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p o lo n ia '' ' otrzymała z Warszawy następujące
informacje:
Pisząc 6 hm. o początku końca rządów sa
W iadomość u wyjeżdzie min. Piłsudskiego z Enacyjnych, mieliśmy na oku wypadki na tle giptu w yw ołak w kołach politycznych wielkie za
taieirtiniczej konferencji 29 marca w Spal©, któ- interesowanie.
Jak wiadomo, pierwszem źródłem wiadomości
ra zdaniem wszystkich mających styczność
była urzędowa agencjo Reutera, która podała de
z polityką była punktem zwrotnym w dotydhpeszę o wyjeździe min. Piłsudskiego z Egiptu i o
czasctweim samo- i jeuynowladztwiie sanacji. jego powrocie przez Bukareszt i Londyn do Polski.
Jeszcze wówczas, blisko tydzień temu, niie u- Doniesienie to hrzm.aio nieco fantastycznie, gdyż
wypuklily się tak siime inne powody, które u* w drodze do Polski Bukareszt nie leży na linji
tnocniły przekonanie, że dla sanacji nastał rze londyńskiej, a Londyn na bukareszteńskiej.
Polska Agencja Telegiaficzna zaprzeczyła do
czywiście początek końca.
niesieniu, jakoby min. Piłoudski miał odwiedzić
Każdy człowiek może się mylić, a w polity Londyn. Agencja Reutera jest jednak zbyt poważ
ce omyłki są na porządku dziennym. Mylił się na, aby miała dawać takie wiadomości zupełnie
tedy p. Wojciech Stpłczyński, ^cisząc w Ów bezpourtawiii? To też w tutejszych kolach poli
czesnym „Głosie Prawdy" po maju 1926, że tycznych utrzymują, że możliwy jest wyjazd p.
rządy pomajowe potrwają 15 lat. Jesizcze 6 lat Pifsuc skiego do Londynu i może do jednej jeszcze
nie minęło, a już zaczyna się likwidacja i to— ze stolic europejskich. Przypuszczają jednak, że
przedtem przyjedzie on do Polski. Zwracają nato
co jest najbardziej charakterystyczne — od miast uwagę, że w okresie świątecznym bawił w
wewnątrz.
Lonaynic przez 4 dni p. Wiceminister Beck, który
Ze zdumieniem i naituraitaie z satysfakcją do zwykle przygotowuje wszystkie polityczne podró
wiaduje się opinja ] wibiiczna o prądach nurtu że p. Piłsudskiego Według wszelkiego prawdo
jących w BB, zmierzających ku szukaniu podobieństwa jednak p. Piłsudski priynędzie n a j
pierw d.o kraju, a pizyjazc pozostaje w związku
^p-zymierzeńców. W klubie, w którego składzie
z sytuacją wewnętrzną i z konferencją premjerów
'teściowym od wyborow z 16 listopada 1930 zapowiedzianą na dzień 20 bm. ;v Spalę, Podobno
nic się nie zmieniło, który jeszcze podczas u- wypowiedział on chęć wzięcia udziału w tej n a ja 
bieigłej sesji seijmioc ej złozył i tyle dowedów dzie i przypuszczalnie termin jej bidzie nieco oipói
gl" Posłuszeństwa, a nawet samozaparcia, •nkuny, tak, aby zbiegi się z terminem jego przy
jazdu.
•
' uchwalając rzeczy wbrew własnemu pizekoJaką drogą p Piłsudski wraca do lcraju, sfery o ” 1 — w tym klubie, w jego niektórych orga fiejalne nie mają bliższych wiadomości. Istnieją
nach prasow yoh tuczy się dyskusja nietylko o trzy przypuszczenia: — jedno mówi, że pojedzie
on drogą przez Konstancę, inni znowu utrzymują,
Ecieniu się % kimś, ale i z kim.
Co się stało, co wpłynęło na taką zasadniczą że uda się przez Triest i W iedeń do Warszawy, —
ianę, dlaczego BB czutje się ta słabym do zwracają wreszcie uwagę na to, że kontrtorpedowiec „Burza", zbudowany we Francji, ma podob
‘dźwigania — jak z dumą snę mówiło — w y- no przód przybyciem do Gdyni odbyć raid po Mo
eznej odpowiedzialności za rządy państwem? rza Śródziemnem i po drodze wstąpić do Aleksan
" się wiele rzeczy; popi ostu sanacja do dr ji. A więc p. Piłsudski, tak jak zeszłego roku p o
szła do Ślepej ulicy, z której sama wyjścia zna służył się kontrtorpedowcem „W icher", tak tego
leźć nie umie, szuka więc podpory. Czy trze roku miałby odbyć podróż na „Burzy". T o ostatnie
przypuszczeni mogłoby się częściowo pokrywać z
ba mówić o położeniu gospodiaro/em 1jakc o
doniesieniem Agencji Reutera o rzekomej podróży
■ taej zie ,.zdoioyczy“ sanacyjnych, która do Londynu, — „Burza" bowiem musiałaby pły
wszystkim staje się kością w gardle? Czy nąć przez Atlantyk i Morze Północne dc Gdyni.
trzeba wskazać na deficyt budżetowy już znaJeano jest pewne, to mianowicie, że na jDlizszych
Il!y i na jeszcze większy w przyszłości, kitóry kilka tygodni powinno przynieść bardzo ważne po
wikno uspokajających zapewtnier p. Jana Pił- sunięcia w polityce obozu rządowego. Podobno
ścierają się lam mocno dwa sprzeczne poglądy na
ouaisikiego miusiał osłabić noizmach, a nawet temat dalszego ustosunkowania się do opozycji. ;
^ ■ ić do porzucania całeigo szeregu już zaję
Rozmaite komentarze budzi też nieobecność pretych * ozycyj w ładzy ? Czy trzeba mówić o po m jera Pryslora w Wars?aiwie. Urzędowo ogłasza
łożeniu międzyinairouowem, w jakiem Polska ją, że wyjechał on na dwutygodniowy w ypoczy

obecnie się znajduje, a którego d/wema ostatni-.
§P* etapami są: dyskusja oo do przymierza z
rancją i zbagatelizowanie nas w sprawie pla
nu federacji naddunajskiej? Czy potrzeba nav
mówić o wzrastających w kraju obja - ach, których nie zawsze będzie można ozy
' -.w ażyć czy stłumić?
1 rzinać się dio błędu, znaczy przystąpić dó
■n-ko naorarw y. Sanacja, ta jej część szczegól
nie. której władza nie uderzyła do głbwy, któ''1 — zu swego punktu widzenia — ma wobec
jej powstania i utwierdzenia się największe za
łogi — doebindizi
puzekonania, że — jak to
tuż zaraz po wyborach mówiono — ztbył w id i zwycięstwo nie jest ani dowodem siły ani
r , wniością utrzymania się. Rozrosła się sanaCtla P<>nad pierwotnie zakrojoną sobie miarę;
vozwieimmiżniły się w niej elementy, które

P R E N U M E R A T Y :

w

d o b i e o s z c z ę d z a n i a używaj
zamiast droyich ciasteczek tanieli ‘acz równia dobrymi

nek, że spędzi go w Krynicy albo Zakopanem, jednaikowcż nie było żadnych depesz o przybyciu
jego do jednej z tych miejscowości, tale, że nie
wiadomo, g d z e faktycznie premjer bawi. InzypuszcTiają więc, że może wyjechał dokąaś na spot
kanie p. Piłsudskiego.
*
-•
•
W związku z naszemi Wiitoomuściami na temat
konferencji w Spalę, na której dyskutowano spra
wę utworzenia feządfct koalicyjnego i porozumienia
sanacji ze stronnictwami lewioowami, oraz niektó
rymi centrów emi, mamy do zanotowania nową
wersję, uzupełniającą nasze informacje w czoraj
sze.
■
- ’■
Na konferencji w Spalt starły się dw? pogiąć,
Pierwszy z nich widział jedyne w yjście w p oro
zumieniu sanacji ze stronnictwami u m a r kowanem, tak jak wskazał wyraźnie p. Zaleskiemu premjer francuski p. Tardieu, a mianowicie ze Stron
nictwem Narocłowem i stronnictwom' cenirowemi
do Stronnictwa Łubowego włącznie, drugi pogląd
zaś wysuwał koncepcję porozumienia z PPS i
Stroniclwem Ludowem. Ża pierwszą koncepcją
mieli wypowiedzieć się p. Prezyden* R. P. pro.'.
Mościcki, prof. Bartel, premjer Prysior i prezsr
BB.p Sławek, podczas gdy zwolennikiem drugiej
koncepcji był b. premjer i obecny marszałek Sej
mu p. Switalski.
Z osótu nieobecnych na tej konferencj: nalepy
podobno do zwolenników tej drugiej k o n o p cji m i
nister Pieracki, natomiast inni wpływowi działa
cze sanacyjni, którzy do tej pory propagowali po
rozumienie sanacji z law'cą, ostatnio aik gdyby
odwrócili się od lego pomysłu. Jednym z i ’cb ma
być p Miedziński, czego dowodem jest zm odyfi
kowany obecnie ton organu sanacyjnego, którj
znajduje się pod jego kierownictwem, a mianoY li
cie „Gazety Polskiej".
Gra tych dwu przeciwnych sobie -Łombinacyj
stoi oczywiście pod silnym wpływem tego: co przy
nieść mogą nowe wybory we Francji, które odbę
dą się w m aju Zwolennicy koncepoj. porozumie
nia z lewicą wysuwają właśnie na rzecz swego
projektu możliwość zwycięstwa żywiołów lewico
wych w wybór ach francuskich.
Zdaje się jednak, że zarówno jedna jak i druga
z tych koiuhLnacyj ugodowych były rachunkiem
„bez właściwego gospodarza". Trzeba m ianow' ;i«
uprzytomnić sobie, że kiedy p. minister Zaleski
konferował z premierem Taroieu w Paryżu, to p
Piłsudski byi już od dwu tygodni w Egipcie. T o te’
przyśpieszony powrót ministra Piisuuskiego z Egiptu może pokrzyżować te wszystkie plany,
W każdym razie uchodzi za rzecz pewną i w ko
łach sanacyjnych wcale tern?1 nie zaprzeczają, ix
w niedługiej przyszłości stanąć możemy przed bar
dzo decydującemi rozstrzygnięciami.
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z ia b r > k h a . r o t h e , k k a k ó w , s ł a w k o w s k a 20-

