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Błędne koto
Pu raz drugi w pn&eoiągu roku i ząd przystę
puje do redukcji ipłac swych pracowników, zro
biwszy w m iędzyczasie redukcję -poborów
swwjoh em erytów przez podniesienie stawM ettierytalnej. Jest to, jak juz kilkakrotnie p od
nieśliśmy, najprostszy i w ym agający najmniej szego natężenia m yślow ego sposób — na oo?
^lówią nam: na zmniejszenie deticyt-u. Bez
[■'Jswestji, rzecz o pierwszorzędnem znaczeniu.
W dzisiejszym czasie, gdy o podniesieniu do
chodów państwowych nawet najmniej skru
pulatny w doborze środków iisfcaiiista nawet
nie myśli, jedyną radą jest zmniejszenie w y 
datków, ale pod warunkiem, zeby ta zawsze
i wszędzie bolesna operacja nic zakończyła się
— śmiercią.
Ł■
•
i zeszłorocznego doświadczenia w iadomji,
że redukcja piać urzędniczych jest Hasłem i
zachętą do redukcji płac robotniczych. P r z e 
m ysłow cy zyskują doskonały pre-tekst dioi uza
sadnienia swych wiecznych łamentacyj na te
mat „rujnujących przemysł zarobków 1;, i na te
mat „niem ożliwych do zniesienia świadczeń
społecznych11. Ale i bez tego pretekstu p rze
m ysłow cy nasi znają doskonale i inne pozory
do redukowania zarobków i robią z nich naj
obszerniejszy użytek, mając u boiku rząd, któ
ry nie możu a także nie chce zabronić im tego-,
Co z tukiem wirtoozostwem sam uprawia.
A rezultat? Bardzo smutny dla — budżetu.
Redukcje płac i zarobków pociągają za sobą
konieczność ograniczenia konsumeji; to znowu
Powoduje ograniczenie w ytw órczości — oba
te objaw y pociągają aa sobą kurczenie się
obrotów
handlowych,
zamykanie
i ab ryk,
Wzrost bezrobocia — w szystko to oubrja się
Rie-mnie na dochodach państwowych i w re zu l
tacie oszczędność na płacach powoduje zw ięk s'i -nie się deficytu. Istne błędne koło, którem
racają n-iedoświadezu-ne widocznie ręce i
^ ‘dojrzałe um ysły, jeżeli tej prostej prawdy
Przewidzieć i zrozumieć nie potrafią.
Urzędnicy, robotnicy — to p rzecież trzon
P^szego życia gospodarczego. Z chiwillą, kiedy
P ę ś tak aubozała, że bez pom ocy państwowej
y rożnych formach ży ó b y nie mogła, pozpsta3e 'konsument wiejski jako ten. z którego kie
szeni i żołądka państwo czerpie największe
’ e dochk idy. Nasz- system -podatkowy, oparty
"ćsadnaezo na podatkach pośrednich i będą
cych niemi w rzeczyw istości monopolach, nie
Jndaiił,0y
w yd ob yć :nawet
beawizględlnie
"knsi+wu potrzebnych dwóch miliardów, gtuyby
” dalszym ciągu obcinano dochody tych kon ■
^'lUcntów miejskich, jak to u nas się prakty‘ u^- I co -tu -pomoże oekl-amowande p. S ta 
r s k i e g o o .jbezwzględnem ściąganiu podań
$ $ ' kiedy pow oli i -systematycznie te wa-r^tatj albo całkowicie znikają r-lbc ledw o w e « ą ?
P wii coś o tern Statystyka nie w vkupiony oh
^ "-mów handlowych; m ówią niezliczone ban*
J " V|a i nieznane przedtem ich następstwa:
^mobójstwa-; w s zy sc y o tom wiedzą, tylk o
^^row nictw o finansów upaństwówych jest śle0, 1 głuche, g d y ż z niezrozumiałym oporem
^ utrzym ać granicę p o w y że j dw.óch miij-ar-
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Atak „Strzelca" na kieszenie nauczycielstwa
„ i YDZIErt PROPAGANDY
Zarząd „Związku strzeleckiego11 na miasto i po
wiat Kraków przeprowadza w bardzo znamienny
sposób t. zw. „tyozień propagandy prasy strzelec
kiej |.
Wiedząc, że agitacja tatka na terenie ściśle pry
watnym, nie urzędowym, byłaby zgóry skazana
na zupełne fiasko, działacze strzeleccy poszli inną
drogą. Korzystając niewątpliwie z poparcia władz,
rozsyłają do wszystkich s z k ó I karty zamówienia
z „bardzo uprzejmą prośoą o zaprę numerowanie
tygodnika „Strzelec11, organu „Związku sbzeleck iego1, który to tygodnik, jak odezwa wyjaśnia,
jest „najpoważniejszym tygodnikiem, oświetla
jącym wszechstronnie i wyczerpująco zagadnienia
obrony państwa, wychowania fizycznego i przy
sposobienia wojskowego". Podobne wezwanie otrzymal? im, ennie wszyscy nauczyciele szkół po

PRASY STRZELECKIEJ .
wszechnych i średnich w całym Krakowie, a iu
prowincji, jak słychać, nawet ze specjalnym za
leceniem ze strony inspektorów szkolnych.
"»
Skandaliczna agitacja partyjna, jaką działacz*
„Strzelca11 rozwinęli na terenie szkolnym (a nie
wątpliwie i urzędów) spotkała się z niesłyclia nem oourzeniem nauczycielstwa, zwłaszcza, że je 
dnostki z pośród zarządów szkół, niedwuznacznie
dały do zrozumienia'gronom nauczycielstwa, iż
odmówienie prenumeraty może spowodować bar
dzo niemiłe dla nich następstwa...
W dzisiejszym okresie potęgującego się z dnia
na dzień kryzysu gospodarczego i systematycznej
redukcji pensyj urzędniczych — atak strzeleckich
działaczy na kieszenie zubożanego stanu nauczy
cielskiego zasługuje na jak najostrzejsze potęp-enie i nap.ętnowanie —

IG milfonów zamiast 227
Pamiętamy, jaki; homeryoki-e boje staczał ów
czesny minister robót publ’cznycih gen. Neugebauer o swój „tunuusz drogowy" i jat. właściciele
autobusów i taksówek przeciw temu bronili się —
aż do strajku demonstracyjnego. Po długich tar
gach minister zdecydował s,ę na mały opus-., ustawę znowelizowano i w rezultacie wykalkulowano,'
że fundusz drogo-wy zostanie zasilony rocznie kwo
tą 227 mnij-o-nów żł. — miat tb być ładny grosz na
budowę i utrzymanie dróg.
Tymczasem papierowa kalkulacja nie wytrzy
mała ani jednorocznej próby życia. Nastąpiło ma
sowe zamieranie rucnu automobilowo- autobuso
wego; przedsiębiorcy nie byli w stanie opłacać 33%
od biietów jazdy a w rezultacie całoroczny bilans
funduszu drogowego zamyka się dochodem 10 mi ■
ljonów zamiast pięknie wyliczonych 227. Klapa na
.....
całej li-nji.
Zdaje się, ze na tym punkcie osiągnięty został
rekord niepowodzenia. Nie było chyba wypadku,

aby jakaś oplata przy niosła i% pi eliminowanej
sumy, jak w funduszu drogowym. P. gen. Nettgebauer nie doczekał się na fotelu miniiSterjamym
tego pogromu swych pomysłów, następca zaś jego
— właściwie wobec sika-sowania tego ministerstwa
następcy nie będzie, a tylko jeuen z departamer tów min. komunikacji — nędzie miał niemiły obo
wiązek zlikwidowani a poronionego dzieła.
Ro taż trzeba byłio specyficznie wojsmowttgo
światopoglądu, aby sobie wyobrazić, że ze skrom
nego ruch-u samochodowego w P-ołsoe zdoła sr
wyciągnąć zwyż 200 mii jonów rocznie. Piękna tu
rzecz budowa dróg i konserwowanie ich, ale —
niestety •-nie jesteśmy Ameryką czy Anglją, któ
re wobec olbrzymiego ruchu mechanicznego mogą
sobie pozwolić na obłożenie go s-pecjamemi pou-at kami. Wrocamy — to jest za-łozenie i skutek fun
duszu drogowego — do starych metod lokiomo di.
I na tern polu sanacja uietyiko nic n-ie uzdrowi
ła, przeciwnie — jeszcze pogorszyła

Skonfiskowany Witos
W Nr. 21 „Piasta11 został skonfiskowany arty
kuł posła Wincentego Witosa pod tytułem „W
dobie obecnej: Stan wytworzony w Polsce jest
bezpośre-dniem dziełem sanacji11. Konfiskacie uległ ustęp artykułu, omawiający dzisiejsze rozpi ezliwe położenie ludności wiejskiej. Poniżej po
dajemy z nieskontiskowauej części artykułu uslę.p, w którym pobrzmiewa nuta osobista. Poseł
Witos pisze*
„Należę do polityków zwyciężonych, a jait chcą
niektórzy, naw7et wysortowanych. Nie mącę ni
komu wody, znoszę cierpliwie szykany, nieraz
obrzydzające to marne życie, choć wiem, że ich
autorzy nieraz zawdzięczają mi wszystko. Zapo
mniałem dawno o moich wysokich urzędach, or
dery i odznaczenia schowałem głęboko, nie chcąc
rywalizować z tymi, co je otrzymali m nowe i

całkiem inne zasługi, pracuję pizy swych w i
diach i gnoju, do których mnie nieraz tak skwa
pliwie odsyłano. Nie wolno mi się imać w Polsce
żadnej pracy społecznej, bo przecież należę do tej,
tak bardzo licznej gromady wyklętych mogę je 
dynie patizeć na to, co się dzieje, no i mogę my
śleć, a czasem swoje myśli głośno, otwarcie pró
buję wypowiedzieć.
1 ■
Należę do tych, co państwo uważają za wspól 
ną własność wszystkich bez wyjątku Polaków,
którzy wierzą, że rozwój i przyszłość zalezą nie
od jednostki, lecz od społeczeństwa, że siła jego
leży nie we frazesie, lecz w pracy wytrwałej i
świadomości ogółu.'Uważam,“że miatą przywią
zania do państwa nie są widow.ska, wiwaty, czę
ste wymuszone, lecz wiana i przenonanie niczem
nienaruszone".
,
,
-

zrobisz, 1iiadiy ja jestem -przy -władzy i w y k o 
dów , v id-oczni-e „prestiż11 państwa w ich ręnywam ją dla własnego interesu? Sześć lat ta
ik-ac-h tego wym aga W idocznie ich zd-a-niem
kich błędów i takiego mniemania o swej ...mi
z w y ż 300.000 bezrobotnych z -końcem maja,
sji11 doprow adziło -do obecnego stanu, z które
daremne rozbujanie się za -pożyozikami, maso
go ci ludzie nic z-n-a-ją imnegc wyjścia, jaut opo
w e egzekucje i l-icytacj-e — -te i inne ob ja w y
rowaniie -niożycaim na żyv*em caiei^ społeczeń
okrutnej nędzy nie szkodzą -powadze, państt-wa,
doD-óki urzędnik ch-oa-zii jeszcze w bumach -a ro  stw a p rz y zupełnej obojętności1ma powstające
stąd bóle. Niech urzędnicj o sobie m yślą, ja»
botnik nie ucieka się d-c obrony -przedl śm ier
cią głodową do "nnycb środków, j-ak —- kształ
uchroniić się -przed: ostawczraościa,r roootmcs
sami -pamyślą o swej obronie, gcy-ż rłusznie
cenie -się -na muzykant* c z y śpiewaka -podiwć-medojrzaii jeszcze do tegu stopnia ; amozapar*
rzo-wegL)cia się, ab y chcieli dla świetności sanacji ma*
Wszystk-o to jest grochem rzucanym o ścia
nę, jest apelowaniem do ghreh-eigo, k tóry w-ciąz i sow o umierać w, ten czy, inny, nienatu:ailny*
s ły s z y i p ow tarza jedną -tylko metodję * cc mi | sposób.
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Nienasyceni? obszarnicy
Cany zboża znacznie poprawiły się. Żyto np. z
-niedawnych 18 zł. za cen mar poszło na 30 zł. Nie
można .soibie powiedzieć, aby w kraju był nadmiar
żboża; przeciwnie z różnych sti'on nadchodzą wia
domości o wybitnym br-aacu i o zapowiadaj ącyon
się K ie p sk ich zbiorach w wyniku zimnej i suchej
wiosny. Nie mogą też rolnicy skarżyć się ma małą
opiekę ze strony państwa; przeciwnie — żaden
stan nie jest tak foryLowany, jak — i ozumie się
wielkie — rolnictwo zapomocą ulg w podatkach,
pożyczkach, premjach itd.
To wszystko ziemianom nie wystarcza, oni chcą
czegoś innego, chcą nieograniczonego wywozu ziooża. Pamiętają rok 1928, kiedy na wywozie zrobili
doskonały interes a państwo grubo dopłaciło. Na
zebraniu związku organizacyj rolniczych w dniu
13 bm. uchwalono m in., że „uznaje się wszelkie
ograniczenia wywozu za niedopuszczalne bez
względu na wynik zbiorów

A o to właśnie chodzi, żo zbiory zapowiada ją się
ile- a nawet są okolice — i p. Poznańskie i W ileńszczyzna — gdzie wskutek braku żboża nie doko
nano pełnych zasiewów wiosennych. Co to ich ob
chodzi? Niemcy są dobrym odbiorcą i w dodatKu
płacą pełnowartościową walutą W czasie, kiedy

wielkie warstwy ludnośJ oierp.ą głód, nie mając
zarobku, chicą spotęgować głód pmzez wywóz zbo
ża, za którym naturalnie pójdzie podrożenie. Już
teraz zachodzą wypadki, że w niektórych okoli 
cach wskutek braku dowozu musi się rzucać na
rynek zboże z państwowych zakładów interwen
cyjnych, a tu jeszcze przeszło dwa miesiące do no
wych zbiorów.
Ziemianie mają też na oku „interes państwowy".
W ywóz znoza polepszy nasz bilans handlowy. Za
pewne, ałe czy Niemcy zechcą przyjmować nasze
zboże bez rekompensaty? Czy nie zażądają np.
większego kontyngentu na maszyny, których Pol
ska nie sprowadza w wyniku braku pieniędzy i w
związku z wo jną celną?
Ziemianie mają samolubny cel na oku. dopro
wadzić do choćby sztucznego braku i korzystać z
tej okazj; do wyśrubowania cen. Nic ich nie in
teresuje, że ludność miejska i wiejska nie jest w
stanie płacić drogo za ehleb, nie mając i na tani.
Już teraz co kilka dni podwyższa się cenę chleba,
a z postępującym przednówkiem ceny te będą róść.
Należy zawczasu powiedzieć tym panom, że prze
ciw ich chęciom ludność będzie się z całą energją
bronić. 1
i
1

Dt dKan sen. Ehrenkreutz ■ niezamożni akademicy
Przesilenie gospodarcze, przez które przechodzi
cały kraj, musiało się także odbić na stanie materjailnym młodzieży akadeuniciKiej. Jedni stracili
swe szczupłe zarobki, inni przestali otrzymywać
pomoc -ze strony rodzin, wśróa których przecież
szei zy się w zastraszający sposób beznubocie.
W takich warunkach uiszczanie opłat uniwer
syteckich staje się coraz bardziej zagadnieniem me
do rozwiązania. W ielu akademików nie jada obia
dów żyje w najokropniej szych warunkach, byle
by jednak wytrwać jakoś i dokończyć studjów.

