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NIECH ŻYJE RZĄD
ROBOTNICZY
I WŁOŚCIAŃSKI
R e d a k c ja przyjmuje interesantów od 1 i pól do 3
po południa.
Za zwrot rękopisów Redakcja nie odpowiada.
A d m in is tr a c ja czynna od 9 do 5 bez przerwy
K a sa czynna od 12 do 2-ei.

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem

Po niezbyt długich, ale dość cięż
kich [nocnych) obradach Sejm i Se
nat B. B. „uchwaliły" budżet. Innemi słowy rządowa większość posłu
sznie, stojąc ,.na baczność", głoso
wała za wszystkiem, czego „wyso
ki Rząd" sobie życzył. Wszystkie
poprawki opozycji, z wyjątkiem
wniosku Klubu Ludowego, upoważ
niającego do obcięcia pensyj urzę
dniczych, zostały odrzucone.
Stało się — jak Rząd żądał. I na
ostatniem posiedzeniu Sejmu p.
marsz. Świtalski uroczyście enuncjował: ,.w ten sposób budżet Pań
stwa został przez obydwie Izby uchwalony". „Huczne oklaski" na ła
wach posłusznych B. B. Mamy —
budżet! Oto piękny plon budżeto
wej sesji!..
Tak — wygląda. Tak przedsta
wia się rzecz pod względem for
malnym.
W „rzeczywistej" zaś rzeczywi
stości, jakby powiedział p. Bartel,
Państwo budżetu nie posiada. Zo
staliśmy bez budżetu!
Co to jest budżet? Jest to prze
gląd zamierzonych wydatków i spo
dziewanych dochodów na cały rok
(budżetowy). Poszczególne zaś ru
bryki budżetu rozchodowego są nietylko upoważnieniem dla Rządu
(„może wydać"), ale i poleceniem
(„winien wydać"); tak np. 1 miljon
na budowę szkół — to nietylko upoważnienie, lecz i polecenie.
Czemże jest nasz, uchwalony na
r. 1931-32 budżet? Czy jest „pla
nem gospodarczym" lub „przeglą
dem" wydatków i dochodów, jak
chce sławna niemiecka „Encyklo
pedia" nauk państwowych w swojem określeniu budżetu?
Bynajmniej.
Przedewszystkiem, nie mamy ża
dnego „przeglądu" dlatego, że art.
6-sty nowej ustawy skarbowej *po
zwala na wydatki nieprzewidziane
w budżecie lub wyższe — „gdy na
stąpiła konieczność, wymagająca na
tychmiastowego asygnowania sum
ze Skarbu Państwa". A co jest „ko
niecznością — o tym rozstrzyga
tenże Rząd, który nieprzewidziany
Wydatek uskutecznia...
Dalej art. 7 tejże ustawy zezwala
na „virement" (przenoszenie między
paragrafami) w obrębie ministerjum, a więc nawet na fundusze dy
spozycyjne (wyłączone przeniesie
nia na wydatki na uposażenia).
Tych dwuch postanowień nie by
ło w poprzednich ustawach skarbo
wych. Te dwa postanowienia same
wystarczają, aby cały budżet uczynić igraszką w rękach Rządu.
Gdzież są budżetowe prawa naro
du?
Ale chodzi nie tylko o ustawę
skarbową. P. minister skarbu w Se-

WALKA O PŁACE NA POMORZU
ORZECZENIE WYDZIAŁU
ROZJEMCZEGO
Centralny Związek Pracodawców na
Pomorzo zażądał obniżenia płac w prze
myślę o 10% w stosunku do taryfy z
m arca 1930 r., a o 20% — w stosunku
d o taryfy z września 1929 r.
Sprawa ta oparła się o W ydział Roz
jemczy, który, po kilkugodzinnych na
radach, wydał orzeczenie, mocą k tó re,
go w zakładach, w których nie obniżo
no zarobków w roku ubiegłym - ma się
obniżyć place o 10%, a we wszystkich
tych, w których obniżka w roku 1930
wynosiła 10% — o dalsze 4 er.
/€ •
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Bez b u d ż e t u
nacie oświadczył, iż przewiduje de
ficyt w dochodach w kwocie 350
miijonów zł. To zresztą nie będzie
zapewne „deficyt" w tem znacze
niu, że zabraknie pieniędzy, bo 1)
są zapasy kasowe; 2) „skompry
muje się" (obniży się) wydatki —
np. na pensje urzędnicze; 3) wynaj
dzie się nowe źródła dochodów.
Proszę więc nie mówić tendencyj
nie o „deficycie" — mówił minister
na ostatniem plenum sejmowem —
poprostu będzie „kompresja..."
Cóż się w takim razie stanie z uchwalonym budżetem?
Zważmy: jeśli się będzie „komprymowało" uchwalone rubryki wy
datkowe, i to na wielką skalę, na
setki miijonów, to — które? Natu
ralnie. wedle wyboru ministrów!
Stąd całkowita dowolność Rządu w
wydatkowaniu lub niewydatkowa-

Rząd. Ale gdzie będzie wola naro posażeń), część — nie, np. podatek
du. wyrażona zazwyczaj w budże od kart. Pozatem mamy kategory
cie? I czy nie staną się — belletry- czne zapowiedzi dalszych nowych
styką poszczególne rubryki rozcho podatków, które oczywiście w bu
dżecie nie figurują, ale mają służyć
dowe.
A teraz weźmy dochody. Skoro za podmurówkę do spodziewanego
w dochodach „skomprymujemy 350 deficytu i środkiem pomocniczym
milj., niewiadomo które rubryki i w przy akcji „kompresyjnej” w wydat
jakiej kwocie pozostaną. Klasycz kach.
Czyli że — jak będzie realnie, ży
nym wyrazem zdolności przewidy
wania jest np. pozycja podatku ciowo wyglądała część dochodowa
przemysłowego (obrotowego), pod- budżetu? Część dochodów będzie
wyższcnaf!) w preliminarzu o 40 wpływała w kwotach zupełnie od
milj. — z 275 na 315 milj. Życie to miennych od przewidzianych w bu
„skomprymuje", — i te dochodowe dżecie. druga zaś będzie wpływała
kanałami (nowe podatki), zupełnie
rubryczki także staną się fikcją...
Ale i to nie wszystko. P. mini w budżecie nieprzewidzianymi. Czy
ster Matuszewski troskliwie wpro li że i w części dochodowej — fik
wadza nowe podatki. Część ich już cja.
Teraz zreasumujmy to wszystko.
się znalazła w dokonanych popraw
kach budżetowych (np. 10% dodat W rozchodach będzie się „komory
ku do podatku dochodowego od u- mowało" na 350 milj. lub jakąś inną
podobną sumę — wedle uznania mi
nistrów. W dochodach będą wpły
wały inne zgoła, niż przewidziane
kwoty lub z całkiem nieprzewidzia
nych rubryk. Pozatem w razie po
trzeby można przenosić (art. 7) wy
datki. gdzie się chce — nawet na
Rozmiary wytwórczości przemysłowej cza OPÓŹNIAJĄ ROZPOCZĘCIE RO k a cen ogółu produktów rolniczych w fundusz dyspozycyjny. A jeśli się
uległy w lutym rb. dalszej REDUKCJI,
BÓT SEZONOWYCH, to też bezrobo najbl ższym czasie wydaje się wątpliwa. chce wydać pieniądze na cel. wogójakkolwiek znacznie mniejszej, niż w cie wśród robotników budowlanych do
Sytuacja na rynku pieniężnym nie u- le w budżecie nieprzewdziany („ko
styczniu. Ogólny wskaźnik produkcji
tychczas się nie zmniejsza.
legla
w lutym pogorszeniu. Dalszy SPA nieczność") — od tego jest art. 6
przemysłowej obniżył s:ę z 95.5 w sty
W zrost produkcji w przemyśle w łó DEK WKŁADÓW w bankach a:e wy ustawy skarbowej.
czniu do 92,3' w lutym, głównie pod
kienniczym zestal z nadwyżką skom wołał zwiększenia się ciasnoty dzięki li
Budżet — czy fikcja? Budżetem
wpływem gwałtownego ponad sezono pensowany przez SILNY SPADEK wy
Banku roisłuego
Polskiego oraz prawa narodu — czy iluzja? „Dzia
. „
,
, .
- I beralnej
Deraiaei polityce
pouiyce oanau
wego spadku wydobycia węgła. W zrost
twórczości w mnych p o m n y c h gałęsię z^otrzebo- ły" i „paragrafy" — czy fantasma
liczby bezrobotnych w pierwszych tyzmch prcdukcp dobr spożycia, zwlasz- , W a krcdył6w w
ze zmmei- goria?
godn ach m arca wskazuje na to. że p ro  cza w przemysłach skórnym i odzieżo
szeniem się obrotów. Stosunkowo silny
Cóż... Tak się stać musiało. Przy
ces KURCZENIA SIE produkcji trw ał
wym, w których roznrary produkcji by
wzrost wk*adów w kasach oszczędno faktycznej dyktaturze budżet także
jeszcz- i w marcu. W gałęziach pro
ły dctychczas utrzymywane na zbyt wy
ści, (25 milj. zł- w ciągu nresiąca) nale staje się narzędziem dyktatury. P.
dukcji dóbr wytwórczych dał się w lu
sokim poziomie w stosunku do siln;e oży traktow ać jako zjawisko, związane z refćrent budżetu min. skarbu pos.
tym zauważyć dalszy silny SPADEK
gran!cronej ooiemności rynku. Ciężkie
uowst rżymywan em się ludności od do Hołyński (z BB.) w swem drukowaPRZEWOZÓW kolejowych przy zwię położecie rolnictwa dozna*o w drug'ej
konywania zakupów.
nem sprawozdaniu zażądał „dykta
kszających się objawach niewypłacalno połowie lutego i w p:erwszei oołow'e
W koniunkturze światowej są już no
tury" (dosłownie) ministra skarbu
ści, zwłaszcza w przemyśle metalo
m^rca oewnej n o n ra^ v dzięki PODNIE
wym.
SIENIU SIE CEN ZBÓŻ i trzody chle wne, słabe zresztą oznakv zapowiada nawet dla budżetów samorządo
Brak poważniejszych środków p ewych.
wnej. P o W o fre fpat-s^w e wsi pozosta jące ZŁAGODZENIE DEPRESJI
* *
O jakimkolwiek wpływie nieza
niężnych na sHnarsowanie ruchu budo
je jednak KRYTYCZNE, a dalsza zwyżleżnych czynników parlamentarnych
wlanego oraz ogólna sytuacja gospodar
Ocenę tej ,,oceny" podamy osobno.
na budżet, mowy niema. A BB., oczywiście, umie tylko „naczalstwu"
z ócz wy czytywać zamiary i po
słusznie głosować za wszystkiem.
Cytowałem na Dlenum ciekawą
książkę Jerzego Valois o bankruc
twie. finansów pod faszyzmem wło
STRAJK AKADEM CKI W SEW LLI
skim. Ale naród włoski wypowie
Paryż, 26 marca. (ATE). Donoszą z
Policja, wraz z żandarmerią, była nastu rannych. Wzburzenie wśród dzieć swej prawdziwej opinji nie
Madrytu, że podczas wczorajszych zmuszona do wzięcia szturmem bu sfer młodzieży akademickiej iest n ie może: „Pod dyktaturą włoską p a
rozruchów studenckich zginął jeden dynku wydziału medycznego, w któ zw y k le silne.
nuje obecnie taki sam porządek jak
Jako protest przeciwko postępo w kryminałach. Wszyscy są prze
policjant, zaś drugi odniósł ciężkie o- rym zamknęli się studenci.
W Sewilli wybuchnął uniwersytec waniu władz policyjnych jest zamie ciw; ale wszyscy zachowują ten po
brażenia.
Studenci stracili 4-ch zabitych i kil ki strajk protestacyjny. Doszło do rzone proklamowanie powszechnego rządek" (str. 111).
krwawych starć z policją. Jest kilku strajku akademickiego.
kunastu rannych.
Jesteśm y w Polsce powiedzmy to
otwarcie, — bez budżetu. Nic dzi
wnego — wobec znanej sytuacji po
litycznej i gospodarczej.
Jedyną naszą „wolnością" są —
luzy. Tak konstytucyjne i prawne,
jak też budżetowe!
NADZWYCZAJNA KONFERENCJA MAŁEJ ENT NTY
Kazimierz Czapiński
Paryż, 26 marca. (ATE). Dziennik zbierze się w najbliższym czasie nad- | kowanie się wobec sytuacji, wytwo„Oeuvre" podaje wiadomość, że na zwyczajna konferencja Małej Ententy. rzonei przez unję celną austro - nie
propozycję Pragi, lub Bukaresztu. Zadaniem konferencji będzie ustosun- miecką.
C. K. W.
niu danej kwoty, przewidzianej bu
dżetem. Weźmy powyżej przytoczo
ny przykład: stoi sobie w budżecie
ów (humorystyczny) 1 miljoo na bu
dowę szkół. Czy będzie „skompry
mowany?" Nie wiadomo — zależy
to od ministra. Wprawdzie p. mini
ster twierdził, że granice „kom
presji" nie są wielkie, bo główne
grupy wydatków są niejako , opan
cerzone", jak się wyrażają wszyscy
budżetowcy, i niemal nie podlegają
„kompresji"
(pensje urzędnicze,
wojsko, bezrobocie); wobec tego
pozostaje do operacyj , kompresyjnych", powiedzmy, 460 milj. — na
2,8 miliardowy budżet. Każdy je
dnak rozumie, że nawet, uwzglę
dniając to rozumowanie, granice
, kompresji" są bardzo znaczne. Co
zniknie, a co zostanie, — zadecy
duje minister skarbu, a może cały

CO M0WI INSTYTUT BADANIA K0NJUNKTUR
GOSPODARCZYCH I CtN 0 POŁOŻENIU POLSKI?

A K a d e m i c y h i s z p a ń s c y w w a lc e
o re p u b lik ę

P o z a w a rc iu n ie m ie c k o -a u s tria c k ie j
u n ii c e ln e j

AUSTRJACKI MINISTER MÓWI, ŻE U.NJA CELNA UZDROWI STOSUNKI GOSPODARCZE
Wiedeń, 26 marca (ATE). Na zebra
niu wszechniemców w Salzburgu austrjacki minister sprawiedliwości dr.
Schurff wygłosił przemówienie o unji
celnej i zaznaczył, że stanowisko
państw europejskich wobec tego ukła

du jest kamieniem probierczym ich
właściwych zamysłów wolłec projek
tów, zdążających do rozwiązania za
gadnień ogólno - europejskich.
Minister sądzi, że wprowadzenie w
życie austro - niemieckiej unji celnej

przyczyni się do gospodarczego uzdro
wienia Europy środkowej i do konso
lidacji całej Europy. Naród niemiecki
nie zaniecha nigdy walki o swą przy
szłość. która leży w połączeniu się
wszystkich szczepów niemieckich.

HERI0T TWIERDZI. ŻE UNJA ZAGRAŻA POKOJOWI, DEMOKRACJI I UMOCNI FASZYZM

Paryż, 26 marca (ATE). B. premjer
Herriot występuje na łamach „Ere
N ouvdle" w ostry sposób przeciwko
unji celnej między Austrją a Niemca
mi. Herriot formułuje 10 następują
cych zarzutów przeciwko układowi.
1) Protokół podkreślający charakter
regjonainy układu jest fikcją i fał
Związki zawodowe orzeczenia tego' szem. 2) A rt. 2-gi stwarza prawdziwą
nie przyjęły; a Centralny Związek P ra unję celną z jej wszelkiemi konse
codawców zastrzegł sobie oświadczenie kwencjami- 3) Francuzi byliby praw 
w tej spraw ie na piśmie.
dziwymi osłami, gdyby zapomnieli, że
umja celna prowadzi d i politycznej

hegemonji Niemiec. 4) Austro - nie
miecki protokół stoi w rażącej sprze
czności z organizacją pokoju i konso
lidacją Europy. 5) Niemcy staną się
elipsą z dwoma punktami środkowy
mi. 6) Rozciągną unję celną na W ę
gry. 7) Demokracja niemiecka będzie
prowadzona na pasku przez elementy
nacjonalistyczne i imperialistyczne.
8) Nacjonaliści niemieccy i austrjaccy zajmując tak agresywne stanowis
ko, liczą na słabość pewnych państw.
9) Zarówno demokracja niemiecka,

jak i pokój, są w równej mierze zagro
żone przez unję. 10) Nadszedł czas,
aby wyjaśnić, czy polityka genewska
ma być stosowana, czy też pod jej
płaszczykiem mają być tworzone blo
ki o celach niezgodnych z zadaniami
Ligi, jak obecny protokół unji celnej
pomiędzy Austrją a Niemcami. Wy
stąpienie HerrioU jest tembardziej
charakterystyczne, że należy on do
liczby najgorliwszych zwolenników
porozumienia francusko - niemieckie
go-

Dalszy ciąg posiedzenia C. K. W. P.
P. S. odbędzie się w piątek, <łn. 27 mar
ca, o godz. 10 r. w lokalu ZPPS. w
Sejmie
SEKRETARJAT GENERALNY.