z pewną bądźcoibądź Ldwwością pierwszych
wtszlystkio wskazuje na to, że w yozerpał się za
jej „apostołów* nie mają nic wspólnego; zapa pas „wielkich ludzi", że ooza trójcą Sławeknowała zasada tak dobrze zwana starszej ge Switalski-Frystor czy w odwrotnym porządkt
neracji w b. zaborze auisirjaokim z czasów po trudno jej znaleźć człowieka, któryby potrrfil
tęgi Luegera. zasada panowania „Boga bierz", inaczej ł. j. lepiej. Ghce się zasilić z prawej czy
to znacizy łupić, oo się da.
~
; lewej stiony — oto największa jej troska, alk
Niech się prasa sanacyjna wysila, jak chce, bardzo jednostronna, gdyż trzebią dlużo usunąć
dla przedstawienia spraiwy powołania p. Bar śmieci z dicimu. niiim ktoś odważy się do niego
tla, , jpeo bagatelę, nienaruszaijacą fundawejść.
mentów sanitc nej „sztuki rządzenia" w przy- |
o o o o c x x ,o w x T n r o o « x v x e {x x r x x x x x !c s x 3 0 {X )
szłości, niech się ta prasa wykręca, jak mdtże,' 1
1 0W ^R ZY S ZE ! TOW ARZYSZKI!
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Przed strajkiem robotników rolnych
cę, która b w a aż do zachodu słońca, jak obecnie
Prze widy wa 1ićm y, żfe brak umów zbiorowych
z przerwą 1 i pół godziny na obiad i za tak w y 
albo orzeczeń Nadzwyczajnych Komisyj Rozjem 
dajną pracę o trzymu ją za c a ł y rok pracy tak nę
czych w yw ołać musi auży zamęt na terenie fo l
dzne wynagrodzenie.
warków; tembardziej zaś, jeżeli orzeczenia nastą
piły, ale są krzy wdzące, jak to m iało m iejsce w
Przedstawiciele Związku Ziemian m ówią o kry
Poznańskiem i na Pomorzu. Nie wiemy jeszcze
zysie, a są łatwowierni urzędnicy, którzy te wszy
jak zadecyduje Nadzwyczajna Komisja Rozjem 
stkie skaigi przyjm ują m dobrą monetę. Ba, na
cza w Krakowie, która zebrała się w dniu 6 hm.
wet wytworzył się specjalny typ takich urzędni
Zasługuje na uwagę fakt, że przed Nowym R o
ków, którzy każdą obniżkę zarobków robotni
kiem krakowski Związek Ziemian był skłonny
czych potrafią uzasadnić ze stanowiska „nauko
przedłużyć obowiązujące urnowy od kilku lat z wego" i „państwowego". Ale — dziwnym zbie
kouei, zawierane w drodze polubownego uaładu
giem okoliczności — panowie ci biorą jedną stro
•zainteresowanych stron. Aliści istnieje także Z a
nę medalu i nie raczą spojrzeć na drugą stronę
rząd Główny Związku Ziemian w Warszawie, — medalu, to jest na zmniejszenie stopy życiowej
który uzuipuje sobie prawo dyrygowania wszyrobotników: rolnych w związku ze spadkiem ce
stkiemi organizacjami ziemiańskiemi. — To też ny na produkty rolne. Aie cóż zrobić? Z ią spe
pized samem dojściem do- porozumienia w Kra
cyficzną mentalnością trudno jest walczyć.
kowie przyszedł „tajem niczy" telefon z W arsza
Mówi się, zależnie od okoliczności, że podstawy, na skutek którego krakowscy ziemianie w
wą płacy zarabkowej muszą być ceny na produk
sposób dla nich niemiły, musieli się wycoiać z
ty rolne to znów operuje się trudnościami płaipozycji pojednawczej na pozycję podyktowaną
niczem? obszarników, jeżeli chodź, o cenę zboża,
przez warszawski Związek Ziemian. — Dlatego
to cena ta wzrosła w porównaniu z ubiegłym ro
właśnie przyjechał do Krakowa w dniu 6 om. kiem z tego samego okresu czasu przynajmniej o
wszędobylski p. Freilich, by dozorować, a raczej
przeszkadzać w zawarciu polubuwnej umowy.
W Warszawie powołana została Nadzwyczajna
Komisja Rozjemcza w dniu 11 bm. Od wyniku
narad względnie postanowień tej Komiwji zależeć
będzie, czy w dniu 18 kwiein i br. strajk robotCzytamy w „Robotniku" (Nr. 123 z 10 kwiet
nikówników rolnych obejmie również centralne
n a :)
, .
województwa, czy też we.
Gdy w końcu ub. r. zawiązał się z inicjatywy
W wojew śdztwacn Poznańskiem i Pomorskiem
,.sanacji" t. zw. „naczelny komitet dc walki z bez
robotnicy oburzeni krzywdą, aka ich dotknęła,
robociem ‘, rada ministrów powzięła uchwałę w
w dniu 18 kwietnia porzucą pracę w m yśl instru
m yśl której dla celów powyższej „walki" wpro
kcji organizacyj, prowadzącycn strajk.
wadzono specjalne dopłaty cło opłat pocztowych,
Zjazdy, wyznaczone przez nasz Związek w aniu
telefonicznych i kolejowych.
3 kwietnia, odbyły się przy bardzo licznym udziale członków. W niektórych Oddziałach na
Jakkolwiek ia osobliwa „troska" o beznobotszych robotnicy chcieli rozpocząć strajk już i bm.
nycb, koszt pom ocy dla pozbawionych piacy
wychodząc zresztą ze słusznego założenia, że nie
przerzucająca na barki zbiedniałego społeczeń
ma omów amorowych, a więc trzeba pi zy pom o
stwa, mogła wydawać się dość oryginalną, to
cy strajku zmusić stronę przeciwną do zawarcia
jtomak społeczeństwo tylko z uwagi na straszny
polubownych umów. Tendencje te były prawie
los ofiar bezrobocia, przyjęło ją bez ozemrama...
powszechne w województwie lubelskiem. Gdyby
Rzeczone opłaty dodatkowe wpływać miały do
nie poczucie karności organizacyjnej, to m ielibyś
kasy macz-clnego komitetu, a ustać m iały z tą
my już strajk na roli. Charakterystyeznem jest,. chwilą, gdy komitet naczelny un ‘x je swe 2akof,
w niektórych powiatach władze policyjne, tak czy.
mogły, tak przeszkadzały w odbyciu się zjazdów;
Otóż, jak onegdaj donosiliśmy, Komitet na
a więc: wkraczano na salę, kontrolowano legity
czelny likwiduje się z dniem 1 czerwca b. r., bo
m acje członkowskie, a był nawet i taki wypadek,
uważa, że w tym terminie jego rola de-initywnie
że w Hrubieszowie po skontrolowaniu uczestni
się kończy.
ków zjazdu „władza" poleciła pozamykać wszy
Różne „sanacyjne" „statystyki" wogóle „w yka
stkie okna, bo zjazd się odoywa w zamkniętym
zują",
że bezrobocie w Polsce „m aleje", a gorliwi
lokalu. Dla świętego spokoju pozamykano okna,
słudzy
piasowi ,.sanacji" z rozmaitych „IG K -ów "
ale ile było docinków pod adiesem policjantów i
twierdzą nawet, że to pocieszające zjav isko w y
agentów, nie będziemy powtarzać. Zachodzi tyl
stępuje „tylkoę!') w Polsce".
ko pytanie — na djabła potrzebne sa tego rodzaju
Ze z chwilą likwidacji „naczelnego komitetu
niemądre zarządzenia różnych prowincjonalnych
do walki z bezrobocie", winny zn knąć wszelkie
kacyków, bo wierzyć się nie chce, żeby władze
specjalna dopłaty, które pa rzecz i do kasy tego
wojewódzkie miały cokolwiek z tern wspólnego.
komitetu m iały wpływać, to kwestja — zwłaszcza
Faktyczny stan wygląda w ten sposób, że ob
szarnicy utrzymują, że robotnicy rolni Są „bar
dzo zadowolę ii" z tego, co m ają a z ewentualnych
obniżek, jakie ohszarnicy na skutek znanego o kólnika, ZwiazKu Ziemian wprowadzili, że o straj
ku nie myślą wcale. A le /g d y się rozmawia na
Komisjach Rozjemczych po powiatach z rozum
Pisząc kiedyś w luźnej notatce o atmosferze,
nymi obszarnikami, to ci nie ukrywają swego w której powstała armja republiki polsl iej, —
niezadowolenia z powodu zarządzeń kierowników
wskazywaliśmy na to, że od dawnych z koniecz
Związku Ziemian. Nie uchodzi powtarzać nieraz ności znanych naou arm ij zaborców różni ją brak
barozo dosadnych określeń pod adresem lumina
kastowości, któraby od członków korpusu o firzy obszarniczych. Dość, że przed rządem pano
c orskiego wymagała nawet pewnych ograniczeń,
wie Freilich i Gerlicz, puwiadają: „na wsi spo
celem nadania mu więcej „prestiżu" towarzy
kój, niech izad się me obawia", ale z drugiej stro
skiego.
ny przez miejscowe wpływy zwracają się do po
Z drugiej strony wskazywaliśmy, że ta forma
licji „o święta policjo, ratuj!". Z tymi panami
mniej zamknięta w tradycjach, płynniejsza, do
jest tak, jak z tą dziewicą, co chciałaby kapitał
puszcza i fakty .akie, jak polecanie czynnym
cii obyć i niewinność zachować, ale tak się nie
członkom ciała oficerskiego pełnienie funkcyj, nie
da, albo .est spokój na wsi, to kiej djabła pętała
powierzanych gdzieindziej oficerom aim ij, uro
cię u sta. ostów, u wojewndóv', prosząc o pomoc
bionych wedle innych wzorów. r ,hodziło w da
alb< tego spokoju niema, to jakiem prawem nie
nym wypadku o nadzór wojskowy nad więźnia
wielka grupa politykierów warszawskiego Zw ią
m i cywilnym i, ulokowanymi w twierdzy. W R o
zku Ziemian narzuca społeczeństwu walkę straj
sji carskiej, gdzie umieszczenie politycznych
kową robotników roluych.
więźniów oywihiych w twierdzach należało do
Nie musi b y ć dobrze w obozie kierowników
zjawisk stałych rozwiązano ow? trudność, — jak
Związku Z cmian, jeżel zmuszeni są do inspiro
podnosiliśmy — w len sposób, iż utworzono tak
wania artykułów w lakiem, naprzykiad, u m k razwany „odrębny korpus żandarmerji", zbudowa
jącem piśmie, jak „Kurjer Poranny". Kto cieka
ny na wzór wojskowy z szarżami, odpowiadają
w y, mech przeczyta niedzielne wydanie plajtują
cymi wojskowym , ale odrębność jego polegała na
cego dziennika.
tern, że oficer, przechodzący dio korpusu żanuaruiP o i staje jeszcze jedna kwestja do omówienia,
skiego musiał występować z anmji.
czy robotnicy rolni m ają -ację, -zy też nie? Od
Przypominamy te ówczesne twierdzenia na
powiedź na to jest krótka Zarobek roezry robot
nika ordy nariusza, zależnie od powiatu, waha się sze ze względu na to, że zaczynają zachodzić pe
wne zmiany w naszkicowanym przez nas stanie
Od 600 złotych do 1.100 zł., a praca zaczyna się
faktycznym
od godziny 4 rano, tak zw. obrządek inwentarza
Jakie? — zobaczymy.
w tych micjątkach, gdzie solidni są gospodarze,
tibouiicy na pół godziny wracają do riomu na
Ostatni „Dziennik Ustaw" przyniósł dekret w
śniadacie •o godzinie 6 rozpoczynają znowu pra
sprawie małżeństw oficerskich. Normuje on spra-

30 procent, więc jaka istnieje podstawy ekonom,
czita do tego, żeby obniżać place, względnie ordynarje właśnie w tym okresie, kiedy cena na
zboże podniosła się? Tego zupetn e nie rozumie
m y; tembardziej, ze przecież prawie 90 procent
zarobków robotników rolnych płaci się nie w go
tówce, a w naturaijach. Paradoksalność żądań
Związku Ziemian polega jeszcze na tern, że dla
podstawowej warstwy .•obotników-ordyn&rjuszy,
nie żądają zmniejszenia płacy gotówkowej, lecz
zmniejszenia o 1 metr ordynarji i zmniejszenia
ziemi pod ziemniaki.
Kto zrozumie tego roazaju żądania"? — nie
wiemy. Niektórzy obserwatorzy powiadają, że tak
zwana komisja pracy przy Związku Ziemian tak>e właśnie żądanie wysuwa, bo ono najmniej
jest zrozumiale ze stanowiska gospodai czego. —
Można i tak. Ale czy z tego wynika, że społeczeń
stwo o
milcząco przyglądać się temu, a szcze
gólnie bezpośrednio zainteresowani robotnicy rol
ni? Jatnem j^st, że r ie. To też jeny nem w y j
ściem z sytuacji, jaka się wytworzyła, musi być
strajk, który będzie najbardziej wymowną de
monstracją przeciwko zapędzaniu ogromnej m a
sy robotników rolnych w otchłań nędzy.

,

Jan Kwapłński.

Ucisk fiskalny pod pretekstem „bezrobocia"
w świetle oświadczeń samego rządu — chyba n a j
zupełniej jasna i bezsporna.
Tymczasem tak nie będzie, bo te dodatkowe
opłaty „na walkę z bezrobociem" mają być nadal
utrzymam^
Oto min komuinikacj. pośpieszyło już z ogło
szeniem, że dopłaty do noirmailnych opłat kolejo
wych przedłuż? się do dnia 15 października
b. -.(?!).
Jal.jem prawem i ina jaki cel?! Że nie na bezro
bocie świadczy termin (15. X.), w którym właśnie
bezrobocie, pod zimę, na now o się rozpoczyna...
Ale mietylko kolejowe dopłaty m ają być utrzy
mane, b o i lelefotrnczne.. Mianowicie wprowadzo
ne przez rząd dopłaty do rachunków ledefoniicizrnyicłi {1.5 zł. od aparatu głównego i 1 zł. od apa
ratów donaWywyrh), które miały obowiązywać
tytko do 1 maja b. r., zostały, jak prasa donosi,
p.izedłunoine jeszcze na rok.
I znowu zapytać należy, na co jakiem pra
wem?
Go do opłat pocztowych, to wprawdzie jedna
z prywatnych agencyj prasowrych doniosła, że
mają być one zniesione z dlnicm 15 b. m., ale o fi
cjalnie wńadoiuość ta potwierdzona nie została.
Zaczęło się od pozorów wielce niby „hum ani
tarnych" i „spoiecznych , a kończy się na pospo
litym fiskalnym haraczu dla ratowania ^sana
cyjnego" budżetu, haraczu, którego wobec p o 
wszechnej biedy i powszechnego spadku cen, niczem absolutnie usprawiedliwić nie można.

Rozporządzenie w sprawi-) małżeństw oficerskich
wę powyższą w ten sposón: Oficer, pragnacy sit
żeńic, musi przedłożyć swemu dowódcy próśb
na piśmie; narzeczona prócz niepos lakow anej opinji, powinna posiadać poziom um ysłowy ; to
warzyski, odpowiadający stanowisku żony ofice-a.
Bardziej specjalno przepisy określają:
Oficer młodszy (do kapitana wiącznie) w in?er
m ieć ukończonych lat 24, eonajmniej pięć la
służby oficerskiej za sobą oraz dochód prywatny
któryby zwiększał
ego uposażenie miłsieczm
przynajmniej do uposażenia majora samolnegc
na stanowisku dowódcy baonu;
dowódca ogłasza treść raportu, eży też prośby
•na odprawie podległych sobie oficerów; inm o fi
cerowie mogą zgłaszać w drodze poufnej swoje
zastrzeżenia przeciwko projektowanemu małżeń
stwu na ręce dowódcy;
odnośni r „ełożeni (minister spraw w ojsko
wych, szef Sztabu Głów lego dow ódcy okręgi
korpusu) udzielają zezwolenia lub ież nie; od de
cyzji odm- cnej niema odwołania.
,3olnJuiik“ , wzmiankując o tej ustawie, pisze
, S: koda, że autorzy rozpo rządzenia, najp- iwdc
podobni ;j zapat-zeni w niektóre w ze-y z przeć
roku 1914, nie zapoznali się w porę z książką śp
Tadeusza Hołowki pod tytułem „Oficer polski"
Są tam bardzo ładno karty, poświęcone właśnie
pomysłom tego rodzaju.
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Hasta sztandarowe Pierwszego Maja:

Sodalizm, Wólnośf, Pokój, Praworządność!
Szykujcie sie l o Ś w ięta R o b o tr lczf.go!J
Hirdenburg wybrany prezydentem Rzeszy
Różnica między wyborami z 10 kwietnia a po
przedniemu z 13 marca polegała na tem, że przy
drugich rozstrzygała zwykła większość, me mógł
się więc powtórzyć pech z 13 marca, kiedy to Hinucnourgowi zabrakło 162.000 głosów do absolutnej
większości. StroniJciwa popierajg.ee Hlndenbu. gia
wydały hasło, że należy pietylko utrzymać osią
gniętą 13 marca liczbę wyborców, ale ją jjowiększyć dla zademonstrowali,' a wobec świata, że jest
on prawdziwym wybrańcem narodu.
Tale też się stało, co wynika z następujących
cyfr porównawczych;
13 man oa
10 kwietnia
< Hiiudeniourg
18,661.000
19,367.000
13,419.000
Hitler
11,338 000
3,705.000
4,982.000
Tnaeliaan
Hindenburg zyskał więc blisko 1 m iijou grosów
więcej, natomiast Hitler, mimo uzyskania o prze
szło 2 m iljony więcej, w rz°czyw ’ stosci stracił, —
Trreba bowiem pamiętać, że przy piorwszem gło
sowaniu kandydat „htahlhelmu" Dusterbeig uzy
skał okuggło 2,577.000 głosów, które weolc wy
danego hasła miały wszystkie pójść na Hitlera.
Jak się jednak okazuje, hasło to nie znalazło po
słuchu; zaledwie połowa głosów Dusteroerga po
większyła stan posiadania Hitlera, co zresztą z in
nej strony kwestjonujg, zapewniając, że przyrost
głosów dali Hitlerowi — komuniści. ‘
Jest też uderzaj ącem, że głosy kandydata ko
munistycznego i to tylko jednego z pośród tizecii
kandydatów 'padły o przeszło 1,200.000. W yborcy
Thaeknana okazali się mądrzejszymi taktykami

W czeir podob oństwo?