Ilia’:

ją związane ręce.
Ghaos i dezorjentaeję, jaka z racji nowego za
szeregowania ogólnie w Kasach chorych zapanowała, potęgują sprzeczne okólniki okręgowego
urzędu ubezpieczeń, który niezależnie i zdaje si?
bez poi ozumienia z ministerstwem kwestję tę osob.io uregulował. Okręgowy urząd (L w ó w ) podał inne normy wytyczne (w zasadzie korzyst
niejsze i sprawiedliwsze dla pracowników). Za
rządzenia le zostały następnie uchylone i dosto*
sowane do instrukcji ministerstwa.
Pracownicy Kas chorych stoją zatem przed trze
cią i niewiadomo jaką obniżką uposażeń (możli'
wra dowolność). I-ch głodne płace z przed 1 listo
pada 1931 r., które już wówczas nie stały na po
ziomie mtmiiimiun egzystencji, zostaną z uwzględ'
mieniem totalni ej redukcji przeciętnie o póiowl
obniżone.
Pracownicy Kas chorych zejdą do roli najgo
rzej płatnych niewolników. Tę nędzę i upadek
pracowników zeskontuje sanacja niewątpliwie ja
ko „oszczędność" w kosztach administracji, w
których udział biorą również panowie dyrektorzy
z płacą przeciętną 2.000 złoiych. miesięcznie, rów
nającą się dziś przeciętnej miesięcznej piacy 1®
parjasów kasowych, obarczonych rodziną!
W igiL

Rrrrewolucioni-icuBB

Gała niemal prasa polska z konsternacją lub. •
ironją powitała pierwszo-majowy manifest bebęDotychczas władze uniwersyteckie naogół t a k 
sowskich „przełomowców", którzy pizysboili się
towały sprawę zalegania w opłacie dość liberal nagle na dzień święta robotniczego w strój jakby
„komunistów narodowych", tein rożnych od in
nie, ale oto w chwili najcięższej, nastąpił rady
nych wyznawców bolszewizmu, że chcą pocz} nafl
kalny zwrot. Jak donosi „Dziennik Wileński", po
czątek robi dziekan wydziału prawnego- uniw. w i samodzielnych — wzorem Rosji, ale nie chcą si§
leńskiego, piof. Ehrenkreutz, wybitny działacz i oglądać na rozkazy idące od wschodu.
Nam, jak o tem wspominaliśmy, podczas kon
senator BB. Mianowicie skreślił -on 94 słuchaczów
fiskaty „en bloc“ całego artykułu na teinal sze
wydziału prawa za nieuiszczenie wpisów.
Sprawa ta wywołała w wileńskicm spoieczeń ■ ściolecia sanacji skonfiskowano i podany w prze
st wie akademiekiem zrozumiałe poruszenie i obu - druku z „Przełomu" najcharakterystyczniejszy u
stęp tego „manifestu", który trudno uznać za co
rżenie.
innego, niż za Fomyłkę w dacie, gdyż.., sztuczne
ognie rezerwuje się me na cLień 1 maja, lecz na
wieczór wianków.
A oto inne dziwowisko: „ciszakowcy", to jest la
część NPR-u, która odeszła od swojej partji
który w niektórych kategorjach płac doszedł do Belwederu, przerwawszy teraz ciszę, która dokoła
cyfry 10 do 15 procent dotychczasowego uposa
nich zaległa, ogłosili się „socjalistami narodowy'
żenia.
nil". I oni przychodzą z frazesem, że celem ich —
Dalszym etanem radosnej twórczości w tej mie
nialo powiedzieć: celem — ich misją jest przebu*
rze jest słynna dz.ś w całym kraju „ustawa o dowa Polski. PP Ciszak, Waszkiewicz i Fictinuuregulowaniu stosunków służbowych pracowni W projekcie programu swej partji piczą
ków ubezpieczeń społecznych" z 14 kwietnia br.
„Narodowy socjalizm przychodzi, aby V 1'
Usiawa ta, jak wiadomo przekreśliła nabyte pra
kwidować resztki zanikających tworow ga'
wa, przewidując marny ochłap w formie odpra
snącej epoki, usunąć trupa i na oczyszczone^
wy dla długoletnich pracowników i możność roz
polu wzniecić zarzewie nowego ruchu spo
wiąże nia stosunku służbowego na podstawie roz
ieczno-poliLycziiego:.. Po okiesach panowano
ciągłych i mugących mieć każdej chwili zasiososzlachty i inieszczańsłwa przychodzi o b e c n i
wanie przepisów ustawowych.
kolej na klasę robotników fizycznych i uffl.Y
~ Obecnie z powołaniem się ns powyższą ustawę
sło.wych wsi i miast".
opracowuje ministerstwo pracy i opieki społecz
Ale panowie ci są mimo to w szczęśliwym poło'
nej jedni litą pragmatykę służbową dla praeuwżeniu. ze. chociaż — jak zaręczają — zgrozą przej
njków Kac chorych. Pragmatyka ta, której pro
muje ich widok, jak społeczeństwo pod rządaO*
jekt został już przedłożony niektórym czynniKom buiżuazji doszło do tego, że składa się „z pasorzydo zaopinjo wania (na tern tle ujawuiłu się cieka
tów i nędzarzy przeżywających dorobek ruin
we stanowisko bebeckiego związku urzędników
nych pokoleń" — to jednak 'widzą już e n e rgie ^
Kas chorych wobec rządu) i prawdopodobnie nie
ratunek, który przeobrazi naród i duchowo i $$
ulegnie poważniejszym zmianom — przewiduje
spodarczo: I nie tają tego co widzą. Oto pochoa
dalsze pogorszenie sytuacji pracowników, jeśli
„radosnej twórczości":
tylko wspomnimy, że okres tak zw. służby pro
?,Riolę likwidatora tych strupieszalych, F ‘r’ '
wizorycznej ma trwać lat pięć (!) a suma okre
grenujacyeh organizm wolnego narodu, JlF
sów, uprawniających do przejścia do wyższej gru
niebnych przeżytków niewoli spełnia od rok^
py uposażenia wynos, nie mniej nie więcej jak
1926 obóz uaiozałka Piłsudskiego z całą k°*T
tylko 25 łat.
sekwencją i bezwzględnością, wpajając jed'
Wprowadzenie pragmatyki w życie, to nowa
nocześnie w obywateli poczucie p a ń stw o ^ '
okazja do dalszej obniżki poborów (trzecia w
ści i dyscypliny społecznej".
przeciągu siedmiu miesięcy). Mianowicie pismem
Tak rzekli pip Ciszak, Fichna, W aszkiewicz^
1 instrukcją ministerstwa piacy Nr. 1161/U. CH. z
Imieniem ludu wiejskiego ,<nie zabrał je j§ #
2 maja br. polecono Kasom chorych zaszerego
głosu p. Sanojca.
wać personel administracyjny do grup wskaza
nych w projekcie pragmatyki, pod wailinkiem,
że w sumie globalnej nowe pobory będą o 10 pro
cent niższe od dotychczasowych. Panowie dyrek
torzy mają więc nową sposobność do określania
procentowej wysokości obniżki wedle własnego
upodobania. Zawarty w instrukcji punkt, doty
czący sposobu zaliczania wysługi lat, stał się w
BANKN O TY BĘDĄ W OBIEGU TYLK G
praktyce fikcją, gdyż po zaliczeniu lal służby upo
DO KOŃGń B. R.
sażenie wzrosłoby stosunkowo, a rozkaz tymcza
W bieżącym tygeiannu m a być podpisane
sem żąda 10-procentowcj obniżki Wspomniane
porządzenie* mm. skarbu w sprawie v y o o lan) ^
pismo ministerstwa określa równocześnie normy
procentowe kosztów osobowych w stosunku do obiegu pieniężnego' 10- zlotowy on banknotów'
pier-owyeh. Papierowe 10-złoiówki pozostaną srl >
przypisów wkładek. Wynoszą one dla Kas I stre
fy 7 procent, II-giej 9 procent, Ill-c ie j 11 procent. kieni płatniczym do końca br., następnie za* PJjijjj
Norm tych przekraczać nie wolno, ale i równo dwa lata do końca roku 1934 przyjmowane Df ^
cześnie wobec bezwzględnie 1wyrażonej zasady do wymiany w oddziałach Banku Polskiego '
kasach skarbowych. W miejsce 10 -złotówek p
10-procenlowego obniżenia wydatków osobowych,
rowych mają zostać wprowadzone 10-zł°
te Kasy chorych, które mogłyby w ramach usta
srebrne.
lonych norm, stosować nieznaczne podwyżki, ma

Pracownicy Kas chorych wobec nowej obnlżKMfac

W dziedzinie ubezpieczeń społecznych nie po
została sanacja bynajmniej dłużna swe.i wszech
władnej metodzie niszczenia. Projekt scalenia uLezpieczeń i ukryte w tej lormie pogorszenie ustawoaawslwa socjalnego, a zwłaszcza ubezpie
czenia na wypadek choroby, oto wyraz tej nisz
czycielskiej roboty, klóią wkrótce (w jesieni) od
czuć mają miljonowe rzesze ubezpieczonych. Je
dnocześnie z projektowanym zamachem naprawa
klasy robotniczej rozpoczął się zamach na praco
wników ubezpieczeń społecznych.
I w jednym i w drugim wy padku wysunęła sa
nacja tak modny dziś hasło „oszczędność". Kto
orjentuje się jednak dobrze w stosunkach dzisiej
szych, kto analizuje wszystkie posunięcia rządu
pułkowników, ten wie, że stosowane dziś „oszczę
dności", to nie tyle może błędne kole w systemie
walki z kryzysem, ile przy ocenie specjalnie pol
skich stosunków frazes, nie pozbawiony atoli war
tości dla uprzywilejowanej klasy kapitalistów,
albo dla jednosteic „wybranych". Pod tym kątem
widzenia scalenie ubezpieczeń społecznych przed
stawia się jako podarunek rządu dla „Lewjatana tosztem praw i zdobyczy klasy robotniczej,
a obcięcie poburów pracowników ubezp. spoi. ja 
ko możność utrzymania aa wysokim poziomie
plac sanacyjnych komisarzy i dyrektorów tych
instytucyj.
W ciągu stosunkowo krótkiego czasu uległy i
tak niewspółmiernie niskie pobory pracowników
Kas chorych dwukrotnej obniżce. Pierwsza 15-o
procentowa obr iżka miała miejsce 1 listopada ub.
loku. Ponieważ nakaz brzmiał, by pobory obni
żyć o 15 procent w stosunku do cyfry globalnej
wydatków personalnych, komisarze Kas chorych,
mieli sposobność pobulać sobie na pensjach urzędmkow „mebłagonadiożnych". Obcinano więc
Dobory w ten sposób, że niektóre płace pozosta
wiono nietknięte, jednym zabrano 5, innym 15 i
20 procent, a byli i taty, których wynagrodzenie
okrojono o 30 procent Wkrótce potem 1 stycznia
br. przyszło nowe „zaszeregowanie". Rozwiązano
z wszystkimi pracownikami stosunek służbowy,
nie oglądając się na nabyte prawa z tytułu in
nych umów i wtłoczono pensje w „nowe" grupy
uposażenia, przyczem stosunek służbowy „uregu
lowano" na podstawie dekretu prezydenta Rze
czypospolitej z r. 1928 o pracownikach umysło
wych.
Regulowań je poborów wedle nowych grup uposażenia nie obeszło się bez dalszej obniżki, trzy
mano się bowiem kurczowo grup niższych skut
kiem tego uposażenie zmalało o dalsza niocent,

Zam iast banknotów
srebrne 1Q-złotdwki
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Jak Lindbergh stracił dziecko i pieniądze
Sze^g apuoatyjnych wydarzeń ostatnich dni
ćrzesłoaiu nam nieco tiagedję Karola Lindbergha.
1Jego małżonki. Ciszę przerwało znalezienie trupa
R stanie rozkładu w okoliły w illi znakomitego
Starka.
WYRZUCONE 50.000 DOLARÓW
Fakt, że Lindbergh wypłacił agentom szajki I
bandyckiej, która przyrzekła zwrócić żywe dziec
ko. 50.900 dolarów, a jednak dziecka nie zwróco
no. wywołał w całej Ameryce niemniejsze oburze
nie, aniżeli sama wiadomość o porwaniu dziecka*,
•tesli hisiorja owych '50.000 dolarów była zwyczaj
nym oszustwem, zaai<mżowanem przez grupę
®zaina-tanów, któizy chcieli wykorzystać tragedję
Lindbergha dla wyłudzenia tej sumy, mielibyśmy
do czynienia z uiajpotworniejsztm oszustwem, ja 
kie kiedykolwiek zostało popełnione. Obecnie wyszjy na jaw bliższe szczegóły rokowań, które na
wiązane zostały z „Kid naperami" („porywacze
dzieci").
* —
Mianowicie ujawnił je znany na gruncie nowo
jorskim dr. Curtis, który z ramienia Lindhergna
kod pseudonimem „Jafsie" prowadził rokowania
■2 bandytami. W pierw jednak kto jest ów tajem
niczy dr. C.? Jest to osobistość donrze znana w no
wojorskiej dzielniej Bronx. Jest to człowiek starS2y. liczy lat 72. Dawniej był nauczycielem gim •
n&^jalnym, teraz wykłada na Fordbam-Universi'ty;

