w Alpach, wszystkie na zbo
czach północnych.

„ROBOTNIK", sobota, 20 sierpnia. 1932.

Nr. 282

MAŁY FELJETON

Stanisława Kucharska

U prof. Piccarda
N aszem u sylfo w i redakcyjnem u udało się d o trzeć do prof. P iccarda za 
ra z po w ylądow aniu i u zyskać o d nie
go sp ecja ln y w y w ia d dla P. T. c z y 
teln ików „Robotnika".
— Granicę p o m ięd zy atm osferą, a
stra to sferą p rzek ro czyliśm y szczęśli
w ie. M ój balon n a leży do środków
lokom ocji bezp o średn iej i na granicy
nie p o trzeb o w a liśm y przesiadać się.
N ie b yło te ż re w izji bagażów , ani też
nikt nas nie p y ta ł o paszport. C elnika
ani żandarm a choćby na lekarstw o.
W idać że p rze m y t z atm osfery do
stra to sfery nie je s t dotych czas upra
w iany. Ruch podróżn ych na tym
szla k u je s t bardzo sła b y i — o ile mnie
pam ięć nie m yli — nikogo po drodze
nie za u w a żyliśm y. N igdzie te ż po
d ro d ze nie za u w a żyliśm y popularnych
na ziem i napisów : „w ystrzeg a ć się
z ło d z ie i", „nie palić" , „nie d eptać
traw ników ", „nie pluć". To też plu
liśm y z moim kom panem na tę ziem ię,
ile tylk o w lezie.
G d y b y ś pan w ied zia ł, ja k ta nasza
ziem ia nędznie w ygląda, g d y się na nią
zg ó ry p a trzy! S zara przyp ła szczo n a
kulka, niew iadom o po co obracająca
się, ja k bąk, i zagubiona w n iezm ierzo
nych przestw orzach . A dufne to, a
zarozum iałe, a p rzem ą d rza łe, ja k g d y 
b y w szystk ie rozu m y w szech św iata
z ja d ła i b yła jego pępkiem .
Z żadną planetą w w szechśw ieoie
niem a ty le kramu, co z tą ziem ią. J e st
pośm iew iskiem oraz enfant terrible
całego system u słonecznego. G d y ra
no budzą się do życ ia inne plan ety,
p ierw szem pytan iem jest: a co tam
nowego ziem ia nahroiła? W ów czas
księżyc, któ ry ma n ieszczęście być je j
sa telitą oraz ma poufne polecenie
d ysk retn eg o inw igilowania ziem i, za 
czyn a opow iadanie o w szystk ich skan
daliczn ych je j spraw kach w ciągu ub ieg łej nocy. O d opow iadania tego
jed n ym planetom w ło sy na głowach
sta ją , inne poprostu u szy za tyk a ją ,
nie chcąc słuchać litan ji beze
ceństw . Słońce całe pali się ze w s ty 
du i bezradn ie załam u je prom ienie.
Sam sły sza łe m — ciągnął d a lej prof.
P icca rd — ja k k się ży c raportow ał, że
ziem ia ra d a b y naw iązać kon takt z innem i planetam i.
— J e szc ze czego! — za w o ła li chó
rem Saturn, Neptun i Uran.
— N iech le p ie j się d o nas nie zb li
ża — o strzeg ła W enus — bo m oże
ź le się skoń czyć.
— Słusznie! — p o w ied zia ł czcigod
n y Jow isz.
J a k pan w id zi, ziem ia nasza, a tern
sam em i m y, je j dzieci, nie. cieszym y
się w w sze c h św ie d e szczególn ą repu
ta cją i p rzyzn a m się panu, że z żalem
w racałem na ten p a d ó ł k ryzy su i w o
jen. A tm o sf era w stra to sferze nie je st
tak gęsta, ja k w atm osferze.
— P anie profesorze — z a p y ta ł na
zakoń czen ie nasz sy lf — a co tam w
w sze c h św ie d e m ówią o panu,.., no
w ie pan, kogo mam na m yśli.
— Ach, o tym ... m ało interesują się
nim. K s ię ż y c o d czasu do czasu zno
si p lo teczk i o nim M arsow i, a ten ty l-

(A v a A rsK a )
G a r ś ć w s p o m n ie ń n a m o g iłę
Z za Oceanu bolesna nadeszła wieść:
Towarzyszika Stanisława Kucharska zima
rla 6 sierpnia wieczorem w Nowym J o r
ku.
Ciężki cios dot'<-'.ąt nasiz bratni Zwią
zek Socjalistów Polskich (ZSP.) w Ame
ryce. Ubyła polskiemu ruchowi socja
listycznemu wśród amerykańskiej emi
gracji jedna z najpoważniejszych sił in
telektualnych, obok zmarłeg > przed ro 
kiem tow. d-ra Konius&ewskiego — naj
wybitniejsza publicystka, a dawniej i
prelegentka.
Tow. Kucharska od przeszło 2C lal
przebyw ała w Ameryce. W raz z mężem
swym, tow. W ładysławem, długie lata
przed i podczas wojny światowej praco
w ała dla robotniczej Polonji w m. Ro
chester w stanie Nowy Jork. Dużo p ra
cy i wiele serca oddaje już tam polskim
robotnikom, — głównie na polu oświatowem, w szerzeniu klasowego uświado
mienia i budowaniu socjalistycznej or
ganizacji. Zasila już wówczas swemi ar
tykułami i wierszami „Dziennik Ludo
wy" w Chicago, a później tygodnik humorystyczno - antyklerykalny „Bicz Bo
ży", którego redakcję obejmuje po śmier
ci red. tow. Chełchowskiego i pod pseud.
Ava Arska prowadzi przez kilka lat.
Niestety, ciężka, choroba proletarjacka (gruźlica) robi zabójcze postępy.
Tow. Kucharska opuszcza niezdrowe
Chicago i pow raca do „miasta kwiatów"
— do Rochester. Jednak impulsywna
natura nie pozwala jej siedzieć w bez
czynności. W ielki klasowy Związek
kraw iecki (Amalgamated Gletłrmg W or
kers of America) angażuje tow. Kuchar
ską na redaktorkę swego organu w pol
skim języku — tygodnika „Demokracja
Przemysłowa". Redaguje to pismo żywo.
W całej pełni okazuje swój talent pu
blicystyczny i znajomość potrzeb ruchu
robotniczego amerykańskiego i między
narodowego. Zawsze podkreśla łącz
ność polskiego ruchu w Ameryce z kla
sowym ruchem robotniczym w Polsce i
z P. P. S. Przez kilkanaście lat (aż do
zgonu) prowadzi „Demokr. Przem.", cie
sząc się pełnem zaufaniem kierow ni
czych władz organizacji, liczącej sto kil
kadziesiąt tysięcy członków.

wiozłem pozdrowienia od znajomych to 
warzyszy i tow arzyszek w Polsce — z
radością i rozrzewnieniem dziecka przyj
mowała wyrazy pamięci o Niej, wypy
tując o ludzi i rozwój ruchu, owiana
troską o jego przyszłość wobec zna
nych warunków w kraju. W ykazywała
znajomość rzeczy, a równocześnie ser
deczne przywiązanie do Z.S.P. i P.P.S.
Z pogardą dla roizbijaczy i renegatów
wspominała mi o próbach użycia Jej za
narzędzie do podobnej niecnej roboty na
gruncie polsko - amerykańskim. W za
rodku wysiłki te sparaliżowała.
Obok swej pracy publicystycznej —
ostatnio z powodu choroby już mniej —
w „Robotniku Polskim" — tow. Kuchar
ska dawniej, jako prelegentka z ram ie
nia ZSP., objeżdżała robotnicze osady
polskie. Jej odczyty cechowała duża
erudycja, znajomość stosunków emigra
cyjnych, a równocześnie zapał i ukocha
nie Sprawy.
W bratniej prasie polsko - am erykań
ski ej znajdujemy dowody Jej poetyckie
go talentu. Jeszcze w numerze 1-Majowym b. r. „Robotnika Polskiego" w wier
szu p. t. „Czekamy",., pisze tow. St. Ku
charska:
„Czekamy w mrokach — blasku dnia,
„Czekamy z utęsknieniem
„Na ziemi ciężka leży mgła,
„Świat chłodem kryje, cieniem
A dalej mocno uderzając — woła:
„Podłota, przemoc, wyzysk, mord
„Żerują wśród tych mroków
„Przyjdź, światło! W złoty uderz kord,
„Ze zła nas wyzwól oków!
„Przyjdź, zorzo! Strzał złocistych pęk
„Z podniebnej rzuć oddali;
„Abyśmy z czoła starli lęk,
„W promieniach się ogrzali.

Modne słówko i jego treść
NIE PRZESZKADZAJ ŻYĆ. — DONKISZOTERJA
WSPÓŁCZESNA. — MUMJA ŚW. BIUROKRACEGO.
Państw o współczesne jeszcze jedną złowrogą dla barżuazji spełnia funikcję: w kracza bezpośrednio do p ro 
dukcji jako wielki przedsiębiorca transportow y (kolej),
m onopolista w szeregu gałęzi produkcji (tytoń, wódka,
zapałki), i wreszcie jako współkonkurent w szeregu in
nych gałęzi (górnictwo, rafinerja nafty, fabryki m etalo
we i chemiczne).
Podnosi się krzyk: państw o zabiera nam pole do p ra
cy! T o socjalizm! To sprzeciwia się „zdrowym" zasa
dom gospodarki kapitalistycznej. Jednocześnie ze złośliwem zadowoleniem wskazują na deficyty przedsię
biorstw państwowych i prasa podnosi lament o obciąże
niu podatkow em n a rzecz etatyzmu.
Jest tu szereg odrębnych kwestji, kryjących się pod tą
.wspólną a mało zrozum iałą nazwą etatyzmu. Przedewszystkiem zagadnienie przemysłu państwowego. Po
w stał on albo z powodu przypadku dziedziczności, gdy
szereg przedsiębiorstw przeszło w ręce państw a w spad
ku po zaborcach: przedewszystkiem koleje, albo ze
względów czysto fiskalnych, jak monopole, redukujące
obciążenia podatkow e bezpośrednie od pozostałych, nie
objętych monopolem, przedsiębiorstw, są więc jak ofiara
najgorszego cielęcia w stadzie na ołtarzu Molocha po
datkowego dla zyskania jego pobłażliwości. Są wreszcie
przedsiębiorstwa, które przeszły w ręce państw a naskutek braku inicjatywy prywatnej lub w prost naskutek
zadłużenia w bankach państwowych i przejęcia ich
przez wierzyciela przy bankructwie.
Najbardziej kolą w oczy właśnie te ostatnie przedsię
biorstwa. Są one wyrzutem sumienia, utraconą zdobyczą
i złą wróżbą na przyszłość. K apitał pryw atny nie p o tra
fił ich stworzyć, lub po stworzeniu eksploatow ać — czyż
n ie bolesny obraz? Mógł przecie jak w innych krajach
c ią g n ą ć z nich zyski — czyż nie żal straty ? Państw o za-

„Z serc naszych isk ier bije żar
i,,Prze®zywa m gieł opony,
„O rszaki groźnych płoszy mar,
„Dzień w oła oddalony.
„Z aklęcie rzu ca w ciem ną dal,
„Potężne to w ezw anie:
„T e iskry krzeszą czynów s ta l —„Z nich b racie — Słońce w stanie!"

Zawsze była i została do śmierci en
tuzjastką. Nasi towarzysze w Ameryce
ponieśli ogromną sibratę. Bo ubyła z po
śród ich szeregów nietyllko wybitna pu
blicystka, sercem pisząca poetka, ale i
serdeczna towarzyszka. Nasz pracowity
działacz socjalistyoztny, tow. W ładysław
Kucharski, stracił swą wierną współtowarzysakę życia.
Gdy w czerwcu 1930 r. żegnała mnie,
jako wysłannika P. P. S., wracającego
po objeździe po Ameryce do kraju —
jakby w przeczuciu niezobaczenia już
towarzyszy w Polsce — prosiła o ser
deczne pozdrowienie i pożegnanie z go
rącym apelem nie ustaw ania w walce i
z wiarą w ostateczne zwycięstwo. Od
tej fizycznie słabej kobiety (zaledwie
czterdziestoletniej) biła jakaś potężna
moc, siła entuzjazmu, uosobienie umiło
wania ideału.
W yrazy serdecznego współczucia prze
syłamy poprzez Ocean bratniem u Związ
kowi Socjalistów Polskich i tow. W ła
dysławowi Kucharskiemu.
Polski ruch socjalistyczny zachowa
głęboką cześć i pamięć dla swej Tow a
rzyszki, Stanisławy Kucharskiej!

Echa p ro cesu b rz e sk ie g o
Wczoraj w Sądzie Okręgowym roz
patryw ano sprawę tow, Wacława Czar
neckiego, redaktora odpowiedzialnego
,,Robotnika , oskarżonego o to, iż przez
umieszczenie oświadczenia Z, P. P. S.,
omawiającego wyrok brzeski, dopuścił
się nieposzanowania Sądu Okręgowego,
który wydał wyrok. skazujący więźnów brzeskich.
Sąd grodzki, XIII oddział, skazał był
w swoim czasie tow, Czarneckiego na
cztery miesiące więzienia. Na rozprawie
odwoławczej w Sądzie Okręgowym ba
dany był tow. dr. Maliniak, dyrektor
wydawnictwa „Robotnik", z którego ze
znań wynika, iż numer z inkryminowa
nym artykułem, z powodu konfiskaty,
poza obręb wydawnictwa nie wyszedł.
Obrońca adw. tow. Ludwik Cohn wno
sił o uniewinnienie oskarżonego, podno
sząc, iż w tych warunkach o rozpo
wszechnieniu mowy być nie może.
Sąd, po naradzie, wydał wyrok,
zmniejszający tow. Czarneckiemu karę
do 1 miesiąca więzienia. Obrońca zapo
wiedział kasację. Oskarżał prok. Gettel.

