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„ D z ie li k o b ie t
TOWARZYSZE I TOWARZYSZKI?
W niedzielę 12 czerwca obchodzić będzie
klasa robotnicza ra. Lwów a Dzień Kobiet, uro
czystość związaną z propagandą żądań robot
niczych i haseł socjalistycznych wśród matek,
żon i sióstr i córek proletariatu. .
Wzywamy przeto wszystkich, by jak najprzybyli na

któie odbędzie się w tym dniu o godz. 10‘30
Przedpołudniem w lokalu przy ui Rutowskiego 23 II p.
Na porządku dziennym: przemówienia, po
za tern bogaty program artystyczny.
Popołudniu o godz. 3 wszyscy znaleźć się
'Powinni na boisku RKS (przy ui. Gródeckiej,
dojazd tramwajem 8), gdzie odbędizie się
POKAZ ROBOTNICZEGO SPORTU
KOBIECEGO
oraz
WIELKA ZABAWA LUDOWA
przy współudziale omiesny.
OKR PPS we Lwowie.

FABRYCZNY SKŁAD
ŁGZEK METALOWYCH
i W OZUOW DZIECJrirJt CH

WOiKOWYlKI

Lwów, ulica Kopernika 5,— Teieffcu 95-97.
! Ceny

ScISIe f a b r y c z n e .

S au acyh sy TisrBt-tiib

Z niesamowitym wprost rozmachem rozpo
częła sanacje budowę liujl iKOiejowej Kraków—
Miechów. Pamiętamy wrzask radosnej prasy,
gorączkową pracę komitetu, rekordową ilość
posiedzeń. Pamiętamy szumne deklamacje,
śkłudki, uchwały „rady pobocznej" w Krako
wie, napuszone mowy w Sejmie i t. d. i t. d
Wlasnemi siłami rozpoczęła sanacja tę bor
dowę. Bez pomocy zagranicznych kapitali
stów. Dla wykazania tężyzny sanacyjnego na
rodu. Dla zatkania gęby partyjmiotwu, które
oniemiało z podziwu...
Dziś budowa tej. kuilei jest już ukończona.
<yxxx)000pppn000c*xxxxxxxxxł0000000090 Wybudowano nawet pomnik, który., ukorono
wał dzieło i ma potomnym świadczyć dowod
nie o wielkość! twórców kolei. Warto zonacizyć
ten pomnik. Słoi on wprawdzie przy końcu
wybudowanej linji kolejowej, ale jest tak wiel
ki, że gdy ktoś stanie na początku tej linji ko
Z triumfem głoszą pisma sanacyjne: p wi j lejowej, to go gołem okien, zobaczyć może.
oepremjer Zawadzki miał rację, niema strachu
Czyż nie wpadniemy w zachwyt? Czy jest
0 zwiększenie się deficytu, tetmlbard/fej, że za
na świecie gdzie tak, pomnik? Zaraz, zaraz!
rządzenia oszczędnościowe — redukcja płac Nie pomnik jest za duży, tylko linja kolejowa
'Urzędniczych — zaczęła działać dopiero od jest nieco za krótka Gdyby artykuły prasy
1 czerwca. To też z wielkim aplombeiin dono
sanacyjnej o budowie tej linji kolejowej ktoś
szą, że deficyt za maj wynosi „tylko" 14‘6 mi ułożył w jednym szeregu, z pewnością pokry
lionów zł. Nic to, że w kwietniu deficyt obli łyby tor. „Linja kolejowa Kraków— Miechów"
czono tyłku na 4 miljony, naturalnie po wii
me bawem wszystkiego może... 500 metrów!
ozeniiu do dochodów pożyczonych w Banku
Óosiowme! Bez przesady i opozycyjnej zło
Poiiskłtti 30 milionów zł. Gdyby nawet pójść na
śliwości.
^ sztuczkę rachunkowa, to w każdym razie
Ułożono tor, wysypano szutrem tylko wsia
deficyt za maj byłby o 20 nTiłjanów mniejszy,
a w rzeczywistości jest o 10 młilj, wyższy od
kwietniowego. Skąd więc ten powód do rado cież zubożenie społeczeństwa, a temsamem
wi, do twierdzenia, że wszystko jest w po kurczenie się dochodów7 państwowych robi
rządku?
wciąż nowe postępy i niema widioików, aby
Jak mało jest powodów do tetgo nakazanego w najbliższych miesiącach ten „naturalny roz
Optymizmu, wykaże następujące zestawienie;
wój" został zahamowany.
| Dochody w maju 1931 wynosiły 199‘6 mi
Wypadki wskazują jednak, że ten optymizm
W ó w , Zaś w maju br. 175'3 miljony, czjii że niebardiao zgadza się z rzecz37wistośc ą, jeżeli
v' przeciągu roku spadły o 24‘3 mitjonów.
— co jest ogolnym przedmiotem rozmów i
Jeszcze gorzej przedstawia się porównanie trosk — mówi się o nowych oszczędnościach,
thędzy kwietniem 1931 (dochody 229 milio wciągając w ich zakres nawet ponowną re
mów) a kwietniem br. (dochody 165 milionów), dukcję płac. Co buwieim pomoże najsilniejszy
^tem zmniejszenie o 64 miljony — 28%,
nacisk w kierunku wydobycia podatków bez
Wydatki w 'tyirn okresie uległy, jak wiatiopośrednich, kiedy pośrednie w związku z wciąż
‘do, znacznemu spadkowi dzięki obniżce płac zmniejszającą się konsumeją spadają, a głów
^ niaju 1931, spadły jeszcze silniej w związku
nie zmniejszają się dochody / monopolów. A tu
7 redukcją w czerwcu br., a mimo tego spadku
rząd nie ma żadnej możności wydobycia więk^"'datków deficyt ciągle jest.
szycn dorhodow; nie ma jeszcze ustawy zmu
Do znaczy, mówią, deficyt 14 milionowy?
szającej do picia wódki i palenia tytoniu, wia
'deko jeszcze do wyliczonego przez otDozy- domo zas, że monopole są stosem pacierzowym
7? deficytu 300-miljon., gdyby nawet przy- dochodów państwowych.
- D że następne miesiące nie będą lepsze. Skąd
Jak bieda, to — do konferencji. Donieśliśmy
a'nak ta pewność, że nie będą gorsze? Przewczoraj, że ma się odbyć ponowna konferencja