1 -•
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r *edy gazety amerykańskie przyniosły sensa
cyjną nowinę o zaginięciu dziecka Lindbergha,
®ył dr. C. narówni z mil jonami ludzi do głębi p o 
duszony tragedją słynnego lotnika. Jął rozmyślać,
Jakby tu dopomóc nieszczęśliwemu ojcu do odzy Skania dziecka. Gdy minął tydzień i pomimo w y 
siłków policji, detektywów prywatnych i repor
terów nie natrafiono na ślad bandytów, którzy uprowadzili dziecko, postanowił dr. G. zwrócić się
do „Kid-naperów" za pośrednictwem ga^et z apetern, by zlitowali się nad zrozpaczonymi rodzlcałni i oddali dziecko, przyrzekając im wypłacić żą
dany okup w wysokości 50.000 dolarów. Jak wia domo, tyle zażądali bandyci, porywając dziecko,
a żądanie swe sfol mułowali na kartce, którą po
dstaw ili w łóżeczku dziecka po jego porwaniu.
% apel prędzej poskutkował przyrzekł dr. C.
jl■idnaperom", że goiów jest z własnej szkatuły
dołożyć Im LOCO dolarów, które uciułał.
OGŁOSZENIE W GAZECIE
Istotn '! zamieścił dr. C. odpowiedni anons z aPejęm do „Kidnapeiów" w piśmie „Home News",
kaczego wybrał to maiło poczytne pismo, ukazu t%ee sie w dzielnicy Bronx, niewiadomo. W idocz
n e był cel jakiś w tern. Rychlej niż dr. G. przy/ -szczał odezwali się bandyci. W parę dni po u
pisaniu się ogłoszenia otrzymał di. O pismo, w
którem zawarty był w zamkniętej kopercie list,
Przeznaczony dla pułkownika Lindbrrgha. Na«iVca listu piosil dra C., by zamknięty list wręj2ył płk. Lmdberghowi, a nadto by s-m zaopalr:-ył się w pisemne pełnomocnictwo pułkownika,
upoważniające do pertraktowania w sprawie
,tAVr° tu dziecka. List zawierał żądanie wypłacenia
3*000 dolarów, przyczem pieniądze mają jy ć wy-■icyne w banknotach 5. 10 i 20-dolarowych.
yjtejsca, gdzie pieniądze mają być złożone list nie
wskazywał, natomiast zawierał wskazówkę, że
Pieniądze mają być ; złożone w skrzynce, której
^ymiaiy ściśle zostały określone.
~} j
N ARAD A NOCNA
lvf C. natychmiast po otrzymaniu owego listu
• iązał kontakt z julnduerghiepi, który wezwał
do swej posiadłości hopwell w stanie Yersey.
długiej naradzie nocnej, w której wziął rówteż udział doradca prawny Linrtbe-gha, ustalono
j^C2«gółowy plan strategiczny. Dr. C. wrócił do
J 'Zego Jorku uzbrojony w odpowiednie pełno‘‘'lictw a Lindbergha, upoważniające go do peraktowania z „Ridnaperami" oraz do podjęcia z
j. " >2ytu bankowego 50.000 dolarów. Sumę tę
ał dr C. prawo podjąć w chwili, gdyby się
J "tonął, że istotnie nawiazał kontakt z właści3 .SZajką bandycką, która dokonała porwania,
’v, 5ciwszy do domu, dr. C ogłosił w „Home
, ws inserat następującej treści: „Pieniądze
zyfiMowane. Jafsie“ .

j
AN O N IM O W Y TELE FO N
1a"*tępnego wieczoru w mieszkaniu dra C. zav
telefon. Jakiś anomim zawiadomił go, że
^ J l i ż s z ą sobotr miedzy godziną 8 a 9 otrzyby
"'sze wiadomości Anomim wezwał dra C.,
w ° *®5 j*or-re był gotów do przejęcia* dalszych
* l2°wek. Punktualnie o godzinie 8.30 wieczór
c lała T>od dom dra C. taksówka. Szofer wręsię y 1 j zapieczętowaną kopertę, poczem ulotnił
biciem serca otworzył dr. C. zapieczętowa

ny list. List zawierał wskazówki co dv mmjsca
spotkania z przedstawicielami Dandytow. Poleco
no drowi C. udać się natychmiast na końcową
stację Jerome Avenue, gdzie mieli na niego cze
kać członkowie bandy.
Dr. C. w towarzytwie zaufanego uda] się b ez
zwłocznie na miejsce, gdzie odiazu zauważył list I
ułożony pod Kamieniem. W liście była wskazów
ka, że dr. C. ma udać się na 233 ulicę i czekać tam
na rogu Na oznaczonem ' miejscu czekał dr. C.
dość długo. Wreszcie zauważył cień mężczyzny za
parkanem, otaczającym znajdujący się tam cmen
tarz. Człowiek ten w y w ia ł rękawiczką. M ai to
być znak dla dra C. aby przystąpił bliżej. Dr. C.
posłuchał rozkazu, poczem rozpoczęła się rozmo
wa.
W CZTERY OCZY Z „KID NAPEREM "
Nieznajomy mężczyzna po uzyskan.u zapew
nienia dyskrecji ze strony dra C. poprowadził
przedstawiciela Lindbergha przez Van Oortlandpark do jakiejś starej rudery. Tam rozpoczęła śię
rozmowa, która trwała pięć kwadransów Dr. C.
przedstawił pełnomocnictwo, wyrażając żądanie
ujrzenia dziecka. W odpowiedzi na 10 tajemniczy
osobnik oświadczył, że dziecko znajduje się na okręcie na pełnem morzu i że sześć godzir potrwałany droga do owego miejsca Natomiast przy
rzekł dostarczyć drowi C. znak, któryby jego i
LindberghE. przekonał, iz dziecko znajduje się Ą
.przy życiu, potem dopiero nastąpić miały dalsze
kroki co dc miejsca ł czasu złożenia okupu.
Stosownie do porozumienia z tajemniczym osobnikiem zamieścił dr. C. anons w „Home News“
następującej treści: „Dziecko żyje i jest zdrowe.
Pieniądze przygotowane". '
Anons ten miał służyć „KidnapeiouT jako
znak, że agent ich faktycznie widział się z drem
G. Przed jpożegnaniem tajemniczy osobnik przy
rzekł nazajutrz spotkać się o 6 rano z diiem G. i
przynieść znak życia dziecka, ale nazajutrz nie
przyszedł.
ZNAK ŻYC IA DZIECKA
W kilka dni potem ul-azał się w „Hom* News"
następujący inserat. „Pieniądze przygotowane.
Nie będzie policji, detektywów i reporterów. —
Przyjdę sam, jak ostatnim razem. Proszę odezwać
się"/
" " " " ..... .............
W dwa dni później ogłoszenie brzmiało: „P rzy j
muję. Pieniądze są przygotowane. Wiecie, że nie
mogę wręczyć pieniędzy zanim nie otrzymam pa
kunku Prześlijcie go w jakikolwiek sposób. Za
pewniam, że możecie zaufać. Jafsie". Paczka za
wierająca znak życia dziecka, część ubranka istot
nie nadeszła, A wraz z nią nadszedł list, że sumę
50.000 dolarów należy wpłacić jeszcze przed ujrze
niem dziecka. List zapowiadał, że dziecko dorę
czone będzie w 8 godzin po wpłaceniu pieniędzy,
w miejscu ściśle określoneni, o ktorem Lindbergh
osobno zostanie zawiadomiony. W odpowiedzi na
ten list szajki bandyckiej ukazał się anons: „Przyj
muję. Pieniądze przygotowane". — -- - .......
RENDEZ-VOUS NA CMENTARZ u
Pierwsże spotkanie z „Kidnaperami", w czasie
letorego miały być wypłacune pieniądze, doszło do
skutku na wyspie Long lslaud. Na oznaczonem
miejscu znalazł się Lindbergh w .owarzystwie
swego przyjaciela pułkownika Brakenridgea. Qkazało się jednak, że agent szajki bandyckiej nie
chciał w icm miejscu przejąć pieniędzy. Czuł się
widocznie niedość bezpieczny. Zażądał od Lind
bergha', aby zjaw ił się na cmenłarzu św. Raymon
da w dzielnicy Bronx Dr. C. otrzjmał również
instrukcję, by zjaw ił się na tymże cmentarzu. O
oznaczonej porze zjaw ib się wszyscy trzej: Linabergh jego przyjaciel i dr. C. Lindbergh wręczył
drowi C. skrzynkę zawierającą 50.000 dolarów,
poczem dr. C. oddalił się o jakie 500 kroków od
—ndbergha i jego towarzysza. W pewnej chwili
usłyszeli gwizd. Równocześnie ujrzeli czterech lu
dzi, stojących obok parkanu cmentarnego. Trzech
pizostało w miejscu, czwarty zaś, prawdopodob
nie herszt bandy, przystąpił do wysłannika Lind
bergha. Gdj dr. C. wręczył mu szkatułę z pie
niędzmi „Kidnaper" odezwał się: „W ie pan cc
robić". Rzekłszy to, herszt ulotnił się wraz z trze
ma towarzyszami. W myśl umowy dziecko miało
być pozostawione nazajutrz między godziną Jl a
1 na oznaczonem mie jscu (wysepki u wybrzeży
stanu Massacliussets.
,
NADZIEJA I ROZCZAROW ANIE
Owego wieczoru powrócił Lindbergh do domu
pełen nadziei, że następnego dnia odzyska dzie
cko. O świcie Lindbergh w towarzystwie pułkow
nika Brakenridgea odleciał samolotem aa ozna
czone miejsce na owej wysepce. Dziecka jednak
nie było. Następnego dnia przedsięwziął nowy lot
i lym razem jednak rozczarowanie jego, a zara-
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zem rozpacz, nie miały gram--. Lr. C. puupwnie
zaapelował do Uandytóvr za pośrednictwem „H o
me News". OJ owego apelu jednak minęło wielę
tygodni a dziecka jak nie było, rak nie było.
Nie ulegało wątpliwości, że Lindbergh padł ofiarą oszustwa. To przypuszczenie skłoniło słyn
nego lotnika do ogłoszenia numerów wszystkich
banknotów dolarowych, które wręczył zbrodnia
rzom. Amerykańskie władze bezpieczeństwa po
czyniły natychmiast wszelkie możliwe zastrzeże
nia w bankach całego świata. Być może, że ten
właśnie fakt ujawnienia numerów banknotów,
co mogłoby z chwilą puszczenia ich w kurs do
prowadzić do wykrycia bandy, skłonił złoczyń
ców do strasznej zemety: dziecko zostało zamor
dowane i podrzucone w okolicach willi,
jjk '
' : $ , S A PEŁNuM MORZL
Ostatnie szczegóły tej tragicznej historii poda
ją, że zeznania dca Curtisa rzuciły nowe światło
ra śledztwo w sprawie porwania dziecka Lind*
bergha. Curtis zeznał, że bandyci pertraktowali z
nim stale ,na pokiadzn szkunera t .notorowego
„Gtoucestei", posiadającego silniki Diesla o mocy
235 koni parowych. Szkuner ten krążył zazwyczaj
na wysokości Cap May. Częste wyjazdy Lind
bergha na jachcie tłumaczą się również chęcią i.a
wiązania kontaktu z bandytami. W przedetzim
znalezienia zwłok Curtis znajdował się również
na pokładzie „Glocesteru". Bandyci zachowywali
się jakgdyby nic wiedzieli o śmierci dziecka. W y .
magania ich wzrastały z tygodnia na tydzień. Ostnitnio zażądali 200.009 dolarów. Curtis opuścił
pokład/ „Gloucester", a kiedy przybył do Nowego
Jorku, dowiedział się z dzienników o znalezieniu
zwłok dziecka. !
- -........ ......
.
WyjasmenLa Curtisa sprawiły, że policja na tychmiast przystąpiła dc pościgu za bandytami. Z
portu nowojorskiego wyruszyło na Atlantyk 20
parowców, w tej liczbie 4 policyjne i 16 prywat
nych. Wszystkie zaopatrzono w karabiny maszy
nowe oraz w szyk lustrzelne armatki. Parowce
przetrząsają obecnie wschodnie wybrzeża Stanów
Zjednoczonych i Kanady Jednocześnie wszystkie
rozgłośnie alarmują kapitanaty portów, uy w fa 
zie pojawienia się szkunera „Glocesier" bandytów
schwytano.
■ T ........
Szkuner „Giocester" jest niewielkim statkiem
motorowym. Zajjus paliwa może mu starczyć je 
dynie na krążenie między portami. W ątpliwe jest,
by zdecydował się na ucieczkę na pełne morze.
Jak wynika z rejestru morskiego Lioydu, „Glocfster" był skradziony w pierwszych dniach marca
br. Kapitan zuajauje się w niewoli i poa rygorem
bandytów kieruje szkunercm. Stwierdził to kate gorycz,nie Curtis.
Pościg 20 okrętów za mordercami dziecka Lind
bergha emocjonuje Amerykę do tego stopnia, żc
przed redakcjami dzienników w Nowym Jorki;
wyczekiwały tłumy. Ja! dotychczas, na ślad
„Glocesteru" nie natrafiono.
■ , *
'SENSACYJNY itWROT
W sprawie porwania synka Lindbergha za.
szedł sensacyjny zwrot. Oto Curtis, który mihł z
ramienia Lindb i-gha prowadzić rokowanie z ban
uytami, złożyr w śledzi wie zeznanie przesuwają
ce sprawę na* inne tory. Curtis przyznał się, żt z
rzekomym5 hardydy tami nie miał wcale kontak
tu, wszystkie zaś jego dotychczasowe informacje
są od początku do końca zmyślone. Za rozszerza
nie tych fałszywych im ormacyj i puszczanie ich
w świat otrzymał on wysokie honorarjum od
dwóch amerykańskich koncernów prasowych i
pewnego towarzystwa filmowego. Zeznanie Cur
tisa wywołam olbrzymie wrażenie, był on bo
wiem przyjacielem Lindbergha i uchodził za czło
wieka godnego zaufania. W związku z temi ze
znaniami 20 statków wartowniczych i 100 łodzi
motorowych, które miały szukać rzekomych ban
dytów przebywających, według poprzednich informacyj Curtisa, na morzu u wybrzeży amery
kańskich, zostały wezwane do powrotu.
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Nihilizm byłych ludzi
Praskie „Pravo Lidu", którego interesujące in
formacje o Gorgulowie podawaliśmy na łamach
naszego pisma; pośw.ęcłło oświetleniu psycholo
gicznego podłoża zbrodni Gorgułowa 'zajmujący
artykuł, tern ciekawszy, że Praga, posiada najwię
ksze może w Europie zbiorowisko emigracji ro
syjskiej i n igdzie tak dobrze jak w Pradze nie
można pcznać atmosfery duchowej, w której ta
emigracja żyje.
Artykiuł ten nosi tytuł: „iNihilizni byłych ludzi”
i po p wytoczeniu, obelg na Francję a Fiuropę, któ
re wpisywał do s»wego pamiętnika Gorgułow mio
tając się z wściekłości, że narody europejskie nie
chcą prowadizić wojny z Rosją sowiecką, konklu
duje:
„Tak myślał nietylko Gorgułow. Tak mówi o
Europie cała monarchisty czno-Teakcyjna częśc emignacji rosyjskiej, l a k mówi4 i myślą o Euro
pejczykach wszyscy cj zdeklast wiani arystokraci,
obszarnicy, generałowie, przemysłowcy, bankierzy
Ad., wszyscy ca, którzy patrzą na świat wczoraj
szym oczami z punktu widzenia swojej prze
szłości, którzy nigdy nie przyznają, że ich postę
powanie spowodowało wy buch rewolucji społecz
nej w ich kraju, ale tępo i bezmyślnie obwinia
ją cały świat, że nie chce przelewać ikrwi w obro
nie ich ordynarnie egoistycznych prywatnych in 
teresów. Ich ideałem jest faszyzm, ale fasizyzm ro
syjskiego- typu z sd-lną przyprawą nihilizm u.
N ie jest to jednak n ih ilizm rosyjskich rewolu
cjonistów 60 tych lat ubiegłego .stulecia. Tc jest
m hilizm ordynarny, hiałerjalistyczny, przesiąk
nięty nienaw’scią do wszystkiego i wszystkich, ni

hilizm byłych ludzi i pasożytów osłonięty pddknemi frazesami o narodzie, ojczyźnie i wzniosłych
ideałach. W tt j kwiecistej fraoeologji są mistrza mi„ ałe to tylko piana, pod która nurtuje wście
kłość nad zlamanem życiem, szalony gniew i nie
nawiść dc demokratycznych ideałów Europy, oraz
głęboka pogarda cha całego otoczenia.
Ta część en -gracj rosyjskiej żyje dla siebie,
nigdy nie próbowała zżyć się z rowem środowi
skiem, przystosować się do nowych stosunków i
zrozumieć je. Żyje w zamkniętej atmosferze sweg
oforąKańczej ideologji, z której się rodzi jaduwiły
pesymizm ,i nienawiść".
Uwagi „Pirata Lidu" odnoszą się oczywiście nie
tylko do praskiego śuodowiska emigracyjnego. W
takiej atmosferze duchowej żyje emigracja rosyj
ska w Polsce, w takiej atmosferze lęgną się K o werdy, a dla państwa sąsiadującego z Rosją so
wiecką bezpośrednio tworzą takie zjawiska o wiele
większe niebezpieczeństwo niż dla Czechosłowacji
lub Francji.
*

