Ntleżytość pocztow* opłacona gotowką.
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W sprawie zKfiórki
1-majowe;
Uprasza się towarzyszki i towarzyszów, chcą
cych wzięć udział w zbiórce pierwszomajowej na
oświatę robotniczą o zgłaszanie się po odbió- pu
szek w piętek 29 bm. i sobotę 30 bm. w godz. od
5— 7 wiecz. w lokalu przy ul Rutowskiego 23
II piętro.
Przy tej sposobności zwraca się uwagę, że zbie
rający muszą być zaopatrzeni w legitymacje osohiste, wystaw ioae przez komitet zbiórkowy, a
zbierać będą wyłącznie eto puszek M. K. O., zav±Jatrzonych w czerwone nalepki z napisem TUR.

Towarzysze i Towarzyszkf! Ludzie pracy i

I

gug M I M
jest dniem międzynarodowego święta proletariatu, dniem
™
- manifestacji uczuć, wo! : siły mas pracujących.
1 Maja przypomina klasie pracującej je obow ązki wobec własnej przyszłości,
jest manifestacją dążeń do Socjalizmu i wyzwolenia.
W roku bezrobocia i powszechnej nędzy proletaijat Lwowa dei..ijj^s.trować
będzie przedewszystkiem o prawo do życia i pracy
1
,
o demokrację i prawo
o międzynarodowe braterstwo ludów
przeciwko molochowi kapitalizmu i militaryzm u.
Towarzysze! Ogół iudzi pracujących w tym jedynym dniu proletarjackiego
Święta powinien dać dowóa swojej świadomości klasowej i wierność? dla Czer
wonych Sztandarów Socjalistycznych przez masuwy udział w zgromadzeniu
1-majowem i pochodzie.
M,

-

PROGRAM *

Godz. 7 rano pochód orkiestr robotniczych przez ulice miasta
19lSO zbiórka w lokalach orgamzacyj zawodowych skąd wymarsz ze sztandarami na plac Gosiewskiego, gdzie o godz. 10**° odbędzie się •W

z porządkiem dr iennym; 1) ZłiaCZfellle ŚltMętiJ 1 M aja, 3) WkiHCtt
o ustaw odam fw o robotnicze, 31 Braterstwo k&tdów.
Pp zgromadzeniu p o i : h 6 d

LW OW SKA ORGANIZACJA MŁODZIEŻY TUR
urządza w sobetę 30 kwietnia br. o godz. 7 wiecz.
w sali przy u? Rutowskiego 23, II p.

ulicami miast? pod Teatr Wielki. •‘ ''

U godz. 3*s® przedstawienie w "e&trze Wielkim p, t. „K rólow e Przedm ieścia",
ftowooweśnie na boisku sportowera R. K. S oujc da się zawody sportowe: piłkarskie, lekkoatletyce 1 bieg koiarss

UROCZYSTY WIECZÓR PIERW SZOM AJOW Y.

Przez cały dzień odbywać się będzie zbiórka na oświatę robotniczy,

Wstęp na „W ieczór" mają członkowie TUR, PPS
i Związków zawodowych za okazaniem zapro
szenia, które nabyć można w sekretarjalacb w y
mienionych organizaLyj.
Na program złożą się: 1) Występ chóru Org.
Mł. TUR. 2) Przemówienie. 3) W ystęp Chóru Ro
botniczego. 4) Kwintet smyczkowy. 5) Sekcja liteiacko- artystyczna Org. Mł. TUR.

Tow arzysze i Tow arzyszki! Dołóżcie starań, ażeby święto nasze wypadłe jaknajokautiej.

H E t t P A i r R I I P 1U
Uroczystość 1 Maja
w Drohobyczu
Na kilku konferencjach odbytych w D rohoby
czu w sprawie 1 Maja, w których wzięli udział
'Przedstawiciele robot, fabrytk i rafineryj (z w y 
jątkiem raf Nafta), ustalono następujący prze
bieg uroczystości.
W wigilję 1 Maja, t. j. w sobotę 30 kwietnia o
godr,. 8 wiecz. TUR wespół z Rcioytniczą Hrom adą urządzają uroczystą akademję z porządkiem
następującym:
1) Pieśni robotnicze (odśpiewa chór męski); 2)
Słowo wstępne; 3) Gitara (sono); 4 ‘ Na dzień 1
da ja (deklam acja); 5) Gitara; 6) .Czegóż chcą...?
7) „Kamieniarze" (deklamacja — żywy obraz). :
W dniu 1 Maja o godz. 5 rano orkiestra koieja .zy stryjiskich odegra pobudkę, po fabrykach i
dlicaoh miasta.
i
O godiz. 9 zbiórki po fabrykach, o 10 wymarsz
do Domu Rob., o godz. 11 zgromadzenie ną po
dwórzu Dwmiu Rob., na któi em przemówienia w y &h>s ‘ dwóch referentów, w języku polskim i ukraJfiskim.
Po zgromadzeniu dem onstracyjny pochód u lipąn miasta do ryimu, gdzie nastąpi rozwiązanie.
V,’ ieczorem od godiz 8 do 2 zaba wa towarzyska.
W szyscy robotnicy wolni od pracy winni wziąć
^dział w pochodzie i demonstracji.
1
Za komitet 1 M ajow y:
Biega, przew.

Niech żyje 1
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Okręgowy Komitet Robotniczy PPS Lwów.

gospodarczy"
Taułem mianem ochrzczono konferencję sze
regu organizacyj przemysłowców, których wy
razami są Izby handlowe i „Lewiatan". Ze'
brali się ci panowie jakuy symbolicznie w sali
Senatu dla poducreślenia, że w ich mniemaniu
ta Izba „wyższa", lepiej się nadaje do wypo
wiadania wuary w Kapitalistyczny ustrój, w
gospodarkę pryw aitną itd. aniżeT bądź oo badź
w założeniu swem wychodzący z najszerszych
podstaw Sejm. Nic w tern też dziwnego, że na
obrady przybyło wszystko, oo na zewnątrz
reprezentuje państwo: od prezydenta Rzplitej
oo ministrów i marszałków obu Izb.
Ą&fc
Na wstępie nieprzyjemne może dla obccJL
nych przedses wicieli „świata gospodarczego"
stwierdzenie p. wiceprei nijera ZawadzKiegc, Ż£
wśróa zeioranych brak bardzo ważnego czyn
nika, mianowicie ' świata pracy. Óo, prawdę
mówiąc, coby w tem gronie ci przedstawiciele
robili? Tam, gdzie wszystko zaczyna i kończy
się na podkreśleniu jedynie zbawiennego ustroju kapitalistycznego, przedstawiciele świa
ta pracy byliby tylko zawadą w szczerem w y
powiedzeniu się. Pozatem 1p. Zawadzki pod
kreślił dwa ważne zadania rządu: utrzymanie
równowagi budżeiowed i uitrzy manie żarowe
go pieniądza — widocznie ko-zystano z okazji,
aby zatrzeć wrażenie ogłoszonego na 24 go
dzin przedtem 200-mnjonowego deficytu j o

słabić różne niepokojąco pogłoski właśnie na
tema1* waluty. Rozumie się, że przed tem fo
rum p. Zawadzki nie wykładał, w jaki sposób
rząd chce utrzymać równowagę budżetową;
“obi się to gdzieindziej, przyczeim jaiko środk5
zaraacze wysuwa się oszczędność* — nowe
podatki.
„Zasadnicze" przemówienia na tyir „Sej
mie" wygłosili op. Klamer i p ro i Krzyżanow
ski. P. Klamer wyraźnie podkreślił, że prze
mawia w imieniu naczelnych organizącyj go
spodarczyoh w państwie^ a są one dohr ze zna
ne pod nazwą „Lewiatana ‘. C/ego ten chce,
wiadoiruo; nie byłe jednak iakoś na rękę mó
wić np. o ciężarach społecznych, o wysokich
płacach itd., mówił tedy o zasadzie własności
prywatnej i wolności gospodarczej jako pod
stawach — całkiem na serjo! — naszej kuto
ry. Aufliejsza o to myszką trącące zapatrywa
nie; ciekawe tylko, iaką minę zrobił p. wice
minister Starzyński, słysząc o . wolności go
spodarczej jako antyteza etatyzmu, któ~e®o
on jest rzekomo twórcą i najsilniejszą pod
porą.
t
*
Jeszcze ciekawszą musiał p. Starzyński zro
bić minę, słuchając wywodów proi. Krzyżanovoskiego. Ten zimny profesoi ■ ekonomii'
wpadł w zapał, mówiąc o etatyzmie podko
pującym byt prywatnych ołatnłków, a więc
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piywaftnej g osp ud arki. Ratujm y ustrój kapita
listyczny, ratujmy w łasn ość pryw atną, to są
jedyne m ożliw ości zabezpieczenia państw a i
jeigo m ocarstw o weigo stanow iska — w ołał pro
fesor K rzy ża n ow sk i! Całkiem naturalnie, b o
„szk oła krakowska*1: polityczna c z y gospodar
cza nie zna innych m etod i dróg, jak w alkę z
w szystkiem i w szy stk im i k tó rzy mają na te
rz e c z y inny pogląd. Nie przejm ują się pan ow ie
z tej szkioły tern, że ich poglądy zostały w d zi
siejszych czasach po dziesiątki razy d op row a 
dzon e d o aibsurmi oni irw a ją p rz y sw ej
„nauce“ i — na n ieszczęście — Wbijają in
nym do głow y
Jeoen jed yn y prom yk w tern gadaniu: ip. Hołytykii przyznaje, ż c „budżet, jest nieco za dlu-

ż y ". I tó m ów i jeden z w o d z ó w BhJ, k tóry ten
budżet uchwalał, kpiąc sobie z przestróg,, że
jest on nie „nieco**, ale grulbo za d u ż y ! D zieje
się to w kilka tygodni po uchwaleniu, a w trzy
tygodnie po w ejściu budżetu w ż y cie i w o becnośoi ministra, k tóry m ów i o d e ficy cie nie,tylko jakio o rze cz y przeszłej, ale jak o o ak 
tualnie niebezpiecznej.
Jeżeli inicjatorzy nazwali ten zjazd „Seijmenr* i odbyli g o pod jednym dachem z S ej
mem, m ożna to uw ażać za sy m b ol: jak z o b 
rad Sejmu poc’ tą w ięk szością nic d ob reg o nie
w ychudzi, tak i z ich obrad nic d ob reg o nie
w yjdzie. Ż y d e jest mne aniżeli panow ie z L e 
wi atana i ich p om ocn icy sobie w yobrażają.

Zaprzeczenia ki irafofjui
a rana
Beliny
Niedawno podawaliśmy wiadomość o tern, iż kuratorjum krakowskie postanowiło zlikwidować gi
mnazjum matematyczno-przyrodnicze przy ulny
Studenckiej.
Sprawę tę potrak.towaliśmj nie tylko, jako smu
tny epizod gospodami, prowadzącej do zw ijai a
szkół, ale poświęciliśmy jej artykuł wstępny. Bo
„objekt", przeznaczony na zagładę był szkolą, pro
wadzoną wzorowo, którą się Kiaków mógł szczy
cić! Był w pewnym sensie perłą szkolnictwa Kra
kowskiego.
A tu właśnie takie nieusprawied 1iwioiie nieposzanowamie długiej pracy nad udoskonaleniem tej
szkoły — takie potraktowanie, ozy potratowa: ae
pi "czołowi tośei jej kierownika, że właśnie ją o brano na całopalenie. *
- ~
Informację o zamierzonem zamknięciu tego g i
mnazjum podało i kilka innych dzienników. De
cyzja ta wywołała “ ddocznie żywe poruszemc w
mieście: poruszyła nie tylko aodziców, których sy
nowie się w niej kształcą, ale i byłych uczniów
t<¥j szkoły — ozisiaj łudzi na stanowiskach i zda
jących sobie sprawę, ile j e j maja do zawdzięcze
nia. TO BYŁBY AKT I. TEJ SPR AW Y.
AKT II. Kuratorjum rozsyła komunikat, w któ
rym oznajmia, że niektóre dzienniki “ozkotportowały fałszywą wiadomość (ach te dzienniki!), iż
mianoby zlikwidować gimnazjum matematycznopj zyrodnicz s przy ul. Studenckiej.
Darowaliśmy temu komunikatowi, że zapowiedź
odwrotu zaprawiono atakiem ua prasę, nie chcie
liśmy zasłużonego dyrektora szkoły stawiać w
„niebezpieczne j“ dziś pozycji, że specjalnie ujmu
jem y się ze uczelnią, klórą on na wysokmi pozio
mie postawił.. My zawsze potrafimy szanować za
sługi, położone dla kultury i u osób, nie związa
nych z nami wypólną ideą. Ale — myśleliśmy —
czy nasze dobre chęci nie ułatwią ponownej zmia
ny frontu komuś, kto się uwziął na zagładę tej
szkoły? Puściliśmy płazem zarzut o kłamliwości
inform acyj dziennikarskich — w tej licznie i na
szej, Nie rozwodziliśmy się nad tą taktyką!
biało saę tedy, żc prasa... kłamliwie zaalarmo
wała opinję publiczną — komunikat godnie na
piętnował jej lekkomyślność czy złą wolę. „Roma
locuta causa finita“ (Rzym orzekł sprawę skoń
czona). T ym czasem dorobiono tu AKT III„.
Jeszcze znalazły się niedowiarki — i to po owtm
zakomunikowaniu komunikatem, czemu wierzyć
należyl I gdzie? W przybocznej Rauziej miejskiej
p. Beiiny - Frażmowskiego. I nie jednostka jikaś,
którą moznaby posądzić że oświadczenia kurator
jum nie czytała i interpeluje niepotrzebnie o rzecz
„wyjaśnioną m iarodajm e‘‘.„
/ a wnioskiem nagłym w spraiwie obrony tej
szkoły przed zakusami niszczy ciel skiem! w ypo
wiedziała się jeanom yślnie owa Rada.
Odnośną scenę tego aktu III tak referuje „Czas":
„Na wstępie radca m. Drobni, k zgłusił wnao
seK nagły w sprew: 3 zamierzonej likwidacji
gimnazjum matematyczno - przyrodniczego
przy ul. Studenckiej, aby jnaleść pomieszcze
nie dla gimnazjum żeńskiego. Mówca wystę
puje ze stanowczym protestem przeciwko zni
szczeniu tej zasluńonej i znakomicie funkcjo
nującej placówki naukowej w Krakowie, na
tomiast apeluje do czynników rządowych, aby
dopełniły swych zobowiązań odnośnie do bu
dowy państw, gimnazjum żeńskiego. W ubie
głym roku gmina m. jtłrakowa oddała rządowi
oezpłatme dużą, bo 4-1.00 m. kuf. Uczącą par