A ę' ■' - V
■ W związku z wyborem Hinuenbunga na ipiezjrdenta Niemiec wystąpił „Lzas" z oryginalną pa
ralelą, w któt ej dopatruje się pewnych rysów po
dobieństwa pomiędzy eks -cesarskim marszałkiem
hindenburgiem, a marszałkiem Piłsudskim, przy
pewnych różnKach. Znaczne zaś różnice w uslosunko' raniu się ao obu — .poszczególnych partyj kładzie na karb bardziej niezdrowych stosun
ków w stołach parlameuiiainych w Polsce, niż
w Niemczech.
,
Nie widzimy tu pola ani do jakichkolwiek analogij, gdy chodzi o wymienione dwie postać^,
ani do wyciągania wniosku w co do społeczeń
stwa polskiego. Popiostu chodzi tu o zestawienie
osób i splotu faktów, zupełnie odn lennych.
iHislorja obu marszałków — to przeciwieństy,^,
nie mogące .ulec ani w życiu, ani w niczyich wy
wodach wyrównaniu. Hindenburg wychowany
w dyscyplinie państwowej i wojskowej; czło
wiek wojny. — Piłsudsk:
kióry wyszedł ze
szlachty kresowej, a z obozu i ewolucyjnego —
człowiek walki „ryzykanckiej" — jak się wyra
żał. Twórca sy demu, powstałego z zamachu ma
jowego,
' Gdy w Niemczech legalne powstała lopubliKa—Hindenburg uznał, być może, ze było to dla
niego, osiwiałego w , Innych stosunkach, prawo
URZĘDOWY W YN IK W YBORÓW
•warde, ale prawo
Przy wyborach niedzmlnych oddano ogółem —
„Gzas" powiada: „Przysięga feldmarszałka na
36,580.140 głosów. Otrzymali: Hindenburg —
konstytucję
wejmarską była pierwszym 1 rokiem
19,367.688, Hitler 13,419.1.od, Tlmelmaii 3,705.893,
ku połąt zenru ducha W ejmaru z duchem Postnieważnych 94.951, :
— •
!
,
damu — pruskiej szlacheckiej przeszłości z nie
W obec tego wyniku Hindenburg został wybrany
miecką demokratyczną teraźnieiszością"
prezydentem Rzeszy na 7 lat.
I dalei stwierdza „Gzas", że wybrany prezyden tem Hindennurg nie był tym razem kandydatem
żadnej partji, że „głosował za nim konserwaty
sta i socjalista, katolik i protestant,'" federałista,
militarysta i pacyfista "..,
' Dodamy tu j uną mało-znaczną zresztą poimieniem 120.000 sportowców robotniczych Cze
piawkę. Przeciwiko Hindenbim gowi — oo „Gzas"
chosłowacji, tow. St. Kopciński m ieniem ; TUR,
wytykał — prowadzili ostrą kampanję junkrzy
tow. St. Dubois imieniem Centralnego Komitetu
wschodnio-pruscy, chociaiz jemu właśnie zawdzię
Wykonawczego PPS, Iow. A. Szozerkuwski imie
czali rozbicie armji losyjskiej nad jeUoran ' m aniem Komuśji Centralnej Związków Zaw odo
zurskiemi p o d z a s wojiny — i tem samem ocale
wych, tow. Jabłoński imieniem młodzieży TUR.
nie swój eg,
zakątku przed niszczyoielskiem'
Nastąpiły powitanie bardzo serdeczne od i nie
skutkami długotrwałej inwazji.
mieckiej socjalistyczne;, partji pracy w Polsce, od
Z wyliczenia „Gzasu" w ynka, że dokeda na
robotników żydowskich, od Czerwonego Harcer
zwiska hindenm i ga skupiły się ż\ wiały, bądź
stwa, od różnych oiganizacyj sportowych. Depe
dtmokraiyczne, bądź piagnące tylko pewn jgo ła
sze i listy nadesłały sportowe organizacje lObotdu, a obawiające się faszystowskich eksperymen
nioze innych krajów z Robi tniczą Międzynaro
tów Hitlera, względnie Schucklgrauera, 5ak ma
dówką Sportową na czele.
brzmieć jegc f eozyw'ste nazwisko.
W ybrano .następnie komisje, pocaem 'tow. J.
Fakt, że Hindenburg zdobył zaufanie socjali
Michałowicz wygłosił ciekawy i obszerny releiat
stów niemieckich świadczy, że w dobie wyrasta
o dzisiejszych zadaniach sportu robotniczego w
nia "w Europie różnych dyktatur nikt go nie po
Polsce.
dejrzewa o sięganie po dyktaturę.
Popołudniu rozpoczęła się dyskusja nad refe
ratem.
‘
W łaściwie mówiąc, na zestawienie pan? m ini
W sali łódzkiego To w. ginmasty oznego odmył
stra spraw wojskowych, J. PPrudslciego, z prezy
się turniej gier sportowym z udziałem sręregu ro
dentem Hindeńbnrgiem znalazł ,Czas“ jeden tyl
botniczych klubów sportowych z całego kraju.
ko motyw w cytacie, który podale na czele sw oje

niż ich przywódcy. Wiedzieli ani, że kamaydauiira
komunistyczna jest beznadziejna i że nyła wy i geznie demonstracją przec.w popierającym Hinaer
burga socjalistom. W yborcy komuidstyczni woleli
jednak postgpić pozyiywnic tj. popazeć Swemi gło
sami jeunego z kandydatów o najlepszych szan
sach. Że przeszło m.i’ jon z men glosowało na Hit
lera, to już leży w mentalności komunistycznej,
w eołt której największym wrogiem est socjalizm.
Jakie następstwa wywrze ten wynik, dziś osądzić trudno, gdyż nie skończył się jeszcze orugi akt
tragedji. Rozegra się 24 kwietr. a przy wyborach
do Sejmu pruskiego. Mimo całego swogo nieszczę
ścia — tak Hitler nazwał swój upadek — nie za
niecha on walki o zdoibvcie lej najważniejszej ,
najsiln,ejszej placówki w Niemczech, jakg jest
rząd pruski. Nie ulega wątpliwości, że zyska on
wiele; juz dziś oceniają ilość jego mandatów na
100— 120, ale nawet iazcm z nacjonalistami riugenberga nie uzyska on większości, bez której rzą
du utworzyć nie potrafi. Nie można też przesądzie,
co w następnych hliyko 2 tygodniach może się jesz
cze stać wobec gorącej walki, jaką specjalnie rząd
prucki wydał zorganizowanej hiikrowszczyźnie.
. . . . . .
*
*
*

Kongres Zw. robolniczych stowarzyszeń sportowycti
W sobot- ■ niedzielę obradował w Łodzi w ła
dnie ubranej crerwonemi sztandarami, zielenią i
■kwiatami ali łódzkiej rady miejskiej IV kongres
oroczny Zw. rob. staw. sportowych Rzeczypospouitej PoteHjfejt Delegatów przybyło — wbrew
■i-rnie trudnym warunkom finansowym —
iew; ue dużo. Kongres otworzył prze
wodniczący ZRSS. tow K. Puzak, podkreślając,
warunkach, pełnych rozmaitych przeszkód,
y ‘Uężyła jedniak zasadnicza idea ZRSS, idea
!H- (óśói z całością ruchu lobotniczego; J ZRSS
do siebie ontatnio robotniczych soortowni orneckich; niebawem powinno nastąpić
, r^ystąyijnie sportowców oudowskich; podczas
, jady Robotniczej w Wiedniu w r. 1931
■óRSS zdał swój wielki egzamin: stajemy się silą.
Po ul./jrzen iu prezydium (tow, Andrzejuk,
Stater, Janta, Loewenstei.i, CotUeb, W ilczyński i
Trze; ik) witab kongres; tow. Purtal imieniem so
cjalistycznego samo\ zadu łódzkiego, ppłk. Engel
un-eniem państw, urzędu wychowania fizyczne@o, tow. j asza, przyjęty serdecznemu oklaskami,

„Swiętojjokoiu 1
t każdego roku, utworzono we Lwowie korni71 dla obchodu święta 3 maja. W skład komitetu,
1dk awsze, weszły osobistości urzędowe, kościelne
I 2 T r L, który w tym dniu organizuje zbiorki na
.woje cele. W tem wszystkiem nie byłoby noc
dziwnego i zasługującego na zanotowanie, tyle
®csztą w Polsce obchodzi ę świąt i uroczystości
a"1 'Sze z tym samym aparatem, i przy tym samym
współudzi ile.
Ałe ;ym "azem próbuje sle świętu majowemu
badać aktualne hasło. Ponieważ trudno je przeII nić w „święto radości1, rzucono hasło „świętn
*- r’ju j. Oczywiście pokoju wewnętrznego.
Wezwanie o nadanie takiego charakteru te,goucznernu świętu m ajowem u padło ze strony bai20 ofk jalncj, z czego wynika, że takie na ten rok
Wyszły dyrektywy. ..Święto pokoju". Hasło to rzuno najpierw we Lwowie, gdzie utarło się i spomi liaryzowało ono w brzmicnm wprawdzie nie polskiem, nie mniej jednak „pacyfistycznem". — Zs

Lwowa przecież rzucono hasło „pacyfikacji" tej
części kraju, a za hasłem poszły „czyny", którycn
niesławne echo wstrząsnęio umysłami całego kul
turalnego świata. Owa pacylikacja dotknęia rów 
nocześnie ludność uaraińską, jak i w odimiennej
nieco postaci ludność polską.
Dziś z tejsamej strony paaa „pacyfistyczne" ha
sło, ale ;,T>acyfikacyjne“ może ono mieć zaaczehie.
Tej stronie nna in.erpretacja „pokoju" jest zu
pełnie me do twarzy. '
„Święto pokoju" — jakże to pięknie brzmi, ale
jakże doszczętnie pokój w Polsce wytępiono. Ka
mień na kamumiu nie pozostał
„św ięto pokoju" — jakże fałsz] wie brzmiało
to wiehtie hasło w poma jow ej erze, jaką jest iron ja
w zetknięciu Się z rzeczywistością.
Nie do twarzy pacy fika tor om w roli „aniołów
pokoju"...

ZAPISUJCIE SIĘ NA CZLONROW
T O W . UNIWERSYTETU ROBOTNICZEGO

go artykułu:
....
?
^ , ..ostrzegam, nie zawierajcie z kandydatem
na Prezydenta układów partyjnych. Rundy
dat na prezydenta musi stać ponad stronni
ctwami, winian umiieć reprezentować całj
naród.
(Józef Piłsudski, 29 maja 1926 r.).
■Aie jeden cytat — to jeden momeuU z życia ob 
fitującego w tyle emian chociażby losóvr, że nie
może twa* zyc pomostu pomiędzy faktami z osta
tnich dziejów dwóch państw utk różnych, ja *
Niemcy i Polska.
I jeszcze jedno: marszałek J. Piłsudski odrzu
cił był możliwość zostania samemu prezydentem.
W ybrał jeden resort w gabinecie — ixxźostawiając sobie tylko nazwę „cenłralnej figury". Nie
jest zmuszony swojem stanowiskiem do zajm o
wania się całą polityczny stroną rządów — ject
więc wodontarjusizeir w tej dzi dżinie
Toteż wśród mnóstwa ośw iad aeń i atorwunów
marszałka Piłsudskiego, czy to dotyczących kon
stytucji, „konstyluly"1, czy innych zagadnień uslrojow ycb niema chyba taki :h gdzieby można
pom ylić ęię, co do autorstwa, \ ozy wyszły one
l uei lub z pod pióra maruuułkt Hindcnb .rga, czy
min. Piłsndsl iego.
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PO SEŁ KAZIM IERZ CZAPIŃSKI

Socjalizm a boPszewizm
GŁOEY MIEŃSZEWIKÓW. -

DALSZE LOSY BOLSZEWICKIEJ ROSJI. — KAUTSKY O KOMJNIŹMIE

II.
Io w . joaueir, jak wiemy, zainaugurował wielką
międzynarodową polemikę o bobzewiżm ie —
swoją książką o „Racjonalizacji", zaś później —
swoim artykułem w „K a m p fe". Bauer, zostawia
jąc bez zmiany stosunek socjalizmu do kom u
nizmu na Zachodzie, wypowiada się pozytywnie
w stosunku do „piatileLki" bolszewickiej, uważa
jąc, że jej krach byłby klęską socjalizmu na Za
chodzie.
Oczywista — powiada — bez demokracji so
cjalizm jes* niemożliwy, ale uemoferaeja przyj
dzie jeszcze do Rosji bolszewickiej, jako wykoń
czenie boisz ewizmu.
Łatwo pojąć, że podobne glosy wywołały w obozie mieńszewickim bardzo sLanowcze zastrzeże
nia; wiadomo bowiem, że m hńszewicy 'na „piatiletkę" zapatrują się sceptycznie; poza tem —
w razie przyjęcia Koncepcji Bauera — niewiele
zostałoby mieńszewikom do roboty. Pierwsi sta
nęli do polemiki tow.: Abrahamowicż i Dan. W
Nrze „Soc. 'Wiestnika" z 23 stycznia r. b Dam,
polemizując z Bauerem, udawadnia, że demo
kracja, jako „uzupełnienie" piatiletki jest noinseinbem, gdyż tj mczasem panujące warstwy w Ro
sji sowieckiej umocnią saę i do żadnej dem okra
cji nie dopuszczą. Dan powiada. „Dyktatorski k a 
pitalizm państwowy, jakiegoś K em ab-paszy lub
Mussciiiniego może stać się najsilniejszą prze
szkodą w drodze do socjalizmu, o ile daje pew 
nym warstwom społecznym możność zakucia pro
letarjatu nietylko w polityczne, lecz także w go
spodarcze kajdany".
Jeszcze bardziej stanowcze są wywody tegoż
Dana w ostatnim numerze „Soc. Wiestnika" z 26
marca r. b. Zauważmy tylko nawiasem, że ten
drugi artykuł Dana jest drukowany, jako dysku
syjny, czyli że — zapew ne nie wyraża opiiiji gcupy mieńszewiokiej, jako całości. Da., kategorycz
nie oświadcza zaraz na wstępie, iż „niema żad
nych podstaw do liczenia na rozwój Rosji wprost
ku socjalizmowi. Tendencje tego rozwoju mają
zdecydowanie charakter kapitalistyczny, i tylko
w rezultacie zwycięstwa socjalistycznego na Z a 
chodź' i jest m ożliwy przyspieszony rozwój bol
szewickiej Rosji ku socjalizmowi". Łatwo pojąć,
jak dalece stanowisko Dana odbiega 0'Ci stanowi
ska Bauera. Uczywista, Dan w dalszym ciągu
swej c kawej analizy przyszłego rozwoju Rosji
sowieckiej, zgadza się, że nawet wówczas, gdy
kapitalizm prywatny w Rosjii się odbuduje, w iel
kie przedsiębiorstwa państwowe zostaną nadal w
rękach państwa, gdyż słaby kapitalizm prywatny
nie będzie miał narazie nawet potrzebnych środ
ków obrotowych, nie mówiąc już o całkowitym
wykupie. Dalej Dan -ówniież zgadza się, że po
zwycięstwi kapitalizmu, chłopi wprawdzie m a
sowo sypną się z kołchozów, zwłaszcza tam, gdzie
gospodarka rolna jest intensywna, ale część chło
pów mimo to w kołchozach pozostanie, gdyż no
we udoskonalone form y gospodarki przypadną
im do gustu; jednakże wówczas kołchozy przy
biorą charakter dobrowolnej kooperacji wiejskiej.
Analizując w ten sjwsub przyszłość Rosji, Dan
powiada, że tworzenie nowej łnirżuazji przybrało
obecnie zupełnie odmienny oiarakter: w epoce
Nepu nowa burżuazja powstawała .ia podstawie
prywatnej gospodarki; jemnakowoż po Nepie Sta
lin poproistu ściął .głów kę" powstającej nowej
burżuazji; wobec tego „obecnie nowa burżuazja
stopniowo się tworzy w głębiach samego dykta
torskiego, pirzedewszystkiem gospodarczego, apa
ratu".
Kończąc swoje bardzo obszerne, ciekawe w y 
wody, do których odsyłamy czytelnika, Dan po
wiada, iż mimo wszystko światło socjalLm u
przyjdzie z Zachodu a nie ze Wschodu, bo jeżeli
obecni i reakcja na Zachodzie zwycięży, to bez
trudu podpurządkuje sobie rosyjski kapitalizm
państwowy; jeżeli zaś zwycięży proletarjat — to
i w Rosji rozwój ku socjalizmowi pójdzie w tem
pie przyspieszonym.
Zinamy teraz pozycję Dana; ale, jak wiemy,
nie wszyscy mieńszewicy idą za Danem, który re
prezentuje centrum w grupie „Wiestnika". Roi poczęła się ,vięc polemika w obrębie ejże grupy.
W Nrze z 12 marca r. b. tow. D^jmaniewskaja
atakuje Bauera z lewej strony, dowodząc, iż za
pomina o roli proletarjarkiej rewolucji na Z a
chodzie. Nie uznaje dwoistości w pozycji Jiauera,
który dla Rosji przeznacza drogę dyktatury, a dla
Zachodu — demokrację.
Odwrotnie tow. Garwi w tymże N-rze atakuje
Bauera, stojąc na gruncie — mniej więcej — po