„Tylko" 14 rtiiljpfów
deficytu

dać na lokomotywę... 500 : metrów kawaler
sklej jatzdy, a porem z nasypu... Sanacyjny tor...
Kto ciekaw, może zobaczy. Sądzimy, że w
najbliższą niedzielę . wyŁuorą się Krakowianie
tłumnie, abyr „ obejrzeć sanacyjną kolej.' Nie
stracą dużo czasu. „Linja kolejowa Kraików^
Miechów" zapisała się widocznie do Towarzy
stwa miłośników Krakowa, bo za Kraków:, mc
wyszła.' Cała wycieczka od' dwiorca towaro
wego w . Krakowie ho pomnika sanacyjnej
chwały potrwa 10 minut.
A pomnik warto zobaczyć! Kosztotwaii za
pewne tyle, co cała „linja kolejowa Kraków —
Miechów". A co najdziwniejsze, że na tym po
mniki niema żadnej „c. figury", żadnej wogók
postaci. Nie do uwierzenia! Odnosi się wraże
nie, że ten przyziemny, ciężki pomnik na pust
kowiu, przy uciętym nasypie kolejowymi, opo
dal długiego białego murm, to nie symbol twór
czości i radości życia, ale grobowiec.
Grobowiec sanacyjnej blagi...
...Sanacja dziś wiedzie Polskę po takim u
ciętym torze Daremnie rozwazmi nawowują do
skierowania na inny tor, daremnie wskazują na
przepaść otwierającą się... Maszynista wierzy,
że pojedzie choćby nawet szyn pod pociągiem
zabrakło... Niech jedzie. Jaknajiprędizej. Zdąży
my dość wcześnie odczepić wagony...
LXiOOOOCXXXXXXXXXXXXX>OCXXXX>jOOCXXXXXX>

TOWARZYSZE! TOWARZYSZKI'
ROZPOWSZECHNIAJCIE SWOJ DZIENNIKI

b. premjerów. Dziś pogłoski te znajdują po
twierdzenie z tym dodatkiem, że inicjatywa nie
wyszła od p. prezydenta Rzpśiitej a od p. pre
miera Prys.ora. To są nie wchodzące w rachu
bę subtelność,; można raczej być zadowolony
z inicjatywy p. prennjera, gdyż byłaby ona
przekonywującym dowodem, że położenie jest
aż tak złe, że się ucieka do tak:ego bądźoobądiż
niezwykłegu źródła, jakiem jest kontynuowanie
tych, z ta-Kiem zdziwieniem przez opinję przy
jętych konferencyij Istotnie, nadzwyczajna sy
tuacja wymaga nadzwyczajnych środków, a te
takij jest, świadczą choćby ostatnie cyfry bu
dżetowe. Jeżeli deficyt 14-miljonowy uważa
się za drobnostkę, którą można jednym palcem
usunąć, to doprawdy niewiadomo już, jaki' mu
siałby być deficyt, aby „ojcowie narodu" — za
tafoch uważa się sanacja — zaczęb się niepo
koić. W rzeczywistości nawet silnie sie nie
pokoją, ale nie mają odwągi przyznać się dc
tego, oo w następstwie ich gospodarki już się
stało i co jeszcze stać się może.
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W k a ; id r d z ie d z in ie p o g o rs ze n ie
Stało się juz zwyczajem, że co miesiąc przed
stawiamy ogólne położenie gospodarcze na pod
stawie sprawozdania Banku gospodarstwa krajo
wego, instytucji państwowej, która jako najza
sobniejsza w kapitały trzyma rękę na pulsie życia
gospodarczego. Spiawozdania te nie ograniczają
się do u jęcia samej działalności banku, lecz oają
obraz ogólnego położenia, naturalnie w lapidar
nych słowach. Ile jednak mieści się w nich treści
i to treści oskarżającej pod adresem tych czynni
ków, które to położenie zawiniły i nic nie lOOią,
aby je zmienić!
Mamy przed sobą to sprawozdanie jako „Prze
gląd miesięczny' z maja br., zawierające w osob
nym rozdziale omówienie położenia gospodarcze
go Polski w kwietniu br. Minęło juz wprawdzie
od tego czasu blisko 6 tygodni, jednakie każdy
wie, że w tym okresie położenie — jak zobaczy
my, ciężkie w kwietniu — nie polepszyło się ani
w maju, ani w początkach czerwca. Czytamy lam
wzmianki o rożnych gałęziach wytwórczości, han
dlu i t. d. — każda nastrojona na ten sam mino
rowy ton.
Zaczniemy od rolnictwa, jako — tak się mówi
— ośrodka naszego życia gospodarczego. W kwie
tniu, jak wiadomo, nastąpiła podwyżka cen zboża
i bydła. Mimo to
— zwyżkowy ruch cen produktów rolniezycti
nie przyniósł większej uigi rolnictwu.
Przekonujemy się o tem codziennie, np. ostat
nio na alarmach prasy, że w samem b. Królestwie
3000 majątków ziemskich zostaje wystawionych
na licytację z porwodu zalegania ze spłatą rat hi
potecznych'. Czytamy też codziennie o już doko
nanych i jeszcze zamierzonych akcjach rządu dla
rolnictwa — rezuliat jednak jest zawsze ten sam:
rolnictwo stoi'przed bankructwem.
A jak stoi z ruchem przemysłowym? Sprawo
zdanie przechodzi po kolei wszystkie ważniejsze
gałęzie i stwierdza:
— produkcja górniczo-hutniczo zmalała,
— spadek wydobycia węgla,
-j- wytwórczość przemysłu naftowego obniżyła

się.
zatrudnienie but żelaznych i cynkowych by
ło znacznie niższe niż przed rokiem,

odbije w pierwszym rzędzie na robotnikach, którzy stracą pracę, zaś zakład ten w trzech czwar
tych będzie nieczynny, co zmniejszy dochod Pań
stwa w podatkach.
Wciąż pisze się i mówi na rozmaitych konfe
rencjach o konieczności przetrwania tego cięż
kiego kryzysu, wciąż się uczy łudzi cierpliwości
a tymczasem czyniki decydujące swoją polityk?
robią wręcz co innego, pomijają przemysł krajo
wy, oddając zamówienia obcemu przemysłowi
•
Wilhelm Toipiinek.