Za w ła m a n ie do s ta r o s tw a
Przed Sądem O kręgow ym znaleźli się
w czoraj trzej w łam yw acze: Jan Frynasz,
Andrzej Kowalski i Józef Potyralski, k tó 
rzy d okonali w łam ania d o sta ro stw a p o w ia
tow ego w W arszaw ie p rz y ul. Długiej 15.
Potyralski jest starszy m m undurow ym poeterunkow ym poliq'i i w czasie w łam ania
pełnił służbę p rzed starostw em .
C iekaw e były zeznania Frynasza, k tó ry
tw ierdził, iż p odsłuchał rozm ow ę Potyralskiego z Kowalskim, k tó rzy om aw iali pro
jekt z ata rcia śladów udziału w zbrodni Potyralskiego. M iało się to ®tać w te n spo
sób, iż Potyralski m iał zastrzelić Frynasza
w chwilli jego ucieczki. Frynasz, znając ten
plan, u c iek ł natychm iast, nie czekając d o k o 
nania rozprucia kasy, i u n ik n ął śm ierci. Fry
nasz zeznał, iż Potyralski otw orzył drzw i
sta ro stw a bandzie, potem w y ta rł ślady stóp
w łam yw aczy n a w yfroterow anej posadzce.

Zygmunt Piotrowski.

I. K.

Oszukańczy „werbunek"
Kulisy wojny boliwijsko-paragwajskiej w Anglji

Trwający od kilku tygodni zbrojny
Przed 5 laty zmuszona jest tow. Ku konflikt między Boliwją i Paragwajem
charska udać się d'o sanatorium dla cho- i stał się przedmiotem wielotysięcznych
rych na gruźlicę. Ale i stam tąd pisze, ' zysków, jakie zawsze na wojnie ciągną
nie przeryw ając swej pracy publicy- \ najrozmaitszego rodzaju kombinatorzy.
stycznej. Wróciwszy do Nowego Jorku i
Tym razem źródłem zarobku jest wer
nie opuszcza już mieszkania. Stale jed bunek, jaki odbywa się na terenie An
nak pracuje przez ostatnie 4 lata w glji, gdzie między bezrobotnymi prze
swem mieszkaniu brooklyńskiem. Ni prowadza się zaciąg ochotników do
gdy bowiem nie może się pogodzić ze walczących armij.
swrm losem inwalidki.
Ja k podają dzienniki angielskie, oko
Gdy przed dwoma laty odwiedziłem
ło 10 tysięcy bezrobotnych, b. wojsko
J ą po przyjeździe do Ameryki i przywych, zgłosiło chęć wojowania za obcą
sprawę. Gotowi są oni zaryzykować ży
----------- i
im-im -iŁm.n.ntf
cie, stać się inwalidami, byle tylko do
ko za boki się bierze i śm ieje się, że aż
raźnie uwolnić się od dręczących złych
po ca łej stra to sferze się rozlega.
warunków, w jakich żyją.
W erbunek, jak dotąd, odbywa się
ULTIM US.

ZYGMUNT ZAREMBA.

Nie wątpi choć burza faszyzmu hu
czy, zapowiada świt, do którego po
trzeba jednak czynów:
i wkońou:

Z SALI SADOWEJ

tajnie, gdyż władze angielskie nie chcą
zgodzić się na specjalny werbunek.
Ochotnikom obiecuje się złote góry.
Przejazd do Ameryki I klasą, przed wy
jazdem 30 funtów gotówką i żołd w wy
sokości 4 funtów 10 szyi. tygodniowo.
Takie są warunki zaciągu do wojsk
paragwajskich. W odpowiedzi na to
sztab boliwijski wysłał do Anglji swo
ich agentów, którzy również werbują
ochotników, licytując warunki Paragw a
ju. Agenci boliwijscy obiecują przed wy
jazdem 50 funtów i 5 funtów tygodnio
wo. Pozatem ochotnikom rozsnuwa się
perspektywy szybkiego awansu, aż do
kapitana włącznie,
**
)k

Wojna Boliwji z Paragwajem dała o-

Polsce

kazję do zarobku także różnym oszus
tom i w Polsce. Po wsiach, w okolicach
W arszawy i Łodzi uwijają się jakieś
ciemne typy, które namawiają bezro
botnych i małorolnych do wyjazdu do
Boliwji. Chętnych jest wielu, zwłaszcza
wśród tych, co wyjeżdżali rok rocznie
do Prus na roboty sezonowe. Oszuści ci
podsuwają swoim ofiarom papierki do
podpisu, pobierając wzamian „opłatę
stemplową", którą przelewają do w łas
nej kieszeni. Naiwnym obiecują ziemię
za morzem i kompletnie urządzone go
spodarstwa.
Ponieważ nędza na wsi polskiej jest
ogromna, zarobki oszustów są dość zna
czne, gdyż chętnych na wyjazd za morze
nie brak.

I stąpiło prywatnego przedsiębiorcę — czyż to nie groźna jeszcze gorliwiej wysługiwać, by zmazać wszelkie grze

zapowiedź na przyszłość?
W szystko to jest niemiłe kapitalizmowi, lecz cóż po
radzić? Państwo burżuazyjne tylko z musu zostaje przed'siębiorcą, przyczem kierownicy tych przedsiębiorstw
pochodzący z możnych klanów rządzących, dokładają
wszelkich starań, żeby nie staw ały się one argumentem
przeciw prywatnej gospodarce: prowadzą je jak najgo
rzej, poddają je batucie kapitału prywatnego, podpo
rządkowują ich interesy, interesom poszczególnych grup
kapitalistów (z reguły wchodzą do karteli).
I niem a bodaj w życiu Polski nic śmieszniejszego, jak
te narzekania na etatyzm. Bohaterski strój pogromców
kapitalizm u na barkach różnych pułkownikowsikich etatystów wygląda jak szyszak Merlima na głowie Don Kiszota. Całe te zapasy przypominają bohaterską powieść
C erw antesa, tylko role raz poraź się zmieniają. To pan
Rybarski naciera na nieprzyjacielską armię i spotyka
gromadę nieszczęsnych żałobników, oddających osta
tnie posługi kapitalizmowi, to znów pan Starzyński jak
by nowy Saniszo Panisa objmuje rządy gubernatorskie
na wyspie książęcej i zdaje się mu, że rządzi według
swej woli, a w istocie zostaje opiekunem kartelu drożdżowniczego czy cukrowego, które szydzą sobie z „ideo
logii" naiwnego giermka. Może 9ię też zakończyć farsa
potratow aniem biednego bohatera podczas jakiegoś fał
szywego alarmu, gdy ściągnięte brwi księcia nakażą ko
niec zabawie.
Etatyzm czy interwencjonizm w praktyce oznacza sza
lony wzrost znaczenia i wpływów biurokracji, najmitów
państw a i kapitału, boć i przem ysł coraz bardziej staje
się doro.eną owych dysponentów cudzego majątku. Biu
rokracja w yrasta do znaczenia wpływowej kliki, podda
nej tylko mocy kapitalistów wielkich. Złudne jest bo
wiem twierdzenie, że biurokracja w yrosła do znaczenia
samodzielnego. Jest ona brutalna i bezwzględna wobec
maluczkich, ale wobec silnych jest posłuszna i uległa.
Niema ona własnego oblicza, giną w niej wszelkie cechy
indywidualnych zapatryw ań i dążeń. Służy wielkim k a
pitalistom, z którymi wchodzi w stosunki osobiste i spo
łeczne, wiążąc się ostatecznie z niemi, gdy pochodzi
z w arstw innych. W tym ostatnim wypadku musi się

iw

chy przeszłości. Nasi sanatorzy, „byli socjaliści", spe
cjalnie jaskrawym mogą tu służyć wzorkiem!
Etatyzm, wzrost ingerencji państw a w stosunkach go
spodarczych, wzmożenie się wpływu biurokracji i dyk
tatu ra jako polityczny wyraz tych zjawisk — są to zna
miona dzisiejszej fazy rozwoju klas posiadających. Wierutnem głupstwem jest przytem twierdzenie, te można
zachować dzisiejsze wielkie fortuny kapitalistyczne,
a odebrać im znaczenie polityczne, wpływ na państw a
i faktyczną choćby nieformalną dyktaturę w stosunkach
gospodarczych.
Fałszem też jest pogląd’, że wszystko to ma coś wspól
nego z socjalizmem i gospodarką planową w myśl inte
resów powszechnych. Fałsz ten upraw ia ze szozególnem
zamiłowaniem publicystyka reakcji drobnomieszczańskiej, odsuniętej przez możnowładców kapitalistów i ob
szarników od władzy. Tu też tkw i właściwy sens opo
zycji endeckiej w Polsce i wszelkiej drobnomieszczańskiej demokracji.
Podobnie i straszak biurokratyczny, wysuwany ilekroć
jest mowa o gospodarce planowej, społecznej, tym sa
mym służy celom. Biurokracja jest w arstw ą zależną dziś
od woli wielkiego kapitału i stąd jej sztywność w apa
racie państwowym i jakżeż częsty sabotaż interesów
społecznych. Tu jest źródło jej arogancji wobec „publicz
ności" i lekcew ażenia sobie jej interesów. Stąd też jej
sprężystość w przedsiębiorstwach prywatnych, uprzej
mość i dbałość o interesy klijenteli, której nie można
tracić na rzecz konkurenta. Takiego znamy Św. Biurokracego, pod takiem podwójnem obliczem ukazuje się
nam codziennie z okienek urzędów lub z za lady przed
siębiorstwa prywatnego. Ten okaz zejdzie jednak do
muzeum, jako mumja upam iętniająca przeszłość, wraz
z panowaniem kapitału.
Funkcjonariusz społeczny, przypominający owego Biurokracego, w ustroju planowej, społecznej gospodarki,
prędko zostanie przywołany do porządku przez człon
ków tego społeczeństw a i wyświęcony tak, jak n a to
zasługuje.

NASZA RUBRYKA
P o s z u k iw a n ie p r a c y
W DOW A PO
PRACORWNIKU,
starsza, inteligentna, d oskonała zn a
jomość w ykw intnej kuchni, poszukujje jakiejkolw iek pracy, sklep, kasa,
w ydaw anie obiadów pryw atnych, d o 
zór, zarząd. — O ferty „N ajpow ażniej
sze rek om endacje” do „R obotnika".
OSOBA STA RSZA , pielęg n iark a
zaw odow a, d o b ra w ychow aw czyni do
dzieci. R eferencje — szuka jakiej
kolw iek pracy. Inform acje: Dynaęy,
ul. Oboźna Nr. 1-3, F. K w iatkow ska
d la Z. P.
ZREDUKOW ANY urzędnik b. bu
chalter, m ając to n ę i 2 dzieci, pragnie
otrzym ać jakąkolw iek p racę chociaż
by za 60 zł. m iesięcznie. A dres: ul.
Spokojna 9 m. 3 dla T. C hojnack;egu.
EMERYT państw ow y, b. urzędnik
w ojskow y w średnim w ie k a o b a rc z o 
ny rodziną i znajdujący się w k ry ty cztem położeniu, prosi o jakiekolw iek
zajęcie na miejscu lub na w yjazd.
O ferty do A m inistracji „R o b o tn ik a”
dla „R. G. b. urzęd n ik a w o rk o w e 
go”.
BEZROBOTNY ZEGARMISTRZ p o
siada row er. O czekuje jakiejkolw iek
propozycji, niekoniecznie z jego fachu.
Tel. 12-23-52.
TA PIC E R - d e k o ra to r, b. czeladnik
firmy
S zczerbiński — p rzero b ien ie
m a te ra c a 10 zł., zakładanie firanek
1 zł., krojenie pokrow ców . P o tn a 6242, tel. 8.58-39 — K om orek.

Nr.

Mowy minister?
Wcazoraj twierdzono, że nikt inny, je
no p. wojewoda kielecki Paciorkowski
obejmie niebawem stanowisko ministra
opieki społecznej na miejsce p. Hubic
kiego.