■
»

*

Z POWODU SPRZEuZNTCH WERSYJ
O GURGULOWIE
Nielada trudności mają organy śledcze w Pa
ryżu z zebraniem autentycznych szczegółów o
przeszłości mordercy prezydenta Doumera.
Spotykają się one np. z dwiema wykluczające mi się wersjami. Według jednej Gorgułow już za
czasów akademickich był znany ze swoich bol
szewickich poglądów. Jedni te czasy akademickie
przenoszą do Rostowa nad Donem* (dokąd został
ewakuowany podczas wojny uniwersytet war
szawski) są tacy, którzy- czynią Gorgułowa przed.
ewiakuacyjnym nawet słuchaczem tegoż uniwer
sytetu a więc studjującym jeszcze w Warszawie;
■ego bolszewizm byłby zatem przedsowieckim.
Są znowu tacy, którzy twierdzą, że morderca
Jałszywie podaje się, za Gorgurowa. gdyż napraw
dę nazywa się Zołotarew — i tylko podstępnie
wszedł w posiadanie papierów Gorgułowa. Praw
dziwy Pawer Gorgułow bowiem zginął w jakiejś
utarczce powstańczej.
Oczywiście i takie sprzeczne wersje dałyby się
pogodzić, gdyby ów Gorgułow samozwańcy studjow-ał był w Warszawie czy Rostowie po zgonie
autentycznego Gorgułowa.
Ale jego studja miały się odbywać przed prze
wrotem bolszewickim w Rosji; tymczasem ów do
mniemany Zotatarew miał się podszyć pod na
zwisko Gorgułowa właśnie w dobie powstawania
władzy sowieckiej.
Z powodzi różnych pogłosek, któremi zasypy
wane jest śledztwo, wybraliśmy te dwie, w któ
rych, być może, odbija się chęć niektórych e m i
grantów rosyjskich prze-dsta wiania mordercy, ja 
ko człowieka - - z gruntu obcego „białej" emigra
cji...
W rzeczywistości organom śledczym może z a 
leżeć praktycznie na tym lub owym szczególe
z przeszłości Gorguftrwa chyiha o tyle tylko, ażeby
ułatwić sobie przegląd ewentualnych wspobu -

M o d n i e myślenie a zachodnia rzeczywistość
„ICK " podaje pod jaskrawym tytułem: „Sen
sacyjne ocenzurowanie dokumentu rządowego"
uwagi „swojego" korespondenta paryskiego p.
Edwarda Ligockiego. Dawniej p. Ligocki zaliczał
się do bardzo prononsowanych endeków, od pew
nego czasu się pizekurjerzył.
Aie nie chodzi nam ta o OoObę korespondenta,
tylko o jego tok rozumowania.
Oto — woła on z oburzeniem — opozycyj na pra
sa francuska ośmieliła się ocenzurować bardzo
Kategorycznie sfoi m ułow any przez ministerstwo
spraw wewnętrznych komunikat, stwierdzający
na podstawie informacyj zasięganych w m^ędzie
bezpieczeństwa w Pradze łączność Gorgułowa z
bolszewikami!
Gdzie mema regulatora w postaci rządowej
cenzury tam bezczelni partyjr\icy.„ woleli sko
rzystać „z pro wokator skich oświadczeń Zbrodnia ■
cza, mieniącego się „ r o s y j s k i m faszystą" i w iel
bicielem Hitlera i Mussoliniego..." A d'b czego?
Bo lego rodzaju „wiadomości Cze źródeł policyj
nych) mogłyby sprawić piw imujące wrażenie (I )
na głosujących'
pan Ligock: to wie, niewątpliwie wiedział też
0 tern — choć nie formułował .ego z taką egzal
tacją — urząd bezpieczeństwa w Paryżu, wiedział
1 szef bezpiaczeńwtwa w P,radzę — i przygotct/ali
ów „piorunujący" materjał a raczej z oośród róż
nych nastręczających się możliwości — tej się
uchwycono. Rząd Tardieu czuł, że tonie, wiięo
mógł j iszczę liczyć, że taka wiadomość Wmnwocm"
pi ^wicowe nastroje.
W rozumowaniu p. Ligockiego znać, mimo iż
przebywa on w Paryżu, wschodniego bałwochwal
cę. Rząd p. Tardieu mógł przedwcześnie ustalać
przynależność partyjną Gorgułowa, a opozycja
powiną? była, jak sołdat carski wysłuchać tego
w pozycji na baczność — „raki (ręce) pc szwam'
i zawołać: „tak 'oczno Wasze prewoschoditielstwo!“
Albo, jeżeli p. Ligocki rozumie, że w państwie
parlamentarnem rząd ma za zauanie wykonywać
funkcje przewidziane ustawami, a nie na mocy
jakichś specjalnych uprawnień inspirować w y 

» laflomosc^ poiitaatfe
NIEDOSZŁY „M AJOW Y PRZE W R Ó T"
W AUSTRALJI
Prasa londyńska donosi z A.usrtvalji, że wykryta
tam spisek faszystowski, zmierzający do wprowa 
dzenia w Australji dyktatury faszystowskiej na
wzór Wtoch. W środę 11 hm. policja dokonała
rewizji w lokalu „Nowej gwardji'' (organizacji fa
szystowskiej) w Sydneyu. (stolicy Nowej Południo
wej W a lji) i dokonał® aresztowań szeregu wybit
nych osobistości.
Materjał znaleziiony podczas rewizji stwierdza
że „Nowa gwaro.ja" planowała „marsz na Ganberrę" (stolica związkowa Australji), aresztowanie
premjera Lyonsa i innych ministrów i ogłoszenie
dyktatury. „Australijskim Mussolinim" miał być
pułkow nik Eryb Campbell, ooseł de pa lamentu
stanowego Nowej Południowej W a lji (jednego z
6 stanów, z których składa się Austrałja).
O bezozemości niedoszłego dyktatora świadczy
fakt, że właśnie w środę — nlie. w ied zą., ze w tej
samej chwili odbywa sie rewizja w lokalu „N o 
wej gwardji" — wniósł ostrą interpelację, prote
stując przeciw dokonanemu w poniedziałek are
sztowaniu 8 „gwardzistów" za pobii je obywateli
i oświadczy ł, że zarzuty przeć w jego barankom
zostały- „sfałszowane przez policję". Otrzymał na
to od przedstawiciela m inisterstwa spraw we
wnętrznych niedwuznaczną odpowiedź. Pułkow
nik GamnibeU jest .notorycznym kłamcą".
Nre była to odpowi esdź lekkomyślna gdyż ze zna
jeziornym w czasie rewizji dokumentów wynika
ło, że ton przyjernniiacizek już zadecydował w ju 
kiem więzieniu zamknie dotychczasowych mini 
strów związkowych i stanów yah i innych przy
wódców partyj gdy obejmie władzę. Tym Brzę

ków — chociaż wTszystko, zdaje się, przemawiać
za tem, iż była to zbrodnia indywidualna, wysnu
ta z mózgu wykolejeńca, który chicał zginąć efeiklownie — kosztem pociągnięcia w grób i osobisto
ści reprezentatywnej.
Ale ongarnom śledczym oprócz względów pra
ktycznych chodzi w takim, niezwykłym wypadku
o wykazanie też swojej sprawności, że nic nie po
zostałe dla nich tajemnicą w owym krwawym
dramacie.

borców-, kiedy — jako produkt istniejącej na
razie większości — spotyka się z opozycją już nie
w miurach parlamentu, lecz na lerenie całego kra
ju w róv-ncj walce o przyszłe włodarstwo pań
stwem — jeżeli to rozumie, a na użytek czytelni
ków kurjerkowych fabrykuje .sensacje" — to do
prawdy aż z Paryża nie potrzeba im tego posy
łać — taką „ amogonkę znajdą na miejscu.
Prasa warszawska podaje w więxszej 'lości de
pesze „Pat-a“ , niż dzienniki małopolskie. Otóż w*
wtorkowych dziennikach wa szawskich widniał*
np. taka depesza PAT z Paryża:
- „Opuszczając gabinet sędziego śledczego pu
łkownik ELizajew, były dowódcę puhcu kawa terji>
w którym służył Gorgułow, oświadczył dzień m
karzom, że Gorgułow na wszystkie pytania, do
tyczące jego studjow, służby wojsKowej i znajo
mości stosunków wojskowych dał mu zupeŁiie
zadawalniające wyjaśnienia, których nie mógłby
wymyślić. Na początku wojny był on na froncie
galicyjskim. Podczas wojuj, domowej naieżał do
oddziałów Denikiua i był pod Komendą generała
Lachowa. . Zadałem mu szereg pytań co do of1
cerów, jałich znał w swcum czasie, odpowiedział
mi również bez błędu. Dodam jeszcze jedno, acz
kolwiek fakt ten nie zmniejsza w moich wozach
winy Gorgułowa, mianowicie Gorgułow oświad
czył mi: ider. wyswobodzenia Rosji od bolszewi
ków za pomocą aktu, któryby wywołał wojnę,
prześladowała mnie od dłuższego czasu. Upijałem
się, aby tę myśl odegnać, zanim udałem się na
miejsce zamacnu wypiłem również kilka kielisz
ków wódki, nie -“dem potem co się stało, zda:*
sobie jednak sprawę, że skazany będę na śmierć'Więc dochodzenia dalej trwają. W ięc „białogwardyjśki" pułkownik rosyjski akceptuje białegwardyjskość
Gorgułowa,
ale , „Kurjerkowi"
względnie jego korespondentowi wystarczał już
ów przedwczesny komunikat, któremu nie dała
w iaiy i miejsca w swej prasie opozycja. I w y ci-j
snęło im to westchnienie: zawsze oenzma istnie
je: jeżeli nie rządowa — to cenzurująca rzad! Tak
sobie tę rzecz wyobiazii, czy tak ją tylko tłuma
czy p. Ligocki,

scierc auutrałijSKim miiała być Ren ima, więzienk
nieużywane obecnie ze wzgiędu na fatalne waruii'
ki higjemczne. — Wszakże odległość „między usta'
mi a brzegiem pucharu' oKazała, się większa ntj
pan jułkownik p.zypu syczał i Austrałja uniki.ę,a
przewrotu majowego.

Z życia robotn czpgc
AW ANTU RbTGZY K IE R O W N IK K O PALNI
. .. N A F T Y W TORAS ZÓWGE
Swegc czasu ogłosiliśmy notatkę o niewiaśej
wem postępowaniu kierownika kopalni ,„Amelja
w Toraszowce p. Tokarskiiego, który stait do
biotników odnosi sie brutalnie, wymyślając im
„chamów", bydląt i barunów Stosunek ten F
uległ poprawie, przeciwnie ostatiiio zachowania s
p. T. wywołuje rozgoryczenie wśród robotników ■
jeśli się osobnik ten i jego postępowanie me zm11'’ "
ni, robotnicy względnie wiaśoiciele gramów wy
ciągną konsekwencje.
Właścicieli terenów formalnie steroryzoiwaI1,<
gdyż mimo kontraktów firma nie wypłaca pak-?'
nych suni za brutta, ozy terenowe, tak że ostatb1
sprawa uparła się o sąd. Podobnież odisizkodoW^'
nia za szkody wyrządzone, oszacowane przez M
misję gminną, nie chce p. Tokarski płacić. b’tO'slj'
je pmzytem dzil.ie metody, że b^z wieazy ktasęk
cieli terenów przewoidzi szyby uzy inny niatei'1.
przez obsiane czy obsadzone pola, a potem 1
wzywa, i post faotum dyktuje kwotę za to.
Talnic są bezradni, tembard1
: licj, że ów Toka*
wymachuje prizytem rękami i nieiaz zabiera si§1
bucna, jak to miało niedawno miejsce nawet w
beanośc" właściciela dr Iglera. który musiał V
jowniczego kierownika poskramiać.
I urząd gminny i obywatele i robotnicy
tego pana doisyć, zbierają obecnie fakty o jega
spoaarcze i niebawem pooadzą je do pub r
wiadomości. Jeśli zaś sam właściciel nie z r ó b ' A
rządku i nie ukróci swawoli p. l'ofcarskiego: z ff j.a
wszystko, aby tego pana usunąć. Porósł w
u nas, choć przedtem nie chodził w swoich y ^
kach, a pożyczki zaciągał u każdej kotu icin?)
zyc. Nie mamy zamiaru wyśmiewać jego ubo
poprzedniego, ale musimy przypomnieć, z15
inniiiai WÓŁ j.rk aielęcrem byt.
f
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Zjazd młodzieży TU R
W Zielone Święta odbyt się w Piotrkowie, w sa
li resursy rzemieślniczej III zjazd młodzieży TUR.
óagaił mrze* odn,lezący Komitetu Centralnego Iow.
• Gariicki, któory powitał gości i uczcił pamięć
^ntaaiych członków organizacja. Dto prezydium
Obrano tow. posła Dubois, tiadiucha (Lw ów ), śoi1Kraków), Bobunównę (Tiotrków). Po wy' i ^ komisyj Zjazdiu, tow. poseł Czapiński w y
głosił referat na temat „Kultura współczesna a
jjjtoc Kii robotni i.za“ . Po południu pierwszego dnia
Arad tow. dr. Euigenia Pragierowa wygłosiła re* tal pt.: „Wailka a młodbiaż". Spu awozdamne z
'^ałalności Centralnego Komitetu organizacji mło
'Zieży TUR /uczył sekrel. L. Gobu, kasovve tow.
erowa, komisji rewizyjnej tow. Ant, Rui in^ Jin. W dy skusj* zabierali głos towarzysze Laos
■T- m yśl), Osiek (Kraików), Hadluuh (L w ów ) i
'» a l
P > zamknięciu, pi< srwszego dnia ohtód uczestnu^ ujazdu udali się pochodem ima boisko sportowe,
§uzie przy świetle poołtpdn* odbyto się odsłonię*e sztandaru Komitetu Centralnego. Tow. Janota
'toni ento delegatów wręczył tow. poałowi Dubois
z a,ndar ul nndowauj przez organizacje miejsooe- Sztandar ten tow. Dubois oddal chorążemu
1 „,tetu Centralnego tow. Niemyskii mu. Nastęjtae o d b y ł s±ę przemarsz z pocbodniami przez
Ciasto, a później wieczornica towiar-zysika. ■
W di-ugim dniu obi ad 'obż adowały komisje i tou
stię dysikiusja nad sprawozdaniem.
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I imakowa, 17 maja.
RUCH PO LITYC ZN Y NA W SI
Powiat nasz pierwszy był w Polsce, który podv tZw- strajk targowy ze względu ,na wygóro|Kne opłaty targowe na produkty rolnicze. Odibył
§ on nie bez wartości na przyszłość. Powiat lianowski należy do powiatów najsilniejszych
"i względem organizacji stronnictwa ludowego.
3 °wifcdziany na drugi dzień Zielonych Świątek
■ >d Święta ludowego i wiec w połączeniu z
Q^więceniem sztandaru zarządu powiatowego,
zapowiedz przybycia kilku posłów z W itcy ^ i Malinowskim na czele zgromadziły niewicuane dotychczas nigdy w Limanowej masy
t/ °pskie. Chłopa przybyli i z okolicznych powia-