celę pod budowę tego gmachu z terr, że 7 wcze
sną wiosną bi. rząd przystąpi do budowy i
będzie ją prowadził bez przer wy, az d o ukoń
czenia. Dotąd roboty nie zostały j>odjęte, w o
bec czego r. Drobniak apeluje do prezydjum
miasta, aby j>oczyniło starania u ;ądu w kie
runku natychmiastowego podjęcia budowy
Po przemówieniach radców: Otorowskiego, p.
Bobrowskiej, Kostrzewskiej i innych, wniosek
jeanomyślnie Radia uchwaliła".
■‘
uzy opinja publiczna składa się z ludzi, nie
zdolnych nawet sylabizować w zakresie logiczne
go myślenia?
Ozy, zapoznawszy się z taiKiiam lakouiuzrem na
wet sprawozdaniem z owego wniosku nagłego i

dyskusji - nie potrafi zdać sobie sprawy, że na
wet radni BB nie uważają oświadczenia kurator
jurn za asekurację przed ponownemi próbami zni
szcz ania wzorowej uczelni? — że w tern środowi
sku nawet nikt głosowaniem przeciw wnioskowi
nie zsoiidaryzował się z niesiuszmie jakoby zaata
kowanym przez prasę czynnikiem? Czy opinji
publiczna nie wyciągnie żadnegK wniosku stąd, ze
nawet „Czas" nie pospieszył z zatajeniem teg<
szczegółu, <z osłonięciem go przed czytelnikami?
Jakże to z tami Kiam Liwem; pogłoskami?
AK T IV jeszcze nieznany: Czy i jakie konse
kwencje z tej dyskusji wyciągną twórcy- komuni
katu?
jzy uważają, ze niczyje zamianie im niepo
trzebne — lawet owej nominowanej Rady, że mu*
gą nie liczyć się z tern, iż nie z yrasą już tylkw
znaieźli się w rozdiwięku?
,
A potem, co powiedzieć o owem zapieraniu się:
wszak chodziło tu nie o wiadomości jakąś poufną
drogą zdobyte przez dzienniki, gdzie można kłam
zadawać łatwo, licząc się z tern, iż dziennik zacho
wa dyskrecję, nie wyda infermatora... Tutaj —
ponieważ nie można było zamknąć szkoły potaje
mnie — musiano uczniów uprzedzić, aby zawia
domili rodziców o zadecydowanem zwinięciu szko
ły. I ł daleko posunięta była ,sprawa.
Jak już wobec ty.cn uczniów i wobec rodziców
wyglądam zapo zeczeńie, że takiego zamiaru me
miano?
to zarazen, trórmaczy, dlaczego Raiła p. pułkow
nika Be iuy nie mogła bawić się w „ślepą babkę"
i musiała zdezawuować stanowczy ton kom un'
katu.

Polscy hitlerowcy a Maks Goidschmidt z Berlina
Jak wiadomo, świeże jpcwsiaDo w Łodzi zupeł
nie świadome naśladownictwo hitleryzmu „narodow o-socjalistyizna" paitja założona przez Lan
knotów z dawnej „lew icy NPR“ . Fakt ten zw ró
cił uwagę zagranicą. Berlińska wielkokapitalisty
czna „Berliner Bórsen-Zeitumg" zamieściła na
stępującą notatkę: „W tych dniach została w Ł o
dzi powołana do życia polska partja narodowosocjalistyczne. Jej progiem jest w głównych za
rysach przejęty od niemieckich narodowych so
cjalistów." Prawdopodobnie ta właśnie notatka,
zwróciła uwagę dr. MaKsa 'boldschauidta, kierow
nika jednego z berlińskich biur wycinków gaze
towych (biura takie zajmujące się zaopatrywa
niem inslytucyj lub ludza w yyciinkc z gazet m o
gące ien interesować są ba: dzo liczne w Niem
czech) i skłoniła go do wysłania listu, któremu
były przeznaczone niej rzewidzkmt przez dr.
Goidschmidta perypetje.
Ponieważ „Bómsen- Zei tung“ nie podała żadne
go bliższego adresu tej obiecującej „partji", prze
to p. GoicLchmidt zaadresował swój .list podro
stu: „Am cke fiseschaftsleituing der Pokusćhen Nationalsoizjałistischen Partei-Lodz" (Dc Merowinictwa polskiej partji narodowo-,socjalistycznej w
Łodzi) w przekonaniu, że to zupełnie wystarczy.
Gdzieżby na poczcie łódzkiej nie wiedzieli, gdzie
się mieści „irescnaftsleituing" tak potężnej linstyNiie wiedzieli jednak, bo łódzcy hitlerowcy za
znaczyli narazie swe istnienie tylko mętneind
wzmiankami w prasie. Lukalu pod własną firmą
jak narazie nie posiadają i d!a poczty są „w iel
kością nieznaną". Po długiem zastanawiam!’ się
.co począć z tym fantem urząd pocztowy przesłał
list p. Goidschmidta do_. sekretai jam klasowego
w ią zk u ronotników tkackich. Stamtąd został on
przekazany do redakcji codziennego organu nie
mieckiej socjalistycznej partji pracy w Polsce
„Lodzer Volkszeitung“ , która wydrukowała go w
całości. W ten sposób list ten, być może, dostał
sae do wiadomości adr ssatów. Brzmi on w pol
skim przekładzie jak następuje:
„W załączeniu poziwalam sobie przesłać listę
gazet mego biura inform acyj z gazet z prośbą o
przyjęcie jej do wiadom ości. Mógłbym Szanow
nym Panom dostarczać ze wszystkich czytanych
w m o je n biurze pism wszelkie artykuły i notatki
o narodowym socjalizmie, narodow o-socjalistycznycb dążeniach we wszystkich krajach, artykuły
o założeniu partji Panów, oraz krokach rządo
w ych w związku z narodow ym socjalizmem, co 

dziennie, z uiszczoną opłatą pocztową, latychr
miasl
po reb ukazaniu siię. Cena abonamentu
kwartalnego wynosi 30 dolarów amerykańskich
da mych z góry, abonamentu póuocznogo 50 do
larów imor płatnych z góiy, abonamentu tocz
nego 80 doiarow amer. płatnych z góry. — Po
zwalam soh:e poniżej powołać się na kilka referencyj i pozostaję oczekując życzliwej decyzji i
wysokim szacunkiem — dr. Maks Gocdschmidl
— Biuro wycinków gazetowych. — Referencje
przedstawicielstwo handlowe 2SSR, >rNonddeuischer Lloyd", Zjednoczenie niemieckich związ
ków pracodawców" itd."
Łudrer Volkszeitung‘‘ zaopatruje to wszystke
następującym komentarzem: „W powyźszem naj
bardziej rzucają się w oczy podane referencje
Obok pizodstawicielstwa handlowego Rosji sowieckisi figuruje ipoilm armatorów „Norddeui
scher Lloyd" i, wielkokapitalistyczne „Zjednocze
nie niemieckich związków pracodawców", któr*
‘ o ostatnie iua w swojem łonie przemysłowców
finansujących Hiuera. W cowiecko-ros yjskich
niernipckioji w ietKOkąpitalie tycznych organiza
cjach mogą zatem polscy „narodowi socjaliści" as
sięgnąć inform acyj co do dr. Maks* Gcldschmud
ta, sądząc z nazwiska prawdopodobnie żyda i
może także jak się możne najlepiej dać finanso
wać przez Pjapdtaiistuw “
Nie wiemy czy znający się niewątpliwie ni
geszeftach panowie z „Geschaftsleatimg" polskich
hitlerowców skorzystają z tej oferty, ale nusdmj
przyziiać zupełną duszność p, Goldschmidtowi
że żąda zapłaty z góry. Ostrożność z takim
„kundananami" iuardzo wskazans*. Może zresatą
coś słyszał o „Lidze m ocarstwowej".
A że Maiks Goldscbmidl chce dostarczać anty
semickiej partji matarjałów — za dolary płatn*
z góry — temu sie nie należy uziwic. Zapytany
odpowieozialby napewno: „Jeżeli już jest a n ty 
semityzm, to dlaczego żyd nie ma narobić na tym
interesie"
,
0 0 ^ * -^ g > Q 0 e )0 0 0 0 t ^ 0 Q 0 0 0
Ja, podpisany Zygmunt Feiler, czeladnik ka
mieniarski w Oświęcimiu, ostrzegam w^sLystkich
tych, którzy rozgłaszają nieprawdziwe o mnit
pogłoski, jakobym należał do partji komunistycz
nej, iż pociągnę ich do odpowiedzialność' karnej,
gdyz an; m c nalezaiem, ani nie należę do partji
komunistycznej ant nic wspólnego nie mam z ko
munizmem.
Feiiler Zygmunt
0 0 g 0 0 Q 0 0 Q 0 0 0 0 Q
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Skoncentrowany atak na TUR w Krakowie
" Potężna organizacja oświatowa TUR. stniejica
w Krakowie, bezmała crtordzieści lat i spełnia
jąca chlubnie zadanie krzewienia kultury i czy 
stej nauki w szerokich sferach robotniczych, sta
nęła w ostatnich czasacu w obec i koncentrowany
go ataku, jaki na nią przypuszczono ze wszys tkich stron. 2 maiazlo się kilka jednostek, podszy ■
wającyc-h się pod socjalizm, które wkradły się Jo
oddziałów m łodzieży TU K -owej i poczęty rotootę
destrukcyjną — znaleźli się proi/okatorzy, którzy
nasłani przeć inne czynniki poczęli j^-dminowy wać pracę wśród młodzieży. Aresztowano kilKU
[podejrzanych o nielegalną działalność i z tego pra
aa za obiła „Łholszc-wu wnnuite TU R -a“ . Szczegół ■
nie „Kurjerek11 zaczął bębnić na alatm, aopatru
jąc. się w oddziałach m łodzieży TUR „zgndiiznv
imoinałinęj" — -domu schadzek" i t. d. śledztwo je 
szcze się toczy i nie w iem y, jakie tajemnice ono
kryje, ale musimy stamiuwnau zaprotestować prze.
ci w atakom „K urjerka", a przede wszylikiem p ,z e c/iiw ,, agniiiłiźnic m oralnej", o jiakiej m ów i „K u ije rek". Chyba nie potrzeba większej zgnilizny m o
ralnej, jaką karmi społeczeństwo „Pałiajc prasy"
w detektyw ie*', -ozchodz.ćv,ym się podobDO w ZOO
tys. egzemplarzy po całej Polsce. ”
----U nas zgnilizny moualinej niema, i nic wodno
tur owcom czytać .Detektywa1'.
iW tak wielkiej organizacji, jaką jest TUR, m o
gą się zdarzać n^padiki kon&pwacyjncs roboty —
dzieje się to nietyikc w TUR, ale nawet w sana
cyjnych stowarzyszeniach, tak samo, jak m ieliś
my przykłady lego w urzęoacn nawet państwo
w ych.
TUR jest instytucją, której głównem zadaniem
jest szerzenie oświaty wśród socjalistycznycn ro
botników. Dalej więc na Dią, na rękę tó sanacji —
alarm. TUR zbołszewizowany, rzucić na niego o szczerstwo, sponiewierać...
O, nie panowie — zbrodnię popełniacie, zbro
ónię na robotniku krakowskim, który w TUR w i
dzi jedyną placówkę oświatową.
Zarząd miasta, będący w rękach sanacyjnych
„noaiiinatów" wszystko robi, aby tę placówkę po
pieraną przez daw nych ojców miasta, rządzących
z w oli ludu krakowskiego — zniszczyć. Niedawno
byliśm y świadkami , jak na plenum tak zw rady
miejskiej, określono z budżetu miejskiego 1000 zł.
subwencji na TUR i przeznaczono ją na „In sty
tut robotniczy im .St. że ro m M ego" (?).
i
W ubiegły wtorek, na posiedzeniu tejże „rady
m iejskiej" m iała miejsce dyskusja nad TUR-am
z okazji zatwierdzenia rozdziału „ubwency j K o
munalnej Kasy Oszczrtdności miasta Krakowa. —
Między innemi wstaw tona była, jak oo roku, sub ■
wencja na TUR w w ysokości 1000 złoiycn.
Otóż w „rzekom ej" radzie m iejskiej wystąpił
przeciw subw encji dla TUR znany na bruku kra
kowskim sanacyjny dyrektor gimnazjalny' p. Ru
tkowski. Znalazł się jednak jeden człowiek, daw - •
ny napędzony przez sanację prezydent miasta
„enaiter Rołle, byn ajm m tj me nasz sympatyk i
stanął w obronie TUR, znając przeszłość tej insty
tucji i przytaczając jej bezmała 40-letme za
sługi na polu oś wiato wem. Wkońcu na i niosek
■■sędzieigo śledczego (!) Gz>ichajciwskiegio, ze wzglę
du, że w TUR „u jaw n ka się akcja komunistycz
na" (!?), podzielono te subwencję między dwie
instytucje, a tę drugą znów otrzymał „Instytut
robotniczy im. SŁ Żeromskiego .
Musimy tu w yjaśnić mieszkańcom m. Krakowa,
to to za instytut. Otóż przed kilku laty p. Bobriowsłu, który swojego czasu był jeden rok prezesem
TUR, a pod rządami jego la instytucja cierpiała
na anemję, po wystąpieniu z partji założył na
Podgórzu z „w ypędków " z TUR, „Stowarzysze
nie oświaty robotniczej" t. zw. „SOR“ . Stow arzy
szenie lo skonało i obecnie założony został przez
2 Z Z szumnym ty tułem nazwany „Instytut robot
niczy im. St. Żeromskiego". Jak sami sanatoazy
twierdzą „Instytut" ten dopiero jest w stanie „kieł
kowania" — trzeba go więc wspierać, odebrać
subwencję TU R -ow i i dać ją na podti zyn anie
>Wegetacji dzdedzaczirue obciąiKMieghj noworodka. —
Jetó zwyczaj, że subwencje udziela się instytu
cjom, które wykazują działalność i m ają zasługi
wobec społeczeństwa. „Noniiinaci" dają subwencje
■a ratowanie nom orodik u Przy tej sposobności
Jano aż 8.0OO G ołych na ,Strzelca'* — czytz to nie
skandal dawać w prezencie aż tyle pieniędzy z
grosza oszczędzonego przez biednych ludzi w K o
munalnej Kasie Oszczędności m. Krakowa na ce..‘
» sanacyjne?
P. Duch, rządzący wszechwładnie w magistra
l e , pamięta dobrze, jak przed trzema laty, pod
czas kongresu oświatowego TUR na inaugm acji
w teatrze im. J. Słowackiego, jako w icew ojew oda
Rakowski, w obecności p. wiojewoid- dna K waś
niewskiego, witał zjazd .socjalistycznego" TUR*a,
fl^dawsiząc jego zasługi i życząc dalszego r^zwMju