WIĘŹNIOWIE W POLSCE
W edług danych urzędowych liczba
więźniów w Polsce wynosiła na dzień 1
stycznia r. b.
30.219 osób,
z tego około 10.000, pozostających »od
śledztwem.

ZIELONY SZTANDAR
Na posiedzeniu Naczelnego Komitetu
Wykonawczego Stronnictwa Ludowego
postanowiono wydawać tygodnik p. t
„Zielony Sztandar". Redaktorem tygo
dnika będzie b. marszałek Sejmu Mar
Cd Rataj,
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Charakterystyczna sprawa

DZIWNA HISTORJA
W N0W0-ŚWIĘCIAN

Rozmaicie ludzie zm ieniają prze
(Od naszego korespondenta).
konania; niekiedy na wesoło, niekie
Z SALI SĄDOWEJ
Komitety obchodu imienin marsz. Pił.
d y na smutno; niekiedy głośno i uro
osobietą Wdeptali w błoto jego świętą
sudskiego postanowiły wmurowywać
Sąd Okręgowy w Częstochowie roz stosowane z calem okrucieństwem. J e 
czyście, niekiedy cichaczem... Jeżeli
wiarę że nic jest bydlęciem ani niewolni
patrywał przed trzema dniami sprawę o den z posterunkowych mówił w czasie
na stacjach kolejowych dyrekcji w leńchcecie, opiszą W am pokrótce, ja k
kiem. ale człowiekiem może złym, a może
skiej kolei państwowych tabixie pa
wyglądają odnośne ,,procesy" nie pobicie aresztowanych przez policję. katowania: „Co ja będę sob'e rękę zry
tylko skrzywdzonym przez lot. Tej wiary
We Wrzosowej powiatu Częstochow wał, wezmę bykowca to się przyznasz".
miątkowe ku jego czci.
tyle dziejowe, ile psychologiczne.
w człowieka — ciągnął dalej oskarżyciel
W Nowo - Święcianach postąpiono
SPO SÓ B P IE R W S Z Y — .E W O  skiego wymuszali dwaj posterunkowi P. Prokurator żądał surowej kary dla opubliczny — w możność jego rozwoju i
sobie bez większego wysiłku; jakiś
L U C Y JN Y 11; oto wzór form uły roz P. Ptak i Stanek zeznania biciem. Po skarźanych. Wziąwszy do ręki bat, któ
doskonalenia się nie wolno w nikim zabi
miejscowy „sanacyjny" gorliwiec zaku
wojow ej zgodnie ze spostrzeżeniam i dejrzanego o kradzież gołębi niejakiego rym katowano poszkodowanych mówił
jać
a zwłaszcza w przestępcy. Dlatego
Ujma
sprowadzono
na
posterunek
P.
P.
prokurator:
Michała Luśnż:
pił za 3 zł. starą marmurową tablicę,
funkcjonariusz państwowy, który bije bez
i tam posterunkowi bili go batem, ople
pozostawioną gdzieś przez Niemców
1) jestem socjalistą; 2) jestem
„to jest ten oto bat. którym w 1930 r.
bronnego, uwięzionego obywatela jest
cionym w sznur,, zakończony ołowianą
podczas ich odwrotu z Wileńszczyzny
t,także" socjalistą; 3) jestem „socja kulą. Pod wpływem razów Ujm, który i
chłostano obywateli Rzeczypospolitej tej
sam przestępcą, jego przełożony, któryby
w r. 1918; Komitet tablicę odkupił za
listą" z poprawkam i; 4) uznają So
samej Rzeczypospolitej, która już tyle
to tolerował byłby jeszcze większym
przedtem przyznał się do kradzieży, po
45 zł., polecił wykonać w tymże mar
cjalizm , jako ideał, ale Życie nieste- twierdził na żądanie policji, że gołębie
wieków temu gwarantowała: neminem
przestępcą, a właściwy prokurator, któ
murze napis: „Wskrzesicielowi Polski",
captivabimus nisi furę victum. Nie waham
ty...; 5) Socjalizm — to utop ja; 6) je  kradł z niejakim Zwolskim. Było to je
ryby tego przestępstwa nie ścigał z cala
się
stwierdzić
—
wvwodri!
prokurator,—
i.,
nastąpiła uroczystość.
stem przeciwnikiem Socjalizm u; 7) dnak
surowością
złamałby
przysięgę
służbową,
nieprawdą i sąd uniew-nnił
że oskarżeni popełnili iedno z najnicmo.
socjaliści — to agenci żydow scy albo Zwolsk ego od zarzutu kradzieży. Prze
Były już mowy; wszystko zbliżało się
że stać będzie na straży prawa. Ten bat
niniejszych przestępstw, jakie istnieję nie—
dla odm iany — agenci niemieccy. prowadzone śledztwo wykazało, że iku końcowi, gdy raptem wyrwał się
leżący dziś na stole sędziowskim nie świ
tylko w przepisach prawa, ale w sumieniu
SPO SÓ B D R U G I — „REW O LU  stotnie na posterunku P. P. we Wrzo
stał tylko nad Ujmem i Zwolskim we
..niezręczny" uczestnik:
społeczeństwa. Bodąc sami uzbrojeni znę
C Y J N Y " przedstaw ił kiedyś, za gór sowej stosowane było bicie na szeroką
Wrzosowej, lecz świstał nad całą Polską.
„Cóźeście panowie zrobili za pośmie
cali się nad bezbronnymi. Złamali gwaran
nych i chmurnych lat młodości, W in skalę. Odnaleziono kilka lin drucianych,
Wszyscy ludzie uczciwi wstydzili się, gdy
wisko? Toż to tablica, która była tabli
cję bezpieczeństwa udzielona przez Pań
cen ty R zym ow ski; bywają, mianowi okutych żelazem i batów, i złożono je
słyszeli poświst tego bata z ołowianą ku
cą pamiątkową, ufundowaną dla carskie
stwo więźniom. Popełnili coś w rodzaju
lą. I o ten wstyd i ból wszystkich uczci
cie,
ludzie, których
um ysłowość sądowi, jako dowody rzeczowe.
go pułkownika za gnębienie Polaków!".
znęcania się nad jeńcami, którzy wywiesili
wych ludzi w Polsce, o krzywdę wyrządzo
przypom ina m aszynę; nastawisz j ą '
Nastąpiła, rzecz jasna, konsternacja.
Na ławie oskarżonych zasiedli poste
przedtem białą chorągiew. Przez czyn ich
ną całej Rzeczypospolitej, — tak zakoń
w pew nym kierunku — ivali, pądzi, runkowi Ptak i Stanek, oskarżeni o wy
Kazano tablicę odmurować, i — rzeczy
społeczeństwo
stało
się wiarołomne.
czył swe przemówienie prokurator — wiście, na odwrotnej jej stronie ukazał
gniecie, z im petem , z tupetem , z sza muszanie zeznań. Rozprawie przewo
Przez bicie aresztantów wyrządzili nadto
oskarżam was Panowie posterunkowi".
łem ; nastawisz ją w kierunku wrącz dniczył sędzia Nierubiszewskj, w skład
się napis ku czci owego pułkownika*.
wielką szkodę wymiarowi sprawiedliwo
odwrotnym — tok samo wali, tak sa komoletu wchodzili sędziowie: HrasiObecny.
ści. Sędzia bowiem mając wątpliwości
Po przemówieniu obrońcy Paciormo pądzi, tak samo gniecie, z im pe mowicz i Przepióra. Oskarżał prokura
czy zeznanie wymuszono czy też nie -a
kowskego sąd udał się na naradę, po
tem, z tupetem , z szałem , tylko.., a- tor dr. KarnioL Obronę wnosił adw. Pawyrokuje z reguły na korzyść oskarżone
czerń ogłosi wyrok skazujący posterun
kuratnie naodwrót; byle znalazł sią ciorkowski.
go. Ale czynem swym pooełmli oskarżeni
kowego Ptaka na 2 miesiące więzienia i
DOMAGAJA SIĘ UMOWY
ktoś, komu człow iek - m aszyna uleg
rzecz o wiele gorszą. Ponfżwlt godność
Świadkowie potwierdzili bicie aresz
uniewinniający posterunkowego Stanka.
ZBIOROW EJ
nie w momencie nastawiania.
towanych Ujma i Zwolskiego batami,
człowieka w Polsce. Pohańbili jego cześć
Obrana zapowiedziała apelację.
Ogólne zebranie pracowników szpi«
SPO SÓ B T R Z E C I — „O STRO Ż
talnych Związku Prac. Kom. i Inst. UN Y ; cała sztu ka w tym , by dobrze \
żyteczności Publicznej w Polsce, Od
obliczyć pamiąć ludzką; człek wpa
dział Warszawa II odbyte w dniu 24
kow ał sią lekkom yślnie w obroną
t>
; NIEMĄDRA „TAKTYKA
marca 1931 roku uchwala:
spraw y przegranej, n aprzyklad —
Po zapoznaniu się z projektem zasze
pow iedzm y — „orjentacji austrjacBrukowa prasa ..sanacyjna” zrobiła z !
regowania uchwalonym przez Magistrat
kiej“ czasu w ojny; człek był w tedy
podróży powrotnej p. marsz. Piłsnd„mążem starw "; chadzał powoli i do
skiego na kontrtorpedowcu ,,Wicher" j i wprowadzonym w życie od dnia l
stojnie; m iewał ruchy arystokratycz
jakiś zgoła niezwykły „problem" z „od kwietnia r. b. uznać:
1) Zaszeregowanie za narzącoue i nie.
ne i wym ow ne; uśmiechał sią kącika
gadywaniem" kierunku jardy ze szezeKAPITAN-PILOT
korzystne dla pracowników, wobec tego
m i ust; cedził słówka: ,,właśnie ura
gółowemi ,,analizami", dokąd marsz.
zebrani uważają to za zlo przejściowe i
d ziliśm y z Ksiąciem... w czoraj wi
Piłsudski jedzie: czy na południe, czy
dążyć
będą do ustalenia warunków pła
o d s z e d ł d o b r o w o ln ie o d ż y c ia , p o z o sta w ia ją c
działem tego poczciwego ministra
na północ? czy do Gdyni, czy do Pa
cy i pracy na podstawie umowy zbioro
dworu... cesarz zainteresow ał sią..,.;
ryża? i t. d., i t. p.
p o s o b ie ż a l n ie u tu lo n y .
wej, a nie dekretu Prezydenta.
czasami słów ka brzm iały surowo:
Pp. dzienn:karze „sanacyjni" nie zda
2) Zebrani domagają się kategorycznie
,,niew czesny i spóźniony jakobinizm
ją sobie widocznie sprawy z tego, te
Wyprowadzenie zwłok z kostnicy szpitala Ujazdowskiego
od
Magistratu m. st. Warszawy, o ile za
sankiulotów... racja sta nu'.... A n o ,
to wszystko zaczyna wyglądać napraw
szeregowanie liczy się od dnia 1 kwiet
w yszło inaczej. C złek zniknął; pona cmentarz Ewangelicki odbędzie się w sobotę, dnia 28 marca
dę śmiesznie Nikt na świecie nie potra
nia r. b. — wypłacenia pensji w dniu 1
prostu zniknął; ja kg d yb y go zdm ufi zrozumieć, dlaczego zrobiono „tajer. b. o godzinie 10-ej rano.
kwietnia r. b., jako oficjalistom miejskim.
chniąto; w czoraj jeszcze siedział tu,
■ mnicę stanu" z powrotu do kraju marsz.
3) Zebrani wzywają Zarząd Związku
na tym fotelu, a dziś ani słychu; m ija
: Piłsudskiego; jeśli zaś Rząd rzeczywiś
do
przypilnowania, aby przez zaszerego
PRZYJACIELE.
rok; m ijają trzy lata; m ija osiem lat;
cie nie wie, dokąd jedzie minister spr.
w a n i nikt z pracowników, a szczegól
ani słychu; arm aty „m ajow e '* grają;
wojskowych, — w takim razie „ścisły
niej dniówkowych, nie został pokrzyw
jego niema; jeszcze parą lat; p a trzy
związek" tego Rządu z marszałkiem
dzony materialnie i przez zwalnianie s
m y: idzie! dalibóg on! dalibóg taki
widocznie wcale nie istnieje. Trzebaż
pracy dla przyjmowania na niższą płacę.
stan! i znowu „mąż stanu*; i znowu
warńa godną demagogią sejmową.... konania... Rozmaicie zmieniali, roz mieć jakieś poczucie śmieszności...
4) Zebrani protestują przeciwko wyma
d ostojny; chadza powoli; ruchy ary m ój łaskawco, trzeba mieć trochą ta maicie zmieniać bądą. A m oże ju ż
Obs.
wiania pracy w całym szeregu szpitali
stokratyczne i w ym owne; uśmiecha ktu; trzeba umieć zaoom łnać"...
czas, by „ A rchiw ista" siągnął do p y
pracownikom dniówkowym na 1 kwiet
sią kącikam i ust; cedzi słówka: „wła
RADA MIEJSKA
SPO SÓ B C Z Y /A R T Y — „C YN I łem pokrytych archiwów, by p rzy j
nia r. b., uważając ,że to jest wyzysk w
śnie uradziliśm y z ksiąciem... wczo C ZN Y"; stolik w knajpie: butelka
rzał sią im przez krzyw e zwierciadło
Sprawozdanie z wczorajszego posie
postaci obniżania wartości pracy i oraj w idziałem tego poczciwego puł czystej
rzeczywistości?
wyborowej; kłąby dym u;
świadczają, że bronić będą pokrzywdzo
dzenia Rady Miejskiej podamy w ju
kownika...
m arszałek zainteresował strząpy rozm owy: „ja jestem , brachu,
trzejszym numerze
nych wszystkiemi rozporządzalnemi środ
a r c h iw is t a .
_«
••
aą...
kami, aż do strajku włącznie.
człow iek objektyw ny; mnie, brachu,
Przechodzień stanął
zdum iony: w szystko jedno, kto pobił bolszewi
Czy wiesz, że w każdym U R Z Ę D Z I E
„panie, przecie w siedem nastym ro ków; Piłsudski? Haller? cud nad Wi
ku..." C złek spogląda ze zgorszonym słą? szary żołnierz? jak sobie chcesz,
P O C Z T O W YM można się Wh ww ^
POKWITOWANIA
w yrazem oblicza: „mój łaskawco, ła brachu; ja jestem , brachu, człowiek
NA
POMOC DLA WIĘŹNIÓW
UBEZPIECZYĆ NA ŻYCIE
*1 1
skawe a bodaj me rozumie racji sta bezstronny; dawai, brachu, forsą"...
POLITYCZNYCH.
nu, niew czesny i spóźniony jakobi
*
(bez badania lekarskiego) w
Sekcja Mechaniczna ZZK. Koła Ko*
nizm sankiulotów, w sparty o pożałoRozmaicie ludzie zm ieniają prze
wel złożyła w C. K. W. PPS. 50 złotych.

PRACOWNICY MIEJSCY

JERZY ROKOSSOWSKI

DUBNOW - ERLICHOWA.

zwierza się ze swoich zmartwień.