By nie było
nieporozumień
M anew r tak tyczny
w informacji P. A. T,
W czwartkowych dziennikach war
szawskich ukazał się komunikat PAT-a
o rzekomem zawarciu umowy zniżko
wej dlla gazet ze Związkiem Wydawców
Dzienników i Czasopism przez Oddział
warszawski związku pracowników dru
karskich i pokrewnych zawodów.
Wiadomość ta podana jest w takiej
formie, że robi wrażenie, jakoby wspom
niana umowa miała obowiązywać wszy
stkich drukarzy gazetowych.
Tymczasem jest zupełnie inaczej,
gdyż umowę zniżkową podpisał związeczek „Centralny" z pod znaku Z. Z. Z.,
nie mający żadnych wpływów wśród
pracowników gazetowych. Jest to tylko
manewr taktyczny ze strony wydawców,
chcących zastraszyć pracowników ga
zet. Klasowy Związek Zawodowy Dru
karzy i Pokrewnych Zawodów w Pol
sce — Oddział Warszawa rokowania z
wydawcami przerwał, nie chcąc zgo
dzić się na żadne nowe zniżki; solida
ryzuje się z tern stanowiskiem Polski
Związek Drukarzy. A więc „Centralny"
związeczek wystąpił tu w roli łamistraj
ka, niszczącego cennik gazeciarzy.
Związek klasowy zwołuje na niedzie
lę 21 sierpnia ogólne zebranie wszyst
kich pracowników gazet i limotyjfistffw,
celem wystąpienia do walki o niezmiżoną umowę zbiorową.
Tym razem bez walki nie obejdzie
się, chyba że wydawcy dzienników otrzeźwieją i starą umowę podpiszą.
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Przegląd prasy

Hitler na finis zu
(K orespondencja w ła s n a „R obo tnika1')
BERLIN, 17 SIERPNIA.
Wrażenie ogólne ostatnich wypad
ków w Niemczech wyglądałoby
mniej — więcej tak: lala hitleryzmu
płynęła niepowstrzymanym pędem
naprzód i — raptem — w ostatniej
nieomal chwili została zahamowana
przez krótkie: NIE! prezydenta Hindenburga; Hindenburg odrzucił po
stulaty Hitlera co do powołania go
na stanowisko kanclerza Rzeszy z
daleko idącemi pełnomocnictwami,
— i lala od kilkunastu dni kotłuje
się w miejscu, nie mogąc przełamać
uporu starego marszałka — prezy
denta.
Wrażenie to, dość często zresztą
spotykane poza granicami Niemiec
i nawet w samych Niemczech, jest
jednak bardzo a bardzo powierzcho
wne, zatem z gruntu fałszywe.
Niewątpliwie, postawa osobista
prezydenta Państwa — to TAKŻE
czynnik w biegu zdarzeń. Czynniki
wszakże DECYDUJĄCE tkwią o
w iele głębiej. Okres „kotłowania się
w miejscu111 ruchu hitlerowskiego
bezpośrednio po zdobyciu 230 man
datów do Reichstagu wynika w pier
wszym rzędzie z REALNEGO UKŁADU SIŁ SPOŁECZNO - POLI
TYCZNYCH, a wcale nic TYLKO ze
stanowiska Hindenburga i z wahań
duchowych Hitlera, jak brzmi oskar
żenie grupy jego dotychczasowych
przyjaciół.
Koncepcja zasadnicza hitleryzmu
polegała, jak się zdaje, na zdobyciu
władzy w drodze legalnej. Było w
tym dużo liczenia się z zakorzenioną
głęboko w duszy narodu niemieckie
go „psychologją legalizmu"; było
wiele OBAWY przed własną żywio
łowością i własnym, trwającym nie
ustannie pod przykrywką surowej
dyscypliny wojskowej, CHAOSEM

Odcinek prawniczy
0 nowym Kodeksie Karnym
1 Sądach Przysięgłych
Nowy kodeks kam y, mimo kilku nieustannie jest zajęty przew idyw a
przepisów, w prow adzających w n a  niem przyszłości na 200 lat naprzód,
sze ustaw odaw stw o karne nowoczes | zaprzątać spraw am i sądownictwa,
ne zasady hum anitarne, jest w cało k tóre w szak są spraw am i życia co
kształcie swym dziełem uistawodaw- dziennego?! A sędziowie zaw odo
czem wybitnie reakcyjnem .
wi czy nie popełniają om yłek? K aż
Odnosi się to zw łaszcza do p rz e  dy ze starych praktyków to potw ier
stępstw politycznych. Ilość ich zostaje dzi, że omyłki sędziów przysięgłych
niepom iernie pomnożoną, stworzono są w prost znikome w obec ogromu
nowe, nigdzie nieznane przestępstw a błędów popełnionych przez sędziówpoliityoztne, karę pozbawienia wolno urzędników.
ści wszędzie podwyższono i w prow a
W swoim artykule „Kodeks karny
dzono KARĘ ŚMIERCI naw et w tych
wobec zabójstwa" tow. jmb. obawia
w ypadkach, w których KODEKS się, że niektóre przepisy, dotyczące
CARSKI JEJ NIE ZNAŁ. Kodeks
zabójstwa, uniemożliwią funkcjono
austrjacki, na ziemiach b. zaboru
w anie sądów przysięgłych. Nie tu
austrj, obowiązujący, jak wiadomo,
pochodzi jeszcze z r. 1803, a więc z jednak jest sedno spraw y. Niechaj
czasów okrutnego i tępego dspatyz- tylko zgodnie z konstytucją w pro
mu, lecz w powyższej dziedzinie jest wadzi się sądy przysięgłych na ca
o wiele łagodniejszy i bardziej postę łym obszarze Polski, a przysięgli,
którzy w edle ustaw y o postępow a
powy,
niu karnem mają sądzić tylko WE
I pom yśleć teraz, że owe przestęp DŁUG SUMIENIA, dadzą sobie ła t
stw a sądzone będą przez sędziów z a  wo radę z kodeksem karnym , Tow.
wodowych, hierarchicznie zależnych jmb. popełnia przytem rażącą om ył
od m inistra sprawiedliwości, który kę, tw ierdząc, że nowy kodeks nie
nadlto, jak doświadczenie poucza, zna pojęcia winy, ani winnego. Ta
przy byłe jakiej sposobności, pod róż j błędna przesłanka je .t dla mnie nienymi pozoram i mocen jest zawiesić
poręczoną w K onstytucji zasadę nie I zrozum iała. Czy mógłby wogóle
być napisany jakikolw iek kodeks
usuwalności i nieprzenoszalności sę
dziego. Do tego celu służą oczywi k arny bez pojęcia winy i winnego?
ście rozporządzenia Prezydenta R ze W ięc i nowy kodeks karny polski
zna te pojęcia i bardzo dokładnie je
czypospolitej z m ocą ustaw y.
Wobec tego coraz głośniej trzeba określił w artykułach 13 i 14. Nasz
się dopominać o wykonanie nakazu tow arzysz widocznie nie dość głę
konstytucji, która stanowi, że o rz e  boko w ich treść wniknął. T ak samo
kanie o przestępstw ach politycznych myli się on w swoich w yw odach na
należy do Sądów Przysięgłych. A | tem at winy nieumyślnej. Wina nieu
gdyby one zostały zniesione tam, myślna jest w tedy, gdy spraw ca prze
gdzie one oddaw na istnieją (ziemie widuje, albo mógł, lub powinien prze
b. zaboru austrj.), to oczywiście czyn widzieć możliwość skutku przestęp 
taki należałoby uznać za gwałt na nego. Ów m otorow y więc, którego
praw ie dokonany. W praw dzie zarzut los tow arzyszow i jmb, leży na sercu,
taki nie jest w stanie wzruszyć su  a który przejechał (?) chłopca „przy
mienia tych, co kierują sanacją, lecz czepionego z tyłu do tram w aju" (?)—
prędzej czy później przyjdzie jej za wolny będzie od wszelkiej odpow ie
to ponieść całkow itą i realną odpo dzialności, gdyż owego fatalnego
wiedzialność. N alży więc zawczasu zbiegu okoliczności ani i ie mógł, ani
oświetlić każde uderzenie w p o dsta nie powinien był przew idzieć.
Tow. jmb. przytacza spraw ę pew 
wy sprawiedliwości, jakoteż w podsta
wy republikańskie naszego w skrze nej aktorki w arszaw skiej, k tóra z
szonego państw a.
w spółczucia dla ukochanego czło
Dużo wprawdzie krytyków zn ala w ieka dokonała na nim zabójstwa, a
zły sądy przysięgłych, przytaczano k tó rą sąd przysięgłych w P ary ża usensacyjne tych sądów omyłki. A le niewinnił. Tw ierdzi przytem że w
któraż instytucja ludzka jest nieo Polsce na podstaw ie nowego ko d ek 
m ylna? Co praw da, dyktatorzy są su karnego takie uniew innienie by
nieomylni i wszyscy arcygenjalni, ale łoby niemożliwe. Dlaczego? W szak
czyż można takiego penjusza, który francuski kodeks k a m y jest pod tym

Hitler!" plącze się z cynicznym, spro
śnym żartem: „bij Żydów, — ratuj
Niemcy!" „Zaczniemy od Żyda, skoń
czymy na kapitaliście", „W szystko mi
jedno, nic mnie nie uratuje". „Precz
z Bogiem! Niemcy nie potrzebują
Boga!" „Ten łajdak Hans nie chciał
mi oddać córki; teraz go zatłukę i
otrzymam jeszcze krzyż zasługi"..

WEWNĘTRZNYM. Wszak hitleryzm
stanowi zorganizowane ognisko naj
sprzeczniejszych interesów, prądów,
nastrojów, dążności, pobudek, ocze
kiwań: od „strategicznych" posunięć
koncernów kapitalistycznych poczy
nając, — poprzez antysemityzm dro
bnomieszczaństwa, poprzez wybryki
myślowe zapoznanych poetów, ma
larzy i rzeźbiarzy, — aż do „zawodo
wych bezrobotnych", którzy zacią
gają się do „oddziałów szturmowych"
Z ROZPACZY tak samo, jak „zawo
dowe" wojska najemne w XVI i XVII
stuleciu, aż do sadystów, kryminali
stów i zboczeńców płciowych włą
cznie; ci znowuż potępiają Konsty
tucję Wejmarską z tego powodu, że
nie uznaje ona homoseksualizmu za
zjawisko normalne i godne pochwały.
„Zorganizowanie" TAKIEGO ogni
ska MUSI być bardzo wątpliwe. To
pór walił mocno w mury Republiki
niemieckiej; ale czy ten sam topór
wystarczy dla budowy „trzeciego
Cesarstwu" hitlerowskiego? Innemi
słowy—siła negacji, nienawiści gnie
wu, wściekłości hitleryzmu jest ko
losalna. Siła TWÓRCZA hitleryzmu,
jest„wielką niewiadomą"!dla banków
i dla koncernów kaoitalistycznych, i
dla Hindenburga, i dla samego H itle
ra. Miecz, uderzony na płask, mo
że się strzaskać na drobne kawałecz
ki, choćby był najostrzejszy.

Fala biła wysoko... zasmęciły się
czoła panów generałów, dyrektorów
koncernów, b. szambelanów b. jego
cesarskiej mości, HITLER NA FINI
SZU przestawał być TYLKO tara
nem, rozbijającym Republikę; sta
wał się KANDYDATEM. A za jego
plecami huczały szynki podmiejskie...
Magnaci kapitału panowie genera
łow ie zaczęli odczuwać... „wątpliwo
ści konstytucyjne". Hindenburg po
wiedział: NIE! Hitler udzielił „urlo
pu" oddziałom szturmowym do dn.
28 sierpnia. Za kulisami funkcjonuje
energicznie gen. Schleicher, „mąż opatrznościowy". W szynkach pod
miejskich, w pracowniach zapozna
nych malarzy szepczą sobie na ucho,
że Hitler „zdradził", ale w gabine
tach dyrektorów banków i koncer
nów wre praca gorączkowa. Kapi
tał uruchamia chętnie lumpen — proletarjat. Nie ma jednak żadnej ocho
ty rozkiełznać go całkowicie, więc
fala „kotłuje się w miejscu".
To jest POWÓD PIERWSZY „nie
jasnej sytuacji" w Niemczech. I to
jest pierwsze źródło psychologiczne
ROZŁAMU wewnątrz „opozycji na
rodowej", — rozłamu między gabi
netem von Papena a sztabem HitleW. J.
ra.

**
*

Hitleryzm reprezentuje trzyna
ście przeszło miljonów głosów w y
borczych. Sztab hitlerowców obra
duje w luksusowym „Brunatnym Do
mu"; snują się eleganckie postacie
adjutantów; maszynistki białemi pa
luszkami wystukują rozkazy bojowe
na klawiszach „remingtonów"; a w
szynkach podmiejskich hasłoi „heil

N astęp n ą korespondencję z Niemiec
zam ieścim y w num erze jutrzejszym .
Red.

członków zarządu sam pmzez się, nawet
w razie otrzymywania przez nich wy
nagrodzenia ,za spełnianie takich czyn
ności, nie może być utożsamiany ze sitosiunlkiem służbowym, przewidzianym w
ant. 3 ust. z dn- 19 maja 1920 r. (Dz. Ust.
poz. 272), Wobec tego członkowie zarzą
du spółdzielni nie podlegają ubezpiecze
niu w Kasie Chorych. (S. N aw . I. C.
2289/30 r . z d a 7.V. 1931 r.).
ROBOTNICY UTRZYMUJĄCY SIĘ
GŁÓWNIE Z PRACY NAJEMNEJ A
KASA CHORYCH. Robotnicy, których
głównem źródłem utrzymania jest pro
wadzenie przez nich własnych gospo
darstw rolnych, nie mogą być traktowa
ni narówni z robotnikami niestale za
trudnionymi przy pracy najemnej, wo
bec czego nie podlegają obowiązkowe
mu ubezpieczeniu na wypadek choroby
w Kasie Chorych. S. Najw. I. C.
1842/30 r z dn. 29.IV 1931 r.).
KASA CHORYCH A KOSZTY SĄ
DOWE. Z art. 92 ustawy z dn. 19 maja
1920 r. (poz. 272) nie wynika, by Kasy
Chorych były zwolnione od uiszczania
wpisów sądowych, opłat na wezwania
oraz kaucji kasacyjnych. (S. Najw. I. C.
2620/30 r. z dm. 29.IV. 1931 r.).

względem bardziej zacofany, aniżeli
nowy polski kodeks. Pierwszy bo
wiem nie zna wcale przepisów o za
bójstwie z współczucia i „na żąda
nie", traktuje więc takie zabójstwo,
jak każdy inny zwyczajny mord.
Wspomniana aktorka do czynu się
przyznała, a mimo to ją uniewinnio
no.
Dlaczego to u nas ma być niemo
żliwe? ład n a ustawa nie zabrania
przysięgłemu uniewinnić oskarżone
go, gdy sumienie mu to nakazuje. A
pod względem psychologicznym? Czy
przysięgły w Polsce m oralnie na niż
szym znajduje się poziom ie? K toby
to pytanie chciał potw ierdzić, oczy
wiście stanąłby w jednej linji z ty 
mi, którzy nam praw ią o „narodzie
idjotów".
Ponadto chciałbym jeszcze w_ jed
nym kierunku uspokoić tow. jmb.,
któ ry tw ierdzi, że „sądy przysię
głych w M ałopolsce nie będą mogły
uniewinnić oskarżonego z art. 227
(zabicie człow ieka z współczucia i
na jego żądanie).
Sądy przysięgłych w M ałopolsce
nigdy nie przyjdą w to położenie, by
sądzić kogokolw iek za przestępstw o
z powyższego przepisu, a to z tej
prostej przyczyny, że jest ono zagro
żone k a rą w ięzienia do 5 lat, a czy
ny o tym wym iarze k ary z mocy usta
wy sądzone są przez sądy okręgowe,
a nie przez sądy przysięgłych.
H. L.