glądów Kautsky‘ego. Krytykuje Bauera za tę sa
mą dwoistość ale właśnie z tego punktu widze
nia, że dla Rosji wybrał drogę dyktatury podczas
gdy drogą całego socjalizmu na świecie jest de
mokracja. Garwi sarkastycznie zapatruje się na
„dziiwne bauerów Dcie pojmowanie demokracj
jako jakiegoś deseru po sytnym obiedzie". Garwi
zwraca uwagę, iż zjawiło się nowe niebezpieczeń
stwo w obozie socjalistycznym — „dyktatoryzacji socjalizmu". T o niebezpieczeństwo powstaje
stąd, iż niektórzy socjaliści pod wpływem obecnej
ciężkiej sytuacji widocznie wątpią w możliwość
zdobycia zbliżonych do p.oleiarjatu warstw sp o
łecznych — chłopstwa, drobnej burżuażji i inte
ligencji — aby w łen sposón oorauić i ut. walić
dem okrację. Okazało się bowiem, że zdobycie mas
dla socjalizmu, zachowanie demokracji, posuwa
nie się ku socjalizmowi, jes4 izcczą daleko bar
dziej skomplikowaną niż dawniej sądzono. Na
wet san: fant zatrzymania się liczebnego wzrostu
proletau jatu pod wpływem racjonalizacji oraz upadku przewagi przemysłu europ* jskiego na ryn
ku światowym, budzi u wielu socjalistów wątpli
wości co do demokratycznej drogi w dziele rea
lizacji socjalizmu.
Otóż Garwi stanowczo kropi demokracji i do
wodzi,, że wszelka inna droga nawet dla W scho
du jest złudną. Aby poprzeć swoją koncept ję dyk
tatury dla W schodu, Bauer musi dowoczić nie
zdolności chłopa do tworzenia aofoie własntge
przedstawicielstwa; musi nawet konstruować po
dział rosyjskiego pro le tar jutu na dwie części' jed 
ną postępową — bolszewicką, zaś drugą więkraą
— „zacofaną". Dopiero w ten kunsztowny sposób
Bauer próbuje dowieść koinieczn >śoi dyktatury tej
pierwszej części proletarjatu nad calem społeczeń
stwem. I w ten sposób Bauer- idzie dalej w ne
gacji demokracji niż Trocki, który nieuawno jńsah „Tylko szaleńcy i durnie mogą myśleć, że
socjalizm można narzucić w drodze biurokratycz
nej... należy zacząć od-odzenie proletarjackiej de
mokracji — tu się tera'* znajduje decydujące o gniwo całego łańcucha". Kończąc swoje w yw o
dy, Garwi wyprasza sobie radę Bauera pod adre
sem mieńsze wików, aby narazie pi zerwali w al
kę z dyktaturą, by w przyszłości wystąpić w roli
czynnika wykończającego socjalizm w Rosji.
W ten sposób poznaliśmy główne m yśli prze
ciwników stanowiska Bauera w obozie mieńsze
wickim. Polemika trwa dalej. Jak widzimy głów
nie dotyczy stosunku do Rosji Bolszewickiej, ma
ło zaś porusza zagadnienia stosunku do komu
nizmu na dachodzie.
/'
Jednakowoż i ta ostatnia kwestja me została
całkiem poza obrębem polemiki. Poświęca jej obszei ny artykuł „Komunizm a socjalizm" stary
Karol Kautsky w marcowym zeszycie berlińskie
go „Gesellschaft". Oczywiście, jest dla kom uni
stów całkowicie bezwzględny. W ynik dotychcza

sowej roboty komunistycznej na Zachodzie ,treszcza Kautsky w sposón następujący: „CSi^. tBIENIE SIŁ PROLETARJATU, WZMOCNIENIE
JEGO PRZECIW NIKÓW — OTO W YNIK PO
LITYKI KOMUNISTYCZNEJ MIĘDZYNARO
DÓWKI*.
Dalej Kautsky rozwaga ciekawe zagadnienie —
pustawione, jak wuadumo, ostatnio przez T roc
kiego — czy w obliczu faszyzmu nie należałoby
utworzyć wspólnego frontu socjalizmu i kom u
nizmu. Kautsky posiad a, że niestety, to jest nie
możliwe, a to ze względu na to, iż komuniscu
stoją na stanowisku dyktatury i zależą od dyk
tatury rosyjskiej: „Nie teoretyczne różnice zdań
i subtelności, lecz realne fakta dyktatury z :j
nieuenronnemi konsekwencjami tworzą wielką
przeszkodę, która uniemożliwia każde współdzia
łanie komunistów i soc.-demokratów". Czy to się
kiedy zmieni? Jeżeli kiedykolwiek komuniści do browoktie czy pod przymusem zrezygnują z dyk
tatury, wówczas znika rozdział poimecłzy socja
listami a komunistami i zjednoczeń u staje się
kwes ja czasu.
Tyle Kautsky o stosunku do komunizmu na
Zachodzie. W ym iana zdań toczy dalej.

Z dnia
„C ZAS" W ROLI PLOTKARKI
Z pełną świadomością, że powtarza plotkę o
PPS, podaje „Czas" a: ty kulik pod lyiułem „P lot
ki polityczne" — i, ażeby zaostrzyć ciekawość
swoich czytelników, podkreśla przy pomocy pod
tytułu: PPS się wprasza, że poczytuje jednak tę
plotkę za smakowitą.
Co więcej, notując tę cudzą plotkę, głoszącą,
jakoby istniały jakieś próby porozumienia się
PPS z rządem, dodaje od siebie: - l
„Na uwagę zasługuje tylke jedno: pogłoski
te umieszcza nietylko prasa endecka ale rów
nież krakowski „Głos Narodu" tak zgodny w
swej polityce z krakowskim „Naprzodem". —•
Gzyżny PPS była już aż tak nardzo znużoną?"
I PPS i „Naprzód" są taik nieznużone w tępie
niu plotek, o charakterze iinsymiacyj, że nietylko
piętnujemy tu — udane on u rżenie „Czasu" ns
źródła tej plotki, ażeby pod tym płaszczykiem- ^
powtórzyć, ale odpieramy i plotkę poprzednio ukutą pizez „Czas" (w niedzielnym numerze tego
dziennika), jakoby „Drukarnia Ludowa", w któ
rej drukuje się „Naprzód", była kiedykolwiek
licytowanie za diługi, co „Czas" sformułował
następująco — stylem pozostawiającym wiele oo
życzenia:
;
„Nain np. ofiarowano niedawno na sprze
daż wystawioną na li cytację za długi dru
karnię „Naprzodu".
Mniej parafjałne plotkarki wyrażałyby się
przynajmniej sensowniej: „Nam proponowano
kupno wystawionej na licytację itd.,.“ .
“ ,•
Ale kto proponował „Czasowa" ten „licytow a
ny" objekt?
W idocznie „Czas" obraca się obecnie wśród spekulantów-mistyfikatorów...

Strzelcy w wychodkac] i
Otrzymaliśmy list następujący:
W yczytałem artykuł pod tytułem „Strzelcy we
wychodkach^, W artykule tym zaszła pomyłka,
o tyle, że nowi dzierżawcy wychodków miejskich
w Krakowie pobierają od poddzierżawców pu 200
złotych nie rocznie, ale miesięcznie, o ile zaś cho
dzi o poszczególne lepsze wychodki, to jest cie
szące się większą frekwencją, od 300 do 600 zło
tych miesięcznie. Gmina miasta Krakowa wydzier

zawiła strzelcom wszystkie wychodki miejskie za
kwotę 7.000 złotych rocznie, a oni pobierają po
3.000 złotych miesięcznie razem od poszczegól
nych dzierżawców, czyli 36.000 złotych rocznie.
Kobiety, które całemi latami puddzierżawdają p o
szczególne wychodki miejskie, nowi dzierżawcy
powyrzucali, a wprowadzili nowe osoby, od któ
rych pobierają od 100 do 500 złotych miesięczme
za poszczególne wychodki tytuiem poddzierżawy.

Z życia robotniczego
ZAKŁADY BEDĄ p ł a c i ć
Jak juz pisaliśmy, w „Modrzejewskich Zakła
dach Górniczo-Hutniczych" w Sosnowcu panują
skandaliczne stosunki, gdyż tak w hutach, jak i
kopalniach rudy, .należących do zakładów, nie w y 
płaca się zarobków od kilku miesięcy, wskutek
czego robotnicy tych zakładów znajdują się w
skrajnej nędzy. Liczne strajki i pertraktacje w tej
sprawie, me dawały pozytywnych rezultatów.
Zmuszone taką sytuacją robotników, związki
zawodowe wysłały onegdaj do W arszawy swego
przedstawiciela w osobie sekretarza okręgowego
GZG tow. Rielnika, colem interwenjowan-a w tej
sprawie *w ministerstwie pracy, gdzie przedstawi
ciela tego przyjął główny insp. pracy inż. Kiolt.
m o d r z e j o w s k ie

lnż. Klott oświadczył, że będzie natychmiast interwenjował w Banku Gospodarstwa Krajowego,
który udzielił Modrzejewskim Zakiadom 4.9u0 tys.
zł. pożyczki, aby przyspieszyć wypłacenie I raty
tej poizyczki. Inż. Klott zastrzegł się jednakże, że
rata ta nie może być zużyta na wykupienie akcep
tów lub innych zobowiązań, lecz musi być zużyta
na zapłacenie zaległych zarobków robotników tych
zakładów. Nadto przedstawiciel ów konferował z
członkiem głównego zarządu Modrzejewskich Za
kładów, b, ministrem Darowskim, który zobowią
zał się, że w tym miesiącu zaiegłośn zostaną w y
płacone
Tak więc po szeregu miesiącach oczekiwania
(pretensje robotników zostaną zaspokojone.
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Wiadomości pontfim
P. KOG
kolach gospodarczych opowiadają pogłoskę,
za w.ceminlatea płk. pos. Koc ma w niedługim,
i :acie ustąpić ze swego stanowiska w min skar
bu. Zatrzymałby j laniak stanowisko komisarza m i
nister jaln ego w Banku Poiskim i pozostałby nadal
członkiem. rady Banku.
PIERW SZA KOMUNISTKA W SEJMIE
W obec wygaśnięcia mandatów posłów komuni
stycznych: Burzyńskiego i Daneckiego, główna ko
misja wyborcza przyznała mandaty ich na: tępcom. Miejsce Daneckiego zajęła pierwsza posłanka
ipnnistyczna, Janina Ignasiak, m c taczko z L o
dzi. Będzie to najmłodszy członek Izby, nowa po
słanka liczy bowiem lat 26,
DEMONSTRACJA W ŁOSKA p r z e c i w
FRANCJI
ponieśliśmy o uchwale wielkiej rady faszystow
skiej, wypowiadającej się za rewizją traktatów i
"esleniem długów. Uen wała ta zapadła w parę
dni pn, rozbiciu się konferencji londyńskiej, jest
wyraźną demonstracją przeciw Francji i a a ona
na celu podkreślenie zbliżenia się W łoch do Nie
miec. Jednakże wszystkie uchwały rady faszyi tow
skiej łącznie z groźbą wystąpienia z Ligi narodów
Ltacą na znaczeniu, ponieważ polityka faszystow
ska - jak się już nieraz ukazało — potraL jedne
go dnia zrobić tak, drugiego inaczej: dziś jest za
rozbrojeniem, jutro za w ojną, raz za rewizją trak
tatów, drugi raz za ich świętością itd. Polityka fa
szystowska wpr owadza do Europy tylko chaos, ale
nie jest zdolną do pozytywnej pracy.
W YBORY W E FRANCJI
Dnia 8 bm. rozpoczęło się zgłaszanie kandj datów: do wyborów, rozpisanych na 1 względnie 8
maja. W Paryżu wydano rozporządzenie nakazu
jące rozlepianie plakatów wyborczych na specjal
nych tablicach umieszczonych na amurach w aolejności zgłaszczania się poszczególnych partyj. —
Przy rozdziali tych miejsc, gdzie każda partja
* enciała otrzymać najlepsze, przyszło na ratuszu do
formalnej bójki.