W ś r ó d „ n i e d o b r y c h ” d z ie c i
WRAŻENIA Z PORADNI
Te luźne notatki nie mają w sobie nic
zmyślonego. Starałam się możliwie naj
ściślej opisać zaobserwowany przeze
mnie mały odcinek rzeczywistości. Myl
nie sądzimy, że literatura zwykle zgęszcza barwy, uogólnia: o ileż w rzeczy
samej bardziej wymowną, skondensowa
ną jest rzeczywistość! Ma się rozumieć
1— dla tych, kto umie patrzeć w oczy
prawdzie i nie lęka się czyntt.
**

♦

Małym odcinkiem życia, o którym
chcę mówić, jest biały czworobok po
koju — gabinet Poradni Pedologicznej
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Przy
szłam tam po raz pierwszy, jako gość,
korzystając z uprzejmości kierowniczki
Poradni, d-ra Zofji Rozenblumówny.
Przychodziłam potem niejednokrotnie
z własnego popędu — słuchać, uczyć
się, wzruszać się, myśleć. Przewijały się
przede mną postacie dzieci i podlotków,
przeważnie ze środowiska biedoty wiel
komiejskiej. Spotykałam tu dzieci za
niedbane i czysto ubrane, wątłe i silne,
lękliwe i zuchwałe, niedorozwinięte i
bardzo inteligentne. Codziennie prawie
w godznach przyjęć wre życie w małej
poczekalni i w gabinecie poradni: przy
chodzą chłoocy i dziewczęta, skierowa
ne przez nauczycielstwo, przez Sądy
dla nieletnich, przez rodziców; trerzadko zdarza się także, że dzieci, utrzymu
jące stały kontakt z Poradnią, same
przyprowadzała kolegów. Każde dziec
ko ma tu swoje „dossier", swoją tecz
kę, która zawiera rezultaty badań i da

PEDOLQGIGZNEJ

ne biograficzne, zebrane z największą
skrupulatnością przez pracowników Po
radni.
Nie tylko dzieci zresztą są stałymi
gośćmi białego gabinetu. Przychodzą
często i rodzice, zwłaszcza matki, ko
biety z ludu, o twarzach zoranych przez
troskę. Słyszy się tu proste opowieści o
twardem, ciężkiem życiu codziennem.
W domach — ciasnota, brud, pijaństwo,
fanatyzm, bijatyka, rozpusta: wszystko
to dławi dziecko, obrzydza mu dom,
wyrzuca go na ulicę. Ulica, zgiełkliwa,
ponura, brudna ulica żydowskiej dziel
nicy albo robotniczego przedmieścia
bierze dziecko w swoje szpony — uczy
go n:ebezpiecznych zabaw, przedwcze
snych uciech płciowych, rozmaitych
form występku . „U nas nie można nie
kraść, bo na Targówku wszyscy kra
dną", — mówi spokojnie i rzeczowo
przemiły chłopak, który przy pomocy
Poradni stara się zwalczyć w sobie cie
mne pokusy ulicy. Prosta droga prowa
dzi dzieci ulicy — i często dzieci naj
bardziej zdolne, energiczne, impulsywne
— do sądów dla nieletnich.
Nie jest rzeczą łatwą — przyciągnąć
do Poradni dziecko, wychowane na uli
cy. Przychodzi zrazu niechętnie, patrzy
nieufnie, odpowiada na pytania krótko,
ponuro: „co tu — policia czy sąd, że się
o wszystko pytają?" Potem przyzwy
czaja się. przychodzi z własnego popę
du, opow:ada chetnie j dużo. prosi o ra
dę, o książkę, o b:let do kina (jeżeli mo
żna, na taki film, gdzie są kowboje),

Przed lekarką stoi chłopak 9-letni. w
poniszczonem, ale czystem paletku. Pa
trzy spodełba, ruchy nerwowe; niepo
strzeżenie skubie rękaw matki, bladej
kobiety o zmęczonych, głęboko zapa
dniętych oczach. Matka jest zafrasowa
na: może pani doktór poradzi, co zroJ bić z Karkiem: staje się coraz bardziej
! nerwowy, niezrównoważony, w nocy
nieraz zrywa się z łóżka, krzyczy i pła
cze przez sen; uparty, źle się uczy, bru
dzi kajety, impertynencko odpowiada
ojcu. bije się ze starszym bratem.
Chłopak potwierdza: „tak, biłem się
I wczoraj z Wackiem, rzuciłem w niego
kałamarzem". I na pytanie: „a jak my
ślisz. kto jest lepszy — Wacek czy ty?"
odpowiada z przekonaniem: „no chyba
że Wacek lepszy".
Ooow:eść matki o warunkach domo
wych tłomaczy aż nazbyt wymowmie
nerwowość chłopca. Ojciec jest nałogo
wym alkoholikiem; gdy wraca po pija
nemu do domu bije żonę i dzieci, tłucze
naczyn-a. wstrętnie wymyśla, denrawuje
starszego syna, „uświadamiając" go o
sprawach seksualnych w sposób ordy
narny. Gdy Kazio był mały, matka czę
sto w nocy wynosiła kołyskę do sieni,
obawiając się. że pijany mąż zamorduje
dziecko. Kazio ojca nie znosi; gdy wi
dzi go powrracaiącego z fabryki, mówi
do matki: „o, idzie już ten awanturnik,
ten gałgan”. Matkę kocha ogromnie,
bardzo pragnąłby pojechać na kolonię w
leme. ale pomeważ kierowniczka Pora
dni tłomaczy mu. że matka nie będzie
motfła z nim pojechać, zrzeka się wy
jazdu.
A oto inny chłopak — jedenastoletni
Eliasz B. Mały. zgarb:ony, żółto blady,
w wylatanej czarnej kapotce. Skierowa
ny został do Poradni przez nauczyciela

chederu *) i przez Kasę Chorych. Mówi
wyłącznie po żydowsku; ojciec jego jest
: drobnym handlarzem. Chłopak od szó
stego roku życia chodzi do chederu;
przes:aduje tam od 9-ej rano do 4-ej po
południu. Chederu nie znosi, często wagaruje, wałęsa się po ulicach, po pod
wórzu. Rodzice go biją, ojciec mocno
wali pasem, „ażeby wybić len:stwo".
Matka wzdycha. Mąż grozi, że go zabi
je. „bo niewiadomo co z niego wyro
śnie".
Drogą pytań udaje się ustalić, że
upór chłopca ma swoją logikę. Mały
Eliasz, nienawidzący nauki chederowej, ma jedną namiętność: lubi piło
wać drzewo, heblować, wycinać. Prze
chowuje ciągle pod łóżkiem kawałki
drzewa, znalezione na podwórzu. Ten
jedenastoletni ponury chłopak ma określony cel w życiu: chce za wszelką
cenę zostać stolarzem. I w tern tkwi
uzasadnienie walki jego z rodzicami:
Ojciec chce zrobić z Eliasza chasyda,
ale on chasydem być nie chce, bo
„chasyd nie może być stolarzem..."
Nie mniej smutne jest dzieciństwo
innego chłopca żydowskiego, trzyna
stoletniego Dawrida K., którego skiero
wał do Poradni Sąd dla nieletnich. Da
wid stanął niedawno przed Sądem oskarżony przez dziadka o kradzież
pieniędzy z domu i złe prowadzenie
się.
Dawid jest synem dorożkarza; oj
ciec jego od trzech lat siedzi w wię
zieniu. Dzieci utrzymuje matka, która
trudni się handlem ulicznym. Chłopiec
mieszica z matką i małym braciszkiem
u rodziców ojca. Gnieżdżą się na stry
chu; ciasnota, zaduch; Dawid śpi ra
zem z matką i trzyletnim bratem. W

I

*) Wyznaniowa szkoła żydowska.

tym samym lokalu mieszkają dziadek,
sparaliżowany, nawpół obłąkana bab
ka i staruszka — sublokatorka, umy
słowo chora. Dziadek zmusza chłopca,
ażeby się dużo modlił, chodził do bóż
nicy; chłopiec pragnie ruchu, towarzy
stwa rówieśników; gnębi go koniecz
ność przebywania wśród ludzi sta
rych, chorych, ciągle zrzędzących, po
nurych. Ucieka na ulicę, wałęsa się z
chłopcami, gra z nimi w karty; gdy
wrraca w nocy, matka go bije, nie daje
jeść, wryrzuca z łóżka, tak że on czę
sto sypia na podłodze albo na scho
dach. Chłopiec złości się, nie kłóci się
z matką, tylko płacze.
Dawmiej, kiedy ojciec był w domu,
Dawid chodził do szkoły, nieźle się uczył; matka zabrała go, oddała do
pracy; Dawid pracował u rzeźnika, ale
tam niesprawiedliwie posądzono go c
kradzież. Chłopiec chce się uczyć,
bardzo lubi czytać żydowskie książki.
Szykany ze strony dziadka tłomaczy
rozumnie: .,on się gniewa, bo nie umiał
swego syna dobrze nauczyć, teraz mnie
chce uczyć”.
Dzieci żydowskie i polskie żyją na*
ogół w całkiem odmiennych warun
kach. Chaimek z Franciszkańskiej 'Stasiek z Marymontu inne mają wra
żenia dzieciństwa. Ale i w polskiem i
żydowskiem
środowisku niezmienna
pozostaje rzecz zasadnicza: ślepe, tę
pe okrucieństwo dorosłych, gnębio
nych przez nędzę, w stosunku do dzie
ci. Brutalność ojca — alkoholika tak
samo łamie duszę dziecka, jak ślepy
upór ponurego fanatyzmu. Krzyk o
wyzwolenie dzieci bije ze wszystkich
szpar naszej straszliwej rzeczywisto
ści.
(Dokończenie nastąpi).
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Do w a l k i z a l k o h o l i z m e m

Mowa sen. tow. Stefana KopcifisKiego wygłoszona w Senacie
podczas dysRusji „antyalkoholowej**
NĘDZA — PRZYCZYNA ALKOHOLIZ
MU.
Jeteli w tak licznem gronie zjawiamy
się dzisiaj na tej oto trybunie, jeżeli z
klubu, który mam zaszczyt reprezento
wać, mówię już jako drugi, to w tern
niema nic dziwnego, bowiem szerokie
warstwy ludności polskiej, te masy, któ
re są podstawą i większością narodu, a
które my tutaj reprezentujemy, te war
stwy ustawa obecna interesuje z tego
względu, że alkoholizm, jako niebezpie
czeństwo, dotyka je najbardziej. A dzie
je się dlatego, że przecież jedną z przy
czyn alkoholizmu jest nędza. Człowiek,
który przy pracy nie może spożyć gorą
cej strawy, którego życie składa się tak,
że musi czemkolwiek i w jakikolwiek
sposób wyrwać się ze strasznych wa
runków życia, nieświadomie sięga po
kieliszek alkoholu, który pozornie daje
mu energję, moment upojenia. Jest on
nieświadom tego, że jest to chwilka, po
której następna będzie wymagała dru
giego, trzeciego i czwartego kieliszka.
Te warstwy najuboższe są narażone
na niebezpieczeństwo alkoholizmu tak
że i dlatego, że wśród nich są niestety
szeroko rozpowszechnione rozmaite
przesądy, mówiące o tem, że alkohol
jest rzeczą zdrową, że alkoholem leczy
się takie i takie choroby. Wiemy, że na
wet dzieciom daje się alkohol po to, aby
podtrzymać ich siły.
„NAPIWEK", „NA WÓDKĘ".
Do tych warstw najuboższych, wartwy oświeceńsze. warstwy panujące idą
z alkoholem, jako błogosławieństwem i
nagrodą. Przecież u nas częstuje się al
koholem w dowód wyróżn;en:a człowie
ka: dajemy „napiwek", dajemy na „wód
kę", to jest rzecz szeroko w naszem
społeczeństwie uznana.
NISZCZENIE KULTURALNYCH
INSTYTUCYJ.
W' czasie debaty budżetowej mieliśfcy możność przekonania się, że Rząd z
tych czy innych powodów musi czy chce
— trudno mi roztrzygnąć — ograniczać
środki zarówno na szkolnictwo i na oświatę pozaszkolną, która w dziedzin-'*
walki z alkoholem, gra przecież dutą
rolę. Gdy spojrzymy na życie teraźniej
sze, to czy widzimy dostateczną opiekę
nad robotniczemi instytucjami oświatow.,
czy widzimy przychylność dla nich, czy
raczej nie widzimy pewnej chęci znisz
czenia, a ieżeli nie zniszczenia to osła
bienia tych instytucyj, jeżeli są politycz
nie niewygodne.
Wezmę dla przykładu jedną instytu
cję, o której tu już miałam zaszczyt mó
wić, a która zawsze spotyka się z pe
wnym ironicznym oddźwiękiem z tych
ław. Czy ta instytucja nie była źródłem
wychowania antyalkoholowego robotni
ków, kiedy sami robotnicy brali udział
w lecznictwie, stykali się z kwestami
związanemi z temi rzeczami i kiedy mo
gli budować pewne instytucje bezpośre
dnio zwalczające alkoholizm oraz insty
tucje kulturalne, które zawsze są wro
gie alkoholizmowi?
ALKOHOL JAKO RADOŚĆ ŻYCIA.
W przeszłej kadencji z tego miejsca
słyszałam bardzo poważnego człowie
ka, mówiącego: „jeżeli odebrać alkohol
ludzkości, to znaczy odebrać jej radość
ż y c i a P r o s z ę Panów, rozumiemy, że
radość życia jest każdemu człowiekowi
potrzebna, aby wyjść z rzeczywistości
— ale dla nas tą radością życia jest co
innego, n:e alkohol. My szukamy tej ra
dości w książkach, w muzyce, w śpie
wie, w koncertach, w teatrach, w zaba
wkach ludowych, a nie w alkoholu. Pod
niesienie kulturalnych wymogów duszy
mdzkiej, to iest najskuteczniejsza obro
na przeciwalkoholowa. Ale nasze po
czynania pod tym względem są jeszcze
bardzo skromne i dlatego trzeba szukać
innych środków ograniczenia alkoholu.
f u n d u s z p r z e c iw a l k o h o l o w y .
Przy sposobności chciałbym
parę
sow powiedzieć 0 funduszu przeciwal° “° owym, który rok rocznie ma do
rozporządzenia Minisierjum Spraw W e
wnętrznych i jego Departament Zdro
wia.
d p. Dyrektora Piestrzyńskiego
s ysze ismy, w jaki sposób ten fundusz
jest używany. Mnie się zdaje, te pra
wodawca, ustanawiając ten fundusz,
miał na oku propagandę anty alkoholiz
mu, propagandę wszystkich tych środ
ków, które są bronią przeciw alkoholo
wi. Uważam, że przenaczanie coraz
większych funduszów na cele lecznicze,
a nawet, jak obecnie, na cele naukowe,
na cele badan alkoholowych, jest nie
właściwym sposobem użycia tego fun
duszu. Wszystkie instytucje kulturalnooświatowe, są instytuqami przeciwal•o o owemi. Wszystkie one powinnv
iny
by. równomiernie wspomagane przez
tez I
ten fundusz, bo one są odtrutką
al- I