— stan zatrudnienia zakładów metalowo-przetwórozycl) nie poprawił się,
— przebieg sezonu letniego w sprzedaży wyro
bów włókienniczych był dotąd małe pomyślny, .
— zatrudnienie tartaków było o połowę mniej ■
sze niż przed rokiem,
— wskutek ograniczonego ruchu budowlanego
i zaniechania inwestycyj przemysł ceramiczny
pizystąpił tylko częściowo do produkcji; znaczny
spadek zbytu notują również cementownie, wa
pienniki i huty szklane,
— położenie handlu nie doznało jioprawy wo
Wiadomość, pjdana onegdaj przez „Polonię", ż«
bec stale malejących obrotów i złej wypłacalności
sprawców obrzucenia jajami prof. Bartla nie na
klienteli.
Możnabj tę litanję jeszcze przedłużyć, ale po ’ leży szukać wśród młodzieży akademickiej i że
fakt ten nie ma żadnego związku ze sprawą du
wyższe cytaty chyba wystarczą na charakterysty
kę: wszędzie jest nietylko zle, ale jest i gorzej niż błońską, znajduje coraz silniejsze potwierdzenie.
było.
■* Wszystkie cdłamy młodzieży akademickiej odże
gnują się wszelkiego współdziałania w tej „jajko
Wobec tego wymierania ruchu przemysłowuwej" akcji, dla opinji publicznej było tez pewn?
handłowego następuje też kurczenie się obrotu
niespodzianą łączenie prof. Bartla z represjami "
pieniężnego. Charakterystyczne pod tym wzglę
LHibdanacn, gdyż prof. Bartel nie zajmujr obecnie
dem jest zmniejszenie się — tak można to nazwać
— inflacji wekslowej, dlaczego?
\ żadnego stanowiska wśród władz politechniki, nie
jest wcale profesorem na wydziale rolniczym i w
— operacje kredytowe banków zmniejszyły się
owym momencie był zajęty raczej konferencjami
wskutek słabej podaży weksli, ponieważ... prze
•b. premierów, aniżeli bieżąoemi kłopotam' uczeilmmysł i handel dążą do zawierania transakcji w y
Że „jajkowy" atak miał raczej związek z widoka
łącznie gotówkowych.
mi
powrotu prof Bartla do czynnego życia poli
Stąd można rozumieć „radość" pism sanacyj
tycznego odrazu się narzucało. Komu na przeszko
nych, że protesty wekslowe zmalaiy; naturalnie,
dzeniu w tej odmianie zależało, w formie jajecz
niema dużo weksb jest mniej protestów — wprost
nicy na ubraniu profesora dał temu wyraz.
przeciwny powód: nie do radości a do żalu, że na
Podobno dochodzenia, zarządzone w poszuki
wet weksel przestaje być „pieniądzem obroto
waniu sprawców, natanęły się na ślady tego poli
wym1'.
tycznego nastawienia sprawców i na tem utknęły
Sprawozdanie zajmuje się też atauiem bezrobo
A szkoda, bo podobno „źródło jajczane" b:je aż w
cia j stwierdza, że w kwietniu bezrobocie wpraw
Warszawie, około osobistości, mających specjalna
dzie spadło, ale
1 osobiste powudy do porachunków z prof. Barl— jest to zwykły w tym okresie spadek sezo
lem.
nowy.
Jeżeli tak jest, sprawcy putzasitaną nieznanymi
jak zwykły jesl ten spadek wynika z lego, że
spadek objawia się prawie wyłącznie w grupie
robotników nieukwalifikowanych i pracowników
budowlanych — a zatem w przemyśle stan bezronoda nie uległ poprawie. Zresztą nietylko my, ale
i z innych stron podnoszono, że to zmniejszenie
się liczby bezrobotnych może być raczej wyni •
kiem wylueślenia ich z rejestru po wyczerpaniu
WOBEC OGRANICZEŃ SPRZEDAŻY WALUl
przepisanej liczby tygodni zasiłkowych.
Związek bankierów, ao ktorego należą właśc*
ciele domów bankowych i kantorów wymiany
rozesłał wczo”aj swoim czionkom okólnik w spra
wie zapoczątkowanej przez Bank Polski oraJ
związek banków akcji niesprzedawama walut za
granicznych i złota.
i ■
Oicólnik zaleca przedewszystkiem n’esp.zedawanie złota,, pozostawia natomiast swoim człon
| ka .tocznia gdańska, a wygląda to tak, jak gdyby
kom zuipełną swobodę w sprzedaży dolarów i wJj
robiono podarki dla siedizuDy hitleryzmu.
lut zagranicznych. Kursy złota mają tendencji
Nie lal zbyt dawno, bo w dniu 24 maja bt
zwyżkową, robi się transakcje dolarami złottrń
przybyłe dla Warszawy pięć dużych wagonów
Po 9 -0b
ii
..i.,
tramwajowych (nowe typy), które wykonano w
Gdańsku, ale podobno niezbyt się one nadają do
komunikacji w Warszawie. Krępująca umowa,
zawarta z Gdańskiem, doprowadza do tego, że sa
„Ilustrowany Kurjer Codzienny" nędz ie
morządy są zmuszone zamawiać potrzeone m a
jeszcze jeden nroces, wytoczony mu przez Polsk
szyny w Gdańsku, chociaż mogłybj być one w y
Komitet Roku Polarnego, którego staraniem wy
konanemu nas. Zachodziły takie wypacjjki, że sa
ruszy w najbliższych dniach polsaa ekspedycji
morządy otrzymywały maszynę zamówioną w
polarna. Uczeni, wchodzący w skład komitetu, po
Gdańsku, na której znajdowały się tabliczki firm
czuli się obrażeni ostrą napaścią pisma, które zanhmiecidcn, co niezbicie dowodzi, że Gdiańsik dła
kwesljonowaio ich kwalifikacje naukowe i pod
wi się naisizemi zamówieniami i załatwia je gdzie
dało ostrej krytyce zarówno samą myśl wysiania
indziej, a w kraju przemysł stale się feuićzi
Gdańsk i liłlerowski stale i świadomie sabotuje polskiej ekspedycji polarnej, jak i jej wykunaWców.
wszelką współpracę guspudarczą z Polską i w n i .
g*odę za to stocznia otrzymuje od nas zamówie
nia na około 30 miljonów złotych rocznie. Dzięki
tylko naszym zamówieniom stocznia robi „złote
i rteresy". Gdyby za tę tamą sumę wydano zamó
wienia do naszych fabryk wagonów i parowozów,
to przyczyniłoby się to do wielkiego ożywienia
przemysłu, i ci beznadziejnie o. zetkujący bezrobot
Czytamy w „Piaście";
>
ni otrzymaliby wreszcie pracę. Nadszedł najwyż
W Dunaiowie na rzece Złotej Lipie wybudowa
szy czas, b) skończyć z tą nierozumną polityką,
w /dziai powiatowy most którego budowa trwał*1
rujnującą nieiyiko przemysł, ale i całe społeczeń
2 lata.
stwo..
.i
W Przemyślanach na rzece Gniłej Lipie rozP0'
Nie na tem koniec; bo dokonywuje się jeszcze
częlo w roku 193r, a obecnie kończy się budo"'®
hinych posunięć, których nikt absolutnie zrozu
mostu żelazo-betonowego, który jeszcze dia ruch*1
mieć nie może. Jedna z firm krajowych wniosła
kołowego nie został otwarty.
do min. komunikacji ofertę na wykonanie pale
Na obydwóch tych mostach wystawiono już że
nisk do różnych panowozow, nie żądając zapłaty
lazne tablice z napisem; „Most im Marszałka Pj*•
w pieniądzach, ale zamówienie to godzono się
sudskiego — wybudowano staraniem i za czasó"
wykonać za szmelc (stare paleniska), by tylko
p. starosty grodzkiego inżyniera Zamorskiegofabrykę utrzymać w ruchu i robotników zatrud
Roboty wykonała firma Kafar". Obie le tabl*cr
nić.
mają kosztować po 150 zł., razem 300 zł., natir
Umowa prawie że doszła do skutku, ale po pew
raluie z podatkowych pieniędzy.
.
nym czasie powstał spór o cenę za starą miedź,
Widocznie dlatego mosty chrzci się naZwiską1*1
i to spór drobnostkowy, a skutkiem tego zamó
p. Piłsudskiego, by utrwalić w pamięci przej<
wienia nie wydam®. Wstrzymanie zamówienia na
dżających, że pizcz most szło się do władź/-r No
runkach naprawdę dogodnych — ujemnie się
tak, ale ile to mostów wylewy już pozrywały'

Nieznani sprawcy!