Hf | . — * '
iuttiwniwu, U. TltóJACWLUT
pioj;
!k * oajwybitniejsi pizewódcy ludc vi oftL - jechali na uzielenionych i uinai wionych
ł ( ' u" i wozach chłopskich w asyście koniet i
WosIVC?'i l w str€Jach ludowych i przy śpiewie
C taek ludowych i patrjotyctóydh, konwojowa |xjC ‘ ^f7 banderję w setki koni, Posuwanie się
% iv
113 nek w Limanowej trwało dwie go
dvvifi Gałe -niaisteczko wy legło na oglądanie ttie^ jx te g0 widowiska, urządzonego sprawnie i w
Hoja ‘ Jrin porządku. Licznie skonsygnowana po
ło ‘ tochowana po domach, nie miała powodu
W
.r° LZeń. Przedstawiciele wiadzy aa^howyps“ ? '''oprawnie. Nie aresztowano nikogo.
^ lu
na ; y ',ek wtoczyła się nieprzebrana maa’ miejscowy proboszcz ko Łazarski wyd) Płomienną pj zemowę, poczeiu pobłogosmik(jj1c?esttlików. Zrobiło to n a jle p s i wiażeme i
\ ' ’ Księdzu wiele uznania. Po naoożeńs wie
i lek ■ po ceremonji wbijania gwoździ do
"ie
" ludowego zaczęło się publiczne zebra-P C rvnku limanowskim. Na kozłach ustawioh'bto'
am ^nę, z której przemawiali sami
b°Min ■',z'alacze ludowi. Zagaił p. Mamak ze
’ tato rjC®tvO'dniczył więzień brzeski, poseł dr.
\ r.j * Przemawiali posłowie bardzo radykal
ni , ,'® ow o i przekonywująco i byli przedmioJ
owacyj- braw i powiewa iia kapefAv*„' ,na znak glęboł iego uszanowana. Nie o<6j, TEpC ani jeden głos sprzeciwu, wszyscy byli
''
fp d ą i posłuszeństwem władzom stroni
przygrywając czyniły pauzę dla
^
‘ ^*0 brakło i tonów „Czerwonego
klll,mmacJjnyni zebrania było jędrne,
k § ’ głęboko ujęte przemówienie posła W ipojawienie się Witosa na trybunie
°k' '
:> 'stn;t burzę okrzyków pozdrowie
ni ^Isa Ó-W 1 Powiewania kapeluszami. Trwało
^
toinut i trpdno dało się to urpokoić.
W&lą ^ 11n“ s'en'.a- Huragan — trudny do opazywioŁ Niektórzy się rozrzewniają —

Odezwa urzętinikćw przeciw obiince płac
(T elefon em od naszego korespondenta)

Warszawa, 18 maja.
Naczelnv komitet pracowników państwowych,
kolejoiwycn i komunalnych wydał zredagowaną
w ostrym tonie odezwę przeciw zamierzonej ob
niżce płac. Odezwa przypomina, że pracownicy
państwowi ponieśli w ostatnim roku na rzecz
skarbu państwa następujące ofiary: 15 procent
obniżk’ poborów, 20 procent obniżki dodatków
stołecznych i kresowych, podwyższenie podatKU
dochodowego, podwyższenie o 5 procent składki
emerytalnej, straty wskutek zniesienia szczeblo-

wania, utraia najważniejszych świadczeń pomo
cy lekarskiej. Ponadto cdezwa stwierdza że nie
które kaiegorje pracowników kolejowych, wsku
tek licznych ooniżek łącznie z tak z w. święlówkami straciły 40 procent poborów na prowincji,
a 60 procent w Warszawie. W ten sposób pra
cowników państwrowycb obciążono dotychczas su
mą 300 miljonów złotych w przeciągu jednego
roku budżetowego. Poza tern wraz z podniesie
niem składek emerytalnych odjęto pracownikom
państwowym prawo do emerytury wedle pier
wotnych zasad ustawowych.

Zeznania Corgałowa
DJńBEŁ MU PO D SZEPN 4Ł MYŚL MORDERSTWA
Kiryż, Ił? maja. Zapytany pudczas pazesluchinie zdając soLie z tego sprawy, dobył rewolweru
wania przez sędziego śledczego o stosunki finan
i sirzelił trzykrotnie do prezydenta. Na ponowne
zapytanie, dlaczego broń skierował właśnie óo
sowe morderca prezydenta Doumera Goigułow
oświadczył, że podiczas swej praktyki lekarskiej
prezydenta, morderca oświadczył, że sądził, iż
prezydent £toumer kieruje polityką wewnętrzną
w Przerowie w Czechosłowacji zarabiał bardzo
dobrze. Także w Billancourt pod Paryżem zara
i zewnętrzną Francji i nie uczynił przeciw So
biał nieźle. Zapytany przez sędziego, dlaczego za
wietom żadnego kroku, aby uwolnić naród ro
syjski z jxid ich jarzma. W dalszym ciągu Gormordował prezydenta Doumera, który przecież
znany był powszechnie jako dobry człowiek, któ
gułow stauowczo zaprzeczył, jakoby miał współ ■
ry wiele dobrego uczynił dla pi koju, odparł Gorników lun działa'’ z polecenia jakiej organizacji.
guloiw, że prezydenta id er. lyf ił.o war z rządem,
Gdy otwarto jego walizkę, którą złożył na prze
który nie chmar podjąć walki z bolszewimiem.
chowani: na dworcu kolejowym i wydobyto z
Dj abeł podszepuą' mu, że siebie może zabić, kie
niej zieloną "hoiągiewkę organizacji losyjskich
dy zechce, musi jednak najpierw zgładzić prezy
emigrantów, którą Gorgnłow miał zamiar założjć, morderca wybuchł spazmatycznym płaczem
denta Francji. Podszeptem tym został jakgdyby
stororyzowany i pod tym wpływem udał się na
i ze słowami „wszystko stiacone“ ucałował kilka
wystawę książki. Po zwiedzeniu pierwszej sali
krotnie symbo1 niedoszłej organizacji
Tinailajj! się oko w oko z prezydentem republiki i

zwolenia ludu."
,
wrażliwsi. Witos zimno uśmiechnięty, opalony
skwarem słońca po prawie codziennem przebie
„Źąaamy poszanowania prawa, jakie wszyst
ganiu po całjm kraju stoi jak kamienny posąg
kich obowiązuje w państwie. Za winy i pizestępi czeka uspokojenia się tłumów. Wniesiony na stwa nikogo niie ominie zasłużona karą. Mcże coś
rękach na mównicę Gdy daje znał uspokojenia
komuś jakiś czas uchodzić, ale bezkarnie nikomu
zapada cisza, „laik makiem zas'ał“ . Mrowie ludz t i nic nie ujdzk Do-lęgnie lażdego kara i Loska
i lud: ika. Kiedy rozważam „Brześć" przychodzę
kie się ścieśnia, bo każdy chciałby słyszeć Witosa.
Wszystkie okna kamienic napchane po ostatn‘ ą do przekonania, że nie tylko straty ponieśliśmy,
ale i zyski. Nawet twierdzę, że dobrze ,,ię staro,
możliwość wściubien ia gtowy ludzkiej. Witosa
słucha cała Limanowa, mieszczanie nie mieszcza
że on był, bo nas pobudzał do zjednoczenia i pod
nie, żydzi nie żydzi, wszyscy kto żyw, radby uniecił do pomyślenia głębszeso iia co się w Pol
sce zanosi i od czego Polskę uchronić należy. Jesłysoeć „co powie W itos“ . Wreszcie przemówił:
sie&nry stronnictwem w najwyższym stopniu pań.Nie mieliśmy do tego czasu szczęścia do Li
mauowy, ani Limanowa do nas. Dwa lata temu stwotwórerem i narodowem i nigdy przeciwko
państwu nie idziemy, oddajemy bogu, co boskie,
urządziliśmy tu zebranie, a w kilka dn: po nimi
ale „djabłu zwycięzcy* nie mamy nic do odda
zostaliśmy wywiezieni do Brześci i. (W tern m iej
nia. Znamy swe obowiązki i prawa i tych na dro
scu powsiaje owacyjna buiza aa czość więźniów
dze poszanowania ustaw dochodzić będziemy aż
brzeskich). I nie wiem. "zy pc dzisiejszym dniu
do skutku. Obowiązki spełniamy, jak nikt w Na
nie spotka nat coś podobnego. Ale położenie na
rodzie, nie żądając przywilejów i sutego wyna
sze dziś, a przed dwuma laty różni się wielce.
grodzenia, mamy więc zupełne piawo, by lias uDziś każdy uświadomiony chłop, n: l. fagas i nie
ważano za pełnych obywateli i wspołgosjiodarzy
zdrajca stoi w zjednoczonem stronnictwie ludow państwie."
wem i nie wierzę, by znalazł się talki śmiałek od
. W iele ustępów mowy posła Witosa ani stre
ważny, któryby chciał naszej siły popróbować.
szczać nie można — ze względu na cenzurę. Była
Natomiast w ie zę, że nie ma siiy, którabj nam
ona wygłoszona poważnie i bez sztucznych, kra
itałfl radę. (Owacyjne potakiwania i okrzyki na
somówczych błyskotek, ale wrażenie jej przecho
cześć posłów, ludowych). My się dziś nikogo nie
dziło wszelkie pojęcie. Burzliwa owacja była po
boimy, nic nas nie przestraszy i przyjr. lemy k a
dziękowaniem. Kołosalnr wrażenie udzieliło się
żdą walkę jaką nam narzucą. Gay dzisiaj pa
wszystkim.
trzę na te masy chłopskie, na ten zapal i zrozu
Po południu odbyła się w Sowiinach zabawa
mienie o co rzecz, idzie, gdy widzę wasze przy
ludowa przy dźwiękach muzyki Tu młodzież lu
wiązanie do sprawy ludowej, zaufanie do przy
dowa zgotowała posłom gorące przyjęcie i owa
wódców tatowych, ochotę do poszanowani i pra
cję.
B. S.
wa i swobód obywatelskich, gdy widzę waszą
wiarę w Polskę luaową i chęć obrony Jej przed
zgubnemi drogami, po których stąpa „tak zwana
sanacja", ośw iadczam w pełni zrozumienia mych
słów, że możemy nie tylko patrzeć w lepsza przy
szłość kraju, ale w trwałość Jej bytu i niejjodleŚMIERĆ W GZASIE GRY W PIŁKĘ . W Jaro
głości, bo masy ludowe to Polsce gwarantują.
sławiu pooczas gry w piłkę nożną zmarł nagle
Organizacja kadr chtopsł ich postępuje nadspo
26-latini Władysław Dubówy wsucuitek (pęknięcia
dziewanie dobrze, szczególnie na terenie Małopol
tętnicy w szj i.
ski. Nasze zjazdy zgromadza ją już nie setki, lecz
ECHA W OJNY. — Ze Stanisławowa donoszą:
tysiące ludzi i to ludzi nie dających się ani kupić,
Strażnik kolejowy Rezniczuk. chcąc oczvściić chwra
ani zdeprawować. Ludzi zdemoralizowanych i usty rosnące ma lorze pod Bodnarowem, rozpalił opodlonych oddajemy chętnie obozowi „cjabła
gień onolc toru. W miejscu tern znajdował się i
zwycięzcy". U nas dla nich niema miejsca. Pano
czasów wojny granat, który eksplodował, raai»ą<
wie d>pommający się bata na chtopa, w czasie
cięzkc strażniku — W Ponzeczr Nadwómiańwojny apelują do obrony ich mienia przed na
skikn (now. Komar,no) parobek"wydobył z rzek1
jeźdźcą, zmvkają nawet po za granicę krato, ale
chłop w Ojczyźnie pracuje, Ojczyznę ochrania pocisk armatni. Podczas manipulowania pocisl
eksplodował, rozszarpując 4 osobę" i jedną rariąi
swą piersią i w Ojczyźnie za Nią umiera. Kto
ciężko.
.
-i
wierzy w potęgę Ojczyzny musi wierzyć w chło
S P R A W A K RA D ZIE ŻY ZŁOTA N A DWORC1.
pa, bo na nim głównie oprze się gmacb i trwałość
W ZBĄSZYNIU pozostaje dotąd niewyjaśnioną
Rzeczypospolitej. Polska nie będzie się opierać
na służalcach i żałobnikach, ale na luidziach ko mimo dochodzeń, które prowadzi policja wespót
ze strażą graniczną. W dniu 11 bm. aresztowano
chających Ją bezinteresownie i całą niespotwaurzędnika, pełniącego służbę n,a dworcu w Zbą
rzoną i nieshańbior.ą duszą. W ypowiadam y wal
szyniu jako podeptanego w związku z kradzieżą
kę wszelkim nadużyciom i łajdactwom jednostek,
Gzy aresztowanie to doprowadzi do wykrycia
czy klik i nie spoczniemy w w alce, aż nie zaprosprawcy, niewiadomo.
wad; i nas ona do zupełnego zwycięstwa i w y

I hrdju i ze świata
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Evviv<i Matteotti!
DEMONSTR a GJA p r z e c i w

faszystom

(Telefonem od naszego korespondenta) Tarnów, 18 maja.