1 ‘.afu i k M a ta
\ m w ^ RW ANłE
KOMUNIKACJI
MIĘDZY
WodV
SĄCZEM A STARYM SĄCZEM. Z poP ^ r,Z^nvail*a przez lody jnostu drogowego na
No 3
i W ^®ganicaph, komunikacja pomiędzy
^
%c; em a Starym Sączem przerwana aż
K l l w f n ? 0 ^ z ŻYC1A •>b I«LJO FIL A ‘ z i e m , . . * śledztwo w sprawie Romualda
u wicza, podającego się ,za iużyniera-meanika, osadzonego w więzieniu za kradzież cenPrz l • aulo®raJ:aw m zbiorów rappe swylskch,
2 y sra Coraz w iększe rozmiary. Okazaio się, iż
' n przed p >1 roku złapany na gorącym usbi u
odzieży w bibljoiece ordyna-i ji Krasińurzy Ul] Okólnik. Ziemkiewicz, w obawie
wiu 5aaresztowan iem, błagał, by mm darowano
?• i e odd ino go wówczas w ręce policji, lecz
yrzucono, zakazując mu wstępu. Ziemkiewicz,
-c Uczonego 1iibljotila, odwiedzał w dalszym
kie
m? Zea' bibljoteki i anlykwai-nie. Był człon
wielu poważnych ta ,varzystw, wkradał się
„
naJlepszych kół. Tymczasem z przeszłości te-peracza" i miłośnika dzieł sztuki i pamiąli-t '
°b6onie na jaiw, iż jako b, student po- f ik>, w okresie strajków studenckich aa*
-on y był w antykwar jacie Hieronima W ily.
Przy ul. Kredytowej 8. Po pewnym czasie
kie wic: ■ okradł Wildera, m iędzy innemi zaWiając rzekomo z polecenia właściciela książl ’ vc or„e. sprzed uwal. Ziemkiewicz został w yda
jm y . Po pewinym czasie Z. objął posadę
. w o r śty & ć p. Roubise -Bisier fwystawa
2 . ^trrości,
Krakorwskie Przedmieście 301.
,
•' dokonał kradzieży drogocennych sztychów
v ć
■•sier nie chciał darować złodziejo> c-z odda % w ręce policji rosyjskiej. Ziem ,cz w r 1908 miał wy toczoną sprawę karną,
ne i k i f
“ znajdiu-ją się charakterystyczi
Flsane przez Ziemkiewicza do Wildera,
o \ 1
że go okradł, miał odwagę prosić
o wstawiennictwo u Bis, a, by ten ni ■ podągal
tir ?m d,P° wiedsialpości karnej. Ziemkiewicz tło
dzi Z S1!i 12 i
matki zmusiła go do kraftieku.TY 'V
zał
gdzie spdunięiar rzeczy,
no i> y
n,K- 1
itd. Ponadto udowodniożinierer„1“ mn leT 1C'Z hez'Prawln^ tytułuje się „m J' terem . Dyptamu nic posiada, natomiast legi
2}

tymuje się jakimś podejrzanym dokumentem,
wyrobionym za Kiereńskiego, pooozas pobytu w
Rosji. Ziemkiewicz ma zaledwie dwa semertry
politechniki w Kijowie, m im o to wszędzie podpi
sywał się jako „inżynier-mechanik". Gbjąl na
wet, nie mając żadnych po temu kwalifikacyj, w
r. 1919 w dyrekcji kolejowej wileńskiej posadę
pomocnika macztilnilia dystansu kolei w Lidze.
W późniejszych latach Z., po osiedleniu w W arszawne trzymał stanowisko referenta w 7-ym
stopniu służbowym w warszawskiej okręgowej
Izbie kontroli, następme przeszedł na eineiytiurę
Przeważna część zakwestionowanych dwików1, ry
cin, książek, materjałów itp., stanowiących rze
komo własność .zbieracza aziei“ Ziemkiewicza,
to „dorobek" wieloletnich mas >wych kradzieży w
bibljotekach i muzeach.
MASOWE REW IZJE W ŻYDOWSKrCH IN
STYTUCJACH SPOŁECZNO-KULTI RALNYCK
W W ARSZAW IE. W piątek przed poiudniem z
ratusza w yru żyło hnsko 100 wywiadowców p o 
licji politycznej z nakazami przeprowadzenia
przeszło 50 rewizyj. W kilkunastu miejscach re
wizje rozpoczęły się o jednej i tej samej porze.
Między innemi rewmji dokonano w lokalu Zw.
literatów i dziennika my żydowskich (Ttomackie
13). Zastano tam 15 osób: lteratów, dziennikarzy
i artystów, oraz b. naczemego rabina W P. pik.
di. Józefa Miesesa. U wszystkich obecnych w y
wiadowcy sprawdzali dowody osobiste i legity
macje, ominięto tylko pik. dr. Miesesa. Zapisano
nazwiska i adresy abecnycn. Rewizja objęta czy
telnię, salę, kanceiai ję, bufet i -kuchnię. Rewizja
przeprowadzona została z niezwykłą skrupulat
nością. Zagląuano pod obrazy, a w k'ichni bufe
tu nawet do garnków. Nikogo nie zat zymanc
Sporządzono protokóły, że nic podejrzanego nic
znaleziono. W yw iadow cy przeprowadzili również
rewizję w iednej le d a k c i codzienrego pisma ży
dowskiego. Pismo to jest organem mieszczaństwa
żydowskiego. („Hajn-t"). Nadzwyczaj surowa, re
wizja doaona-ua została w mieszkaniu działacza
s,jon Litycznego i prezydenta „Mizrachi" w Polsce
p. Epsteina. Kiedy wyvviadowcy wk.xiczyli do
m , .szkania p. Epsteina przy ul. Zamenhofa 7, je 
go n e byio w domu. Wobec tego policjant udał
się do składu wydawmczegc p. Epsteina przy ul.
Gęsiej 5 i sprowadził go do mieszkania, by był
obecnym podczas rewizji. WszystMeb obecnych
w mieszkaniu członków roaziny -zamknięto w jed 
nym pókóju na przeciąg 3 godzin. Tymczasem
w gmir.ie żydo\vsł.iej dowiedzianc- :sdę o rewizji
u p. Fpstcua. Członek zarządu p. Szczeiaiiski te
lefonicznie inite<i weniował w komisarjacie rządu.
Do mieszkam:a p. Epsteina przybył wywiadowca
z nakazem przei wania rewizji. W mjeszlsa-niu li
teratki żydowskiej Mołodowskiej również prze
prowadzona zastała ścisła rewizja. Poza tern do
całego szeiegu innych usubisiości żydowskiego
świata literackiego i społecznego pizybyh wywia
dowcy. aby przeprowadzić rewizje lecz albo n i
kogo nie zastali w domu, p-lho mieszkania były
zamknięte. Tusamo miału miejsce z pownemi 10w arzystwami żydowskiemi, których lokale były
również o tej porze zamknięte.
ZAMORDOWANIE CAŁEJ RODZINY. W
Warszawie w piątek wieczorem Lesznu i okolicę
obiegła wiadomość, że w pobliskiej Rydzynie po
pełniono morderstwo, którego ofiarą padła rodzim rolnika Kozicy. Zbrodni -dokonam prawdopo
dobnie w piątek wieczorem względnie w nocy na
sobotę. Czasu popełnienia zbrodni dokładnie jeszczenL’ ustalono, gdyż wymordowano całą rodzi
nę. W ciągu soboty Kozicowie wogóle nie w ycho
dzili, co zwróciło uwagę i wywołało podej.-, jenie
sąsiadów, którzy przywołali policję. Przy wejściiu
do mieszkania ujrzano straszny obraz: w sieni
domu u progu drzv i, prowadzących do poko ju le
ża* broczący we krwi trup gospodarza vozicy, w
y in ej z izb znaleziono na łóżku ciężko poranioną
żonę gospodarzę już nieżywą, a p izy łóżku leżała
nieprzytomna, lecz dająca oznaki życia, córka
zamoidow aiiycti. Przewieziono ją do szpitala w
Lesznie, gdzie dr. Polewski przep: owadzi! natych-miiajstową operację. (Laszka ciężko poranionej
K tzicówny jest załamana kilku uderzeńiar.ii ja nuegoś narzędzia. Był to prawdopodobnie toporek,
który znaleziono później na miejscu zbrodni. Do
x,ydźy'-ny wyjechała z Leszna komisja sądowa i
lekarska, aby przeprowadzić na miejscu szcze
gółowe dochodzenia.
INŻYNIER
FAŁSZERZEM
KSIĄŻECZEK
OSZCZĘDNOŚCIOWYCH PKO. Do urzędu
czrowego „W arszawa 18*' przy ul. Ludnej zgłosił
się posiadacz książeczki oszczędnościowej PKO
ne nazwisko Pawia Jundziha z zamiarem podję
cia pewnej sumy. Urzędniczka, obejrzawszy k«ią •
żerzkę, stwierdziła fałszywie zapisaną pozycję,
wobec, czego, me chcąc spłoszyć interesanta, pole
ciła mu zaczekać. Po chwili zjaw ił się w yw ia

dowca i ten „zaopiekował" się gościem, ktoi ego
zachowanie i mętne tłumaczenie wydały się poaejrzar e. Zatrzymanym, posprowadzeni-u do po
licji, OKazał się nie Jundził-1, lecz inżyniei mier
niczy Stanisław GołąO. Znaleziono przy nim oprócz książeczki PKO na Jundziłła, jeszcze dwie
na nazwiska: Ludwika Mass i inż. Marcina
Szczurka. Usta'o,io, że iuż. G., m ając icilka książeczea na zmyślono nazwiska, wpłacał niezna
czne siimy, które następnie „przerabiał" na więk
sze, pmzam ze sfałszowanych podnosił -różne
kwoty, co mu się wielokrotnie udawało. Inżynie
ra osadzono w w ęzieniu.
TRUP SZOFERA W LIMUZYNIE. Na szosie
Ostrów-—Zambrów zauważyła policja stojącą sa
motnie limuzynę Nr. R. 63.848. Szofera nigdzie
-nie byio widać, ale gdy otworzono dtzwiozKl sa
mochodu, przedstawił się oczom policjantów okropny widok; w wozie znajdował się trup szoiera. Oględziry wykazały, że szofer Izrael Kielter,
zam. w Warazawie, zabny został wystrzałem z
rewolweru. W au« :e znalezione walizę ucznia VI
kl. gimn p. w Ostrowiu Mazowueckim Szczyglińrkiego Zbigniewa. Szczy-gliński ipodajrzany jest o
zamordowanie szofera.
POJEDYNEK WIEŚNIACZEK NA REW OL
W ERY. W e wsi Zagorzyn (gm. Pamięciu) roze
grał się pojedynek rewolwerowy dwóch mtodycn
kobiet na tle zazdrości o męża jednej z nich Po
dobno Janina Burakowska bałamuciła męża Mich a "n y O żgovej. która spolicz-kowała rywalkę.
Znieważona zażądała zadosyćuczyniema. W ziąw 
szy rewolwery mężów, spotkały sję następnego
dirLua. bez świadków, w umówionem miejscuPierwsza -strzeliła Burakowska, z odległości 10
kroków i zraniła Ożgową w okolicę serca. Ran
ną, w sianie beznadziejnym, przewieziono do
szpitala, Burakowską aie-sztowano.
GIGANTYCZNE TURBINY WODNE DLA RO
SJI. W nakładach „Kristinehamn W orks", będą
cych własnością „Karlstads Mekaniska Yerkstads
Akii jbolag" wykonano ostatnio pierwszą turbinę
wodną, za-mówmną w Szwecji przez rosyjskie hydro-elektryczne zakłady w Świrze. Jest to turbina
typu „Kapłan" o sile 37.000 koni parowych. O roz
miarach tej maszyny świadczyć może fakt, iż prze
wóz jej dc Rosji wymaga 24 wagonów kołejuwych
'.daniem ekspertów turbma rosyjska jest niewątpl”wie największą, jaiką wykon-ano kiedykolwiek
w S-zwecji. Władze rosyjskie zamówiły w zakła
dach „Kristinehamn W orks" cztery tu biny tego
typu i tych rozmiarów.
APARATY FOTOGRAFICZNE DLA ZAM IA
TACZY ULIC. W stanie Kansas (U. S. A ) wpro
wadzono inowa-cję, która ma udgrywać ważną ro
lę w zapobieganiu i stwierdzaniu -okoliczność1 nie
szczęśliwych wypadków: otó-ż zamiatacze ulic i
-naidizu-icy przy szosach zostaną zaopatrzeni w apa
raty fotograficzne, które mają służyć do zdjęć w
razie nieszczęśliwego wypadku i utrwalenia w1 ten
sposóin wszystkich szczegółóy1 wydarzenia