Domy bankowe
i kantory -ymiany

Kogo rujnuje ta swoista
polityka gospodarcza?
Fabryki wagonów i parowozów blisko od trzech
lat przechodzą baidzo ciężki kryzys z powodu
braku dostatecznej ilości zamówień. Skutkiem te
go właśnie wydalono kilka tysięcy ludzi. •którzy
dotąd beznadziejnie wyczekują na powrót do pra
cy.
Wytwórczość fabryk wagonów i parowozów
ściśle jest związana z innemi gałęziami przemy
słu, jak; buty żelaza, cały przemysł przetwórczy,
odlewnie i t. p., i jeżeli fabryki środkow komuni
kacji cierpią na brak zamówień, to tak samo i te
gałęzie przemysłu odczuwają te same braki; u nas
ujawinio się ito baidzo wyraźnie.
Pizy butach żelaza w Królewskiej Hucie i Lau
rze były czynne oddziały remontu wagonów, któ
re zatrudniały poważną ilość robotników, lecz i te
od pewnego czasu prawie że nie są czynne. Unie
ruchomienie tych warsztatów pracy pociąga za
sobą takie same konsekwencje w stosunku do in
nych gałęzi przemysłu, jak na to wskaza,Jśmy
pi zy fabrykach środków komunikacyjnych.
ł uty żelaza w obecnych warunkach skazane są
wyłącznie na wewnętrzną konsumeję, gdyż ceny
eksportowe żelaza, blachy i t. p. są tak niskie, że
nie pokrywają już nawet kosztów własnych.
W kraju szaleje bezrobocie, które doprowadza
do leigo, ze ludzie, wycieńczeni głodem, padają na
ulicach lub tc-ż zrozpaczeni swą nędzą, popełniają
samoUójslwa, zabijając nieraz całe rodziny — a
tymczasem zamówienia z kraju „uciekają” dio
doicizind gdańskiej. Dotąd obowiązuje umowa ze
stocznia Gdańską, zawarta przez rząd w r. 1928,
że pierwszeństwo przy wszelkiego rodzaju prze
targach w instytucjach państwowych, pólpaństwowycli i komunalnych ma właśnie stocznia
gdańska. Podobno umowa la jesl w ten sposób
zredagowana, że stocznia nie musi czynić zbyt
wielb ich zabiegów, by zamówieniu otrzymać, ale
do najniższej oferty firmy polskiej doda je się 5%
i jeżeli sloczi ła „zechce", — (o zamówienie otrzy
ma. Chociaż robocizna u nas jest znacznie tańsza,
i le zamówienia mogłyby być u nas wykonane,
to jednak łabryki zamyka się, a tłuste kąski poły

JeszczejedonprocesJlJKa"

„W
dzięczni rodacf
zapodatkowbpieniądze
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„Roboty publiczne to bująn»e gości"
Wczoraj zgłosiia się w Krakowie do p. wice
wojewody Bileka aeiegacja z Białej i okolicy pod
Przewodnictwem sekretarza krakowskiej Rady
Związków zawodowych Iow. Matuli, która przed
stawiła katastrofalne położenie bezrobotnych w
'Wymienionych powiatach, którzy po zlikwidowa
niu pomocy doraźnej znajdują się w sytuacji bez
Wyjścia. Delegacja domagała się przedłużenia akcj. doraźnej i rozpoczęcia robót publicznych.
W odpowiedzi p. wicewojewoda oświadczył, że
-tkcja doraźna została już zlikwidowana, lecz bę
dzie się starał, ażeby najbardziej potrzebującym
przyjść z jakąkolwiek pomocą żywnościową. Go
do robót publicznych, oświadczył p wicewojewo
da , że „roboty publiczne, to bujanie gości", a po

Nie wiemy, co p. wicewojewoda rozumie przez
to, że domaganie się uruchomienia robot publicz
nych jest „bujaniem gości"? Czy faktycznie do
szło już do tego, że domaganie się pracy jest „demagogją" i „bujaniem"? Jeżeli tak, to poco wogóle „bujać" bezrobotnych i łudzić ich jakąkol
wiek nadzieją na przyszłość. Postawić kwestję
jasno i otwarcie: pieniędzy niema, a żądanie pra
cy jest me na miejscu.
' .

siły zbrojnej Nieanioc. W zamian za to Niemcy
wymekłyby się „narazić" wszelkich terytorjalmydi roszczeń wiouec Polski, ni* wytaczając
Gdańska i ,korytarza".
Tyde berliński korespondent „Daily Heralda".
Trudno w tej chwili ocenie wielkość i imiturę te
go ziarenka prawdy, które ukrywa się w tej bar 
dzo iantaslycznie brzmiącej Listorji. W każdym
razie okupienie zrzeczenia się przez Niemcy „nalazie" preteusj:: do Pomorza za cenę rozpoczęcia
wojny z Rosją, wypadłoby dla Polski stanowczo
o wiele za drogo.

Czerwone a czarne hoszufe
NA MARGINESIE HOŁDÓW FASZYSTOW SKICH DLA GARIBALDIEGO
Wspominaliśmy o tam, ze z okazji 50-lecia, I
które upłynęło dn. 2 b. m. od śmierci GaribaJdk
SO, rząd faszystowski ucraił w Rzymie jego wier
cą małżonkę, Anitę, posągiem, któremu pnaeźnaczył miejsce objk posągu oojownika o wolność i
zjednoczenie Włoeh.
'«£»»• - 'lal
W
Oczy wiście, Mussolini zgodnie ze swą taktyką
asyrnilowania siebie i fas lyzmu ze wszyiytkiemi
Vvielkiemi postaciami, które wydała ziemia ital
ska, nie omieszkał przeprowadzić dowodu, że fa
szyzm jest dalszym ciągiem bohaitej skiich działań
Garibaldiego!
Goprawda do nawiązania tych nici musiał użyć
^kroczenia Włoch na arenę wojny światowej,
czyli momentu, kiedy o faszyzmie nikomu się nie
śniło. Wywodził tedy, że Wkichy z okresu tej
W j n y podjęły marsz Garibaldiego, przerwany w
r- 1860 i „dotarły" do Brenneru, Triestu, Fiume i
Zadaru (Zara). A potem, nabrawszy tchu w płuca, jął wywodzić Mussolini, że jego czarne ko
pule są dzisiejszą odmianą czerwonych koszul
Garibaldiego, bo len sam cel im przyświeca: wiel
kość Włoch.
Za swoim „duce" powtarza tę zwrotnię prasa
faszystowska. „Popolo dTtałia" pisze: „Garibald0zycy walczyli w imię wolności. „Gzarne koszule"