na polu oświaty roboitnicizej. W e wtorek ua ratt'szu podczas dyskusji nad TUR-em, p. Ducn m il
czał.
* ’
Skoncentrowany atak żywiołów zamaskowa
nych i sanacyjnych, nie zachwieje TUR, który nie

sic oświatę blisko od czterdizutstu lat lonouukKnr
krakowskim. Potrafią oaeprzeć ataki na jego ca
łość, starzy robotnicy, młodzi TUK-owcy i caserw oni harcerze. Stać będą oni nadal silnie przy
swowm sztandarze i kasa y atak, Jsa aca pnowok,
oja będzie odpac‘ u stanowcza, bo idea. którą g ło
sili w TljB Żeromski i Daeizynsl i, m usi zw ycię
ży ć. ' '•
'
;
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Sekretarz Kostka~Biernack-e.f{o
skazany na rok więzienia
ZA W YBICIE OKA ADOLFOW I NOWACZYŃSKIEML
i

Jak wiadomo, sanacyjny „Legjon m fodycb" po
stanowił przed kilku miesiącami urządzić zbójec
ki napad na głośnego pisarza Adolfa Nowaczyń
skiego. WyKonai ten napad w przedsionku Tea
tru Polskiego w W arszawie 25-letni student poli
techniki Tadousz Ryskaiczyk, w towarzystwie je 
szcze dwóch takich samych „bohaterów" Kuja\
skiego i Filipczaka. Ryskaiczyk wtedy w ybił oko
Nowaczyńskiemu, od którego za to na miejscu
dostał trzy razy w iwarz.
~

a
‘

___

Ryskaiczyk następnie otrzym ał potsartę, mianowicie został sekretarzem Kostka-Biernackiego *
Now jgródku i na lej posadzie jest op obecnie.
W ubiegły wtorek Ryskalozyk, stanął przed są
dem okręgowym karnym w Warszawie, oskar
żony o napad na Nowaczyńskiego
eąd skaza, RysKaiczyka ua rok więzhrau za
zbrodnię ciężkiego uszkodzenia ciała.
Obrońcy Ryskatózyka czynią staranis o uzy
Skanie JJa mego mlaskawierna.

m e n ta r z y s k o polskie
, SPADEK PRODUKCJI O 80 PROCENT W HUTNICTWIE
Jednym z najbardziej wyraźnych objaw ów o 1931 - 23,7, spadek w*ęc wyraża się w cyfrze
bjcnegn kryzysu jest stałe zmniejszanie się pro
blisko 80 procent;
dukcji, a baidzo poruszające w tej dziedzinie da
wydobycii rud cynkowych i ołowianych w tym
ne orzymosi ostatni (11) numer „ W iadom ości Sta
że okresie spadio z 50,3 tys. ton na 25,6 tys. ‘ on
tystycznych".
\ to znaczy blisko o 50 procent.
Również wydobycie metali z rud uległo znacz
Bardzo dotkliwie, bc prawie o 1/4, spadla pro
nemu zmniejszeniu: proaukcja surówki żelaza w j
dukcja węgla kamiennego, która w lułym b. r.
nosi w lutym br. 9 tys. ton, wobec 36 iys. ton w
wynosiła 2,1 m iljona ton, wobec 2,8 m iljona ton
lu.yn ubiegłego roku, a 12 tys. ton w s.ycznir
w lymże miesiącu roku ubiegłego. Równie do
ubiegłegc roku, spadek wynosi 75 procen*;
tknięta jesl produkcja koksu: 85,0 tys. ton w ln
produkcja stal; wyniosła 35 tys. ton w lutym
tym br., wobec przeciętnej miesięcznej za rok
br„ wober 99 tys. ton w lr tym ubiegłego roku, —
1931 — 112,9. Podobnie i brykietów: 18 tys. ton
spadek wynosi 64 procent;
5
w lutym br., wobec pi zecie tnej miesięcznej 2ó,l
produkcja cynku wyniosła 8 tys. ton w lutym
tys. ton za rok 1931.
.....
br., wobec 13 tys. ton w lutym w ubiegłym roku
Jeszcze ostrz e j występuje kryzys w przemyśle
spadek wynosi 40 procent;
f
hutniczym.
produkcja ołow iu wynosi 1,7 tys. ton w lutym
w ydobycie rudy żelaznej wyniosło w lutym i?r. br‘, wobec 2,7 tys. ton w lutym ubiegłego roiiou
wpadek wynosi 37 procent
4,3 tys. ton, wobec przeciętnej mi esięcznej za rok

Czer wony Wiedeń
Niedzielne wybory do Sejmu pruskiego tak sil
nie górowały nad syLuacją polityczną, że nie zwrocono uwagi na odbyte w tymże oniu wybory do
Rady miejskiej w W iedniu i do Sejmu Austrjii
aoK ej. A jednak szczególnie wybory wiedeńskie
m ają doniosłe znaczenie, jest to przecież jedyne
mil jonowe, miasto w Europie i na świecie rządzo
ne przez socjalistów tak, że .czerwony Wiedeń"
stał się synonimem suy socjalizmu i równoazejśnie przedmiotem najsilniejszych ataków jego
, j-zecawników.
Rada miejska w W iedniu od r. 1921 jest w rę
kach socjalistów. Wszytskie wybory w tych l l
latach przeprowadzone nie zdołały zachwiać w ięk
azością socjalistyczna, ale też socjaliści uie p o
trafili wydoutać -ię poza granicę 78 mandatów ra
120. Rządy na ratuszu spoczywały niepodzielnie
w rękach socjalistów; z ich grona wyszli b u imistrz, pierwszy wicebucmistiz >raz 8 ławników
zarządzających poszczególnemu działami gospo
darki miejskiej,. Go większość socjalistyczna w
tym czasie zdziałała, najlepiej ziius*ruje fakt wy
budowania 60.000 mieszkań i to bez grosza pożycz
ki, a tylko z podatku mieszkaniowego. W iedeń m i
m o ciężkiege położenia w niesłychany w żadnem
innean większem mieście sposób rozbudował srkol
ructwo, ui^ądził nadzwyczajną opiekę nad dziec
kiem i matką, zreorganizował olbrzymie przedsię
biorstwa miejskie i to w tymsamym czasie, gdy
Austrja i wszystkie jej miasta m aję ogromne de
ficyty.
Przy obecnych wyhwacm głównym punktem za
czepienia dla przeciwników socjalistów od chrześeijańsko-społecznydb do komunistów był „sy 
stem Breitnera", referenta finansowego magistra
tu, który w oczach burżuazji ma tę wadę, że bie
rze podatki tylko od m ogących je płacić, w oczach
zaś komunistów, że zadużo wogule bierze podat
ków, np. od rodziny robotniczej 90 groszy m ie
sięcznie tytułem podatku mieszkaniowego. Wszyst
ko. co nie jest socjalistyczne, wystąpiło do walk*
o zdobycie „czerwonego ratusza',
A skutek9 Socjaliści nietylko utrzymali sw ój

stan posiadania, aie zdobyb jeden nowy mandat
m ając teraz 65 na 1001 Socjaliści byliby m obyi
więcej mandatów, gayby koi i uniści ze swem
beznadziejnemi kandydatuiiam' n e b^di onerwali
20.000 proletarjackicn gtosów — »umi ani jedne
go mandatu nie otrzymali, ale pom ogli hitlerow
com, Zupełną klęskę ponieśli chrześc. społeczm,
którzy z 40 mandatów w poprzedniej Radzie spa
dł- na 19. 1 to spotkało par*ję, która niegdyś byk
w W iedniu wszechmo ną! SData chrieść- spo
łecznych wyszła na korzyść hitlerowców, którzy
po raz pierwszy wchodzą do Rady, adobywsni
15 mandatów i to wyłącznie kosztem chrześc. spo
łecznych , wjzeohiniemców.
- w rezultacie tego wyniKU socja'iści oosadzę sta
nowiska obu wiceburmistrzów, a cnrześc socjal
ni stracą stanowiska 2 ławników na rzecz hitle
rowców. Ale w niedzielę zaszedł w \vixLniu jesz
cze jeden ciekawy wynik v yborów : równocześnie
wybierano członków 21 Kad dzielnicowych. D ctych czas w 5 Radach chrześc socjalni mieli więk szość i oni też stawiali j ■zewodniczącego Rady.
Obecnie socjaliści we wszvsUu.oh 21 Redach me
ją większość i oni wszędzie daczą przewodniczą
cych Niesłychana rzecz, w burżuazyjnych dziel
nicach śródmieścia, W ih rin g, Josef^Ład* itd. sc
cjaliści osiągnęli większość
Wybrn-j do Sejmu Austrj* d ołn -j przyniosły loc-jali storn pierwszy sukces, renibardziej znamien
ny, że wybory te odbyw ają się na terenie o olbrzy
miej większości ludności chłopskiej. (W ieden do
tego Sejmu nie wybiera). Na 60 dotychcza- m a rdalów do tego Sejmu socjaliści mieli 19: noniewau
liczbę mandatów zmniejszono na 56, soc,aliścj —
d'a utrzymania swego sianu posiadania powinni
byli zdobyć 18 a zdrbyli 20! Ponieważ shrz. soe
otrzyaral: tylko 28 mandatów, tracą większość w
S p n ie, którą mieli od 30 lat i t^acą na rzecz h i
tlerowców 1 mandat do Rady związkowej (druga
laba parlamentu)
; Atak na socjalistów został więc nietylko od
party, ale dał im zwycięstwo, zaś atakującym
klęskę.
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Pacyfizm lrnowy
Potw ierdzenie .?ogłusek
o obniżce płac urzędniczych
JAK W GENEWIE — A JAK W KFAJU?

(Telefonem od naszego korespondenta)
Warszawa, 27 kwietnia.
* Z Oienrze poinformowanego źródła korespondent
Wasz dcwiiaduje się, że mimo zaprz :ozeń zostaną

ahmz me płace urzędniKow i praoowniKów pań
stwowych na prowincji o 10 d» 15%. Obniżka nie
obejmie gaż otieersfcieli ann płac urzęcLuKów za
trudnionych w stolicy.