Odpowiedzi redakcji
,,Odcinka p ra w n ic z e g o "

Orzecznictwa
FUNKCJE DOZORCY DOMOWEGO.
Pełnienie tylko jednej z funkcji, wyłuszczonych w orzeczeniu Nadzwyczajnej
Komisji Rozjemczej o umowach zbioro
wych („Monitor Polski' Nr. 80 z 1928 r.,
Nr. 31 z 1929 r„ Nr. 5 z 1930 r.) przywią
zanych do zajęcia dozorcy, nie daje jeszoze pod sita wy do uznania osoby pełniącej fumfcq'ę, za dozorcę domowego i zaI stosowania do niej warunków wynagro1 dizenia, ustanowionych dla dozorców doj mowych. (S. Najw. I. C. 466/31 r. z dn.
' 16.VI. 1931 r.).
SKUTKI NIEWYKONANIA ZOBO
WIĄZANIA PRZYJĘCIA DO PRACY.
Obowiązek przyjęcia do pracy nie ulega
przymusowemu wykonaniu, gdyż niewy
konanie tego rodzaju zobowiązania
przez pracodawcę daje pracownikowi
jedynie prawo do wynagrodzenia szkód
i strat, wyłącza zaś stosowanie przy
musu do pracodawcy. (S. Najw. I. C.
535/30 r. z dn. 24.X. 1930 r.).
CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁ
DZIELNI A KASA CHORYCH Stosu
nek prawmy, jaki łączy ze spółdzielnią

J
i
j
j

4) M. ZIELIŃSKA w SIEDLCACH. Za
koszty leczenia dzieci odpow iadają rodzice
naw et jeżeli dziecko jest pełnoletnie. R o
dzeństw o nie odpowńada za te koszty. N ale
ży o tw orzyć postępow anie spadkow e po
m ężu w hipotece, ą następ n ie w ylegitym o
w ać spadkobierców w tejże hipotece. O tw o
rzyć p o stęp o w an ie spadkow e należy nie
zw łocznie (w obronie p rzed egzekucją na
leżności za szpital). S praw a o d ziały w S ą
d zie jest zbędna. T rzeba tylko w ylegitym o
w ać w h ip o tece w szystkie dzieci. W tedy
szp ital sw ą należność m oże tylko ściągnąć
z części leczonego dziecka.
5) T EO FIL CZAPLA, CHEŁM. S praw a z
dn. 17.111 1932 r, o uregulow aniu stosunków
służbow ych pracow ników instytucyj ub ez
pieczeń społecznych d o tyczy rów nież i W as.
N ależy się W am o dpraw a w w ysokości p e ł
nego ostatniego m iesięcznego uposażenia
służbow ego za każdy rok zaliczonej służby.
6) SA TURNIN SC H R A JE R , W A RSZA W A .
Sw oboda w w yborze i w w ykonyw aniu za
w odu jest konstytucyjnie zagw arantow ana.
K onieczność „w yzw alania się" o p arta jest
n a ustaw ach. Podzielam y zdanie o średniow ieczności brzm ienia w yrazu „czeladnik" i
raczej uw ażalibyśm y za trafniejsze o k reśle
n ie „ p rak ty k an t". Przyjm ujem y i p rz y rz e k a 
m y p o p arcie projektow i stw orzen ia k o ła ośw iatow ego, w którem w ykładanoby ustaw o 
daw stw o pracy.

O MORALNOŚCI.
Donieśliśmy kilka dni temu o ostatniem ,,epokowem“ zarządzeniu komisa
rycznego premjera Prus p. Brachta, mającem na celu podniesienie „moralnoś
ci" młodego pokolenia. „Express Poran
ny" przynosi dalsze szczegóły sprawy:
W prow adzona będzie b ardzo ostra cen
zura przedstaw ień i filmów. Nie w olno
będzie urządzać konkursów piękności i
w yborów „królow ej". P. B rach t grozi n a 
w et represjam i szkołom m alarskim , k tó re
zbytnio oddają się m alow aniu aktów . Kostjum y kąpielow e b ęd ą m usiały odpow ia
d ać wym aganiom przyzw oitości. N aw et w
najprzyzw oitszym kostjum ie w olno będzie
się przechadzać tylko w ściśle określonej
strefie „przyw odnej”,

„Moralność" została uratowana...
O GAZACH TRUJĄCYCH.
Prawie równocześnie z „epokowem"
zarządzeniem troskliwego o „moralność"
p. Brachta, ukazał się w fachowem cza
sopiśmie lekarzy niemieckich „Das Deutache Aerzteblatt" następujący komuni
kat:
„D októr m edycyny i filozofji H erm ann
B iischer w ydał w n ak ład zie H im m ełhebera (H amburg 1932) książkę pod tytułem
„Ż ółty i Zielony krzyż". J e s t to k siążk a
0 w ojennych gazach trujących. Polecam y
ją w szystkich lekarzom , poniew aż znajo
m ości gazów i ich d ziałan ia n a człow ieka
okaże się w k ró tce nieodzow na dla w szyst
kich niem ieckich lekarzy".

Na ten temat
ści" — nietylko
zabierają głosu.
mierzyć tylko na
kąpielowego.

faszystowscy „morali
w Niemczech! — nie
„Moralność" umieją
centimetry... kostjumu

OBLICZE WOJNY.
Mętna fala nacjonalizmu, podsycana
nieustannie przez hitlerowców wszel
kich ras i narodów, rozlewa się szeroko
niemal we wszystkich państwach euro
pejskich. Tak niewiele lat dzieli dzień
dzisiejszy od zakończenia najstraszniej
szej w dziejach ludzkości wojny, a już
cień zapomnienia zdaje się przesłaniać
tak niedawne jeszcze pobojowiska, Umarli milczą, a żywi nie rozumieją już—■
zdaje się — wymowy legjonu mogił z
przed kilkunastu lat! Jakże krótka jest
pamięć zbiorowa społeczeństw...
Jedyną tamą, przeciwstawiającą się
fali szowinizmu narodowego, niosącej z
sobą zawsze zarzewia nowych konflik
t ó w - — jest międzynarodowy ruch robot
niczy, W sukurs temu ruchowi przycho
dzą od czasu do czasu wystąpienia śmia
łych jednostek, które mają odwagę lo
gicznego myślenia i głośnego mówienia
tego, co myślą. Jednym z tych śmiałych
ludzi jest wybitny pisarz niemiecki Ar
nold Zweig, Pon>żej zamieszczamy naj
bardziej sugestywny ustęp z jego ostat
niego wystąpienia publicznego, przynie
sionego w tłumaczeniu polskiem przez
„Nasz Przegląd":
„W wojnie światowej padło razem 11
miljonów zdrowych, młodych ludzi, a więc
cyfra, która — bez milj-ona — równa się
wytrzebieniu wszystkich mieszkańców
państw skandynawskich: Danji, Szwecji
1 N orwegji. W w ojnie tej p o w o łan o p o d
broń łącznie 67 miljonów ludzi, któ ry ch
oderw ano od pokojow ej ich p racy ; sta n o 
w i to straszliw ie p otężny o dsetek. T rum 
ny ludzi, któ rzy p ad li w w ojnie, ustaw io
ne w szereg obok siebie, zasłałyby całą
drogę z P ary ża do W ładyw ostoku, D odać
należy d o tego 8 m iljonów kąlek, z k tó 
rych na N iem cy n a p rzy k ład p rzy p ad a
28.600 ludzi o jednem ram ieniu, 44.100 lu 
dzi o jednej nodze i 10.250 ludzi niew i
dom ych i 5000 ludzi, k tó rzy p o strad ali
zmysły.
Co się tyczy 6zkód m aterjalnych. to w e
F ran cji sam ej naprzytkład
zniszczono
741.883 dom ów : 37 m iljonów h ek taró w
ziemi. P am iętać trzeb a przytem , że o l
brzym ie m iasta europejskie nie p osiadają
p rz e ciętn ie w ięcej n a d 30,000 dom ów , a
grunty upraw ne całych p ań stw zniszcze
nie ta k ie zachw aściłoby n a ca łe lata".

Młodzi chłopcy, tumanieni opowiast
kami o „pięknie", „bohaterstwie" i „ro
mantyzmie" „boskiej" sztuki wojowania,
niechaj wasza wyobraźnia ujrzy obraz
malowany słowami pisarza niemieckie
go. Oto prawdziwe oblicze wojny, W.

„Wychowawca"
Pisma prowincjonalne podały ptzed
paroma dnian- wiadomość, że jeden z
„wybitnych" dozorców brzeskich, kapi
tan A. Majta, pełni funkcje „wychowaw
cy" w szkole podchorążych artylerji w
Toruniu.
Nie powtórzyliśmy tej wiadomości
odrazu, chcąc ją sprawdzić. Jak nam
donoszą, z kół wojskowych, wiadomość
ta jest prawdziwa. P. Majta otrzymał
nawet odznakę pamiątkową szkoły.
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prof. Piccarda

Podczas swej podróży prof. Piccard
wysłał dwa radjotelegramy za pośredni
ctwem krótkofalowej radjostacji, umie
szczonej w gondoli Telegramy te stwier
dzały, iż podróż odbyła się w porządku.
Samopoczucie uczonych było dobre, a
przyrządy naukowe działały bez zarzuau. Balon wzniósł się na naiwyższą wy
sokość 16 500 mtr Po przebyciu łańcu
chu alpejskiego Bernina, balon rozpoczął

W alk a klas
W kopalniach węgla w stanie ILLI
NOIS ogłoszono stan oblężenia. W za
głębiu doszło do krwawych starć mię
dzy policją i strajkującymi górnikami.
Są ofiary w ludziach. Robotnicy usiło
wali urządzić marsz głodowy na Tayloryille. Policja rozpędziła demonstrantów.

Pod zarzutem
podpalenia

dość szybko opuszczać się. W pobliżu
Werony widziano balon na wysokości
1000 mtr. Wylądował on na południe
od jeziora Garda, na niewielkich wznie
sieniach. W pewnym momencie istniała
obawa, że silny wiatr popchnie balon
w kierunku morza Adrjatyckiego. Naj
widoczniej z obawy przed tą komplika
cję profesor Piccard wypuścił z balonu
znaczny zapas wodoru i balon rozpoczął
szybko opadać ku ziemi.
Rzym, 18 sierpnia (ATE). Bezpośred
nio przed lądowaniem balor, prof. Pic
carda widziany był r.ad Dessenzano,
gdzie tkwił w przestworzach w kształ
cie kuli błyszczącej przez dwie i pół go
dziny. Stopniowo począł go wiatr zno
sić w kierunku Castiglione della Stiviere. Balon począł się opuszczać na zie
mię, Tymczasem dowództwo lotniczych
oddziałów włoskich, stacjonowanych w
Weronie i okolicy, zauważywszy ma
newr lądowania, dało rozkaz oddziałom
wojsk udania się w kierunku miejsc lą
dowania. Jednocześnie w powietrze
wzbiły się aparaty lotnicze i otoczyły
wieńcem opuszczający się balon. Pod
Monsar.bano zebrał się olbrzymi tłum
ludności, tak że oddziałom wojskowym
z trudem tylko udało się odgraniczyć
teren lądowania. Gdy balon opadł na
ziemię, powstał w tłumie niesłychany

entuzjazm, który doszedł do szczytowe
go punktu z chwilą gdy w otworze gon
doli ukazała się uśmiechnięta twarz
profesora Piccarda. Na zapytanie jedne
go z oficerów lotnictwa, jak się czuje,
odpowiedział profesor: — „Doskonale!"
Podczas gdy asystent jego Cosins po
został na miejscu dla pilnowania instru
mentów, profesor Piccard udał się sa
mochodem do pobliskiego Monsanbano,
skąd niezadługo powrócił, aby wspólnie
ze swym asystentem dozorować prac
nad opróżnianiem balonu i zabezpieczyć
cenne instrumenty naukowe. Praca ta
trw ała do późnych godzin wieczoro
wych. Po jei ukończeniu obaj uczeni udali się do Dessenzano na bankiet, wy
dany na ich cześć przez miejscowe ka
syno oficerów lotnictwa włoskiego.