Sztuka Shaw a
\ CENZURA W AR SZA W SK A
Londyński „Daily Herald" w numerze z dalą
Morku 7 b. m. przynosi specjalną koresponden
cję z Warszawy o oziwnycb losach ostatniej sztu
ki Bernarda Shawa p. t. „Zbyt prawdziwe, abv
W o dobre", której premjera odbyła się w teatrze
**<łslkkn w ubiegłą sobotę. Według infoimacyj
»Daily Heralda" warszawski cenzor teatralny do•tai
misję za to, że przepuścił szitukę Shawa.
■‘arzuca mu się „niewłaściwy szacunek wobec
Mora” , gdyż przez szacunek dla wielkiego koniedjopisaiza pozwolił na wystawienie jego sztuki
ńJe czytając jej wcale. Publiczność na premjerze
^ Sobotę oklaskiwała entuzjastycznie pacyfisty
czne monologi w trzecim akcie, co miało wywokc konsternację w sferach politycznych. W o je
woda grodzki zarządzi! zupełne zdjęcie sztuki
.
a z afisza, ale minister spraw zagranicznych
^derwenjuwał i uratował sztukę, ale nie mógł zaP°hiec skreśleniu niektórych pacyfistycznych nio®ilogfVw. Sprzeciw przeciw sztuc" Shawa miał
k^chodzić z kół wojskowych i kościelnych.
TyJe warszawski korespondent „Daily Ileral■
• W poniedziałek 6 b. m. redakcja „DaiiJy H «-

gwarancji rządowej. Podobno niektóre bank za
graniczne podjęty się zdyskontować weksle so
wieckie • Ł
“"

drugie liiemn na to pieniędzy. Również v medwu
znaczny sposób wyraził się p. wicewojewoda, że
niechętnem okiem patrzy na przedstawicieli, któ
rzy przychodzą z delegacjami z takiemi czj innemi żądaniami bezroDOinych.
„ yjjj

Von Papen chce przym ierza
frańcusko-niem iecko-polsk«ego?
Berliński korespondent „Daily Heralda" dono
si, że w kolach politycznych krążą pogłoski, ze
kanclerz von Paipen luż przed swoją nominacją
był w Paryżu i czynił tam propozycje sojuiszu
Ojckow ago Francji, Niemiec i Polski preecdwko
łwfcji. Według korespondenta „Daily Heralda"
faktem niewątpliwym ma być, że 27 lutego br
P. vom Paipen wygłosił w pewnym arysnokraityciz11ym klubie berlińskim odczyt, w którym przed
stawił swe poglądy na politykę zagraniczną i
piopagowal gorąco taki właśnie sojusz. Wyrażał
n nadzieję, że gdyby taki sojusz doszedł do skut
ku, to Francja zgodziłaby się na odbudowanie

3

wca 1932

wysiąpdły przeciwko nadużywaniu wolności. W y
dawałoby się na pierwszy rzut oka, że nie może
byt wyraźniejszego rrzcciwieńsrwa. Lecz w rze
czywistości czerwone koszule i koszule czarne są
żołnierzami tego samego ideału, rycerzami tej sa
mej wiary: jedni i drudzy walczyli za ojczyznę.
Ale w r. 1860 służyło się ojczyźnie, walcząc za
wolnoSó; od 1920 do 1923, walcząc przeciw wol
ności."” "
■
-■ ■■
•
■ t
Dalej artykuł brnie wciąż w sofistyce: dowo
dzi, że są wielkie ideały niezmienne i są ideały
przechounie, klóre w pewnej chwili egzaltują ja 
kieś pokolenie, aby potem stracić wszelką moc
atrakcyjną.
Trzeba m i ć dużo arogancji, ażeby krwawe
znoje garibaldczyków porównywać z wyczynami
faszystów, którzy wyrośli z powojennego . nuże
nia Włochów i zdobywali władzę gwałtami na
współobywatelach.
Trzeba droo śmiałości, ażeby mieszać krew
łamtych ze swemi ekscesami olejowenu. A Gari
baldiemu, który całe życie sierał w walce o wol
ność — wypominać w hołdzie, że wolność to był
lal szczegół, ktorego się on uczepił, gdyz wtedy
było to na czasie, a teraz ów aetal przydał się
na śmieci

ralda" otrzymawszy te wiadomości zwróciła się
do samego Shawa z prośbą o wypowiedzenie swej
opin;i Słynny pisarz wyraził się, że „W idocznie
mowy pacyfistyczne nie dogadzają obecnej pali
tyce polskiej", a sprzeciwy kół wojskowych w
Warszawie uznał za „prawdziwy komplement"
dla siebie.
Jak widzimy, Shaw zmienił cokolwiek swe po
glądy od czasu słynnego wywiadu dla PAT.

jprzcgląd gospodarcza]
ZAMÓWIENIA SOWIECKIE DLA PRZEMYŚLU
POLSKIEGO DOCHODZĄ DO SKUTKU
Do Warszawy powrócił z Berlina generalny re
prezentant Katowickiej spółki akcyjnej dla gór
nictwa i hulnidwa, konsul Brygiewicz, który w
stolicy Niemiec prowadził rokowania z sowiecką
misją handlową w sprawie zamówień sowieckich
dla polskiego przemysłu hutniczego. Rokowania
dały nodobno wyniki pozytywne. Formalne ich
zakończenie ma nastąpić w początku przyszłego
tygodnia. Zamówienia sowieckie sięgają sumy 40
miljonów złotych.
W sprawie lej toczą się jeszcze rozmowy przy
udziale min. skarbu w sprawie dyskonta weksli i