Dat<r> założenia
DNIEM WZMOŻONYCH PRZECHW AŁEK FASZYSTOWSKICH
Dzień 21 kwietnia uznany został oilcjarmie we
Francji.
Włoszech za daię aawżenia Rzymu. Dała owa jest
Z klienta możniejszych stawiały się cne m ocar
ze szczególną pompą obchodzona pi-zez faszyzm.
stwem, mającem do dyspozycji cały arsenał obOd dojścia dio władzy — mussolinizm wysila się
cych niezadowoleń.
ma dowodzenie, że istnieje, jak najściślejsze po
Już to oszołomiało wielu synów Italji. Mussoli
krewieństwo duchowe pomiędzy dobą obecną w
ni — i legendv przezeń tworzone, m ogły rozra
Rzymie, a Rz' mem starożytnym, że polityka „du
stać się nielylko dzięki gwałtom, które pózwÓłiły
ce" — to wskrzeszenie dziejów Cezara... Tak każe
faszystom zwyciężyć stronnictwa, występujące
„diuce“ , tak pisizc jego prasa — taili myślą już
przeciwko ich dyktaturze, ale znaleźć rzeczywi
ste szerokie oparcie w kraju. Na Jak długo? Oczy
wychów ine w tej wierze — kolejno- pocL as tające
roczniki młodzieży... I te uroczystości, wdzierają
wiście, dopóki chłodna rzeczywistość tych go
rączkowych w-ióżb nie zamieni w lotną pare.
ce się w odległe wieki, jak pochód mashanadowy,
Blaga już dziś spotyka się z wieloma zaprze są nadewszyistko świętem m łodych pokoleń. —
czetiiiami rzeczywistości. Zapewne teraz ilość bez
W , dniu tym odbywa się ich zaciąg do organizarobotnych we W iosztcn maleje. Ale aoniedawna
cyj faszystowskich wszystkich stopnii, bo utwo
przerastała m iljonf co w kraju niezbyt uprzemy
rzonych dla dziatwy i młodzieży różnego wieku.
słowionym tworzyło pokaźną cytrę. Mussolini
Urodziny Rzymu, dawnej Romy, — powstanie
wciąż szermuie tern, że W ło cry są tak p i >dne, iz
grodu rzymskiego te, wodle określenia Mussołisamą liczbą swoją zagreżą małodizietnej rywalce
niego-„rom ochw alcy“ , gody rzymskie, są dniem,
Francji.
1
........
kiedy — jak zapewniał „duce" — dawni komba
Ale
iw
zmagająca
się
bieda
za
o
yina
się
pow
ażnie
tanci wielkiej w ojny i starsze pokolenia „czar
ouhijać na przyroście włoskim. 1aczba u ouzeń
nych koszul" witają swoje generacje m ło d e .. „Są
cofa się... W pie> wszym kwartale tego-iocznym
oni dunwii z 'Was" — prawił — do owej m łodzie
notuje
statystyka wioska 273.357 urodzeń, co o ży. „My (starsze pokolenie; czujemy, że w y je 
znacza spadek o zwyż 14 tysięcy w porównaniu
steście, że chcecie być w każdej chwili waszego
z odpowiednim okresem loku ubiegłego, a zwyż
życia dumą taszyzmu, silą naszej rewolucji, po27 i pół tysięcy — przy zestawieniu z pierwszym
ręką przyszłości, armją ojczyzny. Swoją dyscy
kwartałem roku 1930. Zważy wszy, że faszyzm o pliną, swoją pracą, swojem posłuszeństwem w o
piera
swoje rojenia o po tędze na włoskiej p»ouno.
bec przełożonych — codziennie wzmacniając ser
ści — (a nędza z drugiej strony powiększa śmier
ca wasze i mięśnie — stawać ńię oędziecie coraz
telność) widzimy, jak rzeczywistość usuwa jakbv
godniejsi przyszłości, któia was czeka, i wiary,’
szczeble
z pod no-g tym fantastycznym ma-szom
przez was wyznawanej, aby zapewnić nowe dftj
......
.........
w górę.
chwały W łochom ."
—~ ............................ ...
Gorzej jeszcze, jeżeli na wielu puniktacli roz
Tak grał Mussolini na strunach młodzieńczej
rzutna polityka Mussolinlego wykaże, na jak g li
wrażliwości. A wydawnictwa dla młodzieży fa
nianych nogach stoi ów faszyzm.
szystowskiej przeznaczone? Oto w miesdęcznem
wydawnictwie łaszystowskiem na rzymskiem Zaly'hrzu — w dzielnicy roootniczej tak pisze się o
kryzysie: „INad światem sioży snę burza; lecz ty,
m łody faszysto, mt zesz powied nieć, że uziś we
Włoszech niema ani jednego człowieka, któryby
marł z głodu. Spodziewamy się, że kryzys ten
zakończy się rychło, ale nie czynimy sobie zawiele złudzeń. Zadużo jest ludzi, którzy nie od 
najdują drogi wyjścia, którzy jej odnaleźć nie
chcą. którzy się upierają, aby je j n k znaleźć. Ale
jeżeli ten upór potr.wa jeszcze długo — to naród
wioski, ten naród pracowity i płodny będzie zm u
szony szukać niezbędnego ujścia dla swojego za
dziwiającego rozwoju i rozpłomieniony wolą
granitową „duce" i uszy śladami ojców swoich
(ma to znaczyć starożytnych Rzym ian) drogami
Konsulów, ponieważ niegjyś ziemie tego narodu
sięgaiy od Palestyny do Iiiszpanji i od muru Hatl.iana (mur w północnej nn glji zabezpieczający
półiiocnij granicę imperjuin rzymskiego) do Kartągiuyi Wtedy, m łody faszysto, zażąda się od cie
bie rachunku z twojej wiary."
Na czein poi 'ga kunszt Mussoliiniego?
Na tem, iż poirafj* on rozniecić wyobraźnię
włoską, malując przed nią przesadne oorazy, że
W łochy faszystowskie weszły ua linję wstępują
cą, prowadzącą je coraz w pżej, nie ledwie kU ty n
wyżv,iiom, na których rozpierało się dawne impe rjuii'1 rzymskie, panujące nad calem morzem
Śródź; emnem — zahiczając c Azję i o północne
brzegi Afryki, a przez Galję, dzisiejsza Francję,
wdzieiając się do Brytanjil...
Skąd pow jtało podłoże, na k tóron może Mus sbłirn rmdewać takie fantastyczne teorje? Z apew 
ne, Rzym dzisiejszy obejmuje ruiny dawnego
Rzymu, widzieć może potężne ślady jego chwa
ły... A le W łochy przedwojenne tworzyły mocar
stwu drugoplanowe, skazan-° na to, ażeby grać
rolę politycznego klienta u boku Francji, lub hu
śtać-Niemiec. Po wojnie, z wybuchem której
W łochy odpowiedniki do chw ili zm ieniały swoja
„orjentację", nastała dla nich konjuinktura, poli
tycznie bardzo korzystna Zwiększone terytorjalnic m ogły ńi uno to — wobec załamania się po
tęgi aif .nieckiej i rozpadnięcia monarchji aust-o- I
węgierskiej—-grać jeszcze na wzmocnienie swych
-ypływów, przez objęcie patronatu,... nad wszystk;m i malkontentami z warunków pokojowych,
aby w ten sposób podważać politykę zwycięskiej

Podawaliśmy przed i uk z fe'jetonu p. antoniego
Słonimskiego („W iadom ości Literackie"), w któ
rym wskazywał między innemi, że dla przekona
nia świata o szczerej chęci Polski współdziałania
w moralnem rozbrojeniu Europy, nie można w
Genewie przy pom ocy dyplomaty, żądać np p o 
pierania film ów pacyfistycznych, a w . W arsza
wie Mereszować je przez cenzurę.
Uwagi w tym duchu znajdujem y i w fe.jetonie
„Robotnika".
Nie wiem y, jak dalece ufać można następującej
inform acji lewiatańskiego ,-Kurjera Polskiego" w
tej kwestji:
„...W zviązku ze zmianami personainem?
w Centralnem biurze filmowem przew idy
wana jest zmiana uirsu w stosunku do fil
m ów wojennych i pacyfistycznych.
Pewnego rodzaju próbą ogniową będzie
pod tym względem decyzja co do ostatniego
filmu Luhitscna „Człowiek, kto ego zabiłem".
Podobno przeważają nastroje, b y ten pięk
ny obraz, będący propagandą y,rozbrojenia
moralnego'“ puścic na polskie ekrany bez żad
nych zmian, jak to zdecydowano w Rumuin ji
i JugosŁaiwji".
Nie żenujmy się, że wyprzeoza nas Jugosławja
i decydujm y się wreszcie na coś!
0 0 0 0

aa t odnowie priedplotę
na maj
rt
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Sąd doraźny we Lwowie
W piątek lub soiootę odbędzie się pized lw ow 
skim trybunałem karnym rozprawa w trybie d o 
raźnym o m ord rabunkowy.
Przed sądem stanie W ojciech Gajda, — który •
przed kiłku dniami w Osm-obuzu, pod Rawą Ru
ską, napadł na drouzt kobietę, którą zamordował,
a następnie obrabował. 1

kobieta która zak iła?
TRZECI DZIEŃ ROZPRAW Y
ZEZNANIA ŚWIADKA DRA CSAL1
W trzecim dniu rozprawy pierwszy zeznawał
dr. Csala Ludwik, lekarz, zami r.zkały w B-zuchowicach w sąsiedztwui Zaremby.
Na pytanie przewodniczącego odpowiada, że
stosunków domowycU w rodzinie Zarembów nie
znał, dochodziło jM nak do jego wiadomości, że
zmarła Lusia Zaren-bianka nie żyła na dobrej
stopie z Gorgonową. Miał nawet wrażenie, że Gorgo
nowa znęcała się nad Lusią, wystarczyłoby wska
zać na fakt, że w czasie silnego mrozu Lusia w
letnim płaszczyku konwojowała wóz z węglem
drogą około półtora Kilometra. Świadek wie rów
nież o tem, że z powodu agresywnego zachowania
się oskarżonej często dochodziło do scysji między
nią a zamordowaną Lusią. t
W tragiczną noc przybiegła do św&adka służą
ca Zaremby z ydadomością o mordzie. Przybyw 
szy na miejsce, świadek wyraził zdziwienie, ze
w pobliżu posterunku policyjnego mogła zostać
popeł niona zbrodnia. Na to skarżona odpowie
działa, że nieraz zwracam uwagę, iż pomimo
Miiskości posterunku grasują tam złodzieje, Dalej
opowiada świadek, że w czasie gdy wszyscy do
m ownicy byli zgromadzeń na werandzie, Zarem
ba zwrócił się do oskarżonej, aby się ubrała cie
płej, gdyż może się przeziębić. W tedy Gorgo nowa
wyszła i przez jakie pół godziny była nieobecna.
Dr. Csala wspomina dalej, że zaraz na mi< jscu
żbrodni opowiadał mu Staś Zaremba o postaci,
która przesunęła się przez werandę, o dziwnem
zachowaniu się Gorgom >we j, która usiłowała tłu
maczyć, że bandyta nie musiał wchodzić drzwia
mi, lecz mógł wejść oknem do pokoju Lusi. św ia 
dek stwierdził natychmiast, że bandyta nie mógł
w ejść przez okno bez w ybicia szyby, dalej brak
śladów na śniegu utwierdzi* go w przekonaniu,
że sprawca mordu musiał by ć wewnątrz domu.
7 takiem też pytaniem zwrócił się świadek dc
inż. Zaremby, z pytaniem, czy nie podejrzewa
przypadkiem aktu zemsty ze strony któregoś z
domowników, na co inż Zaremba odpowiedzią^,
że takich podejrzeń nie ma.