, Dziś o godz. 8‘30 rano przynyła pociągiem z Kra
kuwa w j rioczka. kombatantów włoskich, por. witana
na dworcu pazez sfery Sanacyjne. Gdy wyaL-ł jaka
opuszczaj i dworzec, zebrany tłttm notoutaiKÓw
przyjął ją okrzykami: „Evviva Maitiootti!" Policja
rozprótzyła demonstrantów, przyozem aresztowa
no tow. di a Adama bZum&kiego, Skwiru la, SzyIłowsKą, Brygów ą, Pawłów ,ciza, Duszę, Kuiesę i
Lewiiego, których pod silną eskwią głów.iemi uldcami miasta odprowadzono do aresztu. Pod wra
żuiieou demonsWoji wycieczka zaiuecnaka zwie
dzanie miasta d udała się samochodami na zwie
dzenie Moście w asystencji policyjnej.
W przyjęciu delegacji nie brała odział żadna
oakiesłra kolejowa, jednak gdy raiu, członkowie
orkiestry proybyłi dto lokalu po inintrumemty, za
stali szafy do«zciZfta’f opróżnione przez niezna
nych sprawców. "■
|
Dziś w noty nieznani sprawcy na rumach i na
afiszach, lozlepionych przez , arząa miasta i w zy
wających lud do powitania wycieczki faszystów,
wymalowali napisy: „Evviva Matteotti 1“ Policja
afisze zdarła a napisy aa murach zamalowała. .
Wycieczka faszj stowska odjechała z Tarnowu
o goidz. 4‘15. Na dworzec wpuszczono tylko legjonistów, strzelców i harcerzy'. Seperatkę robotniczą
odistawiono na tor I, zdała od pociągu, któ,ym
mieli jechać faszyści. Wieczorem aresztowanych
zwolniono z wyjątkiem Duszy, Lewiego i Erazimu&a Zygmunta, aresztowanego popołudniu.

TELEGRAMY
UTW ORZENIE P O W IA T Ó W MIEJSKICH
Warszaw i, 18 maja (.teł. wł.) Dzisiejszy Dzien
nik ustaw ogłasza rozporządzenie Rady ministrów
w sprawie utworzenia powiatów miejskich. Na
mocy tegc rozporządzenia szereg miast utworzy
powiaty miejskie dla celów administracji pań
stwowej. Rozporządzen ip wcho dzi w życie z dniem
ogłoszenia. Wśród tych miast znajdują się taikże
Kraków i Lwow.
K IER O W N IC TW O BUDOWY KOLEI
KRAKÓ W —MIECHÓW
Waaszawa, 18 maja ('tek wł.j W ostatnim
Dzienniku urzędowym ministerstwa komunikacji
ukazało s,ę rozporządzenie ministra Kuhna w
sprawie, ustanowienia kierownictwa budowy ko
lei KTaków- -Miechów. Kierownictwo Ludowy bę
dzie przy dyrekcji kolei państwowych w Krako^
wie i podlegać bodzie bezpośrednio dyrektorowi.
ZAMĄCH N A ZARCBRI GÓRNIKÓW
Wai szara. 18 maja (tel. wł.) Z dniem 1 czerw
ca wygasa umowa zDiomwa w górnictwie weglowem na Górnym Śląsku. Jak donosi PAT, umo
wa zostanie przedłużania automatycznie do 1
września b. r., natomiast pizedstawłciełe właści
cieli kopam przesłali związkom górniczym nowy
projekt warunków od 1 września. Projekt ten
przewiduje zmniejszenie deputatu . węglowego,
skrócenie urlopów i obniżkę płacy za godziny
nadliczbowe.
JAłiKRAW E SKUTKI KRYZYSU
SA MOBÓJST W A I BANKRUCTW A
..'“zszawa, 18 maja (tel. w ł.) Dziś przedpoladniem na ul. Radzymińskiej 81 popełnił samobój
stwo wystrzałem z rewolweru 57-letni Tadeusz
Muszyński, właściciel apteki. Denat pozostawił
lat. z którego wyniKa. że powodem samobójstwa
jest zła sytuacja materjalna.
Dziś zrana pod pociąg jadący z Łochowa do
Warszawy rzucił się młody mężczyzna. Wedle
znalezionych przy nim dokumentów jest to A n 
drzej Markowicz, rzemieślnik Przypuszczalny po
wód samobójstwa: ,roski materjalne.
Warszawa, 18 maja (tel. wł.) W I kwartale br.
ogłoszono 186 upadłości, z tego w województwach
centralnych 120, we wschodnich 3, w ząchudnich
44, w południowych 19.
N O W A POSADA
NADZW YCZAJNY KOMISARZ DO W A L K I
Z EPIDEMJAMI
Warszawa. 18 maja (tel. wl.) Ogłoszone zosta
ło rozporządzenie Rady ministrów, powołujące do
życia urząd nadzwyczajnego komisarza do walki
z epidemjami na czas od 1 stycznia ( ! ) do 31 gru
dnia br. Wykonanie tego rozporządzenia powie
rzone zo-dału ministrowi spraw wewnętrznych.

not oświadczył, że spłaty niemieckie z tytułu od
SKARGA KS. PSZCZYŃSKIEGO
szkodowań wojennych mogą uleć redukcji tylko
DO TRYBUNAŁU MIĘDZYNARODOWEGO
wtedy, jeśli Stany Zjednoczone i Anglja zgodzą
Genewa, 18 maja. Na dzisiejszerr posiedzeniu
się na obniżenie długów wojennych. Co się tyczy,
Rady Ligi Narodów delegat niemiecki Lr. W elsprawy drugiej, to partja radykame -społeczna uczek zawiadomił Radę, źe rząd niemiecki wniósł
zaieżnia kwestję rozbrojenia od kwestji bezpi*
do Międzynarodowego Trybunału w Hadze skar
czerstwa międzynarodowego. Obniżenie lub ogrs
gę przeciw rządowi polskiemu w sprawie księc i
niczenie zbrojeń może być dokonane tylko stop"
Pszczyńskiego, który, zdaniem rządu memiecKiego, jako przywódca mniejszość’ niemieckiej na mowo, w miarę wzrostu bezpieczeństwa i pod o*
pieką Ligi Narodów, która powinna posiadać ar
Górnym Śląsku, od szeregu lat szykanowany jest
mię międzynarodową, wyposażoną w nowoczesną
pi zez władze polskie, a przeaewszystkiem obar
broń."
Zaopatrując ten wywiad swoim komenta
czany jest nadmiernenr podatkami. — Zdaniem
rzem, „Daily Hearald" oświadcza, że Herriot zdra
rządu niemieckiego i ząd polski stale unikał polu
dził socjalistów, przy pomocy których zdoby
bownego załatwieni? tej kwestji, uważając ją za
zwycięstwo
wyborcze i prroszedł ze swojemi po
sprawę osobistą ks. Pszczyńskiego, podczas gdy
glądami aa stroną Tardizo
••
■
jest to sprawa dotycząca ochrony mniejszości na
rodowej. '
'■
~
'
MAGDONALD W YZD R O W IAŁ
- H agi, 18 maja. Rząd niemiecki wniósł dzi* do
Londyn 1 18 maja, Stan zdrowia MaelX,naIdil
Międzynarodowego Trybunatu skargę przeciw po operacji ocznej poprawił s*ę ao tego stopni®’
rządowi polskiemu w sprawie księcia Pszczyń
ze ^puść i dziś klinikę j. wyjedzie na 4-tygodniowy
skiego Skaiga opiera się na art. 65, 67 i 68 ukła
urlop wypoczynkowy do Lossiomouth w Szkoęw
du górnośląskiego z roku !92z.
\
PRZESZŁO 100 O FIAR POŻARU DKRĘTl
B YŁY PREMJER — DO KRÓ MINAŁU
Paryż, 18 maja. Farowce angielskie „ComracKowno, 18 maja. Najwyższy sąd litewski ska
to r ", i „Mahsud" przywiozły wczoraj do Ad®-1
zał byłegi premjem, i ministra skarmi Petrulisa
254 rozbitków parowca francuskiego „ueorg0
na 2 laia ciężkiego więzienia, 90 tysięcy litów
Phińppai z któ^ch 18 jest ciężko rannych. V °'
gi żywny i pozbawienie praw obywatelskich. ...
za 1em parowiec francuski „Andre Lebon" wi<^do Dżibuti 425 ocalonych, zabranych z pokład^
OGRANICZENIE D E W IZO W E W RUMUNJI
Rukare^zą 18 maja. Ogłoszona została uchwała parowca ‘„Sowieekaja Neft", wobec czeg^ bffle
jecizcae wiadomeści o łosie około 150 osób. Wy-,
rady ministrów w sprawie ograniczeń dewizo
rażana jest nadzieja, że część zaginionych zostać
wych. Wecne lego rozporządzenia obrót dewiza
la wyratowana pi zez łodzi* rybackie, lub statk*
mi i zagranicznemu papierami wa. rościowem.1mo
nie posiadające radjotelegrafu, które nie rao$1
że być dokonywany wyłącznie za pośrednictwem
dotąd
zawiadomić władz port >wych o wyratowa
Banku Narodowego. Równocześnie zakazany zo
niu r ozbitKow. Sądzą, że liczba osób, kłóre ponio
stał wywóz walut i dewiz zag anicznych. Obco
sły śmierć podczas tej straszne, katastrofy okrf
krajowcy mogą dowolnie dysponować swojemi
depozytami bankowemi.
ł towe, nie przekroczy setK
PhZED śM lE R TN Y LIS T KREUGERA
bzlouliolm, 18 maja. Jeder z dzienników
szwedzkich donosi, że przed popełnieniem same bćjstwa wysłar Kreuger do swego najbliższego
współpracownika list, w którym m. in. pisze: „P o
pełniłem. tyle najrozuiaitszycli nadużyć, że sądzę,
iż będzie to najlepszem rozwiązaniem dla wszyst.
kich zamieszanych w te sprawy Lisi kończy się
słowami: "„Bądźcie zdrowi i dziękujcie Rogu, że
się tak skończyło".
'
" ’
KONFERENCJA ROZBROJENIOWA
Genewa, 18 maja. Poraź pierwszy cebraia się
dziś specjalna komisja konferencji rozbrojenio
wej, która zajmie się problemem wojny chemicz
nej i baktei jologicznej. Wychodząc z założenia,
że podczas dotychczasowej debaty na konferen
cji rozbrojeniowej wszyscy mówcy wypowiedzie
li się za zniesieniem tego rodzaju broni, komisja
postanowiła odstąpić od dyskusji i natychmiast
przystąpić do obrad rzeczowych, celem ustalenia
tych gatunków broni chemicznej i bakterjologioznej, ktÓTa miałaby ulec zakazowi. — Wezwano
wszystkich członków, aby do piątku przedłożyli
komisji konkretne wnioski w tej sprawie.
Genewa, 18 maja. Komisja lotnicza konferencji
rozbrojeniowej podjęła dziś dyskusję nad kwesiją
rozbrojenia w powietrzu. Delegaci państw Małej
Ententy postawili wniosek o umiędzynarodowie
nie lotnictwa cywilnego, ponieważ w razie wojny
samoloty cywilne mogłyby być użyte do celów
wojskowych. Delegat niemiecki w dłuższym w y
wodzie pominął zupełnie kwesiję lotnictwa cy
wilnego, występując jedynie z żądaniom zniesie
nia lotnictwa wojskowego
B Y LI ŻOŁNIERZE FRONTOW I
ZA ROZBROJENIEM
Paryż, 18 maja. : Na kongresie francuskiego
związku byłych żołnierzy frontowych i inwali
dów wojennych w Dijon przyjęta została wczoraj
rezolucja wyrażająca nadzieję, że konferencja
rozbrojeniowa w możliwie krótkim czasie dopro
wadzi do ogólnego porozumienia na zasadach na
stępujących: 1) obniżenie zbrojeń narodowych
będzie jirzeprowadzon. powszechnie i równocze
śnie, oraz i-ocDaane bęuzie najściślejszej kontroli;
2) lotnictwo cywilne i inne siły zbrojne oddane
zostaną do dyspozycji L igi Narodów w celu utworzenia oolicji międzyna,odowej, której zada
niem byłoby zapob egać napaściom i tłumić
wszelkie ataki zbrojne; 3) etatu t L ig i Narodów
wyposażonej w siłę zbrojną oparty będzie na zasaidzn: uszanowania traktatów pokojow ych i pra wa międzynarodowego.
1 ■
W Y W IA D HERRIOTA
i Iiondyn, 18 maja. „Daily Herald" przynosi dziś
wywiad swego korespondenta paryskiego z przy
wódcą radykałów społecznych, przypuszczalnym
premjerera francuskim, Herrioteir w sprawie
konferencji lozańskiej i konferencji rozbrojenio
wej. Nawiązując dc konferencji lozańskiej Her-

STAN W Y J Ą T K O W Y W IND JACH
Londyn, . 18 m aja Ze względu na ogłoszeń^
przez wiadze bryty jskie w Iadjach stanu w y ią
kowiegu dzisiejsi a noc minęła w Bombaju sp°
kojnie. Wedle oficjalnego komunikatu pod*a&ai r
statui :h czterech dni w walkach religijnych bh
dusko-mahometańsKich zostało ogółem 88 os®
zabitych, a 850 rann ych ..................
"
v X Z Y JEDEN Z BANDYTÓW , KTÓRZY
P O R W A LI DZIECKO LINDBERGHA?
Londyn, 18 maja. Wedle niepotwierdzonych^
azcze wiadomość: z Nowego Jorku aresztów®1^
w Brooklynie pewnego osobnika, który przywr
się, iż brał uidziaf w uprowadzeniu ózńttka U*1-v ,
beigha. Sprawa przedstawia się \nasicpuj?^'
W Brooklynie aresztowała policja wczoraj
czói niejakiego Franka Parzycha za złośliwe
rzucenie żony, Po sprowadzeniu go na policje y
rzych oświadczył, że j&>t jednym - tych 7 « p
czyzn, którzy wykradli dziecko Lindncgna.
dał on opis. jak dokonano wykradzenia i ośwt^C
czył, że podczas wynoszenia dziecka z s. , 2^
po drabinie dziecko upadło na z im ię i
cżyło sie. Gdy odjechano autem khfe J J y,
trów od wihi. Lindbergna zauważono, że d żi< ^
nie żyje. Trupa ukryli w zaroślacn M’al on ^
nież wskazać nazwiska innych wspólndtkó'? *
cja podjęła eneigicżne śledztwo celem ust?
czy zeznania Piirzyche są prawdziwe
I ondyn, 18 maja. Wedle doniesień z
Jorku, aresztowany wczoraj w Brooklynie F
Parzych odwołał swoje zeznania w sprawie u ^ ,
wadzenia i śmierci dziecka I mdnergua, rVV
dząc, że zeznania te były jego wymysłem