kohol. Są wypadki, że pewne instytucje
dostają pomoc literalnie w ciągu paru
godzin, podczas gdy inne instytucje nie
dostają wcale, albo muszą bardzo długo
o ten fundusz zabiegać.
ZALETY USTAWY 1920 R.
Pan referent mówił nam dzisiaj, że al
koholizm nie da się ani zniweczyć, ani
ograniczyć zakazami i usiawami. My jei steśmy wogóle przeciwnikami zakazów;
. wiemy, że to nie jest środek prowadzą
cy do celu, i to nietylko w tej dziedzi
nie. Ustawa z r. 1920 nie była zakazem,
i ale przeciwdziałała sposobności robie
nia, jak to się mówi, złodzieja; przeciw
stawiała się możności posiadania alko
holu pod ręką, a robiła to w ten sposób,
że ograniczała procent alkoholu, ogra
niczała :lość nrejsc wyszynku, wreszcie
dawała możność wprowadzenia zakazn
tym gm;nom. które chcrały ten zakaz
wprowadzić. Panowie mogą powiedzieć,
że ilość mieisc nie stanowi o ilości pi
cia. Ale uważam, i każdy z Panów mi
to przyzna, że im mniei miejsc, tem
mn:ej sposobności do p:cra. A wreszcie,
naiważnieisze. że ta ustawa nie Dozwa
lała korzvstac z alkoholu w tych mo
mentach, kiedy ludność nrała do tego
naiwięcej czasu i sposobności. I to było
może jej największą zaletą.
OBOSTRZYĆ KARY!
Panowie motywują konieczność zmia
ny ustawy niemożnością jej wykonania.
Moja koleżanka, sen. Kłuszyńska nara
ziła się na uwagę, kiedy dziwiła się te
mu, że Rząd nie może sobie dać rady z
nadużywającymi ustawę antyalkoholo
wą. Ta motywacja nie jest zupełnie
szczera, bo wykonanie ustawy było mo
żliwe.
Pan referent wskazywał, że ogran.czenie miejsc sprzedaży, czy też nieograniczenie plebiscytów stwarza tajne
fabryki alkoholu i przez to naraża
Skarb na straty. W takim razie jest inna
droga, mianowicie należało obostrzyć
ustawę, ścigającą tych, którzy popełnia
ją przestępstwa lub z nową taką ustawą
wystąpić.
WZGLĄD POLITYCZNY I WZGLĄD
NA ZDROWIE.
Największą trudność według Panów
budzi zakaz niedzielnej sprzedaży alko
holu. Powiada się, te policja i władze
nie są w stanie zapobiec niedzielnemu
wyszynkowi. Ja bardzo rzadko i z ko
nieczności tylko bywam w restaura
cjach w niedzielę, ale zawsze rzucały
mi się w oczy filiżanki napełnione alko
holem. Gdybym miał władzę, to bym
je uniemożliwił odrazu: czy to jest tru
dne? Jeżeli porównamy sprawność po
licji w innym kierunku, chociażby tę,
te potrafiła wiedzieć, ile razy chodzą
goście do mnie prywatnego mieszka
nia, co jest znacznie trudniejsze, bo to
nie jest miejsce publiczne, to zdaje mi
się, że nie trudne było wyśledzenie
szynkowania w niedzielę, co się dzieje
zupełnie otwarcie.
Pan Składkowski, będąc Komisarzem
Rządu, po pewnym okresie czasu potra
fił zapobiec niedzielnemu wyszynkowi,
ale wtedy miał powód polityczny. Tak
utrzymuje p. referent. A więc gdy był
powód polityczny, to na pewien okres
czasu potrafiło się ograniczyć spożycie
niedzielne alkoholu! A przecież pierw
sza próba była o wiele trudniejsza! Ale
gdy chodzi o wzgląd na dobro i zdrowie
narodu, to poEcja nie jest w stanie za
pobiec niedzielnemu wryszynkowi.
NIEWYKONYWANIE USTAW DEMORALIZUJE ADMINISTRACJĘ.
Pan Referent powiada, że kiedy us
tawy się nie wykonywa, to demorali
zuje się admkrstracja i trzeba z tem
skończyć, żeby administracja, patrząc
na niewykonywanie jednych ustaw, me
przyzwyczaiła się do niewykonywania
innych ustaw. Ale skąd nagle to sumie
nie, tak czułe na niewykonywanie us
taw? Ileż to ustaw u nas się nie wyko
nywa? Ile to ustaw się łamie i ten
funkcjonariusz administracji patrzy, a
pawet współdziała w tem i naraz Pano
wie przychodzą, że trzeba z tem skoń
czyć, bo funkcjonarjusz administracji
przy wykonywaniu ustawy antyalkoho
lowej się zdemoralizujet To jest niesz
czere! Albo się stoi na gruncie prawo
rządności zawsze i wszędzie, albo się
nie używa takich pretekstów praworzą
dności wtedy, kiedy trzeba dobroczyn
ną, moim zdaniem, ustawę uchylić.
SPRZECZNOŚCI W JEDNYM
ARTYKULE.
Przejdę do ustawy, która nam zosta
ła przedłożona. Artykuł 3 w swoim po
czątku powiada: „zakazuje się sprzeda
ży i podawania napojów alkoholowych,
wymienionych w art. 2 A) w pociągach

oraz na całym obszarze zabudowań ko
lejowych, przystani statków i t. d. Ale
przychodzi druga połowa: „z wyjątkiem
wagonów restauracyjnych i bufetów
stacyjnych w godzinach, które określi
rozporządzenie wykonawcze". Pytam
się, gdzie miałby być jeszcze alkohol
sprzedawany? Czy roznoszony w kie
liszkach po wagonach? Czy na peronie
miałaby być częstowana publiczność?
Jeżeli w wagonach restauracyjnych i w
bufetach na staqach może być sprze
dawany, to cała pierwsza połowa traci
znaczenie. To samo jest z innymi arty
kułami.
ZŁAGODZENIE KAR.
P. referent twierdził, że kary są w
nowej ustawie podniesione. Tu muszę
być sprawiedliwy, że jedno przestęp
stwo zostało istotnie sprecyzowane ja
sno, to jest przestępstwo wydawania
alkoholu na kredyt. Panowie inicjatoro
wie tej ustawy to przewidzieli, co było
luką w poprzedniej ustawie. Ale jeteli
chodzi o inne kary. to proszę porównać
z ustawą poprzednią. Trudno mi jest
przeliczyć marki na złote i porównać
kary pieniężne, lecz kara aresztu, która
tam obowiązywała w wypadku pierw
szym 2 miesiące i w drugim wypadku 3
miesiące, to w nowej ustawie obniżono

na 2 tygodnie i 3 tygodnie. To ni* jest wództwie na 115 uchwalonych plebiscy
podwyższenie kary, ale to jest zmniej tów wprowadzono zakazów tylko 5, a
szenie kary. I tu już p. referent nie mo zatem tam skrupulatność była do6yć
duża. Dla całej zaś Polski na 637 ple*
że tego usprawiedliwić niemożnością
wykonania, bo przestępca może posie- biscytów odrzucono 245. Dlatego uwa
czieć jeden miesiąc, już jest całkiem u- żam chęć powtórzenia plebiscytów za
chęć zniesienia zakazów.
chwytny.
A dalej kweetja odebrania koncesji.
Pan referent nam mówił o „osławio
W poprzedniej ustawie jeżeli dwukrot nym" Pruszkowie. Ja nie wiem, dlacze
nie przekroczono przepisy ustawy, kon- | go on ma być „osławionym". Pewnie,
cesja była odbierana. Teraz się daje że przy zakazach zawsze będą pewne
dyskrecjonalne prawo władzy admini nadużycia, zawsze ludzie będą się wy
stracyjnej — może być cofnięta, a może nosili gdzieindziej i t. d„ ale to nie jest
nie być cofnięta.
argument.
Gdzież tu jest zwiększenie represji?
NIESZCZERE REZOLUCJE.
Nie represji na pijących, na tych sła
W myśl tego, co powiedziałem, sta
bych, nieszczęśliwych, ale o represje na
tych, którzy do tego picia pomagają i wiam przedewszystkiem wniosek, aby
ustawę odrzucić i wzywam Rząd do
słabość ich natury wyzyskują.
przestrzegania ustawy z 1928 r. Jeżeli
POWTÓRNE PLEBISCYTY.
wniosek nie przejdzie, stawiamy popra
Dalej nowa ustawa zasadniczo utrud wkę. Wiemy zgóry, jaki będzie los tej
nia plebiscyt. Artykuł 25 mówi o prze poprawki. Panowie nam dają rezolucje.
prowadzeniu nowych plebiscytów w Otóż oświadczam, że za rezolucjami nie
tych miejscowościach, w których zakaz będziemy głosowali, ponieważ uważa
sprzedaży alkoholu został uchwalony.
my je za obłudne postawienie lcweatjL
Zdawałoby się, że te plebiscyty były Wiemy, że Panowie i Panie nie aą w
przeprowadzane pod niedostatecznym stanie się zdecydować, ale jestem prze
nadzorem władz, że władze patrzyły konany, że większość Panów z więk
przez palce i tam to uchwalali. Że tak szością punktów, które my referujemy,
nie jest, o tem mówi statystyka, która zgadza się, że Panowie są poruszeni w
powiada np. że w tarnopolskiem woje- swojej duszy, że ta ustawa nie powinna
być wprowadzona. Co Panów wiąże, cc
Panów krępuje, nie naszą rzeczą jest
dociekać. My nie mamy obowiązku ro
zumieć tyoh rzeczy. Ponieważ jednak
dukcji węgla, ani ucieczka kapitału zagra, to w duszy Panów jednak fermentuje,
nicznego, ani konieczność „parszywych" chcą Panowie to załatwić rezolucjami.
pożyczek, ani piramidy weksli, ani prze Albo się idzie w kierunku dobra ludno
chodzenie przedsiębiorstw i kopalń w ob ści, albo się też idzie w imię dobra, n o ce ręce na wieczne czasy, ani zastój na jem zdaniem, dochodów skarbowych.
Panowie wybrali tę drugą drogę. Wy
kolejach, ani słabnący ruch w porcie Gdyń
skim, ani groźba deflacji, ani stabilizacja bierzcie ją otwarcie, nie posługując się
rezolucjami.
pauperyzacji, ani wzrost niezaufania.
Cykownik nie wierzy, nie uwierzy nigdy
ALKOHOLIZM MILE WIDZIANY. \
w to, co smętne, negatywne, tragiczne. Cy
Nie wdając się w lekarskie docieka
kownik tyje w cielęcym zachwycie nad po nia, chciałbym zwrócić uwagę na jed
czynaniami i poeunięciami BB.WJL i to no, że alkohol ma własność nadłamywamu wystarczy".
nia charakterów. Ci niezdecydowani, e*
łgarze notoryczni, którzy kłamią nie
Apnchtfnada.
Tak nazywa „Naprzód" akcję profe dlatego, żeby chcieli, ale dlatego że
sorów „sanacyjnych" wyższych uczelni, pod wpływem alkoholu nruszą, i którym
którzy na swym zjeździ e warszawskim my wierzymy jako ludziom pozornie
wyłonił „delegacją zjazdową". Delegacja zdrowym.
To jest to niebezpieczeństwo niewi
ta — wedle „Naprzodu" — ma być sta
łą organizacją polityczną profesorów sa doczne, które niesie alkohol i na które
czułem się w obowiązku zwrócić uwagę.
nacyjnych:
„Organizacja polityczna profesorów jest Te rzeczy bardzo często widzimy w ży
nowością, i to niesłychaną. Wśród profeso. ciu. Zdaje mi się, że ta sprawa nie tak
rów uniwersytetów jest sporo uczonych bardzo łudzi obchodzi. Zresztą jak ma
zupełnie apolitycznych, a do nich zaliczają ebehodzić, kiedy większość wyższych
się w wielkiej mierze mężowie pod wzglę sfer przychylnie się naogół odnosi do
dem naukowym wysoko wartościowi, któ alkoholu i jeżeli zajmuje się tą sprawą,
rzy nigdy do żadnej organizacji politycznej to nie z głębokiego przekonania. Spra
wa alkoholizmu jest dla nich tak oboję
nie należeli, nie należą i nie będą należeli
Ci będą zatem „na indeksie". Założenie ta tna, że nie zwraca się uwagi na „rycer
kiej organizacji niema wogóle innego celu. skość pijacką", na „awanturnicze pijajak proskrypcję nie należących do niej. W ctwo", które niestety często odgrywa
święcie naukowym rzecz to niebywała. rolę i w życiu społecznem i w życiu puDotąd był wśród sanacyjnych profesorów hlicznem. Ta rycerskość i awanturnijeden osobnik, który pisywał denuncjacje czość pijacka stają się obojętne, nie od
ca rektora i kolegów. Teraz denuncjaqa w grywają roli czynnika ujemnego.
tych kołach ma zostać zorganizowana i uAUTORYTET USTAWY.
stabilizowana jako instytucja trwała, dzia.
Proszę
panów, panowie, powiadają—
łająca już choćby przez samo istnienie or
ustawa.
Ustawą
takich rzeczy się nie
ganizacji „prawomyślnych", a wszystkich
innych piętnująca podejrzeniem o „niebła- załatwia, ale ustawa bądź co bądź ma
swój autorytet. Ustawa jest uchwalona
gonadioźność".
Taką to metodę presji na profesorów ob przez ciała ustawodawcze, ustawa ma
myślił p. Zakrzewski. Konsekwencje ozna za sobą autorytet przedstawicieli naro
czałyby zdławienie i ruinę nauki polskiej". du, ustawa jest aktem państwowym, ona
jest wyrazem jak się do danej sprawy uW gąszczu sprzeczności
socunkowało Państwo. Dlatego argumen
„Gazeta Polska" przypomniała sobie tu, że ustawą tej sprawy się nie załat
rocznicę konstytucji marcowej. I cóż o wi. całkowicie przyjąć nie mogę, bo us
niej pisze? Oto przypomina, że P. P. S. tawa wnosi ten autorytet.
głosowała przeciw konstytucji, że „Wy
PRZEZ OKNA DO LUDU.
zwolenie" głosowało również przeciw
Wiem
że wszystko to cośmy tutaj
niej, że po uchwaleniu Konstytucji zja
wił się w Sejmie Piłsudski, którego mówili, co mówiła moja towarzyszka
przywitano
oklaskam' i okrzykami: klubowa i ja, trafia w gruncie rzeczy w
pustą przestrzeń. Ustawa przejdzie, ale
niech żyje!
Czy te wszystkie fakty nie dowodzą tem nie mniej wchodziliśmy na tę trybu
niezbicie, że Sejm Ustawodawczy, a ną, żeby mówić przez okna i do tego
przedewszystkiem demokracja polska, się przyznajemy. Panowie nam bardzo
nie uchwalały konstytucji z myślą skrę często to zarzucają niesłusznie, ale w
powania twórczego działania Piłsud danym wypadku chcemy mówić przez
skiego? A przecież w tymże artykule te okna. Wtedy, kiedy ludności grozi
„Gaz. Polska", przecząc sobie samej, niebezpieczeństwo, niewątpliwie powo
powtarza znowru, że właśnie to było dowane przez nową ustawę, my chce
największą troską Sejmu i że dlatego my, żeby ta ludność usłyszała, że byli
konstytucja jest nic nie warta! Manjac- ludzie, którzy chcieli bronić jej zdro
two jest widać nieuleczalne.
wia, którzy chcieli bronić jej bezpie
czeństwa duchowego, że były głosy,
Mamy jeszcze cenne wyznanie:
„Państwo nie stoi ustawą Konstytucyjną, które tak o tej rzeczy się odzywały.
ale żywą praktyką zbiorowej działalności Niech ta ludność się do tego ustosun
narodu, ale codzienną pracą ludzi. Domów kuje. I korzystając z tego okna, sądzę,
nie buduje się uchwałami, czynów nic za że oddajemy przysługę ludowi polskie
mu, którego to się przedewszystkiem
stąpi modlitwa dziękczynna".
Słusznie. Ale przecież nikt inny jak ) tyczy, i sądzimy, te oddajemy dużą przy
właśnie BB. obiecuje Polsce raj i szczę- j sługę Państwu Polskiemu (Oklaski
ście od.- zmienionej i spartaczonej przez i lewicy)*
BR konstytucji 1
B.