Pnzew.: Czy noc była wówczas jasna?
Św.: Noc była chmurna, padał śnieg, ale byio
dostatecznie jasno, by widzieć ślady nóg na śnieFv.ok. Lamiewski: Jak o&k. trzymała ręce stojąc
w futrze?
św .: Trzymała ręce w rękawach futra.
Pirok.: Cizy powziął pan podejrzenie, że spraw
czynią jest Gorgoinowa? ,
Św.: Z różnych przesłanek mogłem tak sądzić.
Obr. dr. Axer: W ięc podejrzewał pan poprc stu Gorgonową o popełnienie mordu?
Dalej pyta obrońca zastrzegając się, że nie ma
zamiaru naiuszać czci zmarłej, ozy dr. Gsala wy
klucza mord seksualny? Na to odpowiada en.
Gsala ze zmarłej Zarembianki nigdy nie widział
w towarzystwie mężczyzn, że zachowywała się
skromnie czytywała książki w ogródku.
Po szeregu dalszych pytań ze strony obrońcy
i prokuratora zabiera głos oskarżona, w yjaśnia
jąc, że celem konwojowania węgla posiał Lusię
jej ojciec a n u ona, zatem nie może tu być mov. y
0 „znęcaniu się“ - aalej twierdza, że mówiła, iz
bandy ta mógł wejść przez okno, które było otwar
le, nie trzeba zatem było w yb.jać szyby...
OBROŃCA OSKARŻA sW IADKA
Na salę wchodzi świadek Józef Kamiński, ogrodnik.
W tym momencie wistaje obrońca adw. cjr.' Axer
1 wśród zaciekawienia sprzeciwia się zaprzysię
żeniu świadka, twierdząc, że jest on podejrlanj
w równym stopnia, co oskarżona, o popełnieni'
morderstwa.
7Vybuimał postanawia jednakowoż świadka za
przysiąc
Kamiński początkowo opowiaoa o stosunkach
panujących w domu Zarembów. Następnie prze
chodzi do opisu przebiegu tragtozmej nocy: 30-gc
grudnia położył się snać o godzinie 11 w nocj
żona pytała się go, dlaczego nie gasi lampy.
to miał odpowiedzieć, że me chce, bo ma jakieś
p m c z u c a. świadek wyjaśnia potem, że bvł za
niepokojony, bo dzień przedtem
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konspiracyjnych działań wywrotowych, b ici ak
cji konspiracyjnej prowadziły do L\vowa i Gdań
Zw rócił na to uwagę Gorgonowej, która wyszła
ska
Świadek Antoni Halemba, lat 31, „prywatny
oczekiwać na przybycie inż. Zaremby. Klucza nie
ŚLEDZTW O W SKRAWIE AFERY BANKU
znaleziono. W n ocy około 12 zapukał ktoś ao m ie
detektyw" zeznaje.
*‘
‘ 1
s
KW INTO przekazane zostało sędziemu śledczemu
Przewodniczący: Pan zgłosił się sam do sędzie do spraw wyjątkowego znaczenia p. Przewłockie
szkania świadka, mówiąc, że sitalo się nieszczę
ście. Była to Gorgonowa. świadek wyszedł i u j
go śledczego z tern, że w sprawie Gorgonowej mu który przejął akta od sędziego p. Zaborskiego.
posiada pan jakieś i akta. Skąd świadek wiedriał, W dalszym ciągu napływają skargi ze strony w ie
rzał już inż. Zarembę przy zwłokach.
Następnie świadek udał się na posterunek, a po Je Gorgonowa jest identyczna z oskarżoną?
rzycieli Kwinty. Obecnie, w toku ekspertyzy ksi^g
Halemba: W yczytałem to w „Tajnym Detekty bucnalteryjnych, wychodzą na jaw b. poważne nie
powrocie rozmawiał ze Stasiem Zaremmą. Na p y 
wie" i „II. Kur jerze Krakowskim". Świadek m ó
tanie, kto to mógł być, Staś miał odpowiedzieć:
dokładności w księgowaniu powierzonych sumwi, że pewnego razu we wrześniu, czy paździer depozytów itp. namkier Kwinto spędza czas w
„Była to postać tak jak parni Gorgonowa".
niku ub. r. otrzymał pocztą list ze Lwowa na
Dr. Gsala, gdy stwierdził, że Lusia nie żyje, w y więzieniu na czytaniu gazet. Pozatem w „w ólsarzynkę pocztową, w którym to liście było 100
iaził się: „T o tylko ktoś z domowników mógł to
nycn chwilach" pisze memorjały i spoi sadza ze
złotych. List w zywał świadka do Lwowa w waż
z, obić Wstyd i hańba". W pewnej chwili Gorgo
stawienia cyfrowe.
nej sprawie Przyjechałem — m ów i Halemba —
nowa powiedziała, że pies Luz ma łeb rozbity.
WYBÓR PREZYDENTA M iASTA
WILNA
do Lwowa, gdzie na dworcu według um ówionych
Pewnie to zrobił bandyta.
GŁOGAMI... BB. Dnia 25 bm. odbyły się w W ilnie
znaków, spotkałem się z dwiema paniami. Z aPrarawodni ez ąe y : A czy Gorgonowa nie powie
wybory prezydenta miasta. K! ab endecki Loży*
piosiły
mnie one do taksówki i pojechaliśm y do
działa, że „m oże pies ma łeb rozbity"?
jakiegoś mieszkania. Jedna z tych pań, to Gor deklarację, stwierdzającą, iż nie weźmie udziału
Kamirioki: Nie. Powiedziała wyraźnie, że pies
w wyboracn, z powodu upłynięcia kadencji Rady
gonowa.
ma łeb rozbity, m imo że psa do tej pory nikit nie
miejskiej,
oraz wobec uchwaiy Rady, dom agają
W tem miejscu Gorgonowa przerywa św iad
widział.
cej
się
roev
iązania. Deklaracja stwierdza, że ob< e kowi:
W dalszym ciągu świadek zeznaje, ze ślaay
na Rada miejska istnieje bezprawnie. Po złożeniu
—
T
o
nieprawda!
Niech
pan
wpierw
popatrzył
■akie widział na śniegu, wskazywały, że
Halemba: Panie te zaprosiły mnie do swego te i deklamacji radni cnoeccy opuści'- pos rdzenie.
TO BYŁA KOBIETA.
mieszkania, poczęstowały wódką i zażądały „sło Ranni z PPS i Buncu złożyli oświadczenie, w któPrzewooniozący stwierdza, że w protokołach
wa honoru", że zatrzymam w tajemnicy to, co rem stwierdzają, że kadencja Rady m ' ejsk ej umama wrmianki, jakoby Staś m iał mówić, iż p o 
m i powiedzą. Gorgonowa powiedziała mi, że cnce, płyiiftła pr^ed blisko dwom a laty. W ładze nadzor
dlać na werandzie miała wyglądać tak jak pani
abym z pewną dziewczyną młodą zawiązał „sto cze ignorują ten fakt, ale uszczuplają prawa Ra
Gorgonowa.
sunek cielesny". Odpowiedziałem, że muszę się dy miejskiej, co się wyraża jaskrawo w miano
namyśleć. Gorgonowa odeszła, a draga pani p o waniu t. zv;. delegata „oszczędn-uśclow ogo‘ przy
K umiński nie może wytłumaczyć, dlaczego w
wiedziała jej: Nie bój się Ryciu! W szystko nędzne magistracie. Kiuby radnych PPS i Bunau udziału
śledztwie tego nie powiedział,
w wyborach nie wezmą, gdyż byłoby to legakzo
debrze'
je*’ se vodniiiezący: Nie przyszło wam na myśl, aby nakryć ślady sitóp, Skoro śnieg pruszył?
Wieczorem z tą drugą panią poszedłem Jo tea wanirm bezprawia. Prezydentem wybrany został
. miińsKii: Ja temu nie winien.
tru a potem do kawiarni, a później odjechałem ławnik Maliszewski (BB) glosami BB, żydowskiej
do Tarnowskich Gór.
Sędziia Łyczkowski: Gdzie leżał zawsze dżagau?
bu iiu azji i „skrajnie" lewicowego klubu z p. TaszPrzewodniczący. A skąd pan przypuszczał, ic towtem na czele.
Kamiński: Koło basenu.
chodzi o Gorgonową, gdy zgłosił się pai do sę
OLnonca ar. Axor: Kto zauważył brak klucza —
pan czy Gorgonowa?
dziego śledczego?
Halemba: W idziałem fotografję w „Tajnym de
Kamiński: Usłyszałem zgrzyt klucza, wypadłem
tektywie"... *
!1 zauważyłem brak klucza. P. Go. gumowa Dyla
właśnie przy brumie. Ja zapytywałem się gdrie
TAJNY DETEKTYW , KTÓRY DWUKROTNIE
klucz. Odpowiedziała, że nie wie.
PRZEBYW AŁ W SZPITALU W ARJAYÓW !
Obrońca dr. Axer: Czy nie zauważył pan żudueW ogniu pytań obrony Halemba miesza się i
go człowieka, któryhy się kręcił koło domu?
W nocy z wtorku ma środę dokonrmo szeregu anie potraf: dokładnie określić w jakim, domu pił
Kamiński: liaz widziałem koło wili mężczyznę.
wódkę i w którym był teatrze. Wreszcie zeznania i asztowań wśród. Ukraińców w Malopolsce W sch o
Nikogo przedtem nie widziałem.
świadka tego zostały ostatecznie podważone p y  dniej. Aresztowanie pozostają w związku z przy
Obrońca dr. A xei: Czy nie powiedział pan ao
taniami obrony, która przypomina świadkowi, że trzymaniem Piotra Sajkiewicza, który ubifcgiegr
wachmistrza Treli na dzień przed morderstv,em,
d wa razy był w szpitalu dla obłąkanych. Na py poiiieciziałku przekroczył granicę czesKo-słowacką
że widział pan jakieś indywiduum, kręcące się
Sajkiewicz znany jes4 z procesu o zamach na tar
tanie, ile razy siedział w wiezieniu Halemba od
koło domu?
gi wschodnie we Lwowie. Rew'zja bagaży jego
powiada:
Kamiński: Nie widziałem, nie mówiłem.
aała sensacyjne wyniki
— Gzy muszę Ło powiedzieć?
Następnie weszła na salę I. imińska, żona ogro
Aresztowanie Sajkiewioza nastąpiło na skutek
Obrona zażądała przytrzymania świadka, bo
dnika, która zaprzysiężona zwraca się z prośbą
konfidencjonalnej wiadomości, że wydelegowani
rna otrzymać bardzc ważne wiadomości.
do trybunału, aby nie pozwolił obrońcy na sza
Następnie zeznawał świadek Józef Nuckowski, on zostai do Małopolski W schodniej przez główną
fowanie argumentami, że na nich ciąży jakoś
komendę nacjonalistycznej organizacji ukraińskiej
komendant poster, policji w Hołosku.
wina.
Świadek du rozprawy nic nowego nie wnosi. celem zorganizowania aac dywersyjnej, tudzież
Obrońca dr. Axer: jeżeli pod adresem KamińJedynie ważny może być szczegół, zeznaje świa zamachów na szereg osób na wyńitnych stanów'
skiego zrobiłem jak'ś zarzut, to zrobiłem mu
dek, że krytycznej nocy padał onficie śnieg, któ skach. Aresztowania wśród Ukraińców nastąpiły
mniejszą krzywdę, niż zrobiono innym. Mord w
ry mógł zatrzeć ślady.
we Lwowie, Stryju, Tristan owicach iid. Areszto
ten sposób diokomawy niiie mógł być dokonany przez
Wkońcu wczorajszej rozprawy zeznawał wach wano dwadzieścia kilka o s ó t,
żadną kobietę. Mam swobodę w motywowaniach
mistrz żanaarmerji wojskowej Stanisfaw Tuleja,
W Poznaniu również dokonano szeregu areszto
swych wniosków.
nic też nowego i ważnego do sprawy nie wno wań wśród kół ukraińskich, pozostających w zwią
Na sali daje sie zauważyć szmer i niezadowo
sząc. Świadek zeznaje, że Staś nie m ówił o tej ta zku ze sprawę Sajkiewioza.
lenie.
>
jemniczej postaci wcale.
i
Przewodniczący zarządza opróżnienie tej części
Na tem rozprawę odroczono do dnia dzisiej
sali skąd pochodzą krzyki, poczem Kamińska ze
szego.
zna jo, że Gorgonowa żaliła się na dzieci, że są
niedobie. Baz Lusia wołała z okna: „Niech pani
sama złamie pysk".
Kraków, 28 kwietnia.
RĘCE UWALANE KRW IĄ
DYREKTOR FIRMY „ORJENT" OSKARŻONY
Dnie 30-go grudnia mąż m oj czytał gazetę.
—
—O— *
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O ZBRODNIĘ PODPALENIA
Nie chciał tsć spać, ale pilnować, lecz mu nie
PONURA ZBRODNIA P O 0 Ł O D ZiA : 4-LETW dziewiątym dniu rozprawy przeciw ReicherI oziwoliłam. Zbudziła nas Gorgonowa Uderzyła rę NIA DZIEW CZYNKA POW IESZONA. W lasku towi i Dudziakowi przed krak. sądem przysię
ką w szybę, zbiła ją, a później zobaczyliśm y na pod Kałami Koło Ko< hanówka dokonano onegdaj
głych po zamknięciu postępowania dowodowego
palcie krew. Staś m i mów ił, że postać owa, to bystrasznego odkrycia. Osoby przechodzące przez oL do godz, 4 popoł. przemawiali: prok, dr. Boryczko
i „pani".
szynkę znalazły wiszące na drzewie zwłoki 4-let- i zastępca strony poszkodowanej adw. ar. Fendler.
Przewodniczący: Kiedy świadek zauważył krew niej dziewczynki. Wszczęte natydimiaist docho
poczern odroczono rozprawę do 6 wieczór. Wie
ręce Gorgonowej?
dzenie ustaliło, że są to zwłoki Kazimiery Szku- czorem przemawiali obrońcy adw. dr. Szanlcj i
Kamińska: Dopiero w sypialni. Gorgonowa ntódlarków.iy. Jak się okazuje, przed dwoma dniami adw. dr. Hollender. Z chwilą zamknięcia dzien
% » , że zbiła szklankę, potem karafkę, a potem
dziecko spotkała na drodze jakaś kobieta. W daia nika rozprawa trwa dalej.
szybę.
się ona z dziewczynką w pogawędkę, częstowała
p ,’zew.: A dlaczego Kamińska nie m ówiła tego,
ją czekoladkami i zwabiła do ustionnej oiszynki.
Staś poznał w owej postaci Gorgonową?
Wyszła z druku broszura
Tam rozegrała się tragedja, której szczegóły są nie
Kamińska: Byłam tak roztargniona, że zapoznane.
Z
nieznanych,
powodów
tajemnicza
kobie
TOW . POSŁA ZYGMUNTA ZAREMBY:
kmiaiaio.
ta powiesiła następnie dziecko na drzewie. W e wsi
Zarządzono przerwy. Po przerwie nastąpiła
panuje niebywałe wzbui zenie z powodu potwornej
k o n f r o n t a c j a s t a s i a z k a m iń s k im
zbrodni. Ponieważ kilka osób widziało niesamo
I JEGO ŻONĄ
witą zbiodniarkę i zdołano podać jej dość szcze
. ,ł' zewodniezący: Stasiu! Kamiński twierdza, że gółowy rysopis, istnieje nadzieja, że będzie ona
wykryta.
n dy Staś szedł drugi raz do żandaimerji powie
ARESZTOW AN IA WŚRÓD UKRAIŃCÓW W
l a ł mu, że ta postać wyglądała jak „pani".
: ta? po namyśle: T o jest możliwe. (Na salę POZNANIU. W sobotę i niedzielę dokonano w
Poznaniu aresztowań wśród Ukraińców. W prze
'yardzi Kamińska).
Cena 73 gioszy
'
| ^rzewoidnikzacy zw iaca uwagę Stasia, że w ja - ważnej części aresztowano Ukraińców studjują*
według zeznań Kamińskiej, mial pow ie cycb na uniwersytecie poznańskim. Ogórem osa
Do nabycia, w Warszawie, w Księgarni R obo■k o Jo niej, że to była Gorgonowa. .
dzono w areszcie śledczym 32 osoby. W ładze pro
m cze' (ui W arecka 9)j we Lwowie, w Księgarni
nie może sobie tego z całą pewnością przy wadzą dalsze śledztwo i nie ujaw niają szczegółów
lAirlOwei (ul. Szajnochy 2); w Krakowie, w bib ljog n ie ć .
d o Rodzeń. Aresztowanie nastąpiło pod zarzutem
tece TUR (ul Dunajewskiego 5),
;
ZGINĄŁ KLUCZ OD BRAMY.

„

DETEKTYW AMATOR KRAKOWSKIEGO
„TAJNEGO DE TEK TY W A"

Aresztowania
wśród Ukraińców

Z SALI SĄDOWEJ

I krejat i

świata

Racjonalizacja
kryzys
proletariat
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TELEG RAM Y
OBNIŻKA PŁAC ROBOTNIKÓW ROLNYCH
W W O JŁW Ó D ZTW IE KRAKO WSKIEM *'
Wauzaiws 27 kwietnia ćteL wł.) Odoyło się
nadzwyebajne posiedzenie komisji pojednawczorozjemczej, powołanej dla ustalenia warunKów
pracy i płacy robotników rolnycn w wojewódz
twie krakowskiem i niektórych powiatach woj.
lwowskiego. W obec Wielkiej różnicy zdań do po
rozumienia nie doszło, wobec czego m ają być
wprowadzone w drodze przymusowej znuany w
aotycnczasowej umowm w kkrunku onrazenia
ulać
PRELIMINARZ FUNDUSZU BEZROBOCIA
Warszawa, 27 kwietniu (teł. w ł.) D *iś odbyło
się posiedzoni: zarządu głownego fundm zu bez
robocia, na kiórem przyjęto preliminarz budżetu
aa maj. Preliminarz przewiduje w wydatkach na
zasiłki dia bezrobotnych 7,5b0.50U zł Liczoa uprawnionych do pobierania zasiłków wyniesie w
m aju około 100 tysięcy osób.
USTĄPIENIE WYSOKIEGO KOMISARZA
LIGI NARODÓW W GDAŃSKU?
Warszawa, 27 kwietnia (teł. w ł.) Rozeszły się
pogłoska, że wysoki komisarz Ligi Narodów w
Gdańsku hr. Gravina ma ustąpić w związku z
wzmożoną działalnością bojówek hitlerowskich
na terenu Gdańska.
TŁO ZABÓJSTWA DYREKTORA ZAKŁADÓW
ŻYRARDOWSKICH
Warszawa* 27 kwietnia (teł. w ł.) W szerokich
kołach żywo mawianą jest sprawa zastrzelenia
dyrektori. zakładów żyrardowskich KoeŁlera.
Piusa przypomina, że w Żyrardowie panują ha
niebne stosunki robotnicze. Z cnwilą przejęcia fa
bryki przez konsorcjum francuskie nędz i wśród
robotników doszła do niesłychanych rozmiarów.
Żyrardów, który j>rzed w ojną miał 9 tysięcy ro
botników, a za czasów przymuso wego zarządu po)
skitgo 6 tysięcy, po wejściu konsorcjum francu
skiego spadł na zaledwie 1000 robotników. Liczba
mieszkańców z 40.000 spadła na ló.OOO. Prasa cy
tuje mem orjaj żyrardowskiej Rady miejskiej do
c.ładz, w którym wyraźnie stwiea dzono. że trakiowar.ie rc hutników i urzędników przez konsor
cjum iim cu sk ie jest nieludzkie. Generalny dy ickto- Koehie'- był faktycznym dy ktatorem ż y -ardowa. Mieszkał on stałe w Warszawie, w Ż y 
rardowie był zaledwie trzy razy po kilka godzin.
Do jabinetu jego nikł nie miał wstępu prócz kil
ku wyższych urzędników. Do wszystkich odnosi)
aę z mezwykłą brutalnością. Tern: stosunkami
tłumacz? m bójstw o