1924 i 932
Rok 1924: wybory we branep wypadły na ko
rzyść radykałów Prezydent Milierand powierzy1
Herniotowi misję utworzenia gabinetu. Herriot
odmówił przyjęcia misji z jogo ręki, Milierand
próbował utworzyć inny gabinet — na pi erwszem
posiedzeniu Izba go obaii ta. Milierand musiał u stąpić, Doumergue został wybrany prezydentem
republiki. Henr;at od niego przyjął misję utwo
rzenia rządu Krótkotrwały to był iząd, ale pozo
stawił po sobie dwa wielkie wydarzenia: pierw
szą po wojnie rozmowę jxremjera francuskiego z
ówczesnym kanclerzem Niem ec Marxem i mini
strem Sir jsemanem w Londynie, oraz przepro
wadzenie wraz z p reo jerem ówczesnego rządu
robotniczego w Angiji MaeDonaldieim protoKolu
genewskiego. Było to dotychczas nieosiągnięte m i
mo rozlicznych konlereneyj zapewnienie pokoju
— me .dostał ten pratokó1 zrealizowany, ponie
waż w międzyczaisie rząd robotniczy — w na
stępsitwie wyborów pod hasłem sfałszowanego
„lista Zmowie wa" — upadł a następca jego rząd
konserwatywny Baldwin odmówił ratyfikacji
protokołu.
Rząd Herriota upadł — na franka. \Vielka fiinarnspra, która z niepokojem przyjęła utworze
nie gabinetu radykalnego, wywołała katastrofę
waluty francuskiej,'odmówiła rządowi pomocy i
przeforsowała powołanie Poiincarego jako jedynie
zdolnego do uratowania Francji przed bankruc
twem. Poincare przeprowadził stabilizację walu
ty, ale przez 7 blisko lat ustabilizował też rządy
prawicowe poć mniejszym czy większym listkiem
figowym Rządzili we Francji kolejno Tardieu,
Laval i znowu Tardieu, przyczem Briand zawtsze
był ministrem spraw zagranicznych, dokonywując mimo oporu pewnego zbliżenia dc Niemiec,
uwieńczonego Locamem i przedterminowom oprófznioiiiem Nadienji. Ale mimo tej z imienin
polityki pacMistpciznej haszem Francji pozostało:
najmijrw bezptczeństwo, potem rozbrojenie.,
'
Rok 1932: wybory przyniosły lewicy zwycię
stwo, jednak nie w takich rozmiarach, aby była
w możności sam a rządz,ć. Herrioit, odrzuciwszy
warunki socjalistów, rozszerzył swą większość ku
centrum, zadowalając się życzliwą neutralnością
socjalistów i — jak pierwsze głosowanie wyka
zali — osiągnął wielki sukces. Rząć obecny Her
riota nie może jednak być porównany z jego rzą
dem w r. 1924, ponieważ Herriot się zmienił.
W przeciągu tych lat przyswoił sobie hasła bez
pieczeństwa, mówi niezgorzej od Tardieu o po
szanowaniu traktatów — wynik jest widoczny,
wielki kapitał finansowy i przemysłowy życzli
wie przyjął rząd I ze swego kapitalistycznego sta
nowiska ma rację. Bezpieczeństwo oznacza utrzy
manie zbrojeń, zbrojenia oznaczają olbrzymie za
mówienia i zarobki — kapitałowi wszystko jedno
czy zarabia od i eakojonisly czy od radykała, by
leby zarobił.
'
.........................
herriot, powołując Paul Bonraura na ministra
wojny i pozostawiając go na stanowisku p ia w
szego delegata do Ligi Narodów, wyraźnie zazna
czyi, ze solidaryzuje sie z jego polityką. A wia
domo, że Paul Boncour w swej polityce rozbra
jeniowej i co do porozumienia z Niemcami nie
różnii się od Tardieu i ta właśnie polityka była
główną przyczyną rozejścia się parlji socjalistycz
nej z Paiui Bomcourem i jego „honorowe" przenie
sienie się do Senatu. Teraz kapitał jest zadowolo
ny, mając w rządzie takich dwóch wybiitnycd
zwolenników i protektorów,
Prawicowe koła niemieckie w lot pojęły zmie
nioną sytuację i zaczęła się — naiazie prywatna
— podziemna robota dla. osiągnięcia porozumie
nia, ale na wprost przeciwnym biegunie: nie
Francja ma się rozbroić, ale Niemcy mają otrzy
mać pozwolenie na większe zbroieria, na utrzy
manie oodaj trzystutysięcznej armj.i zamiast do
zwolonej traktatem stutysięcznej. Rachunek jest
prosty: napitał niemiecki chce też zarob ć na zbro
jeniach. Stąd wystąpienia niemieckie na konfe
rencji rozibrojeniowej: albo rozbrojenie albo rów
ne uzbrojenie dla wszystkich. Dla rządu francu
skiego, nawet rządu Herriota, nie jest rzeczą ła
twą zgodzić się na sugestię prawicy niemiectcl sj,
gdy mimo wszystko strach przed odwetem jest wc
Francji wielki i dlatego punkt o rozbrojeniu Nie
miec jest dla niej najistotniejszy. Trzeba jednak
oamiętać, że Herriot z r. 1932 nie jest tensam, co
w r. 1924 i dlatego świat pacyfistyczny ma powód
do zaniepokojenia.
i
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Proces o miecze centrolewu odroczony
Dz;is miała się odbyć w sądzie grodzkim w
Krakowie przeu sędzią Par tyką nozpiawa przeciw

starościc grodzkiemu Mataszyńst iemu i urzędni
kowi województwa Woianieckiemu o zniesławie
nie tow. Wohmonitia na rozprawie brzeskiej tem, że
'anziK a«o mu, iż posiada szablę ułańską pocho
dząca z krwawych zajść listopadowych w toku

Zastępca oskarżyciela tow. Wohnouta, adw. dr.
Rosenziweig otrzyma! wczoraj zawiadomień:- od
sędziego P antyki, że rozprawa się nie odbędzie,
gdyż nie zasłał 6 doręczone wezwanie staroście
Małaszyńskiemu z powodu jego wyjazdu na ur
lop. Wobec lego termin rozprawy naznaczony
bęazie później.

1923.

Z życia robotniczego
ARBITRAŻ W ZATARGU W HUTACH
ŻELAZNYCH
Komisarz deuiobuLzacyjny w Katowicach prze
kazał sjprawę zatargu o zarobki akordowe w hu
tach zelaza komisji arbitrażowej. Komisja ta wy
znaczyła w tej sprawie [>usiedzenie na ponicdzia
łex 13 hm.
RUCH ROBOTNICZY W