m iO K /Ł N Y PRÓBA KNEBLOWANIA PRASY W SPRAWIE
KW INTY
Warszawa, 11 kwietnia, (tel. wŁ) Adwokaci
występujący w obronie aresztowanego bankiera
Kwinty złożyli prośbę do władz sądowych o
wstrzymanie akcji prasy w tej sprawie. W łau/e
odrzuciły ten w-niosek, nie leży to bowiem w ich
kompetencji, temnardz:“ j, że afera jest tak olbrzy
mia, iż zrozumiałem jest, że prasa -poświęca jej
dużo miejsca
INŻ. FON PRZYZNAŁ SIĘ DO W INY
Warszawa, 11 kwietnia, (tel. wł.) Sanacyjny
„D ohiy W ieczór" donosi, że inż. Fox, badany
przez sędzi ego śledczego, przyznał się do winy.
DEMONSTRACJA ANTYFASZYSTOW SKA
Paryż, 11 kwietnia. W Munfe koło Tuiuzy pod
czas ooświęcei ia szkoły włoskiej doszło wczoraj
do poważnego zajścia między oficjalnym i przed
stawicielami władz włoskich a antyfaszystami.
Gdy wicekonsul włoski z Tuluzy przybył -na m iej
sce w towarzystwie przewodniczącego związku
dawnych żołnierzy frontowych i -unzed-niiców konsu.alu, grupa auty faszystów przyjęła ich wrogieokrzykami i gwizdaniem, W pewnej chwili,
gdy jeden z antyfaszy-stów zawołał: „Jesteście lo
kajami m ordercy", wywiązała się bójka, podczas
której padło kilka -strzałów rewolwerowych. W
toku bójki wicekonsul został lekko rannj Lekkie
rany odniósł także przewodniczący zwtozku dav'n ;ch żołnierzy fronlowych, oraz kilku uczestni
ków uroczystości.
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SKAZANIE B. OFICERA ZA KOMUNIZM
Berlin, 11 kwietnia. W procesie przeciw b. po
ruczmikovYi Reichswehry Scberingonowi wydsł
dziś trybunał Rzeszy w L.psku w yiok następu
jący: Oskarżony Scherinper uznany zostaje win
nym zbrodni systematycznego przygotowania do
zd rady stanu łączn.e z wykroczeniem przeciw uutawb o ochronie republiki, za co rkazańy
JOotaje na karę 2 lat 6 miesięcy twierdzy.
„N IEW AŻN E" MAŁŻEŃSTWO BRATA
uRÓLEW SKIEGO
Bukareszt, 11 kwietnia. Książę Mikołaj (biat
króla) powrócił wczoraj całkiem niespodziewanie
z Paryża do Bukaresztu. W iadom ość o przyjeździe księcia Mikołaja wywołała wielkie wrażenie
w całym kraju. Dzienniki doniosły o tern w w y 
daniach .nadzwyczajnych. Popołudniu zwołana
została Rada. ministrów, która się udbyła pod
przewodnictwem króia i przy udziałe prezyden
tów obu izb, celem ostatecznego uregulowania
stosunku księcia Mikołaja do domu królewskie
go i jego stanowiska jako przewodmez^oego najw yższej rady wojennej. Jak z kół poinformowa
nych uouoszą, kweslja została rozwiązana nastę
pująco: kaiążę Mikołaj opuści we wtorek Buka
reszt i pow róci do Francji, gdzie pozostanie-przy
swej mor gana tycznej żonie pani Dimitrescu.
Małżeństwo to pozostanie jednak dla Rumunji
nierważne. K**iązę pozostanie członkiem domu
królewskiej , a jaao przewodniczący najwyższej
rady coiennej otrzyma urlop na dalszych 6 m ie
sięcy.
*
*
KONFERENCJA ROZBROJENIOWA
Genewa, 11 kwietnia. Po trzytygodniowej przer
wie zetraia się dziś ponownie konferencja roz
brojeniowa. Popołudniu odiLyło się posiedzenie
kom isji głównej, której skład pozostaje niezmie
niony. Otwierając posiedzenie prezydent konfe
rencji Henderson w krótkich słowach uczcił pa
m ięć zmarłego podmae feryj stałego delegata Pol
ski, ministra Sokala, poczem przypomniał kumi
sji, że przed ferjami na wniosek delegata angiel
skiego powzięła uchwałę prowadzenia otbrad bez
przerwy tak długo, aż załatwione zostaną wszystłde kwestje zasadnicze. Następnie przystąpiono
do dyskusji nad art. 1 projektu konwencji, doty
czącego sprecyzowania pojęcia „lozbrojenia".
Piarwssy zabrał głos delegat amerykańska am 
basador Gibson. Przedłożył on komorencji pro
jekt uchwały w sprawie zniesienia broni zaczep
nej, jak: czołgów, łatwoprzenośnej artylerji ziężkej i gazów trujących. W dłuższem przemówieniu
u nasadniająoem wniosek rządu amer ykańskiego
Gibson oświadczył, że ośrodkiem prac konferencji
rozbrojeniowej jest kwestja bezpi ezeństwa Mi
mo, iź ctla tej sprawy naród amerykański nie o Irarónł wi^k ^zego zrozumienia, rząd amei yfcańsi i
doszedł do przekonania, że rozbrojenie możliwe
jest do osiągnięcia tylko przez zapewnienie nezłieczeństwa W ojna światowa udowodniła, że po‘ężne twierdze nie dają jeszcze bezpieczeństwa.
Widziano, jak w ko ótkim czasie legły w gruzp.ch
takie potężne twierdze jak Leodjum, Namur i
Antwcrpja, które uważano za m e do zdobycie.
Chcący zapewnić bezpieczeństwo, .należy znieść
broń zaczepna, a przedewszysłkiem artylerję cięż
ką, czołgi i gazy trujące.

Fakta 1 pogłoski na tle powrotu
marsz. Piłsudskiego
Telefonem od naszego korespondenta)
Warszawa, 11 kwietnia.
Prasa sanacyjna zachowuje całkowite milcze
nie w sprawie przyjazdu marszałka Piłsudskiego
Wedle krążących inform acyj, powrót spodziewa
ny jest między 15 a 20 b. m. Obiegają dalej po
głoski, że marszałek wraca drogą ConsLanza—b u kareszi, jednakże inform acje te nie są pewne. O slatnia informacja opiewa, że marszałek jedzie
drogą na Gdynię.
Konferencja b. premjerów ma odbyć się już
przy uozia.e p. Piłsudskiego dnia 25 b. m, P.

Bartei podobno już otrzymał zaproszenie. Krąży
mnóstwo pogłosek na temat sytuacji politycznej
i ewentualnych zmńm jakie miałyby nastąpić.
Wszystkie te pogłoski, rćiee zresztą do formy,
pokrywają się w jednym punkcie, u .’ ano wicie, że
ytua^-ja gospodarcza oraz poiożenL na terenie
zagranicznym są tego rodzaju, iz system dotych
czasowy utrzymać się nie dr.
Utrzymują również, że m nioter spraw zagr. p.
Zaleski miał złożyć p. Prezydentowi RzpLitei bar
dzo wyczerpując; sip-^wozdanie o położeniu za
gr anicznem.

W yb ór Mindenhuirga
BeflSih, 10 kwietnia. Dzisiejszy dzi3t wyborczy
w Niemczech minął n,«ogół spokojnie. Do więk
szych zaburzeń nigdzie nie doszło. Mniejsze utar
czki między przeciwnikami poetycznym *aszł>
jedynie w Berlinie, w związku z czem dokonała
policja około 200 aiesztowań. W przeddzień vyborów i w nocy z soboty na niedzielę doszło w
różnych miastach niemieckich do cięższych starć,
K orę jednak nie pociągnęły za sobą ofiar śmier
telnych. W iększość miast niemieckich w niczem
nie różniła się pod względem ruchu i wyglądu ze
wnętrznego od zwykłych nieazieL Frekwencja do
godzin popołudniowych b y k naogół ba. dno słaha, wahając się od 25 do 35 procent, podczas, gdy
o tej samej porze w dniu 13 marca wynosiła już
40 du 60 procent uprawnionych. Większe zainte
resowani': okazują jedynie wyborcy tych ok rę
gów, w których podczas pierwszego głosowań t
uzyskał większość Hitler.
Pod wieczór doszło w Hamburgu między ko
munistami a hitlerowcami do strzelaniny, pod
czas której jedna osoba została zabita, p,ęć osób
odniosło rany ciężkie, a szereg innych lżejsze.
Londyn, 11 kwietnia. — W ybór Hindenburga
przyjęła cała prawie piasa angielska z zadowole
niem, podkreśli jąc ^rozumienie narodu niemiec-,
kiego dla poliiyki umiarkowania. Znaczny przy
rost głosów. Hitlera budzi pewre zaniepokojenie
ze względu na bliskie w ybory do sejmów pru
skiego i bawarskiego. Spadek głosów komunisty
cznych budzi ogólne zdumienie.
Paryż, 11 kwietnia. Omawiając wynik w czoraj
szych wyborów na prezydenta Rzeszy, prasa fran
cuska stwierdza, że właściwie niema powodów
do entuzjazm ! lub chociażby zadowolenia z p o 
wodu zwycięstwa Hindenburga, wybór Hinden
burga nie oznacza bowiem odprężenia w dziedzi-

nie polityki zagranicznej ani złagodzenia żądań
niemieckich. Z drugiej zaś strony znaczny wzrost
głosów Hitlera budzi zaniepokojenie. Pozostań e
on zatem człowiekiem, z którym będzie się m u
siano liczyć.
„Oeuvre“ pisze; „Zwyciężył wprawdzie Hindenburg, lecz głosy skrajnej opozycji wcale się nie
zmniejszyły, a tyiko podzieliły się inaczej \
„Populaire" (organ socjalny) oświadczę że li
czba gtOsów, oddanych na Hitlera, zwiększyła się
dzięki poparciu monarchistów i komunistów.
„Petit Journal" i „Echo de Paris" podkreślają,
że wczorajsze wybory wskazują na wzrost ruchu
hitlerowskiego.
-j
Journal* pisze: „Hitler może głosić, źe odniósł
wczoraj poważne zwycięstwo moralne. Nie dzi
wim y się więc, jeśli wybory do Sejmu pruskiego
przyniosą zwycięstwo parlji nienawiści i rewan
żu".
Berlin, 11 kwietnia Utartym zwyczajem kan
clerz dr. Briining udał się dz i w południe do pre
zydenta Hindenburga i złożył dymisję. Hindenburg ni< przyjął dym isji i prosi1 kanclerza o po
zostanie w urzędzie.
. . . .
- ,
Berlin, 11 kwietnia Prezydent Huodenburg vvydał dziś manifest, w którym dziękując narodowi
niemieckiemu za ponowne obdarzenie go zaufa
niem zapewnia, ze wszelkiem5 sitami Oędzi, .^•yżył ojczyźnie i narodowi W ierny pnzysiędzt bę
dzie powierzoną mu władzę wykonywał w duchu
sprawiedliwości ponadpartyjnej, a całą siłą woli
będzie się starał dopomóc ojczyźnie do uzyskania
wolności i równouprawnienia na zewnątrz, oraz
do podniesienia dobronytu i konsolidacji wew
nątrz kraju. Wreszcie wzywa HindenLurg naród
do poi cucenia waśń
zgodnej współpracy dla
dobra kraju.
;
1‘..... ..

Zamach na b. kanclerza i prezydenta i Banku Rzeszy
Berlin, 10 kwietnia. W czoraj około 9 wieczór b
kanclerz; prezydent Bana.ru nzeszy dr. Luther w
towarzystwie czromków delegacji niemieckiej, od 
jeżdżającej d o Genewy znajdował się na peronie
dworca poczdamskiego. Gdy dr. Luther zamierzał
wsiąść do pociągu, podeszło do niego dwóch ele
gancko ubranych męzozyzn, z których jeden oddał
kilka strzałów rewolwerowych. Jedna z kul dra
snęła dra Luthera w ramię. Znajdujący się w po
bliżu drugi, równie elegancko ubrany osobnik
zwrócił się do obecnego na peronk: urzędnika ko
lejowego z żądaniem aresztowania sprawcy za
machu. Jak donosi biuru Wolfa, stiwie-dzono, że
ów par należał do spisku. Sprawca zamachu z iro
nicznym uśmiechem diał rewolwer agentowi straży
kolejowej i pozwolił się aresztować. Sprawcy za
machu: 34-i«tni Werner Kertschner i dr. Roosen
odmówił: wszelkich wyjaśnień. W edług dochodzeń

policji trzeci uczestnik zamachu zbiegł. W iado
mość o zamachu rozniosła się lotem błyskawicy
p o Berlinie i wywołała silne wrażenia.
Berlin,' 10 kwietnia. Mimo lekkiej rany prezy
dent dr. Luther odjechał do Bazylei, gdzie p r/y oy i
dziś rano Zaraz po przybyciu d o Bazylei dr Lu
ther udał się do lekarza celem dokonania zmiany
bandażu, poczem odjechał do niemieckiego miast)*
granicznego Loenrach, gdzie wziął udział w gło
PRZEDŁUŻENIE KREDYTÓW AUSTRJI,
sowaniu, poczem wyjechał z powrotem do Bazylei.
WĘGROM I JUGOSŁAWJI
Ohzymał on od prezydenta Hin ienburg^. telegram
gratulacyjny z okazji szczęśliwego p rzebieau za
Bazylea, 11 kwietnia. Rada zawiadowcza Ban
machu. f . i
i u wypiat międzynarodowyUi na dzisiejszem po
siedzeniu przedłużyła kredyt rankom narodowym
ZAMACHOWCY CHWALĄ SIĘ SWYM CZYNEM
Austrji, Węgier i Jugosławji na tuzy miesiące.
Bern/i, 10 kwietnia. Aresztowani sprawcy zamia:Następne posiedzenie Rady odbędzie się 9 maja
cłiu na prezydent? Banku Rzeszy dra Luthera dr.
b. r.
Mar Roosen i W e ner Kertschen, którzy w ponie
- o o o =
działek oddań, zostaną do dypozycjii prokuratury,
zli żyli na policji pisemny ak,; samooskarż snia Łre; ści następującej: „Podpisami, dr. Max Roose.*. zaimieszkały w Hamburgu, Alsterglacis 10 i Wennei
Kretachen. zamieszKaty w Etzdorf koło EisbiiberKOMISJI LIGI NARODOW
gu w 1 uryngj stwierdzamy, że w dniu 9 kwietnia
193? r. o godiz. 20.50 na peronie ,A.“ postrzeliliśmy
Paryż, 11 kwietnia. Z Szanghaju donoszą:
ZAMORDOWANIE GENF,RAŁ A - ZDRAJCY
Chiński członek komisji ankietowej Ligi Naro
Londyn, 11 kwietnia. W edle wiadomości pocho prezydenta Banku Rzeszy dna Luthera. Za czyn
dów dr. Wellington Kno został na granicy m an
dzącej ze żrodła japońskiego z Gharbina, został ten odpowiemy wobec sędziego i narodu niemiec
dżurskiej zatrzymany i zmuszony do (powrotu du
tam zamordowany generał chiński Ting Gzao. kiego. Życzymy sobie, aby podjęte zostato przecH
Pekinu. Oświadczono mu na granicy, że nie m o
Gzynu tego dopuścili się podwładni oficerowie, nam postępowanie główne i odrzucając nostępoże otrzymać zezwolenia na przyjazd do Mandżuktórzy uważali generała za cichego sojusznika wan .e trybu przyspieszonego stawiamy wniosek o
podjęcie sądowego śledztwa pierwiastkowego". —
, ji, ponieważ nową rząd mandżurski nie utrzy
Japonjł.
Sprawcy odmawiają podania motywów czynni,
muje stosunków dyplomatycznych z rządem
JAPOŃCZYCY OPUSZCZAJĄ SZANGHAJ
chińskim. Przewodniczący komisji Lytton o Paryż, 11 kwietnia. Na polecenie japońskiego 1 Berlin, 1J kwietnia, 'Śledztwo 'pierwiastkom*
świadczył, że jeśl> rząd mandżurski odmawia p o
ministra marynarki wycofane zostaną z Szang przeciw zamachowcom na prezydenta Banku Rze
jedynczym członkom kom isji zezwolenia na
haju japońskie oddziały , st-zelców morskich. szy dra Luthra: drowi Ruosenowi i Kerrscr.enowi
przyjazd wówczas komis ia zrezygnuje z wyjazdu
Pierwszy transporl strzelców morskich został już zostało zakończone : nie przyniosło żadinycn no
do Mandżurji.
; załadowany na okręt i dziś jeszcze wyjeżdża do wych momentów. Ustalono, że zamachu dokonali
*
*
*
Japon ji. !
t
bez udziału innych osób. *
"r/ " T '"'.i
I