Wyrok w procesu
o strajk generalny IB marca w Krakowie
W trzecim dnia rozprawy przeciw czterdziestu
oskarżonym w związku ze strajkiem generalnym
w Krakowie w dniu 16 marca, p r z e m a w ia dalsi
obioncy: adw. dr. Friedman adw. dr. Steinsbergowa, adw. dr. Fenstenhlau, adw. dr. W . Aleksan
drowicz, adw. dr. Menasohe. Ostatni przemawiał
adw ar. W oźniakowski. Firenmówiiorriia ohroncow,
których w obu dniach u ó w iio szesnastu, były nie
zwykle interesujące i stały na bardzo wyisiokim
poziomie wiedzy prawniczej. W yw ody ławy obrońców dotyczyły niełyilko posi«.zególmych oskar
żonych, których bronili, ale przedstawiły szeroko
tło, na kiórem rozegrały się wypadki z 16 marca
przed Domom Robotniczym.
Po przemówieniach obrońców sędzia o godzinie
2 popołudniu odroczył do godziny 3 popoł. roz
prawę. O godzinie 3 popołudniu wobec oskaiżonyth i ław y obrońców, któią zajęli w komplecie
adwokaci, oraz wobec publiczności, so. dr. Doelingor ogłosił następujący wyrok:
SKAZANI ZOSTALI
.
na ciężkie więzienie: Jan Szybiak na 1 .dk, W ła 
dysław Ciurkot na 6 miesięcy, W ładysław Bator
na 8 miesięcy, W ładysław Pleś na 10 miesięcy,
Jan Piszczek na 1 rok, Mozes Reiter na 7 miesięcy,
Roman Gadlak i.a 6 miesięcy (z zawieszeniem
kary na 4 łata), Bernard Agert na 7 dni' (um orzo
ne areszLem), Jan Cubei na 5 miesięcy (z zaiwiesiz< .dem na 4 lata) Mar ja Popieluch na 5 miesię
cy (z zawieszeniem na 4 lato), Mar ja r Klim czykiewioz na 8 miesięcy, W a cia k Ludzik na 7 mie
sięcy, StanLław Kmiecik za przekroczenie o p a 
tencie 7 dni (umorzona), Jułjan Pstriuińiski na 4

miesiące (bez zawieszenia), Kunegumda Szatan na
2 miesiące (zawieszone na 3 lata). Helena Feiner
2 miesiące (z zawieszeaaeanj, Stanisława Dudel
na 4 miesiące (z zawieszeniem na 4 laiia), Mina
Kessdman na 2 tygodnie (z zawieszeniem na 2 la
tu) i Sala Klotz na 2 tygodnie (z zawieszeniem ua
2 lata).
UWOLNIENI
Reszta oskarżonych, a to: Mieczysław Osiek, Jan
Osik, Hersch Arzt, W ładysław W ojtasik, Salomon
Samuel, Stanisław Niedojadło, Mieczysław Janik,
Mieczysław Hadyniak, Aleksander Pionka, Anto
ni Ciochcń, Micha!1 Anioł, Piotr Szumieć, Józef Jełocha, Leon Śltdziowsk., Stanisław Knap, lałam
Śmiłka, Pinkas Maurer i Franciszka Sipiora ze
stali uwolnieni od złuodm i kary Go do oskarżo
nego Breitba^ta zawieszono postępowanie, g d jż
przebywa obecnie w wojsku.
M OTYW Y WYROKU
So. dr. Doełlinger w m otywach wyroku podał,
że na poaslawie wyników ozprawy i przesluchania świadków wszyscy zasądzeni uznani został'
winnym i udziału w zaburzeniach i atakach ua
policję — co dio 18 uwolnionych sędzia z aznaczył,
że nie dał wiary świadkowi dowodowem u w yw ia
dowcy połicjłi, Pyzikowi, który ich obciążał.
Po ogłoszeniu wyroku adw dr. Btoss wniósł o
puszczenie na wolną siopę zasądzonego Piesia do
czasu rozstrzygnięcia apelacji. Również inni o brońcy zaczęń zgłaszać wnioski w podobnym kie-unku, jednak oędzia zaządał, żeby wnieśli je aa
piśmie, a on sjprawy te w najbliższym: czasie roz
jątrzy .
‘
,

Echa drugiej konferencji b. premjernw
,( Telefonem od naszego korespondenta)
Warszawa.
27/ kwietnia
ar
wa, z
Kwietnia.
d W ojsze ! donoszą, że pioi. Burtel

Dzienniki
m a ' zostać mianowany prolesorem politechniki

wa. -szawskiej. Ponadti - p. Bairtel miał odbyć osob-

sków.. — Na Konferencji morskiej obradowano
nad kwestją zniesienia poszczególnych iypów o kręiowych, uważanych za oroń ^aczepną. Dele
gat amerykański wypowiedział sag za zniesieniem
łodzi podwodii^ch, uważając inne typy okrętów
za broń siużaca wyłącznie obronie Delegat ja 
ROZSTRZELANIE B. P oSŁ A
poński uważa jedynie statki macierzyste dla sa 
*
W OJEWÓDZKIECO
molotów za broń zaczepną, procdslawiającą po
Warszawa, 27 kwietnia (tel. w i.) Z Rygi przyważne niebezpi wzeństwo dla ludności cywilnej.
h od zi wiadomość, że były poseł na Sejm polski
W przeciwieństwie do stanowiska obu poprzed
Syiwest r W ojewódzki, który zbiegł do Rosji, na
nich delegat sowiecki podkreślił, że w najwyż
mocy wyroki1 GPU został rozstrzelany,
szym stopniu niebezpieczne dla ludności cyw il
nej są pancerniki, siużące do blokow inia krajów
POW RÓT „ZEPPELIN A" Z BRAZYLJl
i przygotowywania inwazji. Domaga się on znie
Friedrachshaien, 27 kwietnia. Stepowieć „Graf
sienia nie poszczególnych typów, lecz ogranicze
Zeppelin" powrócił dziś wczas rano z trzeciej te
niu, tonażu wszysudch kategoryj oucrętów w ojen
gorocznej podróży do Brazylji. ..........
nych. Delegat holenderski domagał się zniesienia
OBNIŻENIE SIO P V PROCENTOWEJ
min podwodnych jako broni przedstawuające; nie
bezpieczeństwo dia żeglugi cywilnej.
Berlin, 27 kwietnia. Bank Rzeszy obniżył z dn
Paryż, 27 kwietnia. Preiujer francuski Tardieu
28 ban. stopę dyskontową z 5 i poi na 5 procent
a stopę lombardową również o pół procent na 6 zawiadomił dziś stałego delegata francuskiego
przy Lidze Naroaow Paul-Boncoura, że z powodu
procent.
silnego zapalenia krtani nie może w piątek przy
GRECJA ZNIOSŁA ZŁOTĄ WALUTĘ
jechać do Genewy. Taa-dieu pros Pauf-Boucoura,
Ateny, 27 kwietnia. Parlament grecki przyjął
aby
zawiadomił MacDonalda i Sśimsona, oiaz
projekt ustawy uchwalony przedwczoraj przez
Grandiego i Bruninga, że nie jest w stanie uczy rząd grecki w sprawie zniesienia waluty złoiej.
n ić zadość ich życzeniu przybycis do Genewy i
ł "stawa weszła już w życie.
przeprasza ich za uczyniony im zawód.
PODSTAW A DO DALSZYCH PRAC
Genewa, 27 kwietnia. W iadom ość o chorobie
NAD ROZBROJENIEM
premjera francu łkiego Ta-dieu i niemożności przy
Paryż. 27 kwietnia. Korespondent „Echo de jazd u do Genewy wywołała w kołach konferencji
Pairis" Pertinas donoj". z Genewy, ze oodozas rozbrojeniowej wielkie wrażenie, W piątek miała
wczorajszego spotkania MacDonalda, Skmisona i się bowiem odbyć w Genewie konferencja Tar
Bruninga panował jednom yślny pogląd, iż znie dieu—MacDonałd -Slim son— Bruning, na której
sienie broni zaczepnej stworzy solidną podstawę miała być rozpali ywana kwestja zbliżenia frandalszych pozytywnych prac konferencji rozbro cusko-niemieckiego. Kwestji tej poświęcił w ostat
jeniowej.
1
nich dniach kanclerz Bruning wielo czasu w kon
Genewa, 27 kwietnia Po dłuższej prze-wie ferencjach z MacDonaldtm i Stimsonem
'wznowione zostały dziś obiady kom isji lotniczej
ANGLJA ZE R W AŁA Z W OLNYM HANDLEM
i moriJUej. W dyskusji delegat niemiecka post?
NIEZGODA W RZĄDZIE
wił formalny wniosek w sprawie zniesienia broni
Londyn, 27 kwietnia. Nowa angielska taryfa
powietrznej, która w myśi trauctatu wersalskiego
m r charakter czysto agresywny. Wniosek ten,
celna weszła w żvcie wczoraj wieczór. Jak wia
który był jedynym form alnym wnioskiem, jaki
domo, nowa taryfa celna podnosi dotychczasowe
10-procentowe stawki celne dio 20 procent warto
na dzisiejszem posiedzeniu postawiono, przekaza
ści towaru, a poza tem wprowadza specjelne cła
ny został do bliższego rozpatrzenia podkomisji
technicznej. Przewodniczący wezwai złonków ko
na towary znyLku i cła ochronne na towary że
lazne i stalowe. Minister spraw wewnętrznych
misji, aby do następnego posiedzenia przedłożyli
swoje zapatry wanib w postaci form alnych w nio
Herbert Samuel, należacy do partj i literalnej.

n9

konferencję

z

pr< zydentem RŻptitej, która

wal ’ .3 gv
u55iny>że
f 1walk?
w wewnętrzna
k<liach
zwracają
uwagę,
w obozie
sanacyjnym trwa w dalszym ciąg't, gdyż różnice
są aaleko idące w odniesieniu do spraw matury
wewinęlrano-gospodarczej

która w gabinecie glosowała przeciw podwyżce
ceł, wypowiedział się wczoraj ponownie pi zeoiw
zniesieniu w olnigo handlu. W chwili obecnej —
oświadczył minister — hołduje się nadmiernie
nacj< nal izmowi gosjwdar czemu i, oo najgorszt.
wiedząc, że właśnie nat jonalim? gospodarczy iesi
główną przyczyną kryzysu światowego, *
DE VALERA NIE MA ZA SOBĄ PARLAMENTU
IRLAN uZK IE uO
:
Londyn, 27 kwietnia. Podczas głosowań:'! W
parlamencie irlandzkim nad projektem ustawy w
sprawie w alki z tezroboeiem, znalazł się dziś de
V alera w mniejszości 8 głosow. Na okrzyki z ław/
opozycyjnych, aby rząd jego podał się do dymisji,
de Valara o ipowiedaiał: JL' nnom przysługuje pra
wo wyrażenia m i wotum nieufność".
»
ZAW ARCIE UKŁADU
CHIŃSKO-JAPOŃSKI EGO O SZANGHAJ
Londyn, 27 kwietnia W edle doniesień z Szang
haju poseł japom ki Shigeunitsu złożył na konfe
rencji chińsko-japońskiej oświadczenie, że rzao
japońsłci godzi się na pnzyjęcie propozycji kom
promisowej angielskiego rosła Lajnpwna. w- spra
wie zawieszeń a broni. W obec przyjęcia propo
zycji również pi'zez rząd chiński istnieje nadzie
ja, że układ chińsko-japoński w sprawie likwi
dacji zatargi szanghaiskiego rostanie w najblii
szych godzinach podpisany.
BLISKO 8 MILJONOW BEZROBOTNYCH
W AMERYCE
Nowy Jork, 27 kwietnia. Zarząd amerykański
go Związku zawodowego ogłasza dziś v ykaz statystvczny, oporządzony przez aanery’ oańskie or
ganizacje robotnicze, wedle którego w chwiiłi obeonej liczba bezrobotnych w Stanach Zjednoc*®'
nych wynosi 7,950.u00 osób. Jako skuteczny śroaek złagodzenia klęski bezroboci' prezydent am<rykańskiej
Federacji związków za w o d o w y ch
Greort zaleca wj>rowadi,"-.nie 5-dnicwego t y g o d r t 1®
pracy.
1
iy
GW AŁTOW N Y HURAGAN W AMERYCE
-Nowy Jork, 27 kwietnia. Niektóre OKohce śiant
Geo-gja nawiedzom zostały g\yaltowinem toru*'
dem, które wyrządziło zraczne szkody. Liczbi *'
fiar w ludziach podawana jest na 7 zabitych i 2°
ranuvch.
'
c
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Na marginesie procesu Gorgonowej

i!2 0 OftOSZY
k osztu je słynny n ożyk do golenia reklam ow y próbn y

„SA L : ERS“
który przew yższa w rzystkie wyr .oy w tei dziedzi
nie. — P ełi." gw aranr a za bezkon kuren cyjną ibkosć.
W yłączna sprzedaż słynnych n ożyk ów „S A L T E R S “

I; Perfamerja S. FEDER
Lwów, ul. Sykstuska L. 7
UWa GA! P rzy zakupnit

t n o ży k ó w za oka
zaniem niniejszego o g L s ; enia 1 n ożyk g r a t i s !