Katowice, 18 sierpnia (PAT). Z Byto
mia donoszą: Przed sądem doraźnym w
Bytomiu odbędzie się dziś proces prze
ciwko 9-ciu szturmowcom hitlerowskim,
którzy z początkiem b. m. zamordowali
m

Napad hitlerowców

Dnia 17 b. m. aresztowano i osadzono
w więzieniu w Lidzie Abrama Winera,
współwłaściciela siklepu z manufakturą,
pod zarzutem spowodowania wielkiego
pożaru w Lidzie w diniu 13 lipca b. r.
Pożar ten wyrządził killkusettysiąicznei
straty.

Królewiec, 18 sierpnia (PAT). W Tylży tłum hitlerowców napadł na pewne
go oficera litewskiego w jednej z ka
wiarń. Oficer został ciężko poturbowa
ny; wozem sanitarnym przewieziono go

na terytorjum litewskie. Oficer był w
mundurze. Znieważenie oficera litewskie
go, który bawił w Tylży w sprawach
służbowych, pociągnie za sobą następ
stwa dyplomatyczne.

Generałowie chińscy

Robotnicy poplerajcls | Z d CZćing-tSlie-ljdngiem
Paryż, 18 sierpnia (PAT). 57 gene- tycję. w której grożą
swoje pismo
rałów chińskich podpisało wczoraj pe- o ile Czang-tsue-ljang
Obrazek z nieudałego puczu w Hiszpanii

u

Zaproszenie burmistrza
Chicago do W a r s z a w y
Korzystając z pobytu w Europie bur
mistrza m, Chicago Czermaka, prezydjum m agistratu m. stoł. W arszawy po
stanowiło wczoraj zaprosić go do W arszawy
celu zwiedzenia stolicy Polski.

przed sądem doraźnym

na oficera litew sk ieg o

A re sz to w an o kupca w Lidzie

Londyn, 18 sierpnia (PAT). W Preston
(Lancashire) rozpoczął się strajk przę
dzalni. Z ogólnej liczby 35 przędzalni
pracuje normalnie tylko 8.
Londyn, 18 sierpnia (ATE). IJczba
strajkujących w okręgu włókienniczym

H itlero w cy

n i *—ar - ir - i it~nw r i rf"TiO»i~f»

masową 'dymisją,
opuści dotych
czasowe swe stanowisko. Zdaniem tych
generałów Czang-tsue-ljang został zmu
szony do dymisji ze względów polityki
wewnętrznej. Czyniąc zadość prośbie
generalicji oraz Czang-kai-szeka, Czangtsue-ljang postanowił jeszcze przez ja
kiś czas pozostać na swojem stanowi
sku.

w Potempie komunistę Piecucha, pro
ces oczekiwany jest powszechnie z wielkiem naprężeniem czego dowodem jest
zgłoszenie udziału w procesie przez 50
dziennikarzy. W obawie przed demon
stracjami hitlerowców policja zmobili
zować ma w mieście, a zwłaszcza przed
gmachem sądu specjalne posterunki.

Spis poborowych
Około 1 września wydział wojskowy
m agistratu rozplakatuje po mieście ob
wieszczenie, wzywające młodzieńców urodzonych w r. 1912 do dokonania zgło
szenia do spisu poborowych tego rocz
nika. Zainteresowani wintni już obecnie
zabiegać o uzyskanie potrzebnych przy
zgłoszeniu do tego spisu dokumentów,
a mianowicie m etryki urodzenia i do
wodu zamieszkiwania w W arszawie.
M etryka urodzenia może być zastąpiona
innym dowodem urzędowym, stw ierdza
jącym miejsce i datę urodzenia, imiona
rodziców.

Pies który zarabiał
m iljony

KSIĘGARNIA ROBOTNICZA
WARSZAWA, UL. WARECKA 9
tel. 229-70, P. K. O. 1228.

mm

*

Na zdjęciu naszem widzimy jak gwar-dja republikańska prowadzi aresztow a
nych rebeljantów do więzienia w Se-willi.

JULJUSZ WIRSKI.

Błogosławieństwo słońca
Jeśli termy solankowe są błogosła
wieństwem ziemi, to plaże, parki i skwe
ry Ciechocinka są błogosławieństwem
słońca.
Dyrektor Wiśniewski mówił mi, że ty
leż ludzi korzysta z ozonującego powie
trza ciechocińskiego, co z kąpieli w ba
senie, Nie wspominam o łazienkach narazie, gdyż jest to tem at raczej specjal
ny i wielokrotnie poruszany przez facho
we pióra. Ale kilka próbnych kąpieli,
których Zarząd udzielił mi z całą goto
wością, przekonały mnie, że urządzenia
te stoją na najnowszym poziomie. Niema
bodaj zabiegu czy to z dziedziny hydropatji, czy elektrolerapji. którego by Za
kład nie posiadał.
Jeżeli już mówię o błogosławieństwie
słońca, to dorzucę kilka słów o nowopo
wstałym ogródku Jordanowskim na któ

rego otwarcie zostałem uprzejmie zapro
szony.
Ogródek Jordanowski leży na polach
tężniowych, w bliskim sąsiedztwie z ba
senem i jest drugą częścią zamierzonego
Parku Zdrowia. Obszar ogródka wynosi
około 3 ha. Na ogródek składa się budy
nek z hallem, gabinetem lekarskim,
szatniami, bufetem, wagą, ubikacjami i
t. d, tor bieżny, tor rowerowy, place do
gier, plaże, trawniki i rozkoszny basen
7. solanką dla dzieci głęboki do 50 cm.
Ppzatem mieści się tu „W esołe m iastecz
ko" zaopatrzone w ześlizgi, huśtawki,
przeplatanki, oraz krążnik towarzyski.
Zamknięte traw niki dla małych dzieci,
pozostających pod opieką nianiek, chro
nią od kurzu. Ogródek będzie czynny
codzień od 9—1-szej i od 3—5 popoł. W
zakres zajęć dla dzieci po.zC'3t,a:ąoych
cały czas pod opieką nauczycielek i le

282

Strajk tkaczów

Szczęśliwe zakończenie lotu
Rzym, 18 sierpnia (ATE.). Balon pro
fesora Piccarda wylądował o godz. 17,10
na południe od jeziora Garda, w miej
scowości Cavallara (21 kim. na północozachód od Mantui i 15 kim. na południe
od jeziora Garda di Monsambano). Lą
dowanie odbyło się pomyślnie.* Pobyt
balonu w powietrzu trwał ogółem 14 go
dzin. W ciągu tego czasu balon przele
ciał między Zurychem a miejscem lądo
wania wielki łuk długości około 600 km.
Odległość między Zurychem a miejscem
lądowania v linji powietrznej wynosi
około 300 kim.

Nr.

poleca po cenach znacznie zniżonych:
Bourgeois E. Duch dziejów F ran
cji, str. 239
zł. 1.—
de Callieres Fr. Sztuka dyplo
macji, str. 175
„ 1.—
Fisher I. Złudy pieniądza,
str. 191
„ 1.—
Wl. Grabski. Dwa lata pracy
u
podstaw
państwowości
naszej (1924—1925),str. 373
„ 2.—
Kostanecki A. Problem ekonomji, str. 318
„ 2.50
Mowy sądowe II, str.280
„ 2.—
Raczyński A. Dr. Polskie prawo
pracy, str. 463
„ 2.50
Śmiarowski E. Mowy obrończe,
str. 351
,, 2.—
Szczepański A. Dr. Górny Śląsk,
str. 201
„ 2.—

karza wchodzi nauka pływania, obowiąz
kowa dla wszystkich, która odbywa się
na wielkim basenie; praca na zagonkach, która rozwija zamiłowanie do
kwiatów i roli oraz ćwiczenia metodycz
ne. Gabinet lekarski zaopatrzono we
wszystkie instrumenty i najnowsze urzą
dzenia. Opieka lekarska polega głów
nie na kwalifikowaniu co tydzień stanu
zdrowia. Słowem ta sama dbałość o higjenę, i o zdrowie dziatwy co na wiel
kim basenie. Opłata wynosi 15 zł. mie
sięcznie, wraz z nauką pływania i stałą
opieką lekarską. Rekord ceny in minus.
Otwarcia dokonano 7 sierpnia.
Przemówienie okolicznościowe wygłosił
niestrudzony dyr. Zakładu p. W iśniew
ski. Ogródek pozostaje pod stałą opieką
dr. Tadeusza Chrapowickiego, który jest
jego inicjatorem i poniekąd wykonawcą.
Miarą zapału pracowników Zdroju
niech będzie fakt, że dyr. Wiśniewskiego
można złapać w łazienkach lub na „te
renie" już o 5-ej rano. Nic dziwnego, że
jest on nieuchwytny. Wszystko absolut

Burnley wzrosła do 50 tysięcy. Ponie
waż sytuacja zaostrza się z godziny na
godzinę, skoncentrowano silne oddziały
policji z Liverpool i Manchester.

CO SŁYCHAC NA ŚWiECIE
ŁÓDKĄ PRZEZ ATLANTYK.
Wczoraj przybyli do portu londyńskiego
trzej młodzi Estończycy, którzy na m a
łej łódce żaglowej, przebyli szczęśliwie
Atlantyk w kierunku wschodnim.
Dopiero podczas przejazdu pod mo
stem
Westminsterskim łódź miała
wypadek, uderzając masizitem o jedno z
przęseł i łamiąc go.
B. MINISTER ARESZTOWANY POD
ZARZUTEM OSZUSTWA.
Z Nowego Jorku donoszą, iiż były mi
nister pracy i obecny senator Pensylwanji, James J. Davis, został razem z
6-in imnemi osobami aresztowany z p o 
wodu udziału w całym szeregu zak a
zanych machinacyj loteryjnych. Loterja
ta była urządzana n a dochód trzech naj
więcej rozpowszechnionych am erykań
skich lóż.
KARTEL CZESKICH PRZEMYSŁOW
CÓW BAWEŁNIANYCH.
Wczoraj został, po długotrwałych roko
waniach, utworzony kartel przemysłow
ców bawełnianych. W spółpraca po
szczególnych producentów ograniczy się
najprzód tylko do skontyngentowania
produkcji krajowej, podziału zbytu w
kraju oraz stabilizacji cen na nici. W
kartelu skoncentrow ano dotąd przeszło
95 procent całego przemysłu baw ełnia
nego.
SAMOLOTEM PRZEZ ATLANTYK.
S tart angielskiego lotnika Molissona
do lotu przez A tlantyk odbył się zupeł
nie gładko. Molisson leci na maszynie
Havilland Puss-Moth o trzech m oto
rach, mając zapas benzyny, w ystarcza
jący na 33 godziny lotu. Molisson za
m ierza wylądować w Harbour Grace
na Nowej Fundllandji, celem uzupełnie
nia zapasu benzyny. W dalszym ciągu
swego lotu Molisson kierow ać się bę
dzie drogą przez Nową Szkocję w k ie
runku Nowego Jorku. Lot powrotny
zam ierza on rozpocząć po trzech dniach
pobytu w Nowym Jorku. Podczas sta r
tu w Port M am ock w Irłandji była obe
cna m ałżonka Mollisson, znana letni
czka Amy Johnson. Uległa ona krótko
po odlocie szokowi nerwowemu, który
jednak nie trw ał bardzo długo.
UPAŁY W SARDYNJI.
Z Sassari n a Sardynji donoszą, że fala*
wielkich upałów, k tó ra w ostatnich
dniach przeszła przez wyspę, spowodo
w ała liczne pożary lasów. Cały szereg
■wiosek, zagrożonych przez pożary, m u
siano ewakuować. Zanotowano liczne
wypadki porażenia słonecznego podczas
upałów, dochodzących w niektórych
miejscach do 40 stopni Celsjusza w cie
niu.
NA MIELIŹNIE.
Największy am erykański statek baza
„Saratoga", pojemności 33 tys. tonnw
osiadł na mieliźnie w zatoce Sunset
Beach -z powodu mgły. „Saratoga" po
zostaw ała kiłka godzin n a ławicy pia
sku, Na miejsce wypadku pośpieszyło
kilka okrętów, którym udało się zep
chnąć „Saratogę" z mielizny.