BIELSKU-BIAŁEJ

Dnia 2 czerwca odbyło się w Domu Robotni
czym w bielsku posiedzenie okręgowej komisji
Zw. zaw., na którem poruszano i omawiano kwestję pogarszania ustawodawstwa socjalnego, skra
cania urlopów, zrnmiejiszania zasiłków bemi obocia,
katastrofalnego obcinania płac robotniczych, od
mawiania przez związki przemysłowców zawie
rania umów zbiorowych itp oraz nader trudne
położenie mas pracujących. Po dyskusji przyjęto
następującą rezolucję:
Okręgowa komisja klasowych związków zawo
dowych w bielsku stwierdza, że namierzane przez
rząd odebranie na razie w pnzernyśle, a to: górni
czym, hutniczym i tkackim urlopów rofoulniazyciti
jest dalszem pogarszaniem ciężkiej doli krasy pra
oującej, a podarunkiem dla kapitalistów. Rozu
mie się, że jeżeliby w wymienionych gałęziach
przemysłu odebrano robotnikom u lopy, przedsię
biorcy innych gałęzi przemysłu, również domagać
się będą zniesienia urlopów dla tych robotników.
Dlatego też okręgowa komisja związków zawo
dowych wyraża jaknnjkutegoryozru' ejszy protest
p, zeoiwKo zamierzonemu odebraniu lobotnikojii
urlopu, zaznacz jąc, że Jeżeli aiiaroda ine uzynmiki nie odstąpiłyby o(l tychże pogorszeń, weziwie
klasę pracującą jako jej przedstawicielka do jaknajostrzejszej walki przeciwko zarficiankom ku
pi talistyezno - samacyjnym.
W sprawie zamierzonego zniesienia zapomogi
doraźne | dla bezrobotnych oto, komisja zw. zaw.
protestuje przeciwko zniesieniu tejże i zaznacza,
że obowiązkiem rządu jest zaopiekowanie się bez
robotny.nr i dostarczenie im odpowiedniej pracy,
zaś w razie braku tejże udzielenie odpowiednich
wystarczających do życia zasiłków, a to przez
cały czas pozostawania bez pracy.
W razie nieuwzględnienia tych postulatów, za
ewentualne ,następstwa ponoszą całkowitą winę
dzisiejsi władcy obecnego systemu.
Okr. kom. zw. zaw. omawiała zajścia, jakie
miały miejsce z bezrobotnymi w daniu 2 czerwca
b. r. w Bielsku, w Rynku, gdzie bezrobotni, któ
rzy zostali wysrani do robót przy zaporze wody
w Waipiennicy, a którym wyznaczono niezmier
nie niskie zarobki, domagali się odpowiednich
plac, lecz zamiast wysłuchać ich życzeń, potrak
towano ich pałkami gumowemi, grożąc, że jeśli
nie będą pracowali za 40 groszy na godzinę, od
bierze się im zasiilik< z pomocy doraźnej. Areszto
wano też. kilku z pośród robotników. Okr. komi
sja wyraża swe głęboki, ubolewanie z pmwoida
takiego traktowania bezrobotnych.
Przeciwko taknm metodom i szykanowaniu
przedstawicieli robotniczych, jakoteż zabranianiu
zebrań przez starostwo bialskie i cieszyńskie, ko
misja zw. zaw. protestuje jaknajkiateigoryczniej.
Okręg, komisja zw. zaw. oświadcza, że klaso
we związki zawodowe z cala energją bronić będą
się przed atakami kapitalisty cano-sanacyjnymi,
STOSUNKI W FABRYCE SUKNA
P. BURMISTRZA ZAJĄCZKA W KĘTACH
Niedawno ternu rada miejska Kęt uchwaliła
nadać honorowe obywatelstwo swemu burmistrzo
wi, p. Edwardowi Zajączkowi, właścicielowi fa
bryki sukna w Kętach, i niedoszłemu postowi sa
nacyjnemu, za położone rzekomo przez niego za
sługi dla miasteczka. W istotne „zasługi" p bu.rmisluza należy wątpić. Chyba zasługą wobec oby
wateli Kęt jest to, że z obozu endecji przeniósł
się do sanacji. Co więcej, zasługę ma niewątpli
wą wobec własnej kieszeni, gdyż w swej fabryce
nie dopuszcza do założenia żadnej organizacji
zawodowej, któraby broniła robotników przed
jego niesłychanem wyzyskiem. Każdy śmiałek,

któryby się opowiedział za założeniem organizacji
zawodowej, odirazu 'wyleciałby -na ulicę i pozba
wiony zosta'łby i tak. marnego zarobku.
W fanryce tej był tolerowany niesłychany teroi ze strony -majstra Wójcika, wobec -robotników
należących do PPS i do T UR.
Ten pan pewnego to-warzyisza, tkacza, który
brał udział w pochodzie 1 maja w Kętach, gdy
ten się zgłosił do pracy, obrzucił laki m i słowa
mi, jak „marsz durniu pod czerwony sztandar",
a nie uświadomieni robotnicy, podjudzeni przez
mi go z niejakim Nyczem na czele chwycili to
warzysza i wśród drwin i różnego rodzajn krzy
ków łobuzerskich, oraz śpiewu „Czerwonego Sztan
daru", wyrzucili za bramę i pozbawili pracy za
to tylko, że w dniu 1 maja śmiał mam jestc wac
jjod czerwomemi .sztandarami
Wszystko to wiadomo p. burmi stiZuWi Zajączikowi, znane i policji. Lecz tułaj gwałt jest tole
rowany, bo przecież dokonany został na socjali
ście.
O nies-łychaneim wyzysku ruboimików w fanry
ce stukną, p. Zajączka, jogo stosunku jako burmi
strz? do oddziału TUR w Kętach, oraz o jago go ■
spodarce w gminne i zasługach dla obywateli, na
piszemy następnym razem.
i
I JAWORZNICKIM ROBOTNIKOM UPRZY
KRZYŁA SIĘ JUŻ DEMAliOGJA SANACYJNOKOMFJNISTYCZNA
W niedzielę 29 maja odbyło się w domu GZG
w Jaworznie La rdzo liczne zgromadzenie robot
ników kopalń jaworznickich, na którem omawia 
no obecną sytuację ogólną klasy robotniczej i
państwa, ostatni strajk, oraz sprawy orga
nizacyjne i zawodowe. Zagaił i przewodniczył
tow. Pędzikiewicz, sekretarzował tow. Kołocziej.
Referat o obecnej sytuacji wygłosił sekretarz GZG
tow. Papuga. Reierem omówił zamiaiy kapitali
stów, ich nieustanne ataki na byt robotników, w y
rażające się w obniżkach zarobków, w odbieraniu
cążko zdobytych świadczeń socjalnych ltd. Na
stępnie wskazał referent na zatarg w górnictwie
o umowę ramową na Górnym Śląsku, oraz na niebezpn czeńslwo, jakie z lego wyniknąć może tak
że i dla zagłębi dąbrowskiego i krakowskiego.
Na zgromadzeniu była duża ilość robotników,
którzy dość łatwowiernie dawali dotąd posłuch
różnym demagogom. Referent poddał krytyce ob
łudną rolę Zesop-tu Pracy na Górnym Śląsku z p.
Grajkiem na czele,, odegraną w zagłębiu dab-owsldem i krakowskiem. Taką samą rolę demago
giczną spełniają sanatorzy z ZZZ przy akompanjamencie komunistów i enperowców. Gd> refe
rent omawiał tę zdradziecką robotę tych elemen
tów, jeden z dotkniętych krytyką próbował rea
gować, został jednakże bardzu szybko przez zgro
madzonych uciszony.
W dyskusji zabierali głos tow. Ziarko, Żelazny,
Banasik, Golasowski, Szopa i P uiat Wszyscy potwiei dzili słuszność wywodów referenta, oświad
czającą się za szczerero i zdecyduwanem stano
wiskiem, zajętem przez CZC- i potępili niecną ro
botę wrogów interesów górniczych. Okrzykiem na
cześć CZG i PPS zakończyło się zgromadzenie.
Może la zdemaskowana zdrada i jaworznickich
robotników napi owadzi na drogę prawdziwie or
ganizacyjną
otwoizy im oczy na rolę różnych
obłudników.
Najwyższy czas, ażeby i jaworzniccy robotnicy
poznali, co jest prawdą, a co jest obłudną obie
canką. W zyw am y wszystkich członków naszego
GZG, ażeby na terenie jaworznickim zabrali się
do usilnej pracy agitacyjnej dla wzmocnieni *- regów CZG w interesie najżywotniejszych spraw
prolclarjalu.
ZAMACH FABRYKANTÓW ŁÓDZKICH
i
NA URLOPY PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH
Dyrekcje dwóch wielkich fabryk łódzkich, na
leżących do związku przemysłu włókienniczego,
dokonały zamachu na ustawą zastrzeżone prawo
pracowników umysłowych do miesięcznego urlo
pu. Zaproponowały mianowicie swoim urzędni