KRONIKI
TEATR WIELKI:

Proces Gorgunowej, oto clou sMunu sensacyj
nego dla bu-rżuazyjnej piasy najróżnorodniej
szych odcieni. Gorgonowa, „zbrodnia brzuchowicka", oto słowa, które deklmuje się w X odm ia
nach. Codziennie przelewane z pustego w próżne
.■ęostatnie wiadomości z sali sądowej", które b y 
najmniej dotychczas nie naświetliły tego, jak p o 
wiedzieliśmy, niezwykłego wypadku w dziejach
kryminalistyki. Masy publiczności dają się uwo
dzić wiadomościami, które bynajm niej nie na
świetlają tła, tego par excelence, poszlakowego
procesu. A więc jesteśmy świadkami sztucznie
stwarzanej sensacji, która, ma podłoże głębsze, a niżeli „zyski z 10 groszówek". Jeszcze raz m amy
m ożność zaobserwowania, że prasa burżuazyjna
służy nietyłko w cern podawania wiadomości, ale
jako środek urał amia nastrojów i ich kształto
wania.

Diam atyizne sceny jakie rozgrywają się w są
dzie w walce o miejsce, nadzwyczajne wydania
pism nawet tzw. „poważnych" o to co zalewa obecnie ulicę lwowską.
Skończy się proces Gorgonowej z Jugosławji,
który toczy się wTe Lwowie, brukowce p-zyniosą,
obojętne czy wylęgłą w „płodnj ch mózgach", no
wą zbrodnię, może potworniejszą, która .zdarzy
ła" się w Rzymie czy na Krymie, Bujdystanie,
czy „Nikajigrodzie".
,
(
Cóż znaczy zamach na zarobki, redukcja, czy
zmiana cennika wobec procesu, zresztą kto... o
tern myśli...
Zrywa to zasłonę z obłudnegc , oblicza prasy
burżuazyjnej dlla której tragedje brzuchowickie
mają inne cele. Odwrócić uwagę ludzi na sensa cję. Niech się mą bawią, aby przestali myśleć o
sprawach im bliższych i daleko ważniejszych. '

DUCH CZASU. W iek w którym żyjem j nazy
wają niektórzy wiekiem Einsteina, a niektórzy
wiekiem płynnego paliwa. W iek pary i elektrycz
ności, należy do przeszłość,, jak upiowadzamit w
tym wieku dzieci, panien i męża'en, albo jednem
•słowem określiwszy niewiast. Wprawdzie w włeiiu płynnego paliwa zdarzają się wypadki ( jeszcze)
uprowadzania niewiast, ale to tylko się tak m ówi
z kurtuazji do kobiet. Kto na dzisiejsze czasy „u prowadzić" chciałby niewiastę? Poco? Chyba, że
by wziąć okup, ale to też mało prawdopodobne, bo
po pierwsze ,ue Każda kobieta jest bebi Lindue^ga, *a po drugie, nie wykluczone, że pan papa d o 
łożyłby coś, żebj mu ktoś córkę uprowadził. Go
innego z autem. Może to być Fiat, Tatra, albo jak
w tym wypadku Cbevrołet. A więc stał sobie Cbewrolat w garażu Towarnickiego Tomasza (Janów*
SKa 92), jeść. nie ządak tylko stał, a wartość jego
obliczał p. T. na 5.350 zł. Aż zjaw ił się szofer Kanaiszewicz Ma.rj.an z Oleska, pow. Złoczów. Zrobił
raz oko do „cnewrolette", drugi, wreszcie zakręcił
mu z przouu (korbą) wsiadł i pojechał A kronika
policyjna zanotowała uprowadzenie Chewroleta
szukając Kanas^owicza z Oleska.
, «
ZASLABłA. NAGLE na chodniku L. Sapiehy
Jędruchówna Lecntyna (lat 22) z Sułków szczyzny, pow. Mościska, lów nież zajsłabł na ul. Gródec
kiej Pony W ładysław z Sygniówki, umysłowo cho
ry, którego pogotowie odwiozło do szpitala.
FAŁSZ i W E DW UZŁOTÓW KI puszczał w obieg W ałach Stefan (Zamkowa 23). Aresztowano
go,
ANTYMILITARYSTA. Gałązka Michał (lat 24)
nie uznawał służby w oj skowej. Do 24 lat nie miał
nawet gdzie mieszkać, gayż jak głosi komunikat,
Gałązka jest bez miejsca zamieszkania. Dopiero
ak wcielili go do 4 szwadronu pionierów — d o
wiedziała się o nim policja. Gałązkę aresztowano
za dezercję z 4 szwadronu pionierów.
1IIE MOŻE ZGRZYTAĆ ze złości p. Bond Mi
chał (Weso*a 5), ale nie może również zgrzytać,
że sława jegc w yczynów przybladł, w czasie b ó j
ki z Bronisławem Schranzem (Bóżnicza 18), ktoay
miał tę wyższość, że ramię swego ramienia przedłużyi siekierą, którą wiaśn:e wytbił 4 z ę b y Bon
dowi, Dobrze, że skończyło się na zębach, ho b y 
łaby nowa sensacja także w kałuży krwi. nieste
ty nie z dżaganem, tymczasem skończyło się na
siekierze i zębach.

1 Maja 1932

Czwartak, godz. 8: „Faust".
TEATR ROZMAITOŚCI:
Czw ar tek, godz. 8: „Mezali ins".

O U l ---

W TEATRZ ł ROZMAITOŚCI w przygotowaniu po
godna, pełna sentymentu I bardzo wesoła wioska Ko
rnedij.a studencka w 3-ch aktach włoskich autorów A.
Comasiego i N. Oxi'liego p. t. -.Młodość szumi" (Addio
gicwinezza). Premiera tei komedii' odbędzie się w pią
tek,, d.nia 29 bm. o godz. 8 wlecz. Grają pp.: tiorowska
I , Jakuibińska W., Kironiówna T., Martini J., Życzkuwska Z., Berski I., Krzemieński L „ Frzystawski T. i W oszozerowioz J. Reżyseria L. Krzemieńskiego, dekoracje
O. Początek o godz. 8 wiecz.
-
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PRZEDSTAW IENIE 1-M a JOWE W TEATRZE
WIELKIM PO NAJNIŻSZYCH CENACH
W niedzielę 1 m aja o godz. 3.30 pop. odegrany
zostanie w Teatrze W ielkim
„KRÓLOW A PRZEDMIEŚCIA"
w doskonałej inscenizacji Leona Schillera. Sztuka
ta będąca atrakcją dotychczasowego sezonu tea
tralnego ściągnąć powinna do teatru jak najwięk
sze rzesze. Bilety są już do nabycia w Księgarni
Ludowej przy ul. Szajnochy 2 i w Sekrelarjacie
partyjnym, przy ul. Rutowskiego 23 II p.
n a D a a u B B a a o e a B a c D D a

•N A S I O N Aj;
g warzywno, kwiatowe 1 gospodarskie q
Q z pierwszorzędnych plantacyj
raj owych i zagru- n
i nicznycb, o najwyższej sile kiełkowania — poleca

oE D M U N D
“

R IE D L a

SKŁAD NASION

il

§ LWÓW, UL. RUTOWSKIEGO 3 |j
P

Cenniki szczegółowe wysyłam ntf żądanie.

^ h a a B a a a ta E ita B b j b d b d j b
NIEUDAŁE

i

W ŁAMANIE DO HURTOWNI
u l , p i e k a r s k o j. w k o
"3-j o godzinie 1 w nocy, przeżywali straszne chwimieszkańcy Kleparowa Pata W ładysław i Turek
‘H ikołaj, którzy wybrali się „na roibotę" w ul. Pie-Wisiką. Turek jak w j padło na przyzwoitego T urjest człowiekiem przesądnym, rzec można fa
lis tą , oo w fachu zawodowego złeazieja odgrywa
jderwsizorzęduią rolę. Jak się już rzekło, Turek ruaiL aiby 26-go nie wytbierać sdę „ma robotę" bo 2 x 13
j&H 26, a to jest przecież p echowała licaba. Ale co
JLaf począć biedak, skoro spółka złodziejska w y lflE rozkaz. Choć był pewien, że idzie tak jak do
t"'ly a Ł poszedł. Był przecież frajtram przy w o jJht ’ uznawał przedewszystkiem rozkaz. A ze k oJJndSntem wyprawy był Fita, więc roi? Turka
ła się tylko na pobożnych radach, p o n w
* ja-k wspomniano, komendantem był ■<.* iinąT; j komenrtai.ui z reguły nie znoszą sprzeciwu.
() ,v
Lita z Turkiem ruszyli na Piekarską, by
tom 3Ć Towarzy stwo Mleczarskie i Hurtowni"; tyaiową. Robota była prowadzona prawidłowo,
ij. m-aczy wycięto filmiki, rozbito sSaf# spiądo' Dw' mlec,zar9kie i przysda kolej ma H’ir-'
b ®naę tytoniową. W p c w ej chwili „czujki" al- ’
Łf]jr0zat> dodziejskie w osobach Wasyłyka Józefa
Og,;! Wulccka 14) i Rumiewicza Ignacego (LeszLjp if s<? 30) dawały rozpaczliwe sygnały że i’Kejt . ,llicja» «&••• i Ą schwytano. Turek chronił się
tożer!W £ ) P ^ nicy> w Ltorej obaw iając się, że
W. .
zastrzelony (j»olicja tea. lubi strzelać),
d ratunku, poddaję się.
t y t o n io w e j p r z y

i?j(

*- ’ •? L>R VZ 3REBRNĄ ZA STA W Ę skra
Kunkowi Szymonowi (Żółkiewska 65) po
niemi włamaniu do jegc mieazkanw.

I W IERZYĆ TU EKONOMISTOM. Alfą i ome
gą domorosłych ekonomistów jest rabowanie bu
dżetu pańrlwa przez obcinanie różnych pozycyj
w wydatkach. Niedomorosli widzą ratunek w mi
nopolach (n e chodzi o zspałKi i łapówki), a przedewszystkiem w dionopolu spirytusowym. Rekla
ma jest dźwignią handlu, wie o tern cukier, który
'arzepi producenta. Jeśli wie cukier że reklam
krzepi, dlaczego nie wie o tern policjant, któ^
doj row ulsił wczoraj rrn komisa»-jat Skarżyńskie
go Steaana z Jarczowie pow, Zborow i Muchę Pio
tra z Trędow icza pow. Złoczów, że robili reklamę
Monop. Spirytusowego. Rozumie się jeszcze, jeśl
mowa o Musze, bo Mucha — oo może Mucha w y 
pić — pewne że . amało, ale p. Skarżyński?

Na zgromadzeniach w dniu 1 Maja referować
będą następujący nowar^ysze ze Lwowa:
Bitków: Hiess Artur, Chcdorów: Haduch W ła
dysław, Drołiobycz: Ermich Karol, Stanisławów:
1wra>’dowski Tadeusz, Sambor: dr. Dręglcwicz Sta
nisław', Tarnopol: Lang Leopola, Żółkiew': Kuroń
Hem yk.

Wobsc ustawy
0 opłatach sądowych
Pisaliśmy już o nowej ustawie c opiatach sądo
wych i jej fatalnych następstwach.
Jest ona jmkby rozmyślnie wymierzonym ciosem
przeciw adwokaturze: rozpatrując ją w zwiąrfcu
z całym szeregiem „pom ysłowych prejektów" uslaw sanacyjnych j. np. wprowadzenie koinorników, zasada rejentalnych kontraklów itp., odno
si się mim owoli wrażenie, iż ten do aieaa/wna tal
poważny i na wysokim szczeblu społecznym sto
jący zawód nos lał skazany na zagkdę .noraln^
1 gospodarczą: z jednej st-ony ustawa ogranicza
jąca swobodę działania i słowa adwokata nawet w
czasie wykonywania obowiązków zawodowych, z
d rugi ij zaś ustawy uniemożliwiające zarobkowanie w tym zawodzie wogóle.
Przeciw szkodliwej pod każdym względem usta
wie o opłatach sądowych postanowiło zanro.egtować m iejscowe Koło adwokatów w Stryju w na
dziei, że za jego przykładem pójdą wszelkie inne
zaintersowano organ1zacj; społeczne i zawodowe
Na zebraniu protestacyjnem, które odbyło się
dnia 22 kwietnia 1932 uchwaliło powyższe Koło
rezolucję i wybrało Komitet składający się z prez
A 1eksandra Późniaka, dr. Lindenbauniu, dr. W andla, Br. Szlagowskiego i dr. I . Moldauera, którego
zadaniem będzie wdrożenie energicznej i s'anowczej akcji przeciw powyższej ustawie.
Dr. I. M.
KADJO LW OW SKIE
Czwartek, 26 Kw*eitó
lf.45: Przegląd prasy polskiej. 11.58: &ygna! czasu.
12.15: „C h orob " włruBowe ziemniaków". 12.35: Koncert
.'zkolny z Filharmonii warsz. 14.55: Gramoto” 15.05
Komunika i. gospodarczy i giełda pieniężna. 16.25: Od
czyt di a maturzysitów. 15.50- Progi am dla dzieci mlod.
szych. 16.2o: Lekcla francnskiftgo <kurs średni). 1C.40
Audycia dla nauczycieli muzyki. 17.10: Odwadniani;
Polesia. 1 73 5 : Koncert so% tów . le.OO: Recital śpiewa,
ozy. 18.30: Ro anaitości. 18.35: Skrzynka pocztowa roi
nicza. 19.05; Gramofon. 10.10: Wiadomości sportowe
10.15: Dziennik radiowy. 19 W : Uroczystość narodowi
jaipońska. 20.00: Felieton „Trzy świ-ętc skarby Japonii '
20.15. i,[uzyka
ekka. 21.30
Słuchowisko: „Potęga
dziecka". 2Ł.30; Muzyka taneczna

REPERTUAR KIN LW OWSKICH
APOLLO: j e j ekscelencja Miłość".
CASINO: „C. k. rezerwista".
CILMERA: „Pix Jana’ (Bebr Daniels).
GRAŻYNA: „Przygoda miłosna".
K ^P F R U K : .Przygoda miłosna" i ,Miłość na bez
drożu".