Państwowa Szkoła
Słynny z całego szeregu filmów pies
Rin - tin - tin został zabity w Holly
wood. Rin-tin-tin zarabiał dla swego p a
na miljony złotych i śmierć jego będzie
zapewne bardzo ciężkim ciosem dla
właściciela.

nie dzieje się z jego wiedzą i aprobatą i
chociaż sprawię mu tem przykrość, za
znaczam, że jest on Polakiem, który
przejął amerykańskie m etody pracy. To
też chwila rozmowy z nim należy do
rzadkich i równa się na terenie Ciecho
cinka wielkiej wygranej. Uszanowałem
czas niestrudzonego człowieka pracy i
starałem się sam zbierać informacje, któ
rych zresztą nie szczędzili mi lekarze,
urzędnicy, a naw et służba. Przywiązanie
do Zakładu ogromne ;wszyscy zdają so
bie sprawę że dokonywa się tu praca
obliczona na wiele dziesiątków lat i na
niejedno pokolenie. Drugim motorem
Zakładu jest Dr. med, W acław Iwanow
ski, zastępca Komisarza Rządowego,
człowiek wielkich zasług i pracy.
Na tem kończę moje pobieżne w raże
nia z Ciechocinka. Składam na tem miejs.u podziękowanie panom lekarzom,
którzy mi łaskawie służyli informacjami
a w szczególności Dr. Fromowicsowi, za
cenne dane, tyczące się wartości leczni
czych Ciechocinka, Dr. Tad. Chrapo-

Ogrodnictwa w Poznaniu
Zapisy do Szkoły ogrodnictwa w Po
znaniu nie zostały jeszcze zamknięte.
Zgłoszenia z dołączeniem wymaganych
dokumentów kierować należy do Dyrekcji
Szkoły: Poznań, ul. Śniadeckich 54-58,

wickiemu, Doktorom: Sienciale i Urbań
czykowi,
Kiedyindziej i na innem miejscu poru
szę stronę rozrywkową. Tu zaznaczę je
dynie, że Zarząd Zdroju jest niewyczer
pany w pomysłach. T eatr pod dyr. Las
kowskiego, pomimo skromne dekoracje
ma dobre siły i ciekawy repertuar. Za
wody tenisowe, orkiestry, zabawy, kon
certy zapełniają wolny czas. Ciechoci
nek posiada pismo „Zdrój Ciechociński"
sprężyście redagowane przez p. Kaczorkiewicza.
Świetnie prowadzona Czytelnia umo
żliwiła mi przegląd prasy z całego kra
ju, spacery po przepięknym parku,
zwłaszcza odleglejszej jego części poza
kortami, wróciły mi spokój nadszarpnię
ty pracą w stolicy. Opuszczam Ciechoci
nek z żalem, wierząc, że nieraz będę po
w racał do tego europejskiego uzdrowi
ska.
Ciechocinek, w sierpniu 1932 r.
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Jeszcze o stosunkach w pow. sierpeckim
: r- u

Duchowe oblicze p r e z e s a m iejscowej „sanacji
B. B. obili kijami s w e g o p re z e sa
, “! '
Na czele B. B. w powiecie sierpecfe'tm srtoi niejaki p. ZWyrzykowski, char akt erys tycztny dla obecnych czasów,
„prezes‘'i„dyrektor",który zawsze i wszę
(Łzie gotów jest służyć w iernie tym, k tó 
rzy w danej chwili sprawują rządy.
„WSPÓŁPRACA".
Charakterystycznym
przykładem
„współpracy" i „jednomyślności" w ło
nie B. B. są przeróżne związki i zw'ązecziki „sanacyjne" w Sierpcu, liczące
po kilku, czy kilkunastu członków, a
kierow ane „fachową" ręką p. Zwyrzykowskiego. Oto przed kilku dniami
przyjechał z W arszawy do Sierpca
delegat Federacji, by pogodzić ze sobą
skłócone związki — P. O. W., Zw. In
walidów Woj. i Zw. Podoficerów Rez.—
i otworzyć oddział Federacji. P. ZWy
rzykowski nie wziął udziału w zebra
niu organizacyjnem, oświadczając, ja
ko prezes Zw. Podoficerów Rezerwy
i wiceprezes B. B„ że P. O. W. i Zw.
Inwalidów to sami kamiuniści, cekawiści
i t p., że skoro on na zebiane przyjdzie,
to mapewno i ta k nie wybiorą go na
prezesa (ii). Zebranie organizacyjne od
było się bez Zw. Podoficerów Rez. i bez
udziału p. Zwyrzykowskiego. P. X z
W arszawy poinformował zebranych o
stanowisku p. Zwyrzykowskiego, pole
cając im jednocześnie „zlikwidować"
nieporozumienie „we własnym zakresie”
P o zebraniu „peowiacy" i ,,inwali
dzi1" odprowadzili p. X. na dworzec.
W drodze powrotnej spotkali na ulicy
p. („prezesa" Zwyrzykowskiego w to 
warzystwie wicestarosty p, Kaczorow
skiego. Otoczyli ich wokoło i poczęli
„likwidować" nieporozumienie z p. p re
zesem przy pomocy kijów, urozmaicając
„ideową" dyskusję takiemi oto okrzyka
mi: „szczekaj tu, coś na nas mówił, bo
ci mordę obijemy"! Ty komisarzu bol
szewicki! (P. Zw. opowiadał, iż będąc
w Rosji pełnił obowiązki komisarza).
Nie namyślając się wiele, p. Zw. począł
uciekać do pobliskiej cukierni; w dro
dze towarzyszyli mu peowiacy i inwa
lidzi, kijami uprzyjemniając ucieczkę.
Zebrana na ulicy publiczność z hu
morem przyjmowała ,rozm ow ę" p re
zesa Związku ze swoimi członkami, po
dziwiając jednocześnie sprawność bojó
w ek „sanacyjnych", wyćwiczonych przez
p. Zwyrzykowskiego, w celu rozbijania
wieców opozycyjnych. Ale kij ma dwa
lconc6*>>
PAN „PREZES" A PODOFICEROWIE.
P. Zwyrzykowski jest prezesem Zw.
P doficerów Rezerwy. Sprawuje on swą
„władzę" niczem dyktator: nie liczy się
z niazem i z nikim, bo ma poparcie „u
góry". Ale podoficerowie mają go już
dość, to też postanowili poprostu „wy
lać" go ze Związku. Ale od czegóż
spryt? P. Zwyrzykowski, ule zwołuje
walnych zebrań, mimo żądań, nie mają
więc podoficerowie możności uchwale
nia mu wotum nieufności. Cóż robią

COLOSSEUM

DZIKA GRCKIDEJA
6RETĄ GARBO

m ajestic

KOBIETA KAMELEON

O sto so w a n ie c en n ik a

go stanowiska nie ustąpił i „uszczęśli
wia" bank w dalszym ciągu. Widocznie
Radzie Nadzorczej, czy też komuś in
nemu zależy na tern, by pełnił on na
dal swe obowiązki dyrektora, chociażby
wbrew woli udziałowców, Ale cóż na to
władze nadzorcze banku? Czy zmuszą
p. Zwyrzykowskiego do respektowania
uchwał udziałowców?
Bank Spółdzielczy w Sierpcu posfąda przedstawicielstwo Banku Polskie
go. Czyż może reprezentow ać Bank
Polski instytucja, na której czele stoi
człowiek nie cieszący się zaufaniem udiziałowców? Może powyższemi spra
wami zainteresuje się Min. S k a S u ?
S to duchowe oblicze p. Zwyrzykow
skiego, gorliwego „sanatora", „prezesa"
i przedstawiciela ,sanacyjnej" ideologji
w powiecie sierpeckim. A. Wiśniak.

Dnia 17 b. m. w Białymstoku, w lo
kalu przy ul. Sienkiewicza 36, odbyło
się ogólne zebranie szewców, na którem
po omówieniu sytuacji i położenia szew
ców białostockich, postanowiono przy
stąpić do ogólnego strajku, celem przy
wrócenia cennika płac z roku 1931, któ

Onegdaj na łące w pobliżu wisi Kiersnowo, gminy janowskiej, wydarzył się
straszny wypadek zabicia pastucha
przez rozwścieczonego buhaja.
Podczas pasania bydła 16-letni Szy
mon Pukszo i 14-letni Andrzej Temsza
zaczęli drażnić wielkiego byka. Buhaj,
doprowadzony do wściekłości, rzucił się
na Puikszę i w mgnieniu oka rozpruł mu
rogami brzuch. Rozjuszone zwierzę rzu
ciło się następnie na Temszę i zaczęło
go tarzać po ziemi.
Nieprzytomnego chłopca z narażeniem

(Kor. własna).

1) 8-mio godzinny dzień pracy nie jest
przestrzegany i ci sami robotnicy, za
trudniani są po półtorej i dwie zmiany.
Np, w fabrykach: I, D. Szpiro (wykończarnia), Łuszczak (watolina), Szlachter
(przędzalnia), u T. Poczebuckiego, Kny
szyńskiego i we wszystkich niemal fa
brykach pracują po półtorej i dwie
zmiany snowaczki, nupiarki i przykręcarki.
2) Pogarsza się warunki pracy; w
szczególności stosowany jest nadludzki
wyzysk siły i zdrowia kobiet, zatrudnio
nych przy rajswilkach i samoprząśnicach. Obsługiwanie samoprząśnic przez
4 robotnice zmniejszyli białostoccy fa
brykanci w latach poprzednich do 3-ch;
obecnie zaś i to nie wystarcza nienasy
conym kombinatorom: p.p. L. Rubinsztajn, Margolis i Morodochowicz za
trudniają już tylko po 2 kobiety na każ
dej samoprząśnicy.
3) Nie przestrzega się nowego, obni
żonego już cennika płac, przedewszystkiem w tkalniach. Pracującym na drugą
zmianę tkaczom obniżono płace o 5 gr.
na 1000 rzutów, co stanowi 14%. Dzieje
się tak w fabrykach: I. D. Szpiro. A. D.
Szpiro, Marejny, Fuksa, Knyszyńskiego,
T. Poczebuckiego, Pinesa, Surawicza,

Koleżańskiego i Machaja oraz we wszy
stkich prawie małych tkalniach obniżo
no płace wszystkim bez wyjątku tkaczom
i przedłużono dzień pracy do 10-ciu i 12
godzin. W przędzalniach Murkiesa —
„Unitas", Zołotow i Londyński obniżo
ne płace i zarobki nie są wypłacane po
kilka tygodni. Natomiast w Piszczanikach pow. Białystok zarobek dzienny
wynosi od 1 zł. 50 gr. do 4 zł. za 16-to
i 18-to godzinny dzień pracy, przyczem
zatrudnieni są sami posiadacze gospo
darstw rolnych. Wszyscy oni. z wyjąt
kiem kilku, nie są ubezpieczeni w Kasie
Chorych i w Funduszu Bezrobocia. Na
leży zauważyć, że w samym tylko Bia
łymstoku, bez okolic, jest około 4000
bezrobotnych.
Opierając się na przyrzeczeniach, skła
danych w czasie strajku na konferen
cjach przez przedstawicieli władz, iż
dopilnują one przestrzegania nowej umowy i ustaw robotniczych, zwrócił się
sekretarz Związku do p. Inspektora Pra
cy i do Wojewódzkich Wydziałów Prze
mysłowego i Bezpieczeństwa, lecz, jak
dotąd, niema żadnego pozytywnego re
zultatu.
Wobec tego postanowiono użyć wszel
kich
rozporządzalnych środków, do
strajku ogólnego włącznie, celem prze
ciwstawienia się obniżkom płac, pogar
szaniu warunków pracy i przedłużaniu
dnia pracy, oraz wybrano delegację,
która uda się do p. Starosty i p. Wo

jewody i domagać się będzie położenia
kresu pogarszaniu warunków pracy i
płacy.

W czwartek wydarzyła się w Pozna
niu na polach między torem kolejowym
a szosą ławicką, w niedalekiej odległo
ści od pola wyścigów konnych, wstrzą
sająca katastrofa samolotowa.
Na aparacie myśliwskim 13 p. lotn. wy
startował rano do lotu ćwiczebnego por.
Pietraszkiewicz. Kiedy samolot wzniósł
się na wysokość 400 metrów, nastąpiła
eksplozja. Samolot stanął w płomie
niach. Pilot stracił możność panowa

C hłopiec r a żo n y p rąd em
Onegdaj nad Częstochową rozpętała
się krótka, leoz gwałtowna burza, pod
czas której wicher pozrywał druty elek
tryczne w różnych punktach miasta.
Przed jednym z domów na ul. Sobieskie
go przewody elektryczne spadły na zie
mię, rażąc prądem wysokiego napięcia
9-letniego Henryka Nawrockiego, który
poniósł śmierć na miejscu.
W ypadek ten omal nie pociągnął za
sobą drugiej ofiary w osobie Stanisława
Kępińskiego, który na widok rażonego
prądem chłopca, rzucił się na ratunek i,
usiłując oderwać Nawrockiego od dru
tów, kilkakrotnie dotknął się ich, lecz
na smczęście uległ tylko lekkiej kontu
zji i poparzeniu prawej ręki.

nia nad maszyną i samolot gwałtownie
począł opadać. Wkrótce płomienie
objęły lotnika, dosięgając go od strony
pleców.
W chwili, kiedy samolot z błyskawicz
ną szybkością runął na ziemię, lotnik,
skutkiem przepalenia pasów, wyleciał
z aparatu na odległość kilku metrów. O
ratunku nie było już mowy i lotnik zgi
nął na miejscu. Samolot został roabiity.

Bezprawne wkroczenie policji
na zeb ran ie robotnicze w Grodnie
Protest robotników
(Kor.

własna).

Rada Robotnicza KI. Zw. Zaw. w Gro
dnie, r.a podstawie art. 18 ustawy o
zgromadzeniach z dnia 11 marca 1932 r„
zwołała robotników garbarskich na ze
branie organizacyjne.

cowników i uznał ją dopiero w dniu 16
bm., po otrzymaniu ultimatywnego żą
dania pracowników.
Pracownicy, nauczeni doświadcze
niem (czego zresztą dowodzi niedotrzy
manie przez Magistrat zobowiązania z
dnia 4 lipca rb.), mając powody do obaw, że i tym razem może pozostać tyl
ko na obietnicy, uchwalili przystąpić do
strajku i kontynuować go aż do chwili
załatwienia przez Magistrat ich słusznej
pretensji.
Zdają oni sobie sprawę, że obywatele
miasta, płacąc podatki, nie żądają od
pracownika, aby on i jego rodzina gło
dowali.
Strajk w elektrowni wybuchł w dniu
ću remontu budynku.