Japonja nie wpuściła do MaudżiTji
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Rozpraszanie głodnych we Lwów; t;

KBONIKA

W czoraj przedpoł. policja, w przew.dywaniu roz
ruchów ze stronv bezrobotnych, została silnie skon
sygnowana w okolicach rynku. Już od wczesnego
janika patrole p olicjjn e rozpędzały gromadzących

TEATR WIELKI:
i
Wtoruk g 7‘30: „Dzień jego powrotu1',
broda, godz. 5: „D ziadj".
Czwartek, godz. 8: „riugenjc-d
E ątek, godz. 5: „D zia d y 1.
Sobota, godz. 3: „Dziady".
biobt ua. aodiz. 7‘30: „Ladzie w hotelu- .
Niedziela, godz. 3:

W niedzielę w nocy we Lwowie zdarzył się nie,n otowany dotychczas w kronici kryminalnej wyjpaidak zamachu morderczego dokonanego przez
nieletnie dziecko na osobie kochanki swego ojca.
Pizy ul. Rycerskiej 39 mieszka Jan Urbanik,
który jeszcze przed 8 laty rozwiódł się z żoną. Ur
banik zamieszkali z Antoniną Markiewirzową, któ •
ra w początkach pełniła u niego obowiązki go
spodyni, (Arka jstgo. zasugerowana wiadomością,
że Markiewiczcwa odebrała jej cjoa, w n isdLielę
r-O O

Niedziela, godz. 8: „Faust", opera.
TE ATR ROZM AITOŚCI:
Wtorek, g. 7‘30: .,Roxy“ .
Środa godz, 7‘30: ,Dzień je,go powrotu".
C z wiartuk, ?odz. 7‘30: „Dzień jego po,wnrotu‘.
-Sitek, godz. 7‘30: „Dzień tego powrotu".
Sobota, godz. 7*30: „Dzień jego powrotu".
Niedziela, goaz.. 3‘30: „Mezalians",
edziela, godz. 7‘30: .Dzień jego powrotu".

oo o —

,[l
JÓZEFA CHMIELIŃSKIEGO. W e wto- dń1 i 12 kwietnia o godzinie 7‘30 wieozorem odbę® e się ,n.a aceuie Teatru Wielkiego urloczyste święto
artyctycane ■:i neg 0 2, najznakomitszych aktorów sceny
3 8 ^ Chmielińskiego, ohiluiby teatru tw w sk ie t uroczystość jubileuszową 50-letniej pracy aktor
skiej wyprał Chmieliński ostatnią sztukę Zofji Nałkow
skiej per1 ytuiem „Dzień jego powrotu", w której kreobrdzie rolę ołca. Drży boku jubilata grać będą
p*',".
borowska, M. Malanowioz, L. Krzemieński i M.
e niski. Reżyseruje sztuk« Janusz Srracnecki. Deko
racje piioiekiowat Otto Rex.

ANI FIAKRA ANI SZKAPY. Choć to nie cegła,
ale fiakier z zapizęf ' am, nie meżna ich odszukać,
twierdzi Skrobecki Szczepan, z zawodu dorożkarz.
Pan S. wstąpił tylko na chwilę oo kawiarni „Sevilla“ na pl. Bernardyńskim nad ranem w ubiegłą
sobotę i gdy wrócił zastał tylko ślad po szkapach.
Ponieważ ślady szkap nie pomogły odnaieść zgu
by (jal® że ślady są wszystkie jeanakie), zwrócił
się p. S. o pomoc do policji.

POPULARNE PRZEDSTAW IENIE W TEATRZE
„NOWOŚCI"
Staraniem Uniwersytetu Ludowego w środę 13
L odbędzie się w teatrze „Nowości" pizedstawiepopulaine, po cenach znacznie zniżonych.
Odegraną bęazie melodyjna operetka .Jas.noWro y cygan".
iczątelc przedstawienia o godz. 7.30 wiecz. Bu11 ty woześmej do nabycia w Księgarni Ludowej,
111. Szajnochy 2 i w Związkach Zawodowych.

Familijr.e rządy
w Kas e chorych
Najazd emerytów na lwowską kasę chorych uzupelnia napychanie do insitytucyj uałych fam :h j. Ostatni wypadek familijnej gospodarki -wy
wołał jednak powszechne otourzenie. Od szeregu
lal pracu je w kasie p. Port, człowiek bardzo solid
ny. Nieszczęście chciała, że zachorował na kilka
dni, a kierownik działu gospoda, czego i prezes
związku sanacyjnego Kriwald ma szwagra, które
go za wszelką cenę chce Ulokować w nasię. Sko
rzystał przeto z choroby Porta i na jego miejsce
■ulokował swojego szwagra Koguta, którego już
przedtem przyjął w charakterze woźnego. Gdy Port
wyzdrowiał i zgłosił sie do służby, okazało się, że
miejsce jego jest już zajęte i musi bjTc zwolniony.
Dodać trzeba, że Port nie ma prawa do zaopatrze
nia i traci wszelką podstawę do życia. Bo szwa
gier ma pierwszeństwo,

Zmiana lokalu,
» F A L L IU M "
— ,ni
-

W y t w ó r n ia o d z i e ż y
och ron n ej i sp ortow ej

przeniosła się do lokalu
f "® w ie, u l. H e tm a ń s k a L .2 2
Muze .m Przemysł.
c h a fW
N , ULICY- Ks- Koszewski z Poam ideńsk'
■ ‘ * * o t y obok kawiarni W ieb Ie \ j
;iUeczkę na sumę 4813 dolarów. 0 zgu■wiano
C
opiewającej wktad dolarowy, zak s i - ^ i Wczorai Ła,Łże Lolo MarLach z Gródka.
Z r t v ^ v ^ aia
265 dolarów.
bo;y Zhi
" )b ^ILLNICY został ujęty ud. ssoohed’o,i hi r i ^ la1 16’ nazywail się Franc. Su
8L
czego
1
2 tamtejszego zakładu popraw-

—

i

000

—

Proces 15 Komunistów

W piątym dniu rozprawy otwarte zostało postęW łoaT1 ■ t . i. .IAD ZE pod.abiali Petryna
j
powam
e dowodowe, Jako pierwszy świadek zezna
uież i mier-2 ' *^a> 0 cz«m donosiliśmy, lecz rów wał
di.
Dawid Dennmbaum, adwokat w Drohoby
tak
?dzne bilety kolejowe. Ostatecznie czy
czu, brat oskarżonego Lewina Dennenbauma. Świa
żertiia • aireSZ,towano ich, tylko, że alki oskar i dek zeznał że nie posiada v iadomości o trybie żyniecc rozszerzył.
|
toni
‘RONY KOBIET mu dziecko. Kłopot z cia swego brata.
Następny świadek Szaibse 'Wolfenhaut, ojciec
o ile 6 llf Vv' adom o d o kogo dzieciak należy, bo
ko ^
wiadjomo, dziecko mAgła mieć tyl- zamordowanego, n ic konkretnego do sprawy nie
i dołychczas jedna kobieta, ale żeby wnosi i nie może dokładnie powiedzieć, czy jego
nie nr
dziecko i Gorsze, że Liga do dziecka syn zajmował się polityką. Świadek wie tylko, że
Fp n
s^ ’ ^ a~dząc, że je ktoś podrzucił, syn byl jeden raz tarany za aziaialność komuni
uronip
r
A I MAŻ, Nie wnikając w har- styczną, Ostatni raz widział syna 19 lipca ub. r.
g
J pożycia rodziny Nejmanów (Bogda,lówka Zwłok nie rozpozna^, poznał syna tylko po ubraniu.
Zeznania świadków Sohmertlerówny ze Stani
% lerdzić ’ .ypada,, że głowa rodu ‘J ózef o-skarPomn ^ zo‘"? Katarzynę i syna Kazimierza, że za sławowa i Korakowej z Sądowej W iszni nie wnio
rÓ°ha dostali się do jago mieszkania sły do sprawy nic nowego.
łan Milewski, wywiadowcw policji, złoży, zezna
Sz, ,
' "•‘J'Rerobę wart. 1.700 zł. Zamiast pocies
’1?’ e zostaje w rodzinie, p. Józef oskarża nie pokrj-wająoe się z aktem j skarżenia i przeczył
Jna i zonę o kradzież. Fe...
jakoby oskarżonych na policji bito.
Ostatni świadek wywi adotwcia Miohalezyszyn ze
..............M M
znaje jak noprz°dini świadek. Również on zanrze
czą, jakoby oskarżonych na poheji biio.
— oo o —
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Traj ed.a 12-tetirnego dziecka

D ziady".

—

się robotników , przyczem specjalną gorliwością
„odznaczył" się posterunkow y nr. 1103, znany z
podobnych wystąpień.

Aresztowania
wśród komunistów
W MALOPOLSGE WSCHODNIEJ
Onegdaj organa policji dokonały licznych are•cwań w Broszniowie. Stryju i Bolechowie. —
W Stryju m. in. aresztowano rzekomych przywód
ców tamtejszych komunistów Ignacego Langera,
studenta praw oraz Wolta Jnngermana i Feliksa

:

weszła do pokoju i korzystając z nieobecności ojca,
chwyciła za siekierę, którą zadała Markiewiczowej
znienacka cios w głowę, łamiąc czaszkę i uszka
dzając mózg. Ze względu na młodociany wiek nie
doszłą samobójczynię pozostawiono na woinpi sto
pie. Jak się okazuje dziewczynka cierpiała bar
dzo z powodu separacji rodziców, a jej matka i
banka pałały ogromną nienawiścią do Markiewiczowej. Istnieje przypuszczenie, że dziecko dokolało strasznego czy mu poc. wpływ-em sugestji
o—
.L
►
Y
' •3
Óanglera, studentów medycyny. W Poi echo wie aresztowano rzekomych organizatorów pow orga
nizacji komunistycznej Kościowa, Bcdraka, Demlcowa itd.
—

0 0 0

—

Znowu wykryoie fabryki
fałszywych monet
Onegdaj organa policji pruyirzymały w Zagó
rzu (.pow. Sanok) Marjana Hofbauera, lat 29, Jó
zefa Margulesa, lat 23 i Jana Heinricha, lat 29 z
Zagórza jako głównych sprawców wyrabiania i
puszczania w obieg mon et 1-zlotowych i 50-gioszowych. W czasie rewizji zakwestjonow-ano kompozjrcję do odlewni i narzędzia do wyrabiania ŁMsyfikaiów. Aresztowani przyznali się, podając, że
odlewu fałszywych monet dokonywali w Pańskim
lasku w Zagórzu. Jako w-spolw „m y ch przytrzy
mano Mieczysława Polityńskiogo i Adama Zakrzewski ego, ohu z Zagórza. Dochodzenia w toku
OOOOrXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXwuuOOUA-u
PRZESADNA REKI AMA twierdzi, że niektóre środki

do pietęgnowanią zębów usuwaja kamień nazebny, poc
ozas gay kaimien nazebiij usunąć może jedynie dent3'sta. Prawidą natomiast jest, że można zapobiec tworze
niu się kamienia naięibiiogio przez Ciągłe używanie pa
sty do zębów Chlwraaonl
■
OOOOQOOOOaDOQOOO{XXXXXX>DOOOOOOOaOOCX>

Z sali Koncertowy
KONCERT LAUREATÓW KONKURSl
CHOPINOWSKIEGO
Ruchliwe bium koncertowe M. Tiirkr u sęhjdku sezonu daje nam szereg wielce inteieSUjących
produkcji muzycznych. Do takich należą kon certy
pianistów .laureatów konkursu chopinowskiego,
z których trzeci przedstawił nam dwuch przedsta
wicieli sowietów rosyjskich, odznaczonych na
kursie, pp. Ab ran'a Lufera i I oorraa Saga Io 
wa. Reklama, jaka poprzedziła ich produkcje, by
ła zupełnie uzasadniona, gdyż mieliśmy przed so
bą pierwszorzędnych arlystów, których słucha
się z dużem skupieniem i szczerem zainteresowa
niem.
Bezstronny słuchacz jest w kłopocie, jeśli chce
jednemu z oibu pianistów przyznać pic^vszei stwo, bo szczerze mówiąc, odnosimy przeważa u
wrażenie, iż ten, który ostatni grał, jest naj.epszy,
abj następnie przy drugim artyście zmienić swój
sąd i tego drugiego uważać za najlepszego. Bc
obaj, to pierwszorzędni artyści, którzy niebawem
zajmą odpowiednie stanowisko w świecie m uzy
cznym. Artyści, jako laurei ci konkursu chopi
nowskiego, grad wyłącznie chopinowskie utwory
a więc oibie wielkie sonaty, polonez As-dur, orai
szereg nokturnów, mazurków i etiud A więc pro
gram bogaty i interesujący. W wykonaniu tycli
utworów było mnóstwo szczegółów, wielce cieką
wych, nieco inaczej pojętych, niżeli nas przyzw y
czajono, ale w każdym razie były one muzyczni*
usprawiedliwione i zarowo pomyślane. Zresztą
jak można dziś utrzymywać, iż Chopin ten luł
ów szczegół tak, a nie inaczej, pojm ow ał? Prze
cież już przeszło 80 lat upłynęło od śmierci Cho
pina (umarł 1849 r.), kto jest więc m iarodajny
aby twierdzić, że lak a nie inaczej należy inter
pretować Chop,na? Przecież i u Becthoyena nie
którzy wielcy dyrygenci w niektórych szczegó
łach frazowania różnią się znacznie między sobą
a nikt z poważnej krytyki nie widzi w tern zasad
niczego błędu. Główna rzecz, aby wszystko byłe
muzycznie uzasadnione, a nie odbiegało zbyt da
leko od tradycji. A takimi artystami — muzyka
m i są pianiści: Lufer i Sagałćw.
Gid.

8
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2 0 GROSZY
kosztuje tłynn" nożyk do golenia reklamowy próbny

„SALFERS"
który p tewyższa wszystkie wyrooy w tej dziedzi
nie. — Pełna gwarancja Za bezkonlcwencyj ią iakoić.
Wyłączna iprzedaz nynnych nożyków , SALFERS

P e r f u m e r ja S. F E U E R j j
' L w ó w , u l. S y k s t u s k a L* 7
U WAGA 1 Przy zakupnie 5 neżyków za oka
zaniem niniejszego ogłoszenia 1 nożyk g r a t is !