Znawca rycerskich iredyc,
f
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obszarniczo-kresowego
„Słę*»
9,
'Redaktor-------------------------------o ..
.
Mackiewicz, goni za o-yginamością. A
ci wszyscy, którzy z a b ija li gł.s w -prawie - J #
nia — po tajemniczej śmierci Bołó vki — I &pje
wiag o Brześciu w yiazili zdanie, źe oy to "
cechowany nie pietyzmem dlań. lecz gn
niem jegc woli (sam bowiem za ży aa i
dowal sie m - ich opublikowanie) oś w i a d c z ^ ^
„Jak koń rycerski w rynsztunku poJ
kroczący za. trumną, tak laibard ej
^
najosiuzej potępiany artykuł najeży w ^o'
a ..mną L wtedy właśnie przybierze ^ c P
stać Kwiatów j a s k r a wych w kolo- w,
^'
właśnie, z których żołnierzom pleść tr
grzebowe w ;anki“ . _ _
;
.Powstał jaskrawy wieniec — nie
nę
t
Ale, czy od-iecz, dana Kostkowi -Bie”nac
atak na uwięzionych należały do czyno _ ^ ^
skich — o tem musiał zwątpić sam 1 0 rIlj flf
publicysta, dla którego wyprawi do dra ^
była
onieśmielającem,' izuy
iżby J^n
V* iziei ,
pyta niczem oniesimeiajHccm,
z U
dnia
dzień, z miesiąca nna
H IU na UŁ/lClł,
u miedąc, 9
z aktualności, aż wreszcie zaskoczył® &
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zynobuwia„Pelikan
f j
kosutuje

Z działalność] Galicyjskiej kasy Oszczędności we Lwowie
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słynny nożyk do golenia reklam owy próbny ' *

który przewyższa wszystkie wy/oby w tej dziedzl
• — Pełna gwarancja za bezkonkurencyjną jakość,
' > "yłączna sprzedaż słynnych nożyków „S A L F E R S "
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h D t i l J A
WIELKI:
f-wartek, godz. h : „F.aust" z Gołębiowskim.
Piątek, godz. 7‘30. „K rzyczcie Chiny",
jj Jtota, godz. 7‘30: „K rzyczcie Chiny",
"Gdzieta, godz. 3‘30: „Czarne Ghetto" (ceny popuJjtne).
Niedziela, godz. 7‘30: „K rzyczcie Chiny".
T£ATR R O Z M A ITO Ś C I:
^zwarte,K, godz. 8: „hau-hau“ .
-dek, godz. 8: „Hau-haiu".
-obota, gotte. 8: -,Hau hau“
Niedziela, godz. d‘30: ,JVtfodość saum-i".
'■edziela, godz. 8: „riau-hau .

— OOO —
| 11 IT R W IE LK I, Dziś i następnych dni o godzinie
•p0® wieczorem w dalszym ciągu reportaż Sergiusza
tet'jdkowa ,w dziewięciu ogniwach pod tył. „K rzyczChiny". Żadna sztuka w obecnym sezonie nie była
atrakcją- jak właśnie „K rzyczcie Chiny". Podczas
s ^ j e r y i -wczorajszego przedstawienia sala była
0
„^'ZeLnie 'zapełniona od parteru ....
iaiż „
po ostami oaiitoon.
.
.» U k ę - ^ inscenizował tiajlepszy reżyser yolski, Leon
Hi®
Mer. Dekoractje Andrzeja Pronaszki. R zecz dzieje
'w Przełomoiwem życiu naroidu amńisudego, motnen-

y
1 czasie rewolucji Kuomiinitąngiu w r, 1924 -1025.
$k'e*y WlC'-Ł-e^'ll*’ed 'do nabycia w Kasach Teatrów Miej
:n W piątek 20 tom. „Krzyczcie Chiny".

HtiM IA R IE P Ł A
^SKANDAL w c e r k w i p r a w o s ł a w n e j
^
^O W IE . „N ow yj Czas" doniósł, że lwowski
sta ^ 0sławay proboszcz protorej Sapiha, na pod 5fa ' ° sadowego wyrobu warszawskiego prawoj
^ego komsystorza, pozbawiony został urzędu
0rt ja z zakazem odprawoania nabożeństw,
Idn. '2exu odbyć ma pokutę w Pocaajowie. Jak
ł, n
wymieniony dziennik, na Sapihę wpłynęw-^ e skarg, zarzucających mu uarue tajemnicy spowiedzi, szerzenie oszczerstw,
t °^blń'ó rozporządzanie majątkiem cerkiewl j 1 ‘ W. W toku przeprowadzonego śledztwa otnj. . a się również dość niejasna przeszłość pro]ir?
a mianowicie kilkakrotna zmiana reUgji,
t,ity*®0*® z grecko-katolicyzmu na prawosławie i
'bie, pi zyczem ostatnie swe przejście na
tef^.^yztn — zataił przed prawosławną władzą
Pomimo wyroku Sapiha nie opuszcza
tbj
l’ żędu i wraz z kilku oddanymi sobie łudźtlą . bknął cerkiew na klucz nie dopuszczając
wy7na,(' zoneg° na jego miejsce księdza.
^ śwan* w w ' e^ ‘:tn tygodniu ani w cza
^ wielkanocnych nie odbywały się naboSpr W lwowskiej cerkwi prawosławnej,
tyj j
powyższa w sferach ukraińskich i ro
ty, cJa Lwowa stanowi niezwykła sensację.
! a dru? 2 Y N jó S Ł DZIEŃ. Poza pogodą, która
^ tią ^'eH° dnia Świąt Zielonych zainstalowała
°
^
e i smutnęm. „dai^ta j“ zwiastującun
plac w najbliższej przyszłości, a bemc J ""kkszem spaupery zawianiu społeczeństwa
dzień v cizorajszy nie przyniósł, Smutek
gy • i żal dla rodziny Eisenifeld Mairji (Sitroa w ziamifainze sa mobójczyiu napiła się
Ną 0> 'l denaturowanego.
d * ZACHOROW AŁ ma ulicy Chorąższozy"
^ 5cWtski Włodz. z Klepairowa. Powód wyI^Ą j (lp 1 osłabienie.
3*n
Potorylesowi Leiboiwi (Lesizcjzyńżł. J skradziono ze strychu bieliznę wartości
tijio% isi’ ■0l^cc;k,i'eig ° Juijama schwytlamo na kra,;a (ŻróS 186)°^ 2 W° 211 daiworskiego Stanisław;

Dnia 14 bom. odtbyło się doroczne zgromadzenie
członków Towarzystwa Galicyjskiej Kasy Oszczę
dności, zasiużonej instytucji, istniejącej już 88 lat.
Zgromadzenie zagaił przewodniczący wydz^łu
GKO ar. Brzeski, który wskazał między innemi,
że dzięki ostrożnej gospodarce kryzys pomimo sil
nego pogłębienia się nie zaołał zachwiać jej pod
stawami. Na skutek zeszłorocznych bankructw
szeregu banków zagranicznych, publiczność za
częła masowo wycofywać wkładai, co poraź pier
wszy wpłynęło na zmniejszenie się wkładów osz
czędnościowych, ale okres ten przetrwała Kasa
zwycięsko, f omimo, że czasy są nie dobre i że
końca kryzysu nie widać, GKO kredytu -nie za
mknęła i udziela go w dalszym ciągu, przedewszysikiem ną cele inwestycyjne.
Po odczytaniu pizez sekretarza dyrekcji dra
Bobowskiego protokołu z ostatniego zgromadze
nia, sen. Decykiewiez imieniem komisji rew izyj
nej złożył sprawozdanie z działalności GKO za
rok ubiegły.
Ze sprawozdania tego dow idujemy się, — że
wkładki w roku 1931 wynosiły blisko 44 m iljonów złotych, co w porównaniu w roku 1930 sta
nowił ubytek o 6 mif jonów zł. Stosunkowo nie
wielki ten ubytek świadczj mimo wszystko o
wieikiem zaufaniu, jakiem cieszy się GKO wśród
najszerszych warstw. W caągu roku 1931 zała
twiono 92073 stron, -to jest przeciętnie 300 stron
ZAM ACHY SAMOBÓJCZE. Genia Witmain w
zamiarze samobójczym zażyła większą ilość jody
ny, zaś na cmentarzu Łyczakowskim nieznanego
maziwisKa młodzieniec z powodu maiku pracy tar
gnął się na swe życie] zażywając 4 pastylki subiimaitiu,
ARESZTO W ANO kilkunastu osobników za włó
częgostwo i kradzieże, oraz Loeweimsohna Jbzeta
(Tkacka 1) za sprzedaż metalowych przedmiotów
jako Złote Bazyłemu Senkowisfciemiu Józefa Kar
pa osaidiono w areszt ach za ud orze nie kamieniem
w głowę numerowego Koryły Piolia, zajętego na
dworcu głównym.
W Y D A L IŁ SIĘ z łomu 12-ietmi Stefan Daniło
(Bonifratrów 14) i dotychczas nie wrócił.
OSZUSTWO. Wtzouaj dokonano aresztowania
znanego Kupca Horowitza Hermana (Pod Dębem
2), nod zarzutem oszustwa w wysokości 3 łysięcy
złotych na szkoda Grassa Daw:ia ęKotlanska 14).
ZAM KNIĘCIE ULlO. Z dniem dzisiejszym zam
knięte zostają dla ruchu kołowego uilice; Kadecka
i Stryjska. Ruch odbywać się będzie ul. Kozielmicką i Kor jem Wóleoklem.

W niedziele 15 maja zmarł w Stanisławowie
jeaen z tych „starycb" towarzyszy, który od naj
młodszych lat, poświęciwszy się pracy społecznej
I . uchowi robotniczemu, pozostał mu wierny do
śmierci.
Tow. Stanisław Kliś emtr. funikcjonarjusz ko
lejowy, urodzony w roku 1886, był przez sze.eg
lat prezesem koła ZZ K w Stanisławowie, sekretarzum okręg. ZZK w Stanisławowie, sekretarzem
OKR PPS, seibr. Raidy kłaisowyicb Związków Za
wodowych i czSłonikieni Zaiządiu TU R -a w Sianil ławo wie, częsuo ‘też o pnzejawach życia tych organjzacy j pisywał liczne i dobre artykuły do pism
partyijnyn h i mwadowyUb Pracm.ni t cichy i nie
goniący za Laurami. Podczas wojny światowej,
pnasto moskirawską okupację aresztowany, jako „za
kładinłk" bvł przez szereg miesięcy więziony, aż
szczęśliwie udało mu się zbiec.
Postać niepospolitych zauet, prawy i nieskazitel
ny Jego charakter zjednywał mu otaczających Go
współtowarzyszy pracy, przytem będąc bandBc
czuły na ludzką niedolę, spiesz-ył z radą i pomocą
tym wszystkim, którzy do Niego się zwnarntłi. Po
zostaw i po sobie szczery żal.
Ghoroba. jaka, przez szereg ’at Go ckręozyłó a
ostatnio nrzed r.zema miesiącami zwał"' a na łoże
'boleści, : prawiła- dż już więcej się nie jrodniósl.
Zmanł — jak każdy robotnik — na chorobę prołetar jaetką w sile wieku.
Gześć pamięci zacnego Towarzysza, wiernego
bojownika w walce o dobro i przyszłość klasy
pracującej, dzielnego szermierza socjalizmu.

dziennie. Książeczek oszczędnościowych (w dola
rach > złotych) było cazem i04728. — Przeciętna
kwota wkładki wynosi 417 złotych, co wskazuje,
że przeważna część wkradek pochodzi z drobnych
oszczędności. W ciągu roku 1931 zeskontow-ano
105947 sztuk na sumę 107,757.928 złotych, portfel
wekslowy z Końcem roau 1931 wymusił 28,904.683
złotych. Czysiy zysk GKO za roku 1931 wynosił
524.922 złotych. Fundusz rezerwowy w ciągu ro
ku 1931 wzrósł o Kwotę 781.501 i wynosił w dniu
31 grudnia 1931 roku 4,711.007 złotych
Po dyskusji uchwalono dyrekcji i wydziałowi
GKO absolutorjum z czynności i rachunków za
rok 1931. Sprawa roadziani datków -na cele do
broczynne i ugółnie pożyteczne z zysku za rok
1931 wywołała dłuższą dyskusję. W ydział GKO
proponował z czystego zyski przeznaczyć na
wspomniane cele kwotę 102.000 złotych, a resztę
przelać ao funduszu rezerwowego kasy. W dys
kusji domagano się powiększenia zasiłków na ro
żne instytucje. Dyrektor Bobiecki wyjaśnił, że w
lym roku zasiłk5 zostały zmniejszone, a niektóre
mstyłucje zostały z konieczność, pominięte, a to
ze względu na to, że na sam tyłku ucmiitet woje
wódzki óla bezrobotnych przeznaczono z zysków
basy 50.000 złotych. W rezultacie uchwalono pod
wyższyć duiKi na powyższe cele o kwotę 8,70'' zł.,
czyli, że razem przeznaczono na to 110.700 zł
Na tern obrady zamknięto.

| Władysław M i s k i
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dyrekfor gimnazjum X I we Lwowie zmarł ubie
głe; -soboty, a śmierć zaskoczyła, go wśród pracy
pedagog5 znej, której z lakiem, oddań'eon sir por
święcał. Pedagog, wychowawca w najlepszem i
najdosłowniejiszem tego słowa znaczeniu, wzór o!l»wiązbowośoi, człowiek zasad i charakteru. Mi
mo zmiany stosunków, jakie w ostatnich latach,
zwłaszcza w szKołnktwiie, miały miejsce i mirno
musowogo jorzyistoTowywania się do nich nauczy ■
cietstwa, Zmarły ani swych pedagmginczuych, ani
politycznych pogiadów inie pc idał rewizji, ofim owane mu stano\;i.;ko wizytatora prędki narzucił,
aby pozostać wśród młodzieży jako kierownik za kładi naukowego, jako organizator kolonij waka
cyjnych, członek zarządu Uniwersytetu Ludowe
go i doradca w jego oświatowej pracy. Zmarły był
członkiem PPS i pozostał j pj wiernym do końca
pracowitego życia.
Trumy publiczność wzięiyr udział w pogrzeb;-,
oddając hola Jego pracy i jasługom.
Gześć Jego pomięci!