PRZEGLĄD PRASY
Po sesji.
Prasa „sanacyjna" drukuje codziennie
wywiady z „Iskry", w których różni
działacze z B. B. wychwalają swój klub
i jego działalność podczas sesji budżeto
wej. Czytamy te samochwalcze hymny,
myślałby kto, że na BB. zaczyna się i
kończy Polska i świat cały. Oprócz tego
prasa „sanacyjna" przynosi jeszcze wła
sne artykuły, równie płytkie i bezkry
tyczne jak wywiady panów z BB.
Oto np. „Czas" zachwyca się „uspra
wnieniem" obrad, spadkiem (przymuso
wym!) liczby wniosków i interpelacji,
które „zaśmiecały!!)" posiedzenia po
przednich sejmów; zabijaniem wolności
słowa przez nniemżołiwienie imunizowania artykułów skonfiskowanych, da
lej nad „czynnikiem woli do myślenia
kategorjami państwowemi".
Jak widać, przeważa tu technicznohygieniczny punkt widzenia na pracę
parlamentarną. Formę stawia s~ wyżej
od treści. A co do myślenia kate'orjami
państwowemi, to P. P. S. od chwili swe
go powstania, czyli od bezmała 40 lat.
myśli temi kategorjami i gdyby B. B.
chciał się czegoś nauczyć i gdyby mu
wolno było uczyć się, to nie potrzebo
wałby dopiero wysilać „czyp":ka woli".
Ale z tą „państwowością" B. B. — to
zwykła blaga. B B. dba o siebie i swo
ją władzę, ale nie o Państwo.
Bardzo cięto i zjadliwie wykpiwa
Nowaczyński w „Gazecie Warszaw
skiej" tych „samodurów" „sanacyjnych"
w art. p. t. „Cykownicy":
„Są stale zarumienione, rozpogodzone,
rozpromienione, parskające optymizmem,
hedonizmem, energetyzmem, no i wszystko
chwalą. Ponieważ coraz więcej izolowani
od reszty społeczeństwa, od 29 miljonów,
ponieważ komunikują się i korespondują
wyłącznie z wojewodami, prezesami, komi
sarzami, rabinami, starostami, wicesekretarzami, z urzędnikami administracyjnymi i
monopolów, eksministrami, wiceministrami,
szefami departamentów i naczelnikami
straży pożarnych więc cały świat przed,
stawia im się ca cudownie różano, różowo,
jasno, byczo, radośnie i szampańsko.
Jeden cykownik cyka reporterowi z „Is
kry": „próbę ogniową przeszliśmy zwycię
sko"... Drugi cykownik: „zcementowani je
steśmy na catej linji" i bramy piekielne nie
przemogą nas. Trzeci cykownik: „ostatnia
sesja wróży najlepsze nadzieje". Czwarty
cykownik: „musimy skonstatować wzrost
wpływów na młodzież i stan robotni
czy...", „zrealizowanie rozbudowy mocar
stwowej postępuje siedmiomilowemi buta
mi". A jeszcze inny rozpędza się tak, że
mówi dosłownie: ,,to też zdrowsze są u naj
warunki, niż w innych państwach świata..."
(sic).
—Cykowniki ani przez chwilę nie mar.
twią się i nie gryzą ani wzrostem krymi
nalistyki i przestępstw, ani wzrostem cyfry
bezrobotnych do 380.000.
Cykownikom nie odbiera pogody ducho
wej ani nasze fatum lotnicze, ani to, że K
zapasów złota z kraju już wyciekła, ani to,
że wpływy do skarbu topnieją, ani to. że
eksport zmalał do minimalnych rozmiarów.
Ani to, że tartaki stoją, garbarnie zamknię
te, huty szklane bezczynne, w Chorzowie
i Mośdcach zapada cisza. Ani spadek pro

KATASTROFALNE POŁOŻENIE MIAST POLSKICH

(ŚWIADCZENIE

Przez dwa dni obradował w W arsza nym Rząd, który coraz większe ciężary
wie najpierw Komitet Wykonawczy, a nakłada na samorządy.
Rzecz znamienna, że obecni na obra
następnie Zarząd Związkn Miast Pol
dach przedstawiciele obozu rządzącego
skich.
nie próbowali naw et bronić Rządu, z
Referat dyrektora POROWSKIEGO
prnedstaw ił położenie wszystkich miast którym współpracują.
W obradach brali ndział z pośród na
w najczarniejszych barwach. Dyskusja,
jaka się następnie wywiązała, spotęgo- j szych towarzyszów - samorządowców
w ała tylko ten obraz. Wszyscy mówcy tow. tow. Ziemięcki, Rapalski, Śledziń:zynili za ten stan rzeczy odpowiedzial ski, Kępczyński i inni.

Doszło co mojej wiadomości, ii po moim
przymusowym wyjeżdzie z Wilna (tranzlokacja „ze względów skarbowych" w
okresie wyborczym) — na terenie W il
na rozpuszczane są wersje o mojej rze
komej współpracy z „sanacją", a nawet
opowiadają jakobym został przetranzlol.owany z W iln* do Leszna Wtkp. na
skutek „cichego" porozumienia z w ła
dzami i t. p.
Stwierdzam, iż wersje te są najgor
szego gatucku podłością, tern gorszą,
że rozpuszczane są z całą świadomoś
cią tego, iż są fałszywe,
Jestem
głęboko przekonany, że ci
m głębol
wszyscy,r, z którym
k tó r i miałem możność od
lat młodzieńczych współpracować, po
dobne oszczerstwa należycie ocenią.
Stwierdzam, iż stałem i stoję nadal
przy sztandarze Polskiej Partji Socjali
stycznej i Klasowych Związków Zawo
dowych, jakim jest ZZK., a oszczercom
radzę zaniechać uprawiania swego nie
cnego procederu.
Zygmunt Koran
człon. Zarządu Głów. ZZK.
i Zarz. Okręg. ZZK. Dyr. Wileńsk.

0*\w T \r*

PODZIĘKOWANIE
OKR. PPS. w Białymstoku, składa
serdeczne podziękowanie, adwokatowi
tow.
Aleksandrowi Kielskiemu, za
świetną, skuteczną i bez nteresow ną obronę tow. M. Dowgalskiego z Białegotsoku i M. Pietrucz'jka z Bielska - Po
dlaskiego, przed Białostockim Sądem 0 kręgowym.
Do podziękowania tego
przyłączają się oskarżeni.
OKR. PPS. w Białymstoku.

JAK „SANACYJNY" „KURJER
PORANNY"
WYNAGRADZA SWOICH
PRACOWNIKÓW
W dniu 6 lutego r. b. odbyła -ię sprawa
w- Sądzie Pracy — Warszawa II, ul. Krucza
Nr. 29, pod przewodnictwem sędziego Matei
z powództwa Antoniego Pąksy, składacza
ręcznego, przeciw wydawnictwu „Kurjer Po
ranny" wł. F. L. Fryzę o zapłatę należności
za godziny nadliczobwe, przepracowane w
drukami.
Sąd po rozpatrzeniu sprawy zasądził na
rzecz poszkodowanego zł. 200, wraz z kosz
tami procesu.
Jednakże wydawn. „Kurjer Poranny" nie
było zadowolone z tego wyrobu, zakładając
apelację do Wydziału VI Odwoł. Cyw. Sądu
Okręgowego, który w składzie: sędziego E.
Karpowicza, ławników — J. Gackiego i M.
Dywana, po rozpoznaniu sprawy w dniu 17.3
1931 r. postanowił wyrok I-szej instancji za
twierdzić.
Po stronie powoda stawał adwokat Jan
Żółkowski, który udowodnił winę wydawn.
,.Kurjer Poranny", pozwanego bronił adw.
M. Szoskin.

Przedłużenie okresu wypłaty
zasiłków z Funduszu
Bezrobocia
Minister Pracy w porozumieniu z Mi
nistrem Skarbu, zarządził przedłużenie
okresu wypłaty zasiłków z Funduszu
Bezrobocia z 13 do 17 tygodni w nastę
pujących miejscowościach: m. W arsza
wa, cały teren województw: w arszaw ,
śląskiego. Na terenie woj. łódzkiego za
rządzeniem tern objęte zostały miasta:
Łódź, Zduńska Wola, Piotrków, Pabjanice, Tomaszów Mazowiecki, Ozorków;
w województwie Kieleckiem, miasta
Kielce, Częstochowa, Sosnowiec, Za
wiercie, Będzin , Dąbrowa Górnicza,
Radom i Ostrowiec.
Dalej — zarządzenie dotyczy szeregu
miejscowości woj. białostockiego, o 'az
powiatów: drohcbyckiego i sanockiego
w woj. lwowskiem:
skiego, pomorskiego, poznańskiego i

NASZA R I B^YKA
Poszukiwanie pracy
BIURALISTA, lat 26 kawaler, po wyjściu
ze szpitala szuka jakiejkolwiek pracy Zgło
szenia dla W. C. w administracji „Robot
nika".
POSADY szukam, znam ratcwe sprawy,
stosunki rozległe, załatwiam sprawy sądowe,
zaięcia i areszty, referencje. Ogrodowa 8.
Cottecki.
P. Fryzę będzie musiał otworzyć swoją
szkatułę i wynagrodzić z niej krzywdę, wy
rządzoną pracownikowi.

ANANAS — „TATA NIE WRACA”
ii

,.Ananas",
czywiście w
doskonałego
autora 99%
małej, a tak

jak zwykle, nie zawiódł, co opierwszym rzędzie jest zasługą
jego kierowmika p. Jastrzębca,
utworów, wystawionych na tej
miłej scence.

głosem „śpiewająca gwiazda* „Ananasa", p.
Orska, dużym wdziękiem czaruje Basia Gi
lewska i. jak zwykle, ciekawie przedstawia
się p. Runowiecka. która osiągnie szczyt do
brej gry wtedy, gdy zawsze będ ie sobą, a

TABELA WYGRANYCH
LOTERJI PAŃSTW OWEJ
Wczoraj podczas ciągnienia V kl. loterji
główniejsze wygrane padły na następujące
n-ry:
Po 15 000 zł. n-ry 13812 180998.
10.000 zł. nr. 94932.
Po 5 C00 zł. n-ry 130981 146648.
Po 3.000 zl. n.ry 83010 574 129444 197947.
Po 2 000 zl. n-ry 5210 20134 22492 25248
27993 34487 35061 41665 65240 77851 88299
111199 121131 165450 166568 173637 175394
175411 179254 204253 993.
Po 1 000 zł. n-ry 4819 5078 8187 10120 18411
19642 32351 368% 41234 48044 67361 69265
531 71537 73391 81993 86S22 87346 88513 89031
100569 104366 120307 122821 123248 124023
131927 132253 136104 141372 155748 163036
165282 1760C6 906 190663 191021 197C88 453.

Chór Bebe w „Bezpartyjnej rewji współpracy z humorem", granej w ..Ananasie".
Nowy program jest wesoły, dowcipny, ży J nie imitacją Ordonówny. W numerze charak
wy, pełen doskonałej satyry politycznej uro terystycznym „A jednak koebam cię" p. Ru
zmaicony wielorakiemi atrakcjami, starannie nowiecka była doskonała, w .światłach wiel.
przemyślany, odtworzony z dużym rozma kiego miasta" zabardzo... starała się być nie
chem i nakładem pracy.
sobą.
Na szczególną pochwałę zasługują przede„Komik w spódnicy", Skwierczyńska. jest.
wszystkiem kapitalne numery satyryczne, jak zwykle, kapitalna, czyniąc poważną kon
pełne „bezpartyjnej ciętości" trafnego ujęcia kurencję przedstawicielom płci brzydkiej, z
i znakomitego wyczucia chwili. Choć, nieste pośród których jedynie zawsze znakomity
ty, nie wszystkie „kawały" satyryczne pra Boroński i dobry w jękliwych kupletach
cowita cenzura pozwoliła nam oglądać to je Belski, zasługują naprawdę na szczere okla
dnak i to, co zostało, wystarcza, aby sala ski.
trzęsła się od śmiechu i oklasków.
Specjalne słówko należy się doskonałej
Wystarczy wyliczyć „Chór Bebe" w świe parze tanecznej: Korczyńskiej i Śnieżyńskietnej charakteryzacji ..aktualnej", śpiewający mu, których popisy są zawsze na wysokim
pouczającą kantatę „tata nie wraca",, „Do. poziomie artystycznym.
rożkarza w Sejmie", „Wódkę i Sejm".
Na powodzenie programu niewątpliwie du
Cała zresztą conferencierka przeplatana ży wpływ ma starannie opracowana struna
jest gęsto . aktualnościami", za które publicz muzyczna, której kierownictwo spoczywa w
ność gorliwie oklaskuje.
rękach zdolnego kapelmistrza i kompozytora
Z pośród wykonawców poszczególnych ról p. Białostockiego.
I. K.
wybija się miłym i świetnie postawionym

DZIŚ DOŚĆ POGODNIE.
Dziś prawdopodobny przebieg pogody w
Polsce: pogodnie, lub dość pogodnie. Po
nocnych przymrozkach temperatura w ciągu
dnia kilka stopni powyżej 0*. W Małopolsce
wschodniej, na Podkarpacia miejscami prze
lotny śnieg; słabe, na południu i wschodzie
umiarkowane wiatry północne.

ATLANTIC: „Anna Christie".
APOLLO: ..Kawiarenka**.
CAPITOL: „Serce na uiicy".
CASINO: „Rozkoszna dziewczyna**.
COLOSSEUM: „Koniec świata**.
COLOSSEUM: (mała sala): „Karjera Cha
plina**.
FILHARMONJA: „Odkupienie**.
KOMETA: „Apaszka**.
MAJESTIC: „Król królów".
MIEJSKI: „Trzei chrzestni ojcowie".
FALACE: „Z rozkazu księżniczki**.
POLA NEGRI PALACE: „Na Zachodzie
bez zmian".
PAN: ,.Na Zachodzie bez zmian".
SPLENDID: „Trójka** z Czcchową.
STALOWY: „Na Zachodzie bez zmian".
ŚWIATOWID: „Marokko".
TĘCZA: „Moje słoneczko".
UCIECHA: „Złodziei miłości".
WISŁA: „Jak zostać gwiardą".
ZNICZ: „Motyl brukowy *.
CRISTAL: „Zemsta czerwonoskórych".
CZARY: „Indyjski grobowiec".
FORUM: „Królowa bez korony".
HOLLYWOOD: „Za winy niepopełnione".
HEL: „Człowiek o błękitnej duszy".
LUX: „Drapacze chmur**.
KINO „1 ZŁOTY**: „Trędowata".

NA SEZON WIOSENNO-LETNI
POLECA

L. ALABASTER

ELEKTORALNA 13
te l. 792-66

ubiory męskie i okrycia damskie w wielkim wyborze.
Solidnym klijentom udzielamy kredytu.
Wielki wybór materjałów bielskich na zamówienia.
C E N Y

K O N K U R E N C Y J N E

----------
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POGRZEB TOW. H. M0LLERA
BERLIN, 26.3. (A. T. E.). Dziś odbył
się pogrzeb byłego kanclerz* Rzeszy
Hermana Moliera. Na ulicach, przez
które przechodził kondukt żałobny, wy
wieszone były czarne chorągwie. Flagi
na budynkach rządowych opuszczone
były do połowy masztu. Kondukt żało
bny skierował się na Wilhelmstrasse
przed Urząd Kanclerski, gdzie odbyło
się pożegnanie zmarłego kanclerza

przez Brueninga, rząd pruski i Rzeszy
oraz korpus dyplomatyczny. Przemó
wienie żałobne wygłosił kanclerz Bruening. Następnie kondukt żałobny zatrzy
mał się przed pałacem prezydenta, g cizia
Hindenburg pożegnał zwłoki kanclerza
Ostatnie pożegnanie odbyło się przed
gmachem Reichstagu, gdzie prezydent
Loebe złożył wieniec na trumnie zmar
łego. Zwłoki spalono w krematorium.

WRZENIE W HISZPANII
Paryż, 26.3. (A. T. E.J. Dziś na ulicach
Madrytu odbyły się ponownie demon
stracje studentów. Przez ulice miasta
przeciągał pochód 1'czący 3.000 młodzie
ży i robotników. Pochód został rozwią
zany przez policję bez poważniejszych
wypadków. W Barcelonie natomiast do

szło do poważnych zaburzeń. PoHcfa
rozpędzając demonstrujących studentów
użyła broni palnej.
Z rozporządzenia rządu, dziś zamknię
te zostały w Hiszpanji wszystkie uni
wersytety.

HITLEROWIEC— PREZYDENTEM SEJMU
6DAŃSKIE60
Gdańsk, 26.3. (A. T. E.). Prezydentem ] w wyborach i na znak protestu opuścili
sejmu gdańskiego wybrany został hitle salę sejmu. Ja k wiadomo, dotychczaso
rowiec, dotychczasowy w ice-prezydcnt wy prezydent sejmu gdańskiego socjali
sta Gehl ustąpił z powodu votum nieuf
von Wnuck. Otrzymał on 34 głosy, stron
ności.
nictw prawicowych przeciwko 7 głosom
komunistów Socjaliści nie brali udz ału

»»

WICHER" W CHERB0UR6U

Cherbourg, 26 3. (PAT). K ontrtorpedowiec „W icher”, na którym jedzie m ar
szałek Piłsudski, przybył tutaj o godz.
3-ej.

Termin odpłynięcia O. R .P. „Wicher"
z Cherbourga narazie nie jest jeszcze
ustalony z powocu gęstej mgły, panują
cej na morzu.