Ze sportu
L W Ó W TRACI PUNKTY
LtrtijA -vZARNI 4:0 (2:0). Per»nne z w y c ię s k o dru
żyny warszawskiej, któia zwłaszcza w di ugied połowie
mLita bezapelacyjną przewagę. Drużyna lwowska (Czar.
ni) w obecnym składzie nie odegra w ażmiejszej roli w
tegorocznych spotkaniach ulgowych. Piaziom gry, jak
został przedstawiony przez Czarnych, ubiegłej niedzie
li, naieży do poziomów, jakie spotkać można przeciętnie
w każdej A -klasie. Można się wprawdzie pocieszać, że
jest to dopiero próg sezonu 1 do tych rozgrywek dru
żyna lwowska wystąpiła prawie bez treningu, ale słaba
to pociecha i zbyt optymistyczne widoki na przysłowio
wą dla Lzarnyoh „w egetację1* w Lkłze. Legja zaledwie
przez pierwsze 30 minut miała podczas jakiego takiego
niedzielnego meczu przeciwnika; następne 60 minut, to
właściwie gra na jedna bramkę i ekwilibryistyczne po
kazy bramka! za. .tudzież -obrony. BTamiki dla zwycięz
ców zdobyli: Cobulak, Rajdek Przeździedki i W y pije w .
skł. Sędziował p. Szyba, wilzow 2 tysiące
POLONIA—WARTA 2:1 (1:0). Gra równorzędna, pozi-om gry nie wysoki
LKS- -22 P. P. 4:1 (3:1). Zasłużenie zw ycięstw o o kla
sę lepszego ŁKS. W ojskowi zareprezentowab' twardość
i ostrość gry, lecz brakło im potrzebnych umiejętności
piłkaiskiuh. Publiczność łódzka przyzwyczajona do do
brych drużyn, rozczarowała się mamą i prymitywną
grą zaw odow ców wojskowych.
RUCH -W A R S iA WIANKA 4:1 (1:0). Bardzo dobra

MISTRZOSTWA KLASY A
1’OOOfl I B SOKÓŁ H 3:1. Pełne zwycięstwo re
zerw y PdgOiM,
HASMuiNEA JUTRZENKA 6:1.
óiALY ORZEŁ—REKORD 3:1.

Z KRAKOW A
CRACOYIa—4 * 0 0 0 $ 2:1 (2:1). Niezoyt interesujące
zawody, wykazały niski poziom gry obu zespołów. —
Pierwsza część przeJsta m la się dosyć znośnie, czego
niestety nie można powiedzieć o drugiej, która pozo
stawiała wiele do życzenia. Bramki dla zw ycięzców
zdobyli; Malczyk i Marian, a dla Pogoni Kucharski i
rzutu karnego. Zawody te odbyły się na boisku W isły
s powodu zniszczenia trybuny Cr-»covii przez wichurę.
Sędziował zadawalająco p. Schneider. -.................
gra Ruchu majdającego sii w doskonałej kondycji,
W ISŁA--W AW E L 5:0 (4:0). Treningowe zawody obu
zespołów stały pod znakiem przewagi W isły. Bramki
strzelili. Adamek (3), Łyko i Oututowicz po jednej Sę
dziował w zorow o dr. Lustgartem.
LOBZOWI aink A- SPARTA 3:1. Zasłużone zwycię
stwo Łobzowianfci.
RKS LEGJA -K S PODGÓRZE 1:0. Ora rówmorzeuna,
1 .zyczem do przerwy zaznaczyła sie lekka przewaga
PodgóTza, zaś no pa-izie Legja była bardziej atakującą.
F.am kc dla Lęgji zdobył Szulc. Zaznaczyć należy, że
obie drużyny nie znakłują się jeszcze we fomnie. Sędzio
wał dobrze p. Uebeiman.

l SALI SADCWtJ

tnia br. o godz&njt 14 w sali klubu maszynistów przy
ul. Gródeckie’ 131 brama 18, z następującym porządkiem
n ien n ym : l) odczyta.„e protokołu z ojtatniegu zgronrd-enia. 2) sprawozdar'e dyrekcji; 3) rozdział »,ysków za rok 1931; 4. w ybór Pady n izorozej; 5) zrniama firmy jSpó'dzieini? konidi kocurów"; 6) wnioski i zaPi/tania
i
Zarząd
Q 0 0 tXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3t)0 0 0 0 dtX ża0 0 CX>

REPERTUAR KIN LW OW SKICH
APOLLO: . iraca Kararnazow".
CASINO: „John Gilbert, upiór Paryża".
C dIMERA: „toarekko".

Wyszła z druku broszura
TOW . POSŁA ZYGMUNTA ZAREMBY:

ZABÓJCY AWANTURNIKA Z KI EPAROW A
PRZED SĄDEM
W czoraj przed sądem karnym we Lwowie odby
ła się rozprawa przeciw Piotrowi Kusi owi i Felik
sowi Giubie ze Zniesienia, oskarżonych, że 21 kwie
tnia u l. r. zabij i podczas sprzeczk, Karola Hirnicńoiuka. Kaś, którego Humemak uderzył w twarz,
zadał Rumeniufcowi 3 ciosy siekierą w głowę, Giuha zaś pobił go młotkiem. Wskutak tycb uderzeń
Humeniuk zmarł. Na rozprawie otbaj oskarżeni
przyznali się do winy, podając na usprawiedliwie
nie, że Humeniuk icb napadł. Humeniuk znany był
jako awanturnik ! postrach Kleparowa. Po rozpra
wie nąd skazat Kasia na 4 miesiące a-esz*u za
j przekroczenie obi cny koniecznej, Giufcę zaś uw ol[ul. Bronił adw. ar. Bzymon Weiss.
|S '

RADJO LW OW SKIE .
^

Wtorek 12 kwiletona

■

l i .45: Piizegląd prasy polskiej. 11.58. Sygnał czasu.
12.10:
Gramoion. 15.00:Gramol on. 15X16: Komunikat
gospodarczy i giełda pieniężna. 15j15: Chwilka lotnicza.
15.25:Odczyt dla maturzystów.
16.50: Program dla
dzieci
młodszych. 16,20: Odczyt dla maturzystów. —
lo 4 0 : Jerzy Kaniowski (skrzypek tiiewiktomy). 17.00;
Gra.nioion 1 „Silva rerum", 1:7.10: „C zy sztuka umarła?"
— wygłosi Artur Schróder. 17.35: K onceii symfoniczny
orkiestry z Filharmonii warszawskiej- muzyka flamandz
ka. 18.50: Rozmanośoi. 19.15: „Listowne nauczanie rol
nictwa". 19.26: „Torf jako źtócuio energii". 19.-W- Gra
mofon. 19.45. Dziennik t ad jo,wy. 20.00: Feiljeton: .yLódż,
miasto niekochane". 20.il6 : Koncert laureatów konlkuisu
im. Chopina. W przerwie: Skrzynka techniczna. 22.45:
Uodatek do dziennika -■ad jo w ego. t'2.55: Audycja we
soła „Cootaij w ośmiu Janiach'

d -o o o -

Rac;onalf2acja
kryzys
proletariat
Jest to najaktualniejsze ujęcie bieżących za
gadnień gospodarczych. Zawiera następujące roz
działy: 1) Porażka i oawet klas posiaaających.
2) Postęp techniki i naukowa organizacja pracy.
3) Racjonalizacja, Kapiiał, Praca. 4) Gospodarcze
skutki racjonalizacji. Kryzys. 5) Klasa robotnicza
a racjonalizacja.
-Cefta 75 grj szy
Do nabycia: w Warszawie, w Księgarni Robot
niczej (ul. Warecka 9); we Lwowie, w Księgarń’
Ludowej (ul. Szajnochy 2); w Krakowie, w bibljotece TUR (ul. Dunajewskitgo 5).
OUOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOO 3000000

KOMUNIKATY

'

'

DO ZORGANIZOWANYCH TOW ARZYSZÓW PAR
TYJNYCH WE LWOWIE. W zyw a się wszystkich zoigan izjw an ydi towarzyszów 1 towarzyszki, którzy dopeł
nili obowiązku rejestracji do odebrania pozostałych legitymacyj. Cena nowej legitymacji n: podstawie uchwa
ły egzekutywy OKI? wynosi 50 gr
!
i
KOMITET PPS DZIELNICY ŻÓŁKIEWSKIEJ odibeazie zebranie we wtorek 12 bm. o godz. 7 wnecz. Na pc
rzącŁKU dziemnym referat o święcie 1 Maja i sprawy or
ganizacyjne.
■
-• _KOMITET PPS DZIEW ICY JANOWSKA — KLEPARÓW odbędzie zebranie we środę 13 D,m. o godz C
wiiecz. w loKalu swojej orgarizaoji. Uprasza się człon
ków Komitetu o punktualne przybycie

O f i l O S Z E l i i A
Dr. K. Lewanildwshteiło E
Zakład Dentystyczny oraz Laboratorium Techniczne

MEBLE I S P R Z Ę T Y

L tów. pl. lloiliKI j , i.i p. Teielua

F. T. Urzędnicy Państwowi z Rodzinami korzystają nadal
ze zniżek.

NOWOTWORZONY MAGAZYN OBUWIA

mm

nsiRucnowci

poleca obuwie wszelkiego rodzaju: męsaie, damskie,
dziecinne, obuwie don jwe, kalosze, śniegowce itp.
Ceny rek lam ow e n is k ie ,
,,
- ......—
wuron Krajów di

ZANEM zakupisz MLBLE, przyjdź
prz ku-nasz się, że
takowe otrzymasz ńajt »niej u nESZELES,
Lwów,
,łOPLRNitCA 23. Róg ul. , ,onovs s/.ej. — ] (rm< ta
sprzedaje na r: ty długoterminowe, a to .ia dwa lata
M fcBLt wszelkiego rodzaju po cenach komcurencyjnych i ściśle gotówkowych.
24

NIE WYRZUCAJCIE SWOICH PIENIEL.Y, kupując:
tandetę sklepową, lecz wprost w źródle. Firma SANDKER, wytwórnia meull i tapicernla, Leona Sapiehy 34,
poleca .sw e w yroby sus-one m własnej suszarni
pierwszoizędnego gatunku. Sypialnie. Jadanie, Sa
lony. Pol Oje męskie, urządzenia kuchenne. Otomany,
Bufalki, Krzesła, Tapczany i wszelkie inne, wedlt najnot szych wzorów po cenacn . r< zo niskich i do
godnych spłatach. — Uwagal Każdy kupujący ko
rzysta po roku z bezpłatnego odnowienia mebli. Uwa
gi na firmę SANDKER. Leona Sapiehy 34

LWOW. UL. tiA L knA 11

wuron kiajowui

Motopompy „LEOPOLiA 33‘

KUPNO 1 & P R Z E D A 2

Model 1932 ulepszonej konstrukcji. Wydajność 600It
przy 6 atm — Motopompy pozostają pod kontrolą
Głównego Związku Straży Pożarnych. Samochody
pożarnicze, sikawki ręczne, przenośne i przewoźne,
beczkowozy, oraz wszelkie narzędzia pożarnicze

WAŻNE dla miłośników 1 posiadaczy gramofonów. 30
płyt miesięcznie za 5 zl — pierwsza Yjpożyczalnia
i sprzedaż płyt oraz gramofonów .OLIMP A“ , ,w ów ,
. p'ac Strzelecki 12 a. (róg ul. Grodzickich). Telefon
13-33 Na zabawy i przyjęcia domowe, w ypożycza się
gramofonj i płyty na dnie pojedyncze. — Przyjmuje
się gramofony dc naprawy.

OQO(XXXXXXXXXXXXXiOOOOCOOOnonncit y y x x x >

V kLNE ZGROMADZENIE SPÓLDŻJFLNI KONDUK
TORÓW nrzy ul. Gródeckiej 127 oduędzie słę 20 kwie

UMJOOOOOOOOJCOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXX

polec i

Unia strażacka

ra b ru h a m otopom p, narzędzi
i w « c h « i « r uui ■>„ czucn.
Sp. z o. odp.

Lwów, ul. B ogn a Pijarów 3, lei, 14 .* i.

Zukłod (eckin.-den(QS(Qcznb

iICi E B E R A
Lwdw. nllca Ahodemicha 17. lei. 37-33
(nad sklepem P . \J u siałowicza)

,;f

DOZORCA żonaty, bezdzietny, 40 lat mający, posadę
znajdzie. Umieszczenie zgłoszenia Administracja „Do-

Gj VŻYGA: ,J?o,nauce Cygańskie".
KOPERNIK: „Nleon żyje Wvlność“ .

P R Z E M Y S Ł 1 RĘ K O D Z I E Ł O

MAGAZYN POŚCILI,I R. Drżała Lw ów , Cłtoraźczyzny
Nr. 5, poleca koidrj w^ełmiane już za 75 z ł„ materace
z włosienia za 100 złotych. Towar pierwszo,rzędry
pod względem jakości. Również przerabiam kołdry
po 5 złotych, materace pc 7 złotych.

U n i w e r s y t e t L u d o w y i T. U. R. ,w e L w o w i e
otworzył w lokalu Księgarni t. udowej, ulica Szajnochy 2

W YPOŻYCZALNIĘ KSIĄŻEK
zaopatrzona w książki bel nrysty^ne, popularno-naukowe i lekturę d'a m ioazie 2v
szkolnej, w języku polskim i niemieckim. Opłata bardzo iiiska
_ Specjalne zniżki dla członków Związków Zawodowych, T, U.K. i 'Jniw. Ludowego.
Poryzak.

DruŁarak Ludowa, w Krakowie

1

WYTWÓRNIA FIRANEK "ap, oraz najnowszych robói
Illetow yct, R. HAFTKA, ul. Kopernika 17. L p„ teL
46-56, poleca .w oje w yroby najtaniej (bo na pi: :rze)
i tia na’ dc g-iniejszycu warunkach. Firanki filetowe
od zł. 26.50. UWAGA. Oglądanie wzorów nie obowią15
zuje do ku ona,_______

LEW; „Waterloo Bndgę".
LUNa : „W esoły peci-owiec* oraz „RepuDtma piratów".
LPYSIŁNkA: „Niech tyje W olność".
1
MlK \Z: .Natchnienie" z Gretą GarFo.
i
OAZA: , Maradu".
t*AL ACE: „Książę B oubou b" (George Milton).
'
PAN: Gziiwczątko z Prateru, oraz chór cy g a n ó w .
P A S 'Ż : Nieczynny z powodu rekonstrukcji.
M> LffiN: .Parada miłości".
!
S I N< E • „Czarna koperta**.
1 \
" bewi|1* ’ nuasto miłości" raz komedjt.
- ,ł
owró , oraz A w an tu ry miłosne".
1

1

» 7 ł Ig n ą ^ o Iw in ia r s k i^
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