T ajem nicze sam ob ójstw o
Radcy P a ń s tw o w a ) Izby Kontroli w Wilnie
Radca Izby Kontroli w Willaiie, 62-lebni j szczęśliwy już nie żył,
Michał Zakrzewski, znaleziony został w i
Dochodzenie wykazało, iż Zakrzewlesie pod Wilnem z przestrzeloną klat- j ski popełnił samobójstwo. Przyczyn saką piersiową. Gdy znaleziono go, niemobójstwa dotychczas nie ustalono.

Tragiczna śm ierć O statnie dni w y s ta w y
Sędzia Sądu Okręgowego we Lwowie,
dr. Feder, bawiąc w górach, w drodze
powrotnej odłączył się od towarzystwa
i postanowił odlbyć wycieczkę tratwą,
kierow aną przez miejscowego rybaka.
Niedaleko Kut, wskutek przechylenia
się tratwy, dr. Fedar wpadł nagle do
wody i utonął, zanim zdołano pośpieszyć
mu z pomocą.

Skutki Sufzy u Częstochowie

w Katastrofie sam olotow ej

(Koresp. własna).

S ę d z ie g o l w o w s k i e g o

życia wyrwali z pod rogów byka wło
ścianie, którzy nadbiegli z pomocą.
Pukszo zmarł niebawem, nie odzyskaw
szy przytomności; drugiego chłopca od
wieziono do szpitala.

Oficer s p ło n ą ł

Głodowy strajk pracowników elektrowni w Grodnie
Magistrat wszystkich powyższych wa
runków i wypłacenia pensji czerwcowej
oraz lipcowej do godz. 15 dnia 17 b, m.
Odbyte konferencje zakończyły się
tern, że przedstawiciele Magistratu zło
żyli oświadczenie, iż w terminie, poda
nym przez pracowników, żądania ich
nie mogą być spełnione. Pensję za czer
wiec obiecano wypłacić w ciągu dr.i 3,
o ile Prezydent miasta przywiezie po
życzkę, po którą wyjechał do W arsza
wy, pensję zaś za lipiec—w końcu sierp
nia. Pisma nominacyjne obiecano wy
dać w najbliższych dniach, a ryczałt za
ubrania robocze wypłacić we wrześniu.
Co się tyczy tego ryczałtu, to mimo
przyjęcia tego warunku przez Magistrat
w dniu 4 lipca rb., M agistrat na kilku
posiedzeniach odrzucał tę pretensję p ra

ry to cennik nie był sieciowany wobec
wszystkich kategorii.
Postanowiono również położyć kres
wypłacaniu należności za pracę kartka
mi i wekslami, co praktykow ane jest do
tychczas i na czem robotnicy szewscy,
przy zamianie na gotówkę, tracą do 35%.

Buhaj rozpruł brzuch chłopcu

W rzenie w śró d b ia ło sto c k ic h w łó k n ia rzy
Na wspólnej naradzie Zarządu Związ
ku Włókienniczego i przedstawicieli Ko
misji Okręgowej Związków Zawodowych
w Białymstoku, stwierdzono, że:

r. 1931

(Kor. własna).

w arunK ów u m ow y i ustaw ro b o tn iczy ch

Pracownikom elektrowni miejskiej w
urodnie Magistrat doręczył w swoim
czasie wypowiedzenie pracy z dniem 1
lipca 1932 r. Chodziło o obniżkę płac.
Pracownicy, nie godząc się na obniżkę,
woleli pójść na rozwiązanie stosunku
służbowego z M agistratem i przejść na
N ad program : Wyjazd polskie) drużyny
emeryturę, wzgl. otrzymać odprawę sta
na Olimpiadę z m istrzem Kusoclrtsklm.
tutową,
o ile kto z nich nie nabył
NA SCENIE: C ałkow ita zmiana pro
praw do emerytury. Z tego powodu dn.
gram u z udziałem b aletu rosyjskiego
The g re at Zaretzky. Trio Rapackich i
1 lipca rb. r.ie przybyli już do pracy.
T. Faliszewskiego
C e n y o d 1 z ł.
Magistrat zaskoczony takim stanem
rzeczy, gdyż nie przewidywał, że praco
wnicy będą woleli przyjąć zwolnienia,
DŹWIĘKOWY 1MT | f T I C U I
K INOTEATR
* * * Ł J
niż obniżone warunki płacy, poszedł na
Początek o godz. 6.30 w.
rokowania z pracownikami. W wyniku
„ M I E S I Ą C W Z N O W I E Ń " rozmów przyjęto obustronnie następują
ce warunki:
DZIŚ
1. Trzymiesięczną różnicę pomiędzy
płacami obowiązującemi do dnia 1 lip
ca r. b„ a zastosowanemi od tej daty
(obniżka), Magistrat niezwłocznie wy
i przepychu z
płaci
w formie pożyczki.
N astępny program:
2. Ryczałt za ubrania robocze, w kwo
NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN
cie przewidzianej w budżecie miasta za
now e opracow anie
r. 1931-1932, Magistrat wypłaci pracow
Sala dobrze w entylow ana aparatam i EORIT.
nikom niezwłocznie.
3. Pisma nominacyjne z wyszczegól
pierwszy zwiastun
nieniem stanowiska każdego z pracow
now y-św iat 43
SEZONU 1932— 33 T.
ników elektrowni, Magistrat doręczy
Passe-paitout
niew ażne
pracownikom niezwłocznie.
Najnowszej prod, franc, film dźw iękow y
4. Pensje Magistrat będzie wypłacał
reżyserji KAROLA FROELICHA
akuratnie do 15 każdego miesiąca za
miesiąc ubiegły.
Żaden
z powyższych warunków nie
W roi. gł. trójca największych qwiazd ekra
został
przez
Magistrat spełniony. Co do
nu francuskiego : MARY GLORY, MARIE
BELL i JEA N MURAT.
pensji, to nie została or.a w całości wy
W ł. KOLOS W arszaw a
płacona nawet za czerwiec rb., a innym
Zwycięstwo naszej rodaczki
pracownikom miejskim naw et za maj.
w a l a s i e w ic z o w n y
Pracownicy, pozostawieni w położe
na Olimpiadzie w Los Angeles
niu bez wyjścia, gdyż sklepiki odmówiły
w biegu na 100 mtr.
1 im kredytów, zażądali spełnienia przez

„ C U D O T WÓ R C A "

Strajk szewców w Białymstoku

Fabrykanci białostoccy nie przestrzegają

Początek o g. 6,
w św ięta 4.

N ajmodniejsza gwiazda ekranu SY LV IA
SY D N E Y oraz C h e s t e r M o r r is i m ło 
dociany R o b e r t C o o g n a n w najnow 
szym dźw iękow cu „Parimounta" 1932/33

S tr. 5

J ak to członkowie

(Kor. własna).

wobec tego członkowie Związku ? Prze
syłają p. Zwyrzykowskiemu pismo, pod
pisane przez przeszło % członków, wy
rażając mu wotum nieufności,
Ale p. Zwyrzykowski, mimo to nie
ustąpił ze stanowiska prezesa. Ciekawe
jak zareagują na to podoficerowie.
„PAN PREZES" W ROLI „DYREK
TORA".
P. Zwyrzykowski, z zawodu farma
ceuta, jest dyrektorem Banku Spółdziel
czego w Sierpcu, na którem to stano
wisku przejawia również „radosno-twór
czą" działalność, ku powszechnemu nie
zadowoleniu udziałowców. Na walnem
zebraniu udziałowców uchwalono „dy
rektorowi" p. Zwyrzykowskiemu p ra
wie jednomyślnie wotum nieufności, Za
działalność na szkodę banku. Ale mi
mo to p. Zwyrzykowski z zajmowane-

«ł

W yczółkow skiego
Jubileuszow a w ystaw a L eona W y czó ł
kow skiego w Instytucie Propagandy Sztuki
p o trw a już tylko do niedzieli 21 bm. w łącz
nie..
Od p o niedziałku 22 b. m. w ystaw a będzie
, . .
,
.
, . _ , .
zam km ęta na okre* trzech tygodni z pow oć u rem ontażu budynku,

W myśl art. 19 tejże ustawy, zebrania
nie zgłaszano u władzy.
W czasie zebrania wszedł na salę po
licjant Paszkiewicz, Zapytany o cel przy
bycia, oświadczył, że przybył na zebra
nie, bo taki otrzymał rozkaz, ale be*
żadnych dyrektyw.
Wobec obecności policjanta na tego
rodzaju organizacyjnem zebraniu robotniczem (co jest sprzeczne z art. 20 usta
wy), przedstawiciel Rady Robotniczej,
tow. Krasiński, zebranie rozwiązał, wy
raźnie zaznaczając wobec policjanta że
czyni to jako wyraz protestu przeciwko
pogwałceniu przez policję przytoczone
go postanowienia ustawy.

Uciryz*ony przez konia
Na hurtówem targowisku warzyw koń
ugrwzł w lewe ramię 18-lefcniego Szulima Hiltfebrandita, kandlarza. którego po
licjant przewiózł na stację Pogcftowia.

LECZNICA RADIOLOGICZNA

„RADOŃ”
dla chorych przychodzących I stałych
GRANICZNA 8, te'. 703-58.
L eczen ie radem , prom ieniam i R o e n t
g e n a , elektrycznością, św iatłem . P rześw ie
tla n ie. Guzy, gruczoły, now otw ory (rak),
gruźlica chirurgiczna, choroby w ew nętrzne
(artretyzm, chor. krw i nerw ow e, skórne.

LECZNICA SPECJALNA
b. A s y s t e n t a K lin ik i B a r l l A s k i t )

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

(2-gi dom od Dworca Głównego)

weneryczne (specj. chro
niczne), pęcherza i niemoc płciowa.

C horoby SKÓRNE,

A nalizy krwi i moczu. Z apobieganie ehorobom wenerycznym. Diatermia, Sollux, Lampa
kw arcow a.
Przyjęcia: 9—2 i 4—9.
PORADA 4 Zł.
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Rozprawa nożowa
Przed domem Bródnowska 4 wynikła
rozpraw a nożowa, w czasie której 42-1.
W alenty Kraszewski, trykociarz, który
otrzymał 5 ran ciętych głowy i lewego
barku. Rannego opatrzyło Pogotowie i
umieściło w szpitalu Przem. Pańskiego.

Upadek z konia
Przy ul. Ciepłej 13, n a terenie koszar
rezerw y konnej policji spadł z konia
post. 28-letni Franciszek Pruszczak,
który uległ złamaniu kości śródstopia.
Pogotowie przewiozło P. do szpitala
Przem ienienia Pańskiego.

Samobójstwa
25-letnia Janina Melonowa, przy mę
żu, otruła się esencją octową.
60-lełnia Konstancja Budzyńska, wy
robnica, napiła się jodyny w bramie do
mu Nowomiejiska 1.
40-letni Teodor M eteza (Falenica) bez
zajęcia, napił się esencji octowej.
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C o grają w T eatrach?
TEATR NARODOWY. Dziś premjera gło
śnej nowości paryskiej, sensacyjnej komedji
w 6 obrazach Franciszka de Croisset'a, w
przekładzie Tadeusza Kończyca, p. t. „Ta
jemnica Zamku Leftbury" (II etait une fois),
w reżyserjti dyr. E. Chaberskiego. W głów
nej roli kobiecej Marja Gorczyńska, w głó
wnych męskich: Wojciech Brydziński, Józef
Węgrzyn, Wiesław Gawlikowski, Gustaw
Buszyński. W innych rolach. W. Jarczewska,
Socha, Solarski, Szymański, Zejdowski i in.
Dużą rolę 9-letniego chołpca wykona Jaga
Janecka-Dobrzyńska.
TEATR NOWY codziennie próbuje głoś
ną sztukę J. Devala, w przekładzie J. A.
Hertza, „Mademoiselle". Reżyseruje Z, Ziem
biński.
TEATR LETNI daje dziś i codziennie ko
medię Władysława Fedora „Ruleta" w reżyserji W'. Biegańskiego.

Dziś

TEATR POLSKI. Dziś i codziennie an
gielska komedja muzyczna „Jim i JMt‘ . z
Modzelewską i Bodo.

TEATR „NOWOŚCI". Dziś 1 codziennie
operetka Roberta Stolza „Szaleństwo Co
lette". Bilety ulgowe ważne.
TEATR „BANDA" nieczynny.
TEATR ANANAS, Dziś i codziennie re
wja p. t.: „Z Powiśla pa Riwjerę" z udzia
łem całego zespołu.
TEATR „MIGNON". Rewja w 20 obra
zach p. t „Żony wracają".
LOTOS (Praga — Zygmuntowska): Dziś
premjera wielkiej rewji humoru „Publicz
ność na scenie".
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Z „Tygodnia Sportu Robotniczego”

Zagadkowy zgon
*

Z braku opieki
2-letnia E stera Frydlmanówna do
stała się pod wóz na podwórzu domu
Krochmalna 24, ulegając potłuczeniu
czoła i prawej ręki.
10-letni Karol Szymanowski, wskutek
przejechania przez wóz na rogu Nale
w ek i Gęsiej, doznał potłuczenia lewego
stawu skokowego i prawego podudzia.
6-letni M ieczysław Putowski, spadł z
wozu w podwórzu domu Leszno 91 i z ła 
m ał praw ą rękę.
Wszystkich poszwankowanych opa
trzyło Pogotowie, poczem Szymanow
skiego przewiozło do domu.