SPRAWA 0 2 TYGODNIOWE ODSZKODOWANIE
PRZED SĄDEM PRACY

Sprawa znalazła swój epilog w dniu
Przed laty fabryka „Budowy Parowo
zów", pierwsza z fabryk warszawskich, i 25 marca, w Sądzie Pracy. Rozpatrywa
postanowiła nie płacić za „angielską so no skargę jednego z robotników Szew
botę", obecnie znowu — próbuje nie czyka.
Stanowisko
dyrektora uzasadniał
płacić za okres 2-tygodniowego wymó
adw. Rosłanowski, twierdząc, te jeat owienia z powodu redukcji i wliczyć owe
no objawem „humanitamości" Dyrekcji
2 tygodnie w okres urlopu wypoczynko
wobec robotników (?!!) i t. p.
wego (I).
Sąd nie dopatrzył się owej „humani
Oto dyrekcja wymówiła pracę w dn.
tam ości" w postępowaniu Dyrekcji — i
20 i 21 lutego r. b. 7-miu robotnikom:
Lenczewskiemu, Pietrzakowi, Szewczy w ydał wyrok, zasądzający od firmy
kowi, Podgórskiemu, Sobolewskiemu, dwutygodniowe
odszkodowanie
na
Szachniewiczowi i Kuklewiczowi na 2 rzecz Szewczyka, poza ustawowym ur
tygodnie i w okresie wymówien:a wy lopem.
znaczyła im urlopy.
Ze strony Szewczyka występowa3
Dyr. Cywiński twierdził na konferen td w SzyszkowskL
cji odbytej w dn. 26 lutego r. b. u inspe
**
*
ktora pracy, że w ustawie o urlopach
Dyrekcja fabryki, w swej „humanitarnie jest powiedziane dość jasno, że nie
wolno dawać urlopów w okresie wymó naści" posunęła się tak daleko, że za
wienia pracy i na tej zasadzie dał urlo częła przyjmować robotników zupełnie
bezpłatnie.
py wyżej wymienionym robotnikom.
NTp.
praktykant Ignaczak pracuje
Inspektor pracy nie podzielił wywo
dów dyrektora fabryki i poparł całkowi przy zwykłej robocie — i od 7 tygodmi
r ie otrzymuje zapłaty!
cie żądania robotników.

Z SĄD0W
UNIEWINNIENIE B. POSŁA ŻARSKIEGO
W warszawskim Sądzie.Apelacyjnym roz
patrywano wczoraj sprawę b. posła komunis
tycznego Tadeusza Żarskiego, skazanego z
art. 453 za to, że w dniu 29.IV 30 r. miał
strzelać w zamiarze pozbawienia życia do
przodownika policji Tadeusza Kurowskiego.
Zajście to miało miejsce w Łodzi w czasie
wiecu bezrobotnych przed Państwowym Urzędem Pośrednictwa Pracy. B. poseł Żarski
przybywszy do Łodzi, urządził wiec, na któ
ry nie miał pozwolenia. Gdy przybyła poli
cja, tłum obrzucił ją kamieniami. Policja za
częła strzelać, poczem atakiem na bagnety
rozproszyła tłum.
Poseł Zarsld w czasie zajść, jak zarzuca
akt oskarżenia, strzelał kilkakrotnie w stro
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TELEGRAMY

NIE WOLNO WLICZAĆ URLOPU 0 0 DWU -TY 60D N I0W E G 0
ODSZKODOWANIA!

STAN POGODY

Co wyświetlań kina?

—

N r. 118

„ROBOTNIK", piątek, 27 marca 1931 f.

Str 4

Pierwsze arcydzieło
filmowe produkcji
japońskiej w Polsce
z udziałem
genjalnego tragika

nę przód, policji Kurowskiego. Poseł Zarsld
i świadkowie odwoławczy stwierdzili, że
strzały padały z różnych stron i że pos. Żar
ski nie strzelał i że nie miał broni przy sobie.
Sąd Okręgowy skazał b. posła Żarskiego
na 8 lat ciężkiego więzienia, gdyż Sąd stwier
dził. że drobne rozbieżności w zeznaniach
świadków nie zmieniają linji zasadniczej o.
skarżenia. Sąd brak rewolweru tłomaczy
tern, że po oddaniu strzałów b. poseł Żarski
mógł w czasie przebywania w tłumie lub w
czasie podróży, pozbyć się broni.
Obronę wnosili adw. adw. $miarowski I
Duracz.
Sąd apelacyjny, po wysłuchaniu przemó
wień stron, b. posła Żarskiego uniewinnił.

SPRAW A SAKSA VEL REICHA I B. PO SŁ A ŻARSKIEGO

Midi M
ukaże się już
S O B O T Ę
dnia 28 b. m.
na ekranie kina

w

..HOLLYWOOD"
I

W Sądzie Apelacyjnym znalazła się wczo
raj sprawa b. posła Tadeusza Żarskiego i
Bernera Saksa vel Reicha, skazanych w
swoim czasie przez Sąd Okręgowy w War
szawie na 8 lat wigzienia każdy za działal
ność komunistyczną.
Saks vtl Reich oskarżony jest o to, że w
latach 1928 — 29 był członkiem Komitetu
Centralnego Partji Komunistycznej w Pol
sce, że brał udział w konferencji tejże par
tji, że pod pseudonimem Nerski był redak
torem wydawnictw komunistycznych w Pol
sce, że pisywał do „Nowego Przeglądu" ofi
cjalnego organu Partji Komunistycznej, że
brał udział w konferencji partji komunisty
cznej w Gdańsku, że korzystał z fałszywego
paszportu, wydanego mu przez Centralny
Komitet Partji Komunistycznej.
B. poseł Żarski oskarżony był o to, że pod

pseudonimem „Oskar" prowadził szereg wy
dawnictw partji komunistycznej i że był se
kretarzem ścisłego komitetu partj: komuni
stycznej w- Polsce.
Bronią adwokat Ignacy Ettinger i adw.
Duracz.
Z powodu niestawiennictwa świadków mi
nistra Prystora, tow. Kwapińskiego i nieodszukania świadków Radka i Karcza, którzy
jako byli więźniowie z Orła mieli stwier
dzić, iż oskarżony Reich nie jest komun!3*A
Saksem byłym więźniem z Orła. — Sąd po
stanowił sprawę odroczyć.
Obrona zgłosiła wniosek o zapytanie sę
dziego Demanta o adres Karcza, którego ni
gdy nie można odszukać, ale który zawsze
się znajduje, o ile sędzia Demant potrzebny
jego zeznań.

Nr. 118

„ROBOTNIK**,

Z ŻYCIA PARTJI
WARSZAWSKA ORGANIZACJA
P. P. S.

-------------------

PIĄTEK, 27-go marca.
MOKOTÓW, godz. 7 wiecz., Chorimska 23,
referat polityczny.
JEROZOLIMA, godz. 7 wiecz., Leszno 53,
ref. tow. poseł St. Dubois na temat „Ostatnie
obciążenia podatkowe“.
KOŁO GASTRONOMICZNO-HOTELOWE
P P. S., o godz. 530 po po!. Warecka 7, ze
branie członków Koła i sympatyków.
POWIŚLE, godz. 6 wiecz., posiedzenie Ko
mitetu.
STARÓWKA, godz. 6 wiecz., posiedzenie
Komitetu.
POWĄZKI, godz. 7 wiecz. w lokalu Dziel
na 95 odbędzie się zebranie dzielnicy.
KOMITET ORGANIZACJI TRAMWA
JO W E J P. P. S. zwołuje na dz. 28.111 1931 r.
wspólne posiedzenie starego i nowowybranego Komitetu, celem ukonstytuowania się.
Proszeni są o przybycie tow. Dobrowolski,
P o d n iesiń ski, Ciara, Dziarnowski, P ydyż, F i
jałkowski, Wulczyński, Szym ański, Gajew
ski, Gołębiowski, Bem, Sasik i Pilichowski.
KOŁO FRYZJERÓW P. P. S. W niedzielę,
29 b. m. o godz. 10 m. 30 przy u lk y W arec
kiej 7 odbędzie się zebranie członków Koła.
Przybycie członków Koła konieczne i punk
tualne.

RUCH ZAW ODOW Y
OSTRZEŻENIE.
Delegat z fabryki „Budowy Parowo*ów“, Wincenty Skubiński zwołuje na
niedzielę, dnia 29 b. m. zebranie wszyst
kich delegatów bez względu na przy
należność do Związków, na którym ma
być podobno omówione podjęcie akcji
wobec agresywnego występowania prze
mysłowców.
Ponieważ Skubiński działa na własną
rękę, bez porozumienia z Zarządem
Związku, za tę akcję nie przyjmiemy od.
powiedzialności i wzywamy delegatów,
członków Związku, by w tej konferen
cji nie brali udziału, wszełkie propozy
cje Skubińskiego odrzucali i w żadne
porozumienie z nim nie wchodzili.
Zarząd Związku Robotników
Przemysłu Metalowego w Pol
sce, uL Leszno 53.
WYDZIAŁ RADY ZAWODOWEJ. W
średę, dn. 1.4 o godz. 6.30 wiecz. odbę
dzie się plenarne posiedzenie Wydzia
łu Rady Zawodowej m. st. Warszawy.
ZEBRANIE ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH.
We wtorek, dn. 31 b. m. o godz. 7 wiecz. w
lokalu ZZK. odbędzie się pierwsze zebranie
Klubu lafpników Sądów Pracy, n a którem
mec. tow. Bloch wygłosi referat p. Ł „Cele
i zadania ławnika w Sądzie Pracy". Tow.
tow. ławnicy i icb zastępcy, oraz sekretarze
związków, występujący jako obrońcy w Są
dach Pracy, proszeni są o punktualne przy
bycie.

T . U. R.
POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO
T- U. R. W środę, dn. 1 kwietnia o godz.
6-ej w lokalu ZPPS. odbędzie się posiedzeaie zarządu głównego T. U. R.
Piątek, 27-go marca.
WOLA-CZYSTE, Grzybowska 57, godz. 7
wiecz., ref. tow. S. W eychert na temat „Przy
czyny i sk u tki bezrobocia".
CZERNIAKÓW, Nowosielecka 1, godz. 7
ref. tow. Zb. Nowicki na tem at p r z y c z y n y i
sk u tki bezrobocia".
MAR^ MONT — ŻOLIBORZ, Mickiewicza
1. godz. 7 wiecz., ref. tow. Z. Klingier na te 
m at „Przyczyny i skałki bezrobocia".
OCHOTA, Przemyska 18, godz. 7 wiecz.,
ref. tow. A . Krieger na tem at „W alka klas".
POWIŚLE, Czerwonego Krzyża 20, godz. 7
wiecz., ref. tow. L. W interok na tem at „Przy
czyny i sk a łki bezrobocia".
NOWE - BRUDNO, godz. 7 wiecz. w lo
kalu Siedzibna 5 m. 10 ref. inż. W. Wyczalkowskiego na temat „Siły przyrody w
technice i w rozwoju społecznym", z przetr oczami,
SOBOTA, 28-go marca.
PRAGA, Długa 19, o godz. 7 wiecz., ref.
low. S. W eycherta na tem at „W alka klas".
NIEDZIELA. 29-go marca.
ŚRÓDMIEŚCIE, godz. 10.30 rano w lokalu
arecka 7, II piętro odbędzie się odczyt
w• pos. K. Czapińskiego na tem at „Fa
szyzm".

Organizacja
M ło d zieży

t.

U .R .

PODMIEJSKA OKRĘGOWA ORGANIZA
CJA MŁODZIEŻY T. U. R.
Otwock — w sobotę o godz. 7 wiecz. od
będzie się zebranie organizacyjne z refera
tem tow. Gomóliriskiego.
Żyrardów — w niedzielę odbędzie się ze
branie z referatem tow. Reinera.
KOLO IM. KSAW EREGO PRAUSSA. W
sobotę, o godz. 6 po poł. odbędzie się zebra
nie organizacyjne.
II WYKŁADY INSTRUKCYJNE. W po
niedziałek, dn. 30.111 »• godzinach między
7 — 9 odbędą się w lokalu Koła Młodzieży
T. U. R. (Związek Metalowców), przy uL Le-

KRONIKA STOŁECZNA
K A U C JE EG ZEKUTO RÓ W .
Egzekutorom miejskim M agistrat potrącał
5% poborów n a rachunek ewentualnych tru
dności finansowych.
M S. Wewn. zażądało od Magistratu wy
jaśnień, na jakiej podstawie dokonywane są
potrącenia i dlaczego sumy, tą drogą uzyska
ne, składane są w Miejskiej Kasie Oszczęd
ności. M agistrat podobno odpisał Ministesterjum.
TEREN Y P O D PRZYSZŁE SZKOŁY.
W ydział oświaty domaga się zarezerw ow a
nia placów pod budynki szkolne. Żądanie to
jest najzupełniej słuszne, z uwagi na brak
szkół w stolicy.
A N K IETA W W A R SZ A W IE .
Przeprow adzona zostanie ankieta odnośnie
zamieszkałych stale i czasowo mieszkańców
stolicy. W tym celu właściciele domów otrzy
mają specjalne karty, które zostaną rozdane
lokatorom.
O K O IE J PODZIEM NĄ.
W najbliższych dniach odbędzie się w M a
gistracie konferencja, poświęcona zagadnie
niu budowy kolei podziemnej ft. zw, metró).
Pierwsza linja m etró ma pójść od placu Unji
Lubelskiei do pl. Muranowskiego, przecho
dząc pod ulicami: Marszałkowską, Ogrodem
Saskim, Bielańską i Nalewkami.
MIĘSOŻERNI W A R SZ A W IA C Y .
W ciągu tygodnia mieszkańcy stolicy skon
sumowali: 1108 wołów, 971 cieląt, 3.646 świń,
oraz około 3.000 baranów. Cyfry powyższe
nie wyczerpują całkowitego spożycia mięsa.

S tr. 5

czwartek 26 marca 1921

T R A M W A JE B Ę D Ą SZYBCIEJ
KURSO W A ŁY.
Dyrekcja tramwajów miejskich opracowuje
nowy rozkład jazdy. W związku z tem zosta
nie zwiększona szybkość jazdy tramwajów
DEFICYT TEATR A LN Y .
Ja k zwykle, teatry miejskie przynoszą wie
lotysięczne deficyty. W okresie od 1JV 1930
do 1.1 r. b. wpływy teatralne zmniejszyły się
tak delece, że mimo oszczędności — rachun
ków m epokrytych tea try posiadały na 674
tvs. zł.
OSZCZĘDNOŚCI M IEJSKIE.
M agistrat poczynił oszczędności
1.432.763 zł.

na sumę

STRAŻ O G N IO W A N A WIŚLE.
Zaraz, jak tylko spłyną kry lodowe, am chomiony zostanie nad W isłą posterunek
straży ogniowej, do dyspozycji którego odda
na będzie łódź motorowa.
B U D O W A DOM KÓW URZĘDNICZYCH
Na warunkach kredytow ych będzie budo.
w ał M agistrat 25 domków urzędniczych dwu
rodzinnych Koszt budowy domku wyniesie
około 14 tys. zł. Domy mają być konstrukcji
drew nianej i pokryte masą ogniotrwałą.
ZA BEZPRAW N E UŻYW ANIE
TYTUŁÓW .
Józef Sieliński, który bezprawnie podawał
się za lekarza, został skazany na 6 tyg. are
sztu z zamianą na grzywnę.
PSY W W A R SZ A W IE .
W edług posiadanych obliczeń, w W arsza
wie jest 15.000 psów domowych.

K ino
CHMIELNA

POLA NEGRI PALACE
A T L POCZ.
A N6.T8. IC
10.15

33.

PL Teatralny
Pocz o 6. ost. o 12-ej
W soboty i niedziele początek o 12-ei

GRETA GARBO

Dziś 1 codziennie

w arcydziele dźwiękowem

„Anna Christie"
Nad program: Nowy film reżysera RENFRO
z cyklu „MÓWIĄCE PSY“.

lam ka Nr. 34
vis a vis Cyrku
M A JESTIC Kino „WISŁA"
NA EKRANIE:

KROL KRÓLÓW i

„FILHARMONIA

Początek
DŹWIĘKOWE KINO
6. 8 i 10
W spaniały film dźwiękowy reż. genialnego
! Z łota 72. p. 6. 7. 10
FREDA NIBLO
Ulubieniec kobiet
Pl

UCIECHA

„ODKUPIENIE"

wybiła ręką szybę w oknie mieszkania gos
podyni, poczem schroniła się z dzieckiem do
6iebie.
Bałglejową opatrzono w ambulatorium
pogotowia, gdzie lekarz stwierdził ranę cię
tą prawej nogi. Krotenbergowa twierdzi, ja 
koby B. wtrąciła się do zajścia, jakie m ia
ła z siostrą, za co była ukarana. Bałglejowa zaś zeznała, iż pobita była przez zemstę,
ponieważ nie płaci komornego.

bezdomny i bez zajęcia.