*

LEW: .harry Peel; W szystko dla dziewczynki".

1-majowa
straż porządkowa

NAr Ha> ry Lloyd „Roznoszę niebezpieczeństwa*,
MARYSIEŃKA: „P izygoda miłosna" i „M iłość na bez
drożu* .
,
•
M łRAŻ: „Dwaj malcy" — dwie serje razem.
'
OAZA. „M iiość w pustyni".
PALACH: „Si,anghuj*eksj>iess .

Fótyaryysze tgłoczeni do straży porządKOWej
m ilicji)
dniu 1 maja abiorą się w piątek 29
bm. o godz. 7 wiecz. w lokalu nrzi- ul. Ruuowskie^o 23 II p.

PAN: „Król żeb"aków“ .
>
P A S A / zoRtaaie niebawon z nowrofem otwarty
S o łC F : „Ostatni romans**.

S ł v ,O W Y: .Nil flungi * i „Zemsta K.ymhiidy",
UGIECfiA: -Trójka oraz ^ e t ta .

8

Nr. 96, Czwartek 28 kwietnia 1932

Idealna, pasta Jo zębów, Krem perłowy IHNATOWICZA

20 G R O S Z Y
kosztuje rłyony nożyk do goluiin reklamowy próbny

„ S A l F Ć R S "
k tó ry przew yższa w szystkie w y ro b y w te) dziedziie. — Pełne gw arancja za b ezk on ►urencvin« i * ko4ć.
W yłączna 'p rze d a z słynnych n oży k ó w „S A L P E R S "

Perfumerja S. FE DER
Lwów, ul. Sykstuska L. 7
U W A G A ! P rzy zakupnie 5 iw .y k ó w za oka
zaniem niniejszego ogłoszen ia 1 n ożyk g r a t i s !

7 życ’'a robotniczego
„W ŁO SK I" STRAJK R O B O TN iK óW GARBAR
SKICH W FABRYCE „PELIS" W E LW O W IE
Wlaścięrel liJii wym ienicnej fabryki są pp. Fe
dorowicz, j Tyszkiewicz, którzy joż po ldlku. niepowc izeniach handlowy en i innych przejściach w
przemyśle garbarsKim, kurczowo bzym ają się te
go przemysłu. Do pom ocy i w sukurs tym panom
został sprowadzony z Czechosłowacji p. Frned.?,
kierownik techniczny i tyran ula robotników pol
skich. Pan ten sprowadzony w reku 1930 w m ie
siącu sierpnia i ud tego czasu datują się szykany
i nieludzkie postępowanie z zatrudnionymi robot
nikami. Friede wierny „sługa" za 300 dolarów
płacy miesięcznej, chce swoje pokory w ten spo
sób ustabilizować, ażeby robotnikom polskim jak
najmniej płacono i już po trzech reaukcjacn płac
robutniczycu mawia do robutników: „jak se wam
lo ne libi, to pojdetc pricz". Ogólnie mówią, że to
co łata popsuły, to p. Friede ma ło zia kilka m ie
sięcy naprawić. T naprawia... W swojej „fuirji"

skasował już kąpiele dla robotników, wydalono
szewca z fabryki, który naprawiał podarte buty.
W jednym i drugim wypadku robotnicy m ają z
żrącemi kwasami do czynienia. Najpierw p. F. u rządził tak robotników, że skasował łazienki, aże
by się nie mi i i gdzie obmyć, a potem żeby bosem i nogami stali w żrących kwasach. Powodem
strajku włoskiego, r^zpocizęitego obecnie przez ro
botników, był wypadek przy windzie. Kiedy w in
da popsuta rozbiła głowę robotnikowi nazwiskiem
Ogiodnik, dinia 23 kwietnia, to Friede jako kie
rownik techniczny ^amiast Zaopiekować się zra
nionym, odezwał się: „co pak delate legrwcje" —
(dlaczego urządzacie sobie zabawę). Naturalnie
zraniony robotnik ofuknął ciemięzcę, który za
miast przyjść mu z pomocą, naigrawał się z nie
go. Gdy Friede temu robo mikowi zrobił awanturę
w poniedziałek i kazał opuście pracę, robotnicy od 
ruchowo stanęli z pracą. A zarząd fabryki zamiast
bezstronnie zbadać zajście i wydać odpowiednie
zarządzenia, ażeby na przyszłość takie rzeczy nie
miały miejsca, a taksamo wydać poleconie napra
wienia windy, ażeby cię sama nie wprawiała w
rucn, to zarząd fabryki wydał następujące zarzą
dzenie:
........ .
<•
..Z dniem dzisiejszym wypomudauiy u/szysł
kim robotnikom z wyjątkiem nienależących
dc Związku zajęcie z powodu samodzielnego
opuszczenia pracy.
■
Za dwa dni pracy wypłacimy robocaznę, po
potrąceniu straty, klorą nasza fabryka ponio' sła, jutro tj. 26 bm. o godz. 16- tej;
.
Fabryka skór i obuwia
Spółka z Ogr. Poręką ,
(podpis nieczytelny)". 1

Tak zareagował „szlachecki" zarząd fabryki na
tragiczny wypadek robotnik?', którego życie, jak
koledzy jego zeznają, wisiało w powietrzu. Obec
nie robotnicy w ohromie swej marnej egzystencji
okazali się samowolnie na więzienie z twarden.
łożem i pierwszą noc. spędzili w fabryce na gołej
podłodze i betonie fabrycznym. Zrozpaczeni robo*nicy wołają i o opinji publicznej: czy w Polsce
ma zaistnieć tyłko prawo tyranji i niewoli może
gorsze jak w dawnej carskiej Rosji? 1V
KOMUNIKATY

1

'

h >

DZIELNICY ZAMARSTYNÓW. Ze

KOMITET PPS

branie we czwiariuek 28 bm. o godz. 7 wiecz. w lokalu or
ganizacji Na porządku diz.ennym referat tow. Górskie
go. Uprasza się tow arzyszów o punktualne przybycie.
PORADNIA TO W . PRZYJACIÓŁ DZIECI w lokalu
OKR (ul. Rutowskiego 23, II p.) w II kole TUR czynna
we wtorki punktualnie o godz. 6 pop Lekarka specja
listka udziela bezpłatnej poracy w ychow awczej mat
kom, k łóiych dzieci kłamią, są krnąbrne, leniwe, do
kuczliwe, nerwowe t wogóle trudne do prowadzenia.
Dzieci poprzednio zgłoszone mają pierwszeństwo.

SKŁAftlffl
NA 3TRLJKUJACYCH W ZAGŁĘBIU RRAKOWSKIEM I jjABROWSKIEM zrożyły lwow-slkie klasowe
Związki Zaw odow e; Introligatorzy 50 zł., Murarze 32
zł., Koźlarze 15,10 zł., Prac. P. A. S. T y 75.50 z ł, GeśHe
21,60- M etalowcy I. 11,95, M etalowcy II. 15,35, Pibkarze
II. 16,80, Kucharze IŁ—v oPraca" dozorcy aom. 15.11,
Kafiarze ril.— , Automobiliścl 3-S.42, Kolejarze (warszt. i
paru wozownia Zachód) 408,99, Gastronom.-Hoiel 76,05,
Lit ograb 1 cuamigr. 37-— , Browarnicy 20,10, Drukarze
238,40, Pomoc drukar. 70,23, Garbarze 50, Cukiernicy
29.50, Fryzijerzy 8.—, Pracownicy gminni 537,80. Razem
1798 zł. 70 gr.
,
'

O .fil O S Z E N I A

*

ZANIM zakupisz MEB l-F przyjdź

przeKonasz się, że
takowe ot.zymasz najtanim u HESZEI.FSa . Lwów,
KOPERNIKA 23. Ró;, ul, Wronowskiej. — Firma ta
sprzedaje na iaty dtu&orcrminowe, a to na lwa ląłr
MEBLE wszelkiego rodzaju po cenach konkurencyj
nych 1 ściśle gotówkowych.
- - 24

LARASOLE

Spółdzielnia Introligatorów

NAPRAWY

z ogr. cdpow.

we Lwowie, u!. Bouriarda L. 2

99

P , KRYCIA

PARAGON • 3

Telefon 57-25

M d i j a B e m o w a , L w ó w . T a l o w a 9 , ki. 9Ł-99

Kio chce iyi

zakład feciin.-denfustutztiij

£

WAŻNE dla miłośników i posiadaczy gramofonów. 30
płyt miesięcznie za 5 zl. - pierw ,ia wypożyczalnia
i sprzeaaż pjyt oraz y^m ofoi.ów „OLIMPIA", Lwów,
plac S-.zelecki l? a . (róg ul. Grodzickich). Telefon
13-33 Na zabawy 1 przyjęcia domowe, w ypożycza się
gramolony i płyty na dnie pojedyncze. — Przyjmuje
się gramofony do naprawy. - - -

I. t i E B E R A

w ład n ie uncjcizonych miur.Xkan.ach

Lwów. ulica AkadeiiMChui la. tek. 31-33

niech kupi MEBLE na raty u firmy

(nad sklepem P. kiusiałowicza)

1

riNiHb

tałożone
w r. 1882

„SILESIA11, Lwów, ul. Braferowska 3.

J U Z

Założone
w r. 1882

1 MAJU
(JAŚNIENIE

Dolarówok i Budowlanych

Towarzystwo u i)ozpi8CZBn na życ ie we Wiedniu
ufdwre Przedstawicielstwo

GŁÓWNE WYGRANh doi. f 40.000 i Zł 25O.000
Sprzed»jemy takowe w ratach
pi z ł 4*— mteslącznle z natychmiastowem prawem gry.
Po wpłacę uu 1 raty wyaajemy oryg. dokument
sprzeuniy. Zamówienia z prowincji za itwiamy od
wrotnie. Upraszamy nie zwlekać z zamówieniami.

LWOWSKIE I O W

we Lwowie. »,1. Ho&lpiszMf 9.

Z a K ŁA-O

KREDYTOWE

Zdolnych zastępców losowych
poszukuje poważna firma.

te o h n ic z n o -d e n ty s ty c z n y

A k łO L F

Najwyższa prowizja, zaliczki ewentualni* fi tum. Zgłoszenia
du administracji DZ ENN1K1 LUDuWEGó lii łownie pod
„Zdolni zastępcy .

W I N T E R

przyjmuje nadal Lwów, PI. Krakowski 30.
FABRYCZNY l i iA u
Łóżek M elolow ucn

I

I w ózh ó w

NIE

n z - e c ln n u c h

W YTW ÓRNIA FIPANEK, kap. oraz najnowszych robót
1fletowych, R." HAFTKA, uf! KopernlKa 17. I p., te.'6-56, poleca sw oje wyroby najtaniej (jo na piętrze)
i na najaotudniejszych warunleach. Firanki filetowe
od zł. 26.50. UWAGA. Oglądanie w zorów me obowią

zuje do kupna.

WOtKOWTSKI
LWÓW, U L KOPERNIKA 5
1 T elefon 93-97Ceny ściśle fabryczne.

*1EDLE I S P h ZĘTY

]

WYRZUCAJCIE SWOICH PIENIĘDZY, kupując
tandetę sklepową, lees wprost w źródle. Firma SANDKER, wytwórnia mebli i tapi-cernia, Leona Sapiehy 34,
noleca swe
r y o b y suszone na własnej suszarni
1 pierwszorzędnego gatunku. Sypialnie, Jadalnie, Sa
lony !-o ;oje męskie, urządzenia kuchenne. Otomany,
Bufalki, Krzesła, Tapczany i wszelkie inne wedle naj
nowszych w zorów po cenach bardzo niskich i do
godnych spłatach. — Uwaga! Każdy kupując^ ko
rzysta po rokr. z t zulauiego odnowienia freon Uwa
ga na firmę SANDKER, Leona Sapiehy 34.

Firma S, FIN K ELS TEIN

(dawniej Biasbaig)
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KRYZYS ZMUSZA DO ZNIŻENIA CEN, Obcasy dam

skie 70 g,r„ obcasy męskie 1*50 zł-, zelówki i obcas*
damskie 3‘20 z l„ zelówki i obcasy męskie 4‘90 zł. —
Półbuoik! meskie od 22 zł. Półbuciki damskie od 1?
złotych, wykreują pracownie B. KIEDA- Lwów , ulTuiecka 1, boczna Pełczyńskiej i Grochowiska 49-

poleca ubezpieczenia na życie pod dogodnemi
dla ubezpieczonych warunkami.

LWÓW, UL. LCOIOAiOW 53. - TEL 00-07.

PRZErJYSŁ I RCKtibZIEŁO
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KUPNO I S P R Z E D A !
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GALGANK> — okiawki krawieckie kupuje lub wyko"
nuje trwałe chodt.ikl tkalnia „Gospodarz", Lwów, wj
Gródecka 101. P olec, iinewki, szrury, konopie, kła'
ki, piócna gospodarskie, sienniki i t. p.
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MAGAZYN POŚCIELI R. Drzata, Lwów, Chorążczyzny
Nr. 5, poleca kołdry wełniane już za 75 zł., materac*
z włosienia za 100 złotych Towar pierwszorzędny
pod względem iakości. Również przerabiam kołdi'v
po 5 złotych, materace po 7 złotych, V := 3
i I
P a n to fle , meszty płócienne i skórzane, sandały,
trypcie Knajpowsku i t.
oDuwie skórzane, wy- 4
godne, mocne i tanie poleca i wykonuje znam
Fabryka pantofli w e Lwowie
'
W R O N O W S K A L. 4
Telefon 59-85- \

Lwuw, Jagiellorska ^

zawiadamia, i e otworzyła po zupełnej rekonstrukcji swoją znaną

RESTAURACJĘ, FOKOJE DO ŚNIADAŃ i HANDEL DELIKATESÓW
i poleca się □ dal

o*v

,vzgIędom P r«

ubliczności. Zdrowa domowu kuc*inia, bufet obficie zaopatrzony^ ceny ki*yzysoW®'

łtedaktor odpowiedzialny: Marjan Por czek.

DruFarnia Ludowa w Krakowie pod zarz. Ignacego WiniaurskiegoT
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