kom, any wykorzystali urlopy wypoczynkowe ^
okresie dwutygodniowym. - :
Propozycja ta spotkała się oczywiście z prote
stem pracowników na co kierownictwo fabryk
oświadczyło, że może wstrzymać na pewien rzas
udzielanie urlopów, gdyż wkrótce ukaże &1?
dekret zmieniający czas trwania urlopow z je
dnego miesiąca na dwa tygodnie Niedowierzają-*
cym i upierającym się pizy swoich prawach pra
cownikom dano do zrozumienia, że mogą utracić
posady.
Zorganizowaniem akcji obronnej zajmie się ra
da okręgowa unji związków' zawodowych pra
cowników umysłowych.

LISTY Z KRAJU
Sta-.idsław'ów, 8 czerwca.
KW IATUSZKI KOMISARSKIE
W STANISŁAW OW SKIEJ KASIE CHORYCH
<*
Przed kilku miesiącami donieśliśmy, że p o licja
prowadzi śledztwo w sprawie nadużyć na szkodę
Kasy chorych w pięciu powiatach, które obej'
notuje obecnie Kaaa chorych w Stanisławowie.
Jak wówczai zaznaczyliśmy na podstawie sta
rego przysłowia, że kruk k~ukowi oka nie wy*
kole, śledztwo ucichło, a sprawa w iecłnym tyl
ko wypadku, a właściwie dotycząca tylko jednego
z oskarżonych, znalazła się przed iormu sądu „obywatelskiego". Oskarżony, należący do BB (czy
taj: Bezwzględna Bezkarność) sądzony był w nad
zwyczaj sprzyjających mu warunkach. W y roz
brzmiał kioiko: Nie wolno mu zajmować stano
wisk reprezentacyjnych, p-zyczem wyraźnie wy
mieniono, że nie może on być lekarzem naczel
nym, obwodowym, rewizyjnym, a więc zajmować
stanowiska takie, na których lekarz decyduje 0
funduszach Kasy w sprawach świadczeniowych.
Gdy jednak sprawa w prokuraturze jakoś tan*
została załagodzona, pan ten, mając widocznie
poparcie „u góry" w sposób ogólnie praktykowany w sanacji, drwi sobie teraz z wyroku teg°
obywatolskieg- sądu, zajmuje stanowisko lekarza
obwodowego i ma pole dto popisu, dalej tak sam0
ma możność rządzić groszem, przeznaczonym na
pomoc dla chorych
„
Drugi z, oskarżonych wówczas, widocznie
nagrodę za wszystkie swoje sprawki, z komisa
rza przemianowany na dyrektora, gospodarzy w
jednej z większych Kas chorych.
A jednak sprawki tych panów, tak jak i obec
ne rządy w stanisławowskiej Kasie chorych wy
magają, by nad niemi nie przejść do purządKu
dziennego, ale w opinji publicznej, tak długo je
poruszać, dopóki nie skłoni się pana prokuratora
do zajęcia się temi sprawami energicznie i bez
względnie. Pokrewieństwa i przynależność ao nit
nie mogą tu odgrywać żadnej roi: Ubezpieczeń1
w Kasie chorych i przemysłowcy, którzy ted**2
niejednokrotnie z nadzwyczajnym wysiłkiem zdo
bywają się. na opłaty składek dc Kasy cnorych>
nic mogę dalej dopuścić do tolerowania t r w o n i e 
nia tych pieniędzy przez różnego rodzaju prote
gowanych.
Stwierdzono bowiem ponad wszelką wątpił
na podstawie urzędowych dat i c y fr , że dobu
dówka sanatorjum w , Worochcie kosztuje tyle
iż za tę kwotę powinna być oddana do klucza
a jest ona tylko gotowa w surowym stanie.
Przeszło 120.000 złotych zostało tu nujwyurżnie
w świecie... strwonionych, tak jak przez zakupn<starego spalonego, przelakierowanego na czerw o
no „Fiata" Kasa straciła 500 dolarów, nie fycS#
kosztów remontu i napraw , astawicznycli, - jak1(
ten samochód wymaga.
Trwonienie pieniędzy i lekceważenie sob.e sta
nowisk, na których ci p°nowie pobierają ndo1'
sterjalne pensje, doszło do takiego cynizmu,
rzekomo obarczony obowiązkami dyrektor, w'
j^żdżając, oddaje swoje agenay lekarzowi nacZ
nemu, który chyba ma dosyć zajęcia, zajmuj?
się lecznictwem w wielkiej instytucji, obejmuj”
cej pół województwa stanisławowskiego.
ściem zastępstwo to nie trwało długo, bc „oficer^
po kilku dniach „ćwiczeń" powuócił na zapr°te'
gowane stanowisko!1
■
Dochodzimy do kresu sanacji i do takich JfJ
poczynań, o których się nikonlu nie śniło. J®°2 a
to wszystko niepohamowanie w przepaść. Kle®,
pracująca jednali ma dość siły, by nie pozwol*
aby bankrutująca sanacja miała zniszczyć d >
majątek, stwoizony z krwawicy robotniczej \Pr.łl
znaczony na najczarniejszą godzinę, jaka w ży
robotnika się zdarza, na wypadek choroby.
Dlatego nie przestaniemy piętnować wszys 1
nadużyć tych, którzy nieprawnie dorwali