JOHN 6IL8ERT, RENĆE ADORES,
ELEONORA B0AR0HAN,
CONRAD NA6EL
KINO ■R EW J Ą

ZŁODZIEJ ,
M IŁOŚCI”

W1

ZNICZ

w roli głównej Arfna May Wong
NA SCENIE rewia w 14 odsŁ „UJ ta wiosna*
humor, śpiew, taniec, z udziałem całego ze
społu pod kier. I. Truszkowskiego.
Tańce i ewolucje układu Melerwila.
CENY MIEJSC OD 1 ZŁ. 26
Początek o g. 5 pp., w niedz. i święta 2 pp.

kom eta

tk iLn t° r

Wczoraj w nocy dostali si^ złodzieje do | gniotrwałej,
lokalo urzędu gminnego w Jcdw abnem (wci j i zbiegli,
białostockie), gdzie rozpruli ścianę kasy o- |

zrabowali

4.727 zł. gotówką

PRZY PRACY
W piekarni przy ul. Twardej 14, zajęty j Kamień, doznał poszarpania w maszynie
tam przy wyrobie masy 20-letai Jankiel
palców prawej ręki.

szno 53, I wykłady tow. tow. W olm iewskiej
i Jędrzejewskiego.
KOŁO IM. L. WARYŃSKIEGO. W sobo
tę, dnia 28 b. m. o godz. 8 wiecz. odbędzie
się posiedzenie zarządu Kola. Sprawy bar
dzo ważne.
KOŁO IM. L. MISIOŁKA — Dzielna 95.
W sobotę, dnia 28 b. m. o godz. 7 wiecz. ogóine zebranie członków Koła.

SEKCJA WYCHOWANIA SOCJALISTY
CZNEGO PRZY RADZIE HUFCA. Posie
dzenie odbędzie się w niedzielę, dn. 29 b. m.,
o godz. 17, w lokalu Zw. Transportowców,
ul. Czerwonego Krzyża 20. Na porządku
dziennym czytanie dalszego ciągu książki
Kanitza i dyskusja.

P O R A N K I D Y SK U SY JN E .
W niedzielę, dnia 89 b. m. o godz. U ra 
no, w gmachu Z. Z. K. (słodki bufet), odbę
dzie się
FV poranek dyskusyjny
W arsz. Org. Młodz. T. U. R.
ODCZYT TOW. FROELICHA. W eobotę,
dnia 28 marca, o godz. 7-ej wiecz., w loka
lu dzielnicy wolskiej P. P. S., Grzybowska
Nr. 57, odbędzie eię odczyt tow. Froelicha
p. t „Jak robotnik niem iecki zdobywa oświatę".
Odczyt będzie ilustrowany przezroczami.

SEKCJA TOWARZYSKA ZNMS. zapra
sza wszystkich tow. tow., na czarną kawę,
sobotę, dnia 28 b. m. o godz. 8 wiecz. w sali
restauracyjnej ZZK. (Czerwonego Krzyża
20). Goście mile widziani.
KOMUNIKAT BIBLJOTEK1 IM. STEFA
NA DĄBROWSKIEGO. Niniejazem zawia
dam iam y, że w okresie feryj wielkanocnych.
Biblioteka będzie nieczynna w czasie od
dnia 28 marca do 14 kwietnia.

AKADEM JA CZERWONO - HARCER
SKA. W niedzielę, dn. 29 b. m„ o godz. 11,
w lokalu p rzy ul. G rzybowskiej 57, odbędzie
się uroczysta zbiórka Hufca Warszawskiego,
celem uczczenia pamięci K om uny paryskiej.
W programie przemówienia o dziejach Ko
m uny oraz część artystyczna s udziałem ob.
Ładosza. W stęp dla harcerzy i rówieśników.
Na miejscu sprzedaż broszur o Komunie i in
-i nych od S gr.

C h ło d n a

Jft

Tel. 48-51

7J

DZWtĘKOWc KINO

T Ę C Z

WYSTĘPY
Kinoteatr

Kto wzrusza serca widzów?

Jan et

Ceny miejac od 1 *1.

Kino ŚWIATOWID E S T M
Passep„ biL ulg. i bezpłatne nieważne.

MAROKKO

Fuch akadem icki

Ruch k u lt - o św ia to w y
ODCZYT TOW. KŁUSZYNSKIEJ. Dnia
27 b. m. o godz. 6 wiecz. w lokalu T. U. R. w
Błoniu odbędzie się odczyt tow. D. K luszyńskiej: JC ryzys gospodarczy", urządzony sta
raniem Org. Młodz. T. U. R.
ZAWODOWE ZRZESZENIE NAUCZY
CIELI SZKÓŁ POWSZECHNYCH. WYBO
RY DELEGATÓW NA ZJAZD. Nimejszem
podajem y d o wiadomości ogółu członków,
że wybory delegatów a a VI Zjazd odbędą
się w sobotę, dn. 28 b. m. od godz. 10 do 20
w lokalu Ogn. Ś-to Jersk a 34 a . 58.

U

MARLENA D ETRICH
i GARY COOPER
Na godz. 10 miejsca num erowan.____

w COLOSSEUM
CENY O
MIEJSC J S
OD
N.

^**V
I ■

Fascynujący dźwiękowiec na tle pow. B. KYM

I
swmr
GROSZY

GIGANTYCZNY FILM DŹW IĘK

Trzej G M i Ojeswie juiec
w t UNIVERSAL.

C h a rles F a rr el

MOJE SŁONECZKO

D łu g a 2 5
H ip o te c z n a 8
Początek o g. 6.30. w niedziele o g. 5 p. p.
Dla młodzieży dozwolony

G a y n o r,

w filmie „Foxa“ p. L

ARTYSTÓW

MIEJSKI

A “
P0CŁ S.1S,

Przejazd »

V

”

MAŁA SALA: Początek 4.

„K A R JE RA

NADPROGRAMY

C H A PL IN A ”

T E A T R i M UZYK A

D z iś« t e i M i miejskich

ZAMACH NA URZĄD GMINNY

CZER W O N E H A R C E R ST W O .

HENRY GARAT

w/g. LWA TOŁSTOJA. W rolach głównych:

Z BRAKU PRACY I DACHU NAD GŁOWĄ
W bram ie domu, Targowa 62, otruł się
esencją octową 24-letni Henryk Myszkowski,

Jak zostać gwiazdą filmową

NA SCENIE

KRWAWE ZAJŚCIE MIEDZY LOKATORKA
A GOSPODYNIĄ
Sura Krotenbergowa, właścicielka domu,
wszczęła kłótnię z siostrą Rywką, nie po
zwalając dziecku jej bawić eię na podwó
rzu. Ponieważ w czasie zajścia zaczęto ob
rzucać się kamieniami, znajdująca się na
podwórzu lokatorka Sura Bałglęjowa, za
brawszy dziecko swe, skierowała się do
mieszkania. W chwili, gdy weszła do sieni,
Krotenbergowa porw ała siekierę i rzuciła
w kierunku nóg B., ktÓTa mszcząc się za to,

COLLEN M 00R E
w swej najlepszej kreacji

arcydzieło świata
realizacji C ecils de Mille'a. Rewa wersja dłwlę- :
to w i w niezwykle bogatej oprawie muzycznej,
przy zastosowaniu organów, pięknych chórów
Na scenie:
i wspaniałych efektów dźwiękowych
ZESPÓŁ CYGAŃSKI
UWAGA: Ze względu na podniosły nastrój
filmu po rozpoczęciu seansu nikt na salę
W ielka św iatowa atrakcja
wpuszczany nie będzie.
C
e
n
y
o
d
1 z ł . Pocz. o 5. w niedz- o 3 pp.
Ceny m iejsc p o p a lo n e

Oszust podający się za dziennikarza „M otyl B r u k o w y ”
naw et 1.500 zł. Podawał się w tedy za red ak 
tora „Expressu”. W kasach brany był za
przedstawiciela prasy czerwonej. Dopiero,
przy wystawieniu rachunku, potw ierdzające
go odbiór pieniędzy, okazywało się, że ów
„Express" jest „Expressem ilustrowanym",
że wychodzi wtedy, jak już ostateczność zmu
siła jego redaktora do wydania drukiem ze
branych sowicie opłaconych, wywiadów.
Ostńtnio Librach zbierał m aterjały dla
„Przeglądu Turystycznego" i „Złotej Księgi
Komunikacji". W tym celu jeździł po Polsce,
zbierał wywiady i pieniądze inkasował, ze
brawszy 7.000 zł. Librach znikł. Rozesłano za
nim listy gończe.

według REMARQUE*A
NADPROGRAM- Aktualności dźwiękowe.
A paratura W estern Electric.

S S h ę w wł
Nowy-Świat 43.
Pocz. 4. 6. 8, 10.
Niedz. 12. 2. 4. 6. 8, 10.

Dziś i dni następnych
Najpotężniejszy film świata

P. Kazimierz Librach należy do „redakto
rów" pism, które sprytną reklam ą zdobywa
ją najrozmaitsze płatne ogłoszenia.
Na terenie W arszawy jest pokaźna liczba
tej kategorji aferzystów, którzy naciągają
najrozmaitsze instytucje, osoby pryw atne na
wywiady i ogłoszenia w pismach, które nigdy
św iatła dziennego nie oglądają.
Do tej właśnie kategorji należy ów p. Li
brach. Przed trzem a laty grasował on po Pol
sce, zaopatrzony w pisma polecające różnych
państwowych instytucyj. Podaw ał się za „re
daktora naczelnego" jakiegoś perjodycznego
miesięcznika. Ze szczególnem upodobaniem
naciągał poszczególne Kasy Chorych, od któ
rych b rał wywiady p łatne po 500 — 1000, a

„NA ZACHODZIE
. BEZ ZMIAN”

W ielki
o g. 8 „Aida"

Narodbwy
o g. 8 „O żonach złych i dobrych"

N ow y
o g. 8 w . ..Mam prawo odejść"

L e tn i
o g. 8 „Noc Sylw estrow a”
TEATR ATENEUM. Czerwonego Krzyża
20. G ra codziennie pełną humoru krotochwf
lę Bałuckiego „Dom otw arty1' w doskonałej
inscenizacji Perzanowskiej. Udział biorą:
Buczyńska, Janecka, M azarekówna, Danjjowicz, Łuszczewski, Poreda, Żeleński oraz ca 
ły zespół.
TEATR WIELKI
Dziś arcydzieło Ver
di ego „ A id a '
Ju tro „Orfeusz w piekle". W niedzielę
m isterium scen 'zrzjt
Ryszarda W agnera
„Pareifal"
TEATR NARODOWY. Dziś komedja A
Nowaczyńekiego „O tonach złych i do
brych".
W niedzie’y o g 4 pp. po cenach zn-żo
ny ch „Rozkosz cticiw ości".
TEATR LETNI: ,.Nc- *~ Iwestrowa".
W niedzielę o g. 4 pop. po cenach zriżon- ch „Weeeie Fo. sia".
TEATR NOWY: Dziś i dni następnych
„Mam praw o odejść” .
DZISIEJSZA PREM JERA .MĘŻA Z
GRZECZNOŚCI". T eatr Polaki występuje
dziś z prem jerą zabawnej krośochwili Abrahamowicza i Ruszkowskiego p. L .M ąż z
grzeczności".
Reżyserja Borowskiego, dekoracje Frycza
oraz świetna obsada z Leszczyńskim, Weso
łowskim. Czaplińską. Słubicką i Lubieńską
na czele, sa ład a ją się na pierw szorzędną ca
łość.
TEATR MAŁY. Codziennie ..Koniec i po
czątek".
TEATR „QUI PRO QUO". Dziś i co
dziennie rcwja: „W murowanej piwnicy"

z M irą Zimińską na czele całego zespołu.
T eatr „MORSKIE OKO Dziś rew ia „Sym
patia W arszawy" z Zulą Pogorzelską
TEATR NOWOŚCI Dziś operetka „Róża
z Florydy". Bilety od 1 zł. do 6.50 są nielada atrakcją.
TEATR „WESOŁY WIECZÓR". Codzien
nie „Idzie wiosna".
TEATR „NOWY ANANAS". M arszał
kowska 114. Rewja „Tata nie wraca"
TEATR REW JI „MIGNON" (Marszał
kowska 81 b). Rewia artystyczna w 2-ch
częściach. 18 obrazach p. t.; „Puśćmy się
taksówką".
Z FILHARMONJI. Solistą piątkowego
wielkiego koncertu symfonicznego będzie
skrzypek Jozef Szigeti, który grać będzie
dwa koncerty: Mendelssohna : J . S. Bacha.
O rkiestrą dyrygować będzie Grzegorz F i
telberg.
,

h

IPATEFOW,

SŚŁi-^JMlOFOHJ,

r _______ ,
obligacji
miejskich, iż w dniu 1 instrum enty muzy
kwietnia 1931 r. o godz. czne w wielkim wybo
11 rano w Magistracie rze oraz płyty najnow
m. s t W arszawy (Se szych nagrań, na do
natorska 14) w sali po godnych warunkach, po
siedzeń Rady Mieiskiej c e n a c h najniższych
odbędzie się publiczne d o l e c ą Feigenbaum.
244
losowanie następują Bielańska 1.
cych pożyczek miej
skich, a mianowicie: S y n d y k Tymczasowy
I. 1L m i V-ej « & w masy upadłości Ma
Szulima Grynszpavi—6ł. vn-5>& vnt jera
i IX—6Z pożyczek kon- na zawiadamia, że Sę
wersyjnych m. st. W ar dzia Komisarz wyzna
sza wy 1926 r.. oraz I. czył termin zebrania
IL III i IV aerji 8J po sprawdzonych wierzy
tyczki
inwestycyjnej cieli na 9 kwietnia 1931
szkolnej m. s t W arsza roku na godz. 9 rano
w Sali Upadłościowej
wy 1925 r.
W arszawa, dn. 24 Sądu Okręgowego w
W arszawie (Miodowa
1931 X.
15) z następującym porządkiem
dziennymi
Ogłoszenia drobne sprawozdanie Syndy: ka i zawarcie ukłacu
(Ikrycła
------------- względnie związku wie
U letnie najtaniej p c rzycieli.
------ Syndyk Tymleca p r a c o w n i a Br czasowy! )W .Lew m -

Unkiewicz. Hoża 54.
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„ROBOTNIK", piątek, 27 marca 1931 r.

Jeszcze w sprawie „regulacji urodzin

44

Sprawa ograniczenia urodzin ze s t a n o wisKa
leRarsRiego i społecznego
W zw iązk u z a rty k u łe m dr. S. L B., za 
m ieszczonym w N r. 89 „R o b o tn ik a4*, a
ro z p a tru ją c y sp raw ę o g ran iczen ia u r o 
dzin ze sta n o w isk a fizjologicznego, o trz y 
m ujem y od jednego z le k a rz y n a stę p u ją 
ce k ry ty c z n e uw agi:
R ed.