Co wyświetlają kina?
ADRIA PALACE: „Łzy 20-to letniej".
APOLLO: „Próba miłości".
ATLANTIC: „Tommy, Boy".
BAJKA: „Niebezpieczny szla k " .i „Gar
sonki i drapacze nieba"
COLOSSEUM: „Cudotwórca".
CASINO: „Halka".
CAPITOL: „Wesoły porucznik" i „Raj
ukradziony".
CRISTAL: „Dziesięciu z Pawiaka" i „Flip
i Flap w szponach kryzysu".
CZARY: „Czerwona zemsta".
FORUM: „Zwycięska horda".
FILHARMONJA: „Kobiety bez przysz
łości". •
GOPLANA: „Mocny człowiek".
HELJOS: „Wyrok morza".
KOMETA: „Miłostki księcia pana".
LUX: „Kariera panny Dodo".
MAJESTIC: „Kobieta kameileon".
MARS: „Igranie z miłością".
MASKA: „Parada miłości".
MEWA: „Parada Paramountu" i „Król
nocnych klubów".
MIEJSKI: „Dzika orchidea".
PAN. „Marokko" i „Tajemnica sekretarki"
PALACE: „Arena namiętności".
RIVIERA: „Czar tanga".
ROXY: „Rod la Roque jako współczesny
korsarz" i rewja.
SOKÓŁ: „Ronny" i „Zaginiony sterowiec".
ŚWIATOWID: „Gehenna kobiet".
TOMBOLA: „Tragedja kochanków" i „Fał
szywy krok".
TON: „Książę Dracńla".
UCIECHA: „Miłość Żorżetty".
WISŁA: „Jego ira'eóka".
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Radjo

W ysepka
na placu T e a tra ln y m

11.58— 12.05 Sygnał czasu i Hejnał. 12.05—
12.10 Program na dzień bieżący. 12.10— 12.20
Przegląd Prasy, 12.40 — 12.45 Komunikat
PIM. 12.45 — 13.25 Płyty gramofonowe.
13,35 — 14,10 Płyty gramof. 15.00 — 15.10.
Komunikat gospodarczy. 15.10—115.30 Pio
senki w wyk. Chóru Warsa i Astona (pł.).
15.30— 15.40 Wiadomości wojskowe. 15.40—
16, 05 Słuchowisko dla dzieci. 16.05 — 16.35
Muzyka lekka. 16.35 — 16.40 Komunikat dlla
żeglugi i rybaków, 16.40 — 17.00 Przegląd
wydawnictw perjodycznych. 17.00 — 18.00,
Koncert popularny, 18.00 — 18.20 Odczyt.
18.20 — 19.10 Muzyka lekka i taneczna.
19.10 — 19.30 Rozmaitości. 19.30 — 19.35.
Komunikat, 19.35— 19.45 Wiadomości ogrod
nicze — inż. Wł. Pietrzak. 19.55 — 20.00.
Program na dzień następny, 20.00 — 21.10.
Muzyka lekka. 21.10 — 21.25 Feljeton „Na
widnokręgu". 21.25—21.50 Dalszy ciąg kon
certu. 21.50 — 21.55 Dodatek do Dziennika
Radjowego. 21.55 — 22.00 Komunikat dla
komunikacji lotniczej. 22.05 — 22.40 Utwo
ry Chopina. 22.40— 22.50 Wiadomości spor
towe. 22.50 — 24.00 Muzyka taneczna.

TEATR „MORSKIE OKO". Dziś i co
dziennie rewja p. t. „Hip-hip-hura" z wy
stępami Wermińskiej.

Przy ul. Jagiellońskiej 1, na targow i
sku trzody chlewnej zasłabł nagle i
w krótce zimarł 31-letni Józef Mieszkowski (Anin], robotnik tegoż targowiska.
Lekarz Pogotowia stwierdził śmierć z
nieustalonej przyczyny. Zwłoki prze
wieziono do prosektorium.

w

W zeszłym roku tytułem próby urzą
dzono na pl. Teatralnym pomędzy skw e
rami wysepkę drewnianą, przy której
ustawiają się taksówki. W ysepka ta okazała się pożyteczna, wobec czego
przeszła już ona okres prowizorium i
uważana jest jako stała. W obec tego,
że wysępka z desek niej est praktycz
na, należałoby pnzyuszczać, iż magi
strat, urządzi w tern miejscu wysepkę
kamienną lub asfaltową. Nadaje się do
tego celu sytuacja dzisiejsza. Wczoraj
na okres defilady wysepkę usunięto.
Dziś ma ona być z powrotem zmonto
wana. M ontaż słabej drewnianej wysep
ki nie jest pożądany.

Numeracja kajaków i łódek
Rozpowszechniony sport kajakowy na
Wiśle wymaga wydania zarządzeń w ce
lu uporządkowania ruchu kajakowego.
Otóż stwierdzić należy, iż niekiedy wy
ławiane są kajaki, które się na Wiśle
przewróciły. W obec tego, iż na kaja
kach niema żadnych cech, niewiadomo,
do kogo one należą. Projektuje się obecnie wydanie zarządzenia, które zmu
siłoby właścicieli kajaków do przybija
nia tabliczek z nazwiskiem. Kajaki klu
bowe powinny mieć cechy swych klu
bów. .T o samo dotyczy łódek. Pomimo
prowadzenia rejestracji objektów wo<Inych nie są łodzie dotychczas num ero
wane. Oczekiwane jest energiczne przy
stąpienie do uporządkowania stanu rze
czy na Wiśle.

Nowe pomniki
Obecnie ustawiane są w W arszawie 2
pomniki: ku ozci poległych lotników
na pi. Unji Lubelskiej oraz ku crsci sa
perów przy zbiegu Nowowiejskiej i To
polowej. W budowie jest pomnik Bogu
sławskiego, który stanie na uiL T eatral
nym przed wejściem do teatru Narodo
wego. Odroczeniu uległ projekt budo
wy pomnika Kraszewskiego na pL 3-ch
Krzyży n a skwerze przed wejściem do
gimnazjum im. Królowej Jadwigi. W opracowaniu jest projekt budowy pomni
ka Kilińskiego na pl. Krasińskich.
Nadto plan regulacyjny miasta prze
widuje miejsca pod budowę pomników:
Kościuszki na t. zw. placu Na Rozdro
żu (w AL Ujazdowskiej naw prost ul.
Nowowiejskiej) oraz Moniuszki na pl.
Teatralnym od strony wejścia do zarzą
du Teatru Wielkiego.

STAN POGODY
SŁONECZNIE I CIEPŁO.

Przewidywany przebieg pogody w dnhł
dzisiejszym: Rankiem gdzieniegdzie lekkie
mgły, w ciągu dnia słonecznie i b. ciepło.
Słabe wiatry miejscowe, naogół cisza.

Hurmi ostatecznie wykreślony
z szeregów am atorów

Zw yciązka d ru ż y n a k o la rs k a Skry
V

WIADOMOŚCI S PORTOWE
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Cztery sensacyjne zwycięstwa Polaków w Chicago
W Chicago odbyły się wczoraj wiel
kie międzynarodowe zawody lekkoatle
tyczne przy udziale przedstawicieli 17
państw, a m. in. i lekkoatletycznej re 
prezentacji olimpijskiej Polski. Nasi
zawodnicy odinieśli cztery sensacyjne
zwycięstwa, zajmując pierwsze miejsca
we wszystkich konkurencjach, w k tó 
rych startowali.
W ielki sukces odniosła Weissówna w
dysku. Zajęła ona pierwsze miejsce z
wynikiem 41,20 mtr., bijąc bez trudu re 
kord światowy, ustanowiony przez Am erykankę Copeland na Olimpiadzie
W alasiewiczówna jeszcze raz udowod
niła, że jest najszybszą kobietą świata.
Zwyciężyła ona pewnie w dwuch kon
kurencjach na 150 i 200 mtr. W pierw 
szym biegu m iała czas 11,9, wyrównując
rekord światowy, a w drugim biegu osiągnęła fantastyczny wynik 24,1 sek.,
bijąc rekord Japonki Hitomi o 0,6 sek.
Największą sensacją zawodów był
bieg na 5000 mtr. ze względu na poje
dynek pomiędzy Kusocińsldm, Lehtinenem (Finlandja) a Hśllem (Ameryka).
Kusocióski w ykazał znowu swą klasę,
zajmując pierw sze miejsce w stosunko
wo słabym czasie 14:59 sek., przed A- '
m erykaninem Hillem. Lehtinen nie ode
grał żadnej roli, gdyż wycofał się w
pierwszej połowie.
Na 100 mtr. zwyciężył Metcalje (Ame
ryka) w czasie 10,3 ;200 mtr. wygrał
Borehmeyer (Niemcy)) w czasie 21,2;
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110 mtr. przez płotki — Board (Amery
ka) — 14,4 s., a 800 mtr. — Edwards
(Kanada) — 1:55,4.
Nasi zawodnicy jadą obecnie do Clevelandu, Waszyngtonu, Filadelfji i No
wego Jorku, gdzie przyjęci będą przez

ośrodki pollskie. W Waszyngtonie spo
dziewane jest przedstaw ienie naszej dru
żyny prezydentowi Hooverowi. Odjazd
z Nowego Jorku na okręcie „Pułaski"
nastąpi 27 b. m., a przyjazd dio Gdyni
8 lub 9 b. m.

D Z IS IE J S Z E Z A W O D Y
SPO RTO W E

gra z mistrzem Wołynia Hasmoneą z Rów
nego. W Wilnie pierwszy p.p. legjonów ro
zegra mecz z mistrzem Polesia 82 p. p.

Dziś odbędą się następujące zawody:
Pływalnia na ul. Łazienkowskiej godz. 17—
pierwszy dzień turnieju waterpolowego, przy
udziale Delfinu, AZS, Legji i ŻASS.
Boisko Polonji, godz, 17 — mecz towa
rzyski Warszawianka (ligowa) — Makabi.

N A J B L IŻ S Z E M E C Z E

0 MISTRZOSTWO LIGI
Jutro rozegrane zostaną dalsze 4 mecze
o mistrzostwo Ligi. W Warszawie Polonja
walczy z Cracovią, w Poznaniu Warta gra
z Ruchem, w Siedlcach 22 ,p. p. spotyka się
z ŁKS, wreszcie w Krakowie odbędzie się
mecz pomiędzy Wisłą a Pogonią.
Wyznaczony na jutro mecz o wejście do
Ligi pomiędzy mistrzem Warszawy a ŁTSG
został odwołany. Jutro odbędą się tylko 4
mecze międzyokręgowe o mistrzostwo Pol
ski kl. A i wejście do Ligi, W Bydgoszczy
mistrz Pomorza Polonja gra z poznańską
Legją. W Katowicach IFC spotka się z War
tą z Zawiercia. W Lublinie miejscowa Unja

RADKE ZWYCIĘZCA BIEGU
KOLARSKIEGO DO MORZA
POLSKIEGO
Ostatni etap biegu kolarskiego do morza
polskiego z Mławy do Warszawy rozegrany
został w czwartek. Zwyciężył na tym eta
pie Michalak (Legja), który przebył dystans
164 kim. w 6:14:44.
W ostatecznej klasyfikacji pierwsze miej
sce zajął niespodziewanie Radke (Świt). Ca
ły dystans z Warszawy do morza polskiego
: z tpowrotem do Warszawy przebył on w i
36 godzin, 23 minuty i 54 sek.
'

0 WALNE ZGROMADZENIE
WAR. OKR. ZW. BOKSERSKIEGO
Kluby bokserskie stolicy: Barfcochba, Jor
dan, Polonja i Skoda złożyły w zarządzie
Warsz. Okr. Zw. Bokserskiego żądanie zwo
łania nadzwyczajnego walnego zgromadze
nia Związku w najkrótszym czasie. Kluby
te stanowią większość głosów.

Międzynarodowa Federacja Lekkoa
tletyczna postanowiła definitywnie wyJcreślić Nurmiego największego biegacza
wszystkich czasów z szeregów am ato
rów.

■■ S E N S A C J A
DLA W A R S Z A W I A N E K !
N ajw iększa hurtow nia w Polsce

SUKIEN I BLUZEK

M. Hopman
W a rsza w a , N a le w k i 38,
front I piętro mmmmm teł. 11-55-72
rozpoczęła detalicznej
sprzedaż

i

p/g najnowszych modeli zagranlczn.
ma CENY ŚCIŚLE HURTOWE I mm

rcuv r i c n i o n l
7
PREHUMFPńTY: w W arszaw ie z odnoszeniem m iesięcznie zł. 5.40, bez odnoszenia zł. 4.70, na prow incji m iesięcznie zł. 5.40, zag ran icą zł. 8.— . Za z m ia t? ad resu 50 Jr.
CENY OGŁOSZEŃ; Za w iersz w ysokości 1 m ilim etra w tekście gr. 50, zw yczajne gr. 20, kom unikaty i n ad esłan e gr. 80, nekrologi do 60 mm. gr. 20, powyżej 60 mm. gr. 30, d ro b n e za w y raz 20gr.
P oszukiw anie i zaofiarow anie pracy bezpłatnie. O głoszenia tab elaryczne o 50 proc. drożej. O głoszenia zagraniczne o 50 proc. drożej. U k ład ogłoszeń w tekście 5-szpaltow y, u k ład zw yczajnych
10-szpaltowy. Za treść ogłoszeń R ed ak cja nie odpow iada.
Redaktor odpow iedzialny: W A C Ł A W CZARNECKI.

W ydaw ca RAD A NACZELNA P. P. S.
Odb fo w drukarni „Robotnika", Warecka 7.