Ksiądz ukrairski
OSKARŻONY O ZDRADĘ STANU
W pierwszym dniu rozprawy zeznawali jorawie
wyłącznie fun-kcjumarjusze poheji 'państwowej, a
także starosta rauzieonowsKi Mich a-lsiki i ref .rendarz tegoż suarostwa Hołófko Wszyscy oi świad
kowie potwierdzali x aogół tezy aktu oskarżenia.
Oprócz nich zeznawała kraw czyni z Radzi echową
Zotj-a Ma-rkiw, k Lórą z powodu sprzeczność' w jej
zeianaariach na wn iasek prokuratora oddano do dy
spozycji sędziego śledczego.
Na yczorajszej liozpr awie zeznawali ś wiadlcc wie obrony, przeważnie księża i włościanie z po
wiatu radzieohowskiego. \\ przxiwieńs-wic do
wczorajszych św'adkóiv. wyd; ją oni obwinionym u
jak najlepsze świadectwo i kategorycznie zaprze
czali, jakoby jego jwizemówienia miały jarciekoi wiek cechy podiounzające
KO M U NIKATY
K O M I^ L T P P S D Z IE L N IC Y Z IE L O N A — Ł Y C Z A K Ó W

Zebranie dtziś w e czwartak o eo-dzinie 7 wieczorem (uil
Zietona 7).
U N IW E R S \ T E T L U D O W Y I T U R - L W Ó W . P osie
dzenie zarządu odbędzie się w piątek 20 hm. o rodzi
nie 19. W obec ważności spraw, będących na porządku
dziennym, obecność wszystkich członków zarządu konieozna.
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ku tuję itymyi nożyk do jjoknia reldamowy próbny
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Lctóry przewyzsza wszystkie wyrc
w -ej dziedzi
nie. — Pełna g ./arnn< a za b szlconkurencyjną jaKość.
Wyłączna sprzedaż słym ycb nożyków „SALLERS"
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Stręczenie * nierządu
W iliam Menaeżycki. syn, Frointa i Sary, liczący
tał tó, pocni dzi z Warszawy, Leoz przez długie la
ła przebywai w Ameryce, gdizdLe uzyskał nawet
obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. Podobno
trudnił się tam handlem tampam, eleklrycz.aemi,
leoz z niewiadomych przyczyn wrócił do kraju ii tu
zaczął uprawiać rzemiosło, które go naprowadziło
na ławę oskarżonych,
Wczoraj Mendeżydki odpowiadał pazed Tryhuojdcuu karnym pod przewodidctwem so. Tertila za
sikęczeaffle do nierządu.
Aiendeżyek, graso vał w Warszawie, zawadM
o przemyśl, wreszcie przytrzymainy został we Lw<o
wie Akt oska, żenią zarzuca itru, że z chęci zysku
sprowadził na drogę nierządu Rolę B. i powuerzc ną jego opiece młodą dziewczynę Rózię L., której
przedstawił się, że jest „kuzynem" jej matki.
Różu l .. uwierzyła jego zapewnieniom, że w A meryce anajd^e lepsze warunku pracy i że szyb
d e j uiiożna tam dojść do majątku i wybrała się
..w drogę. I,eoz Amei yka daleko a Lwów blisko. W e
Lwowie zmuszał Mendeżycki obie swTe ofiary do
uprawiania uiierządiu, czerpiąc z tego źródła dla
siebie doctiudy.
Oskarżał prok. Minasowioz, bronił adw. di.
W eiss.'

(

REPERTUAR

Teatr Rozmaitości: „ H A U -H A U ", komedp
• w 4 aktach Hodgesa i Percy wala.

CHEMEk A . „Cygańskie romanse".
G R A zY N A „Tajem nice sekretarki" i „M ilczący wróg ■

Sztuczka, zaciekawiająca przez to, że w niej
pierwiastek sensacyjny zg^amiie wpłat: s.ę w ty
powo angielską atmosferę „home‘u“ , domowego
ogniska. Na korzyść jej powiedzieć trzeba, że sen
sacja jest tułaj] właściwie tyrno tłem nśi którem
występuje świetna w charakterystyce sylwetka
poczciwego zrzędy, wiecznie warczącego staruszka,
■nazywanego dis tej przyczyny „Hau-hau". Napaci
rabunkowy bandyty gentlemana, skradziony dia
ment, kamelja owinięta włosem kobaecynu, która
Zdradza sprawcę — wszystko to dałoby tylko szeleg bezwartościowych rfektow z azóedziny krymi
mai i styki, gdyby wśród tego nie poruszał cię, nie
działał nieoceniony „Hau-hau“ . I dzięki niemu,
mimo dramatycznych powikłań, podtrzymujący ch
fabułę sztuki, całość nie traci pogodnego a nawet
wesołego nastroju.
1
- Komedyjkę tę widzieliśmy przed kilku laty.
gdzie postać tytułową kreował z niez/ó wnaną cha
rakterystyczno komLzną plastyką ówczesny dy
rektor „Teatru Małego", p. Ozami/wska, uwydat
niając silniej niż p. Zniicz r leszkodliy ą łmpulsywmość starego „flau-haiu". Stonowana w ekspre
sji k eacj- p. Znicza była jednak wr .swoim rodzą ju aosfconała, o czem świadczyła nieustanna we
sołość na widowni. Obok niej wymienić należy bar
dzo dobrze postawione role charakterystyczne pp.
Guttnera i RerShiego. P. Sirac-hocki .nie czut się
w swoim żywiole, p. Krzemieński niepotrzebnie
angażuje swe siły artystyczne w rolach, które mu
zupełnie nie odpowiadają.
A. ĆufikowskU
PAMIĘTAJCIE

O

FUNDUSZU ? PRASOWYM*

K O PE R N IK : „Dr. JekyM 1 m.r. Hyide£, oraz ostetinte zda®'
cie zamordowanego prezydenta Francji. L E W : „Chain" według paw. E. Orzeszkowej.
M A R YSIE Ń K A ,-Dr. Jekyll i mr. Hy,d'e", oraz ostatoF
zdjęcie żarnordowanego pi-Szydienta Francji.
M IR A Ż: „Pokusy E u iop y" i ^Lilianlca jako dzikuska*;
O AXA: „Pieśń o Atamanie".
P A Ł A C E : .JCobieta i s zp ie g ',
P A N : „P i obudzenie się kobiety", oiaZ „Zuzda Sató0"
ionistka".
P A S A Ż : „Tajemnica ^okoiu Nr, 13" i „Szlakiem hańby •
PR O M IE Ń . „Upadły Anioł".
SŁO NCE: ,jPobvmafcter Tagieaew"
S T Y L O W Y . „Vlasta Burian i iMarlena Diefnich"Ś W IT : „Król walca".
' ' .......
UCIECHA: „Gw-aździst: eskaułra".

t ó lc h ritiaiowuth
» Wozliów b/incInniKli

mmmm
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RAD JO LW O W SKIE
Czwartek 19 mań
l'l-46: Przegląd prasy polskiej. 11.58: Sygnał ozas1'hejnał z w ieży Maniackiej w Krakowie. — 12.15: -f i0
zmienić, a co (poprawić". 12.36: Koncert szkolmy z F^’ ’
harmonii warszawskiej. 14.45: Gramofon- 15.05: Kon*11'
nik,at gospodarczy i giełda pieniężna z Wanszawy, h-ć.
Odczyt z W arszaw y. 15.60: Program dla dzieci, i 6-2^
Lekcja franouskiego z .W arszawy (kurs średni). 16^®'
U tw ory Griega na fortepian. 17j00: Gramofon i
■rerum11. 17.10: ,Sandoniiersikie‘‘. 17.3b Ko,ncer,t siohstó^
18.60: Rczimaiitosci. T9.15: Komuniikat rolniczy. 19.2®'
„Nowicjat iemi.isowy". 19.40: Gramofon. 19.45: D /i^
nik iiadiiowy. 20.00: Fdjaton: ,J>u&ia okrętu". 20 j 1 _
Muzyka ieicka. 3135: Słuchowisko z W ilna: jJańb^2 1
jeszcze Gasztołdowa żona ‘. 22.00: Dodatek do dzieńL
ka radtowege. 22.10: Rew ia z „M orskiego Oka" 23-'5'
Muzyka taneczna.

Tclnfon 95-97,
Ceny ściśle fabryczne.

w y św ie tla egzotyczny film s t n s a
cyjny z dżungli afrykańskich, p, t.

„ K U > L K O N G A **
Oj skonała gra artystów oraz r adzwyczaj emocjonująca
. akcja filmu jest bez zarzutu.

Zdolnych zastępców losowych

LWÓW, U L KOPERNIKA $

Kto chce iyć

w ładnie uradzonych minszitaniuh
mech kupi MEBLF, na raty u firmy

„SILESIA” , Lwów, ul. Brajerowska 3.

W alne Zgromadzenie
Ludowego Spółdzielczego Towarzystwa Wydawoiczego
^póldizietni z ograniczoną odpowiedzialnością
odpędzie sie w .-““dlzlefę <toiia 29 mań 1932 noku o god: bue 10 i ęzećpotudlniem, w lokalu przty ul. Sy rt,iskhsj L. 21
z naisitępującym puisądkiem dziennym;

PRZEPUKLINĘ III
u mężczyzn kobiet i dzieci usuwa zapomocą
wynalezionych, patentowanych swoich uh uduży

r n E i u c n A .Y w ó w . Gródecka i |
Firma ts. najstarsza w Państwie uzysKała za
swoją 66-letnią pracę dia dobra 'udzkoścl złote
medale, dyplomy i mnóstwo pochwał w krajn
i zagranicą.

,

1) Odczytanie protokółu z ostatniego Walnegc Z®rom adzenia.
KSu
2} Sprawozdanie Zarządu i przedłożenie bilansu za
rok 1931
3). Sprawozdanie komisji rewizyjnej : zatwierd-enie
bilardu za rok 1931.
4) WMosek na .pokrycie strąć z roku 1931
5) Wnioski.
AT razie brata kompletu oobędzde saę dru.gte Walne
Zgromadizerk o godzinie 11 ' przedpołudniem w tym
samym lokata i z tym samym porządkiem dziennym,
a uchwały aa menu powzięte, mają moc- obowiązującą
bez wiz/g.lęau -na ilość obecnyer..

___________________________ RAPA NADZORCZA.
W

a ln e

Z g r c N ir e d z e it ie

tzłonnow Kasy Zaliczkowe stow, zarej. z ogr. poręką w likwidacji
w W itk o w ie Now'j m
odbędzie się w Witkowie Nowym w domu r- Meiselesa >
dnia 30. V. 1932 roku o godzinie 1 w południe
Matera eo
.
Łóżka ielqati6
Sintkl do łóżek

LĘŹAKI

.

.

.
.
.

Zł,
Zł. 16’- Zł. 24*--

. .

. .9 50

.
.

W yroby k o s z y k a r s k i e — k i l i m y

Ludwik Hegeuuss, Lwów, Halieka 5, lei 30-32.
Filja: Kopernika 11, tel. 26-09.

U

M r»LL I SPRZĘTY

ZAiNiM zakupisz MEBLE, przyjdź . przekonasz i i1?1,
takowe oitrzytras: najtan.ej u H ESZELELa, LWc
KOPLtćNIK.1. 2X Rć nl. W rddów skiji. — Firu*. jj,
sprzeuaje na raty długoterminowe-, a to na a w"
MEBLE wszelkiego rodzaju po cenach konknrenrt^
nyoh i ściśle gotówkowych. - -

1 poszukuje pow ażn a "Irma.
Najwyższa prowizja, zaliczki ewentuaiuie fixum Zgłoszenia
do adminislracj: „DZIENNIKA LUDOWEGO" listownie pod

.Zdolni zastępcy".

poleca

_

O f i Ł O S Z E n I.A
FABRYCZNY SKŁAD

ml

K IN LW O W SK ICH

A P O L .O : „Taka słoana dziewczyna jak ty " z
Ondirą.
•
- *-*w; ■■ C AŚINO : J^iew.inna grzesznica".

z następującym porządkiem dziennym:
1) Sprawozdanie likwi. 1 forów z czynności i rachunków
: :ałego okresu likwidacji i udzielenie im absolutorjum.
2) Wykreślenie lirmy z rejinitru.
3) Licytacja pozostałych, weksli.
4} Wnioski członków.
W razie brak a statutem przewidzianej ilości członków,
Walus Zgr. m/>dzenie ouoędzie się tero samego dnia
o godzinie 4 po południu bez wzg.ędu nn ilość obecnych.

IV. S iga l.

M e iiie łw

NIE W YR ZU C A JC IE SW O IC H W ENIĘD ZY. k - ip ^
" tandetę sklepową, lecz v prost w źi Vdle. Fi,ma ^
KER, wytwórnia mebli i tapicemia. Leona Sapiehy . .
poieca swe u yroby suszone na wiasne,
i pierwszorzęduegc gatunku. Sypiainie. Jadalnie, ^
łomy. PoKOje męskie, urządzenia kuchenne.
But alki. Krzesła, Tapczany i wozelide inne we -le
nowszych w zorów po cenacl bardzo niskich «
godnych spłatach — Uwagal Każa> kup .ja c ^ .^
izysta po roku z 1 ezptattteśp odnowienia mebli, o
ga na lirme SANDKBR. Leon: Sapiehy 34

I

iid iP N O I S P R Z E D A !

n

M A G A Z ćN PO Ś C IE LI R. Drżała, L w ó w , Chora
N i. 5, polecą kołdry wełniane ńiż za 75 a?., mat
z włosiem? za 100 złotych. T ow ar pi w w
Pod względem jakości, iłów irież pr; erahL*r
. po 5 z ło ty c L m ałeract po 7 złotycr-

WYTWÓRN.A FfiRANEKi ,‘tar oraz najntrwezycbJy/i
. HletowscL, R. HAFTKA J. K‘ “>er.iiki. 17, Ł tHy
146 -56, poleca sw oje w yrob y na^ariej too na KSfctft
i na1 najdog-.r bjszych w a rm a a c h . Flramfl hfaiyW;
;:od zJ. 26.5l. U W AG A- O glądanie wcn>rAw n L y l' jjs
: zuie do icupna.
‘__________ ^
__________________ - —''*1

WAŻNF DLA P. T.

ł ,£7TNIKÓW I PODROŻEJ
K u fry, w alizy, teczki na akta, plecaki oraz f e jo1
teczki szkolne. W s ze lk ie napraw y w alizek,
■rebek damskich po n a jaizszych cenach noleca
' nuje MARGULJES, W y tw ó rn ia k u fró w i walizek, ^ tjf
; G ródecka 68. — U w aga: Specjalność walizki
dla P. T . agentów podróżujących, j , u
'',u

adaiy'

P a n to flu , meszty płócienne i skórzane, **n
r.
trypcle knajpowskie 1 t. p., obuwie fkórs?1'0* .j#
i/odue, mocne i tanie poleca i wykonuje *“

Fabryka pantofli we Lwowie
• -g,
WRONOWSKA L. 4.
T e le fo n J " ^ ^

““ ’

i

GŁUCHOTĘ, szum, cieknięcie uszów uileczai(n -'^it^ l ‘>
oie be^płaitnu pouczające! broszury AidresLiszki.
ai-■
_

Redaktor odjjpwiedzialny; Marjan Porczak. —■D ukarnta Ludowa w Krakowie pod zarz. Ignacego Winiarskiego.