ZABIEG SPĘDZENIA PŁODU NIE
JE S T SZKODLIWY DLA ZDRO
W IA MATKI.
Tw ierdzenie p. S. I. B., że przy za
biegu spędzenia płodu „organizm m a
tki ponosi bezwzględną szkodę" jest
tw ierdzeniem teoretycznem . A utor
tego tw ierdzenia wychodzi z założe
nia. że m acierzyństw o jest pow oła
niem każdej kobiety. Tymczasem w
praktyce ciąża dla bardzo w ielu ko
biet jest ciężkiem zaburzeniem nor
malnych funkcyj organizmu. Docho
dzi naw et do tego, że z powodu u por
czywych wymiotów i ogólnego upad
ku sił naw et konserw atw ni lekarze
przyznają konieczność usunięcia pło
du.
P o operacji u su n ięd a jaja płodo

wego we wczesnych miesiącach d ą  rowiłych ludzi z powodu złego odży
ży praw ie każda kobieta czuje się wiania i złych w arunków higjeniczjakby na nowo narodzona. Szkodę | nych. Z tych, co dojrzeli, najenergimoże może ponieść kobieta tylko j czniejsi opuszczają Polskę w poszukiwtedy, gdy operacja się nie uda. Kil J waniu chleba.
ka kobiet, k tóre w róciły z Rosji So
IM WIĘKSZA ILOŚĆ URODZIN,
wieckiej i którym robiono podobne
TEM W IĘC EJ NĘDZARZY
operacje 5 do U razy w życiu, d esz ą
W KRAJU.
się do dziś dnia znakom item zdro
wiem. Jeśli przy tej operacji istnieje
B rak pracy zmusza większość kla
jakiś wstrząs, to kobieta odczuwa go
sy pracującej do głodowania częścio
jako dodatni, a lekarze nie są w sta
wego. a wielu do głodowania całko
nie stwierdzić objektyw nie żadnych
witego.
ujemnych skutków .
I Kto i w imię jakich praw może
UJEM NE SKUTKI BRAKU
j zmusić robotnicę do rodzenia dzieci
„REGULACJI URODZIN".
na głód i poniew ierkę! Im większa
Za bardziej ważny od fizjologicz ilość urodzin, tem w iększa ilość nę
nego punktu widzenia musimy uznać dzarzy w kraju, tem w iększe obciąspołeczny punkt widzenia. N ieogra żenie dla państw a.
niczone rodzenie potom stw a w dzi
siejszych czasach jest bezsensownem
traceniem sił. Ogromny procent ży
w o urodzonych d zied um iera do 5-go
Godz. 20.15
roku życia przew ażnie skutkiem złe
go dozoru. Z drugiej połow y w ięk
JÓZEF SZI6ETI
(skrzypce)
szość w yrasta na słabowitych i cho6. FITELBERG

RAD JO

SPRA W A OGRANICZENIA
URODZIN Z PUNKTU WIDZENIA
TEOLOGÓW.
Nakaz teologiczny, że kiedyś Pan
Bóg miał rzec „id źd e i rozmnażajcie
się" musi być poparty przez zarzą
dzenie Pana Boga, żeby każdy żyją
cy miał co jeść, w co się ubrać i m ie
szkać po ludzku.
Moraliści, którzy w imię nieistnie
jącego ż y d a chcą zmusić kobietę do
cierpień i nakazują głodującej m atce
patrzeć na powolne konanie swego
ukochanego dziecięcia, są moralnymi
w stosunku do tego co nieistnieje.
a wysoce niemoralnymi w stosunku
do m atki biedującej i dziecka uro
dzonego, które niem a norm alnych
w arunków rozwoju.
TW ARDE W ARUNKI ŻYCIA NIE
DADZĄ SIE SKRĘPOW AĆ
PA RAGRA FAM I.
T w adre w arunki ż y d a nie dadzą
się skrępow ać przepisam i praw a.
K obiety m uszą bronić się przed d ę żarem nadm iernych urodzin. M ądry
praw odaw ca powinien dbać p rze d e-

w szystkiem o stw orzenie takich wa
runków , w których
wychowanie
dziecka przestanie być ciężarem po
nad siły.
NIEMA OBAW Y O WYLUDNIĘ
NIE.
P raw ie w szystkie kobiety posiada! ją instynkt m acierzyństw a i prawie
w szystkie chcą mieć w łasne dzieci.
Niema więc obaw y o wyludnienie
; Dopóki jednak nie zostaną poprawioi ne w arunki bytu ludzi pracy, kobie! ty pow inny mieć praw o regulowania
I ilości urodzin.
NAJW ŁA ŚCIW SZA DROGA
W OBECNYCH W ARUNKACH
ŻYCIOWYCH.
N ajw łaściw szą jest droga zapobie
ganiu zapłodnieniu, ale nie można
potępić też usuw ania jaja płodowego
przez lekarza na żądanie m atki do
2 m iesięcy dąży , t. j. dopóki mamy
do czynienia z jajem, a jak powiadai ją teolodzy z ciałkiem bez duszy.
L ekarka.

(Dyrekcja)

AMERYKAŃSKI LAUREAT NOBLA
SPOLICZKOWANY

CO USŁYSZYMY

NIEZWYKŁA AW ANTURA POM.ĘDZY LEWISEM A DREISEREM

PRZEZ W A RSZA W SK IE RADJO

A JEDNAK WIOSNA IDZIE.
!
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W SOBOTĘ.

SINCLAIR LEWIS

TEODOR DREISER

N owy J o rk jest p o d w rażeniem n ie 
słychanego skandalu, jaki w ynikł w cza
sie pew nego b ankietu w jednym z najdystyngow ańszych klubów , t. zw. M etro 
politan, gdzie w zebraniu b rał udział c a 
ły św iat literack i i finansowy.
W czasie w ieczoru doszło m ianowicie
do gw ałtow nego zajścia m iędzy la u re a 
tem Nobla Sincla rem Lewisem, a in
nym pisarzem T eodorem D reiserem . S.
Lewis, zabraw szy głos, ośw iadczył p u 
blicznie, że opuszcza zebranie, gdyż nie

zam ierza s edzieć razem z człow iekiem ,
k tó ry z książki pew nej k o b iety uk rad ł
3.000 słów , a p o n ad to w tow arzystw ie
takich ludzi (krytyków ), któ rzy oburzali
się na w iadom ość, że fundacja Nobla
przy zn ała mu nagrodę.
Na tę zaczepkę odpow iedział ostro
D reiser, a Sinclair Lew is skierow ał się
ku wyjściu. W przedsionku klubu doszło
następnie do bójki, w czasie któ rej S:nclair Lewis zo stał przez D reisera dw u
k ro tn ie spoliczkow any.

ROMAN GUL.
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GENERAŁ
Ty
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z upow ażnienia au to ra przełożyła z rosyjskiego
H alina Pilichowska.

W ieczorem na Newskim Saw inkow
s ta ł — oszołomiony. W ciem nościach
biegli chłopcy, krzycząc: — „D odatek
nadzw yczajny. Z am ordow anie m inistra
P lew ego!” Saw inkow nie rozum iał, k to
zab ił m in istra? Z daw ało się, że w cale
nie on zabił. Saw inkow trzym ał w ręce
do d atek . Z żałobnej ram ki spoglądał
m inister. Św idrujące oczy, nastroszone
w ąsy, ale przecież W . K. von Plew e nie
istn ia ł już:
„Dziś o godzinie 9 m inut 49 na Izm ajłow skim P ro sp ek cie obok H otelu W a r
szaw skiego przez zbrodniarza, którego
n azw iska nie u d ało się stw ierdzić, bom 
bą, rzuconą w- okno k arety , zo stał zabi
ty m inister spraw w ew n ętrzn y ch W . K.
von Plew e. Z brodniarz jest ciężko ranny.
O prócz m in istra sp raw w ew nętrznych
zo sta ł zab ity stan g re t Filipow , oraz ra n 
n y przejeżdżający ulicą porucznik lejbgw ardji S iem ionow skiego pu łk u Ćwieciński..."

44.

— Przepraszam , — pow iedział jakiś
pan. Saw inkow poczuł, że p o trą c ił ko
goś.
„Z miejsca zbrodni przew ieziono zbro
dniarza do A leksandrow skiego szpitala,
gdzie w obecności m inistra spraw iedli
wości M uraw jew a dokonano niezw łocz
nie operacji. Podczas badania, p rzep ro 
w adzonego natychm iast' po operacji
przez sędziego śledczego K orobczyca C zerniaw skiego odm ów ił zbrodniarz w y
jaw ienia nazw iska. D ep artam en t policji
przedsięw ziął energiczne środki, istn ie
je bow iem przypuszczenie, że zam ordo
w anie m inistra jest dziełem terorystycznej organizacji".
„Żyje! żyje! — p o w ta rz a ł Saw inkow ,
przechodząc przez N ew ski m iędzy do
rożkam i. pow ozam i, karetam i. „ Je g o r b o h a te r!" I nagle poczuł, że jezdnia unosi się w górę, płyną, rozpływ ają się
p o stacie przechodniów . Dowozy i gm a
chy w alą się na niego. Saw inkow zrozu
miał, trzeb a czem prędzej w ejść d o r e 
stauracji.

a nad jeziorem Lugano w śród A lp — fak
to w idać na naszej ilustracji — zakwitł}
już drzew a ow ocowe.

Dr. Z. FAJNCYN Dr. m ed. S. J E R M O Ł O W I C Z

— P an k aże?
— Proszę o k a rtę .
— Służę panu.
— H om ar w majonezie.
— Służę panu.
K elner bezgłośnie podbiegł z srebrzy
stą miską.

POWIEŚĆ.

43.

11.40 — 11.55 P rz eg ląd P rasy. 11.58— 12.10
Sygnał czasu. 12.10 — 13.10 M uzyka z p ły t
gram ofonow ych. 13.10 — 13.25 K om unikat
m eteorologiczny.
13.25 — 14.20 P rz erw a .
14.20— 14.40 K om unikat gospodarczy . 14.40
— 15.00 „P rzeg ląd w ydaw nictw p erjo d y czn y c h “ omówi prof. H. M ościcki. 45.00— 15.20.
O dczyt d la m aturzystów . 15.20— 15.50 P rz e r 
wa. 15.50 — 16.10 S k rz y n k a pocztow a tech 
n iczna. 16.10 — 16.15 K om unikat d la żeg lu 
gi i rybaków . 16.15 — 16.20 W iadom ościi '
Tow. K ooperatystów . 16.20 — 16.30 „K ącik
a rty sty c z n y L S G ’\ 16.35 — 16.45 M uzyka z
p ły t gram ofonow ych. 16.45 — 17.15 K ącik
d la m łodych talen tó w m uzycznych. 17.15 —
17.40 „Ż arty logiczne". 17.45 — 18.45 P ro 
gram d la dzieci m łodszych. 18.45 — 19.10.
R ozm aitości. 19.10 — 19.25 W iadom ości bie
żące. 19.25 — 19.30 Uwagi i w skazów ki d*a
detektorow iczów wygł. inż. Z naniecki. 19.30
— 19.35 p ły ty gram ofonow e. 19.35 — 19 40.
O dczytanie p rogram u n a dzieó następ n y .
19.55 — 20.00 P ły ty gram ofonow e. 20.00 —
W iosna idzie n iety lk o w „W esołym
20.15 P. Ire n a D ehnelów na wygł. feljetor. p.
Wieczorze**. Pomimc- stosunkow o zim
t. „Jeszc ze w czoraj". 20.15 — 20.30 .S e jm
nej pogody w iosna panuje już w szech
w r. 1831“ wygł. płk. H enryk E ile. 20.30.
w ładnie na całym praw ie kontynencie,
M uzyka lekka. W przerw ie re p e rtu a r W a rs r.
T eatrów M iejskich. 22.00 — 22.15 P. B ene
dy k t H ertz w ygłosi feljeto n p. t. .N iezn ajo 
mi p rzy jaciele". 22.15 U tw ory Chopina w
wyk. Ja n in y F am ilier - H epne ow ej. 22.50—
L E SZ N O 36
23.00 K om unikaty. 23.00 — 24.00 M uzyka
S p e c j a lis t a c h o r ó b w e n e r y c z n y c h ,
lekka i taneczna.
n ie m o c y p łc io w e j i sk ó r n y c h .
A na
liz y k r w i. ' r z y jm . 9 r. — 9 w .
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P raskow ja Siem ionow na Iw anow ska
przy staw ała, przechodząc koło ogrodów.
Z przyjem nością p a trz a ła na w arszaw 
skie ogrody. Ja k o członek B. O., P ra s 
kowja Sem jonowna w ykonyw ała polece
nia kierow nika. Szła te ra z nie jako k u 
ch ark a, ale jako dam a w czarnej sukni
z d elik atn ą koronką, w słom kow ym k a 
pelusiku. z parasolką.
Z całej postaci idącego M arszałkow 
ską A zefa, w yczytała Iw anow ska zd e
nerw ow anie. A zef szedł, kołysząc ocię
żale brzuch. Twarz zm ięta, zaspana,
w ykrzyw iona. Z daw ało się Iw anow skiej,
że A zef jest przygnębiony.
— N ajdalej za godzinę pow inniśm y
w szystko w iedzieć. Jeśli zabiją, będą,
d o d atk i nadzw yczajne. Od Saw inkow a
pow inna nadejść depesza. T o okropne—
rz e k ł nagle, ciężko sapiąc i przystanął.
Być zdała od tow arzyszy, czekać, tak,
jak m y czekam y, to okropne.
Iw anow ska szła z pochyloną głową.
— W stąpm y do cukierni.
W mlecznej, białej cukierni pustaw o.
R óżow a dziew czyna pod ała kaw ę z cia

stkam i. O deszła, usiadła, p atrząc sen
nie przez okno na M arszałkow ską.
T ak m inęła godzina.
Iw anow ska w idziała: coraz silniejsze
zdenerw ow anie ogarnia A zefa. P o tw o r
nie brzydki człow iek, nie w zbudzający
dotąd sym patji, te ra z w zbudził ją. A zef
pocił s-ę. o cierał czoło.
— Ju ż za kw adrans dw unasta, — po
w iedział, obracając się całem ciałem na
krześle. — M usiało już coś się stać.
A zefow i zrobiło się duszno. O ta rł mo
cno tw arz.
— W ięcej spokoju, Iw anie N ikołajew iczu.
— Ach, — skrzyw ił się jakgdyby z b ó 
lu Azef, — co wy mów icie! A w ięc nie
kochacie tow arzyszy. J a ich kocham ,
zrozum cież, mogą zaraz w szyscy zginąć
— tw arz A zefa zaczęła drgać, spuścił
oczy.
— Chodźmy. — pow iedział nagle. —
Nie w-ytrzvmam dłużej.
Iw anow ska w stała. Senna dziew czy
na w zięła pieniądze. S iadła p rzv oknie,
by p a trz e ć na ulicę.
45.
O bok szyby przeszli otyły pan ze sta 
rą damą, k tó rzy dop;ero co pili kaw ę.
A le nie w-idziała dziew czyna jak za cu
kiernią otyły pan zaczął biec. Z asm ar
kany chłopczyna, w rzeszcząc z całych
sił, sp rzed aw ał nadzw yczajne dodatki.
— R zucenie bomby!

SEKSU OLO G
C horoby,

n ie d o m o g a i z a b u r z e n ia
s f e r y p łc io w e j.
157

SZK O LN A 8.

P r z y j m u j e 1— 2 1 5 —

A zef z gazetą zro b ił p a rę kroków ,
tw arz m iał biało żółtą.
Z różnych stro n na w-yścigi pędziłgazeciarze, w ołając:
— Z am ordow ano Plew egp!
A zef złap a ł gazetę. T rzęsły mu się
ręce. P rzeczy tał na głos: — „Za-m or-dow a-no Ple-w e-go". I nagle przystanął,
oklapł, ręce o padły mu w zdłuż ciała:
Śm iertelnie blady, ciężko sapiąc, złapał
się A zef za krzyże.
— Zaczekajcie. — b ąknął, — nie mo
gę iść. krzy że m nie łam ią.
— C o to znaczy „zam ordow ano" —
zabity czy ranny.
— Może ran n y ? — ję k n ął z p rz e stra 
chem Azef.
Pędzili ludzie z białem i płachtam i. W
oknach w ystaw ow ych w yw ieszano ar
kusze zatytułow ane „Z am ordow ano P le
w ego".
— S pytam się, co to znaczy „zam or
d o w ano"?
— O szaleliście. T rzeb a czekać, poja
dę raczej do „W arszaw skiego Dniewnika". Z aczekajcie.
T rzym ając się za bok. p rzeszed ł Aze’
przez ulicę. G dy zginął z oczu, Iwanow
sk a nie w y trzy m ała. B ył to maleńk
sklep z obuw iem .

WARUNKI PRENUMERATY: w W arszawie z odnoszeniem miesięcznie zŁ 5.40, bez odnoszenia zŁ 4.70, na prowincji miesięcznie zL 5.40, zagranicą zL 8.—. Za zmianę adresu 50 gr.
CERY O ńtO SZEŃ i Za wiersz wysokości 1 milimetra w tekście gr. 50, zwyczajne gr. 20, komunikaty i nadesłane gr. 80, nekrologi do 60 mm. gr. 20, powyżej 60 mm. gr. 30. drobne za wyraz gr. 2 k
Poszukiwanie i zaofiarowanie pracy bezpłatnie. Ogłoszenia tabelaryczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia zagraniczne o 50 proc. drożej. U Wad ogłoszeń w tekście 5-szpaltowy, ukiad zwyczajnych -*
10-szpaltowy. Za terminowy druk ogłoszeń Administracja nie odpow iada
R ed ak /o r N aczelny M IECZYSŁAW NIEDZIAŁKOW SKI.

R edaktor odpow iedzialny: W A C ŁA W CZARNECKL

W ydaw ca RADA NACZELNA P. P. S.

Odbito w druk. „R obotnika", W arecka 7,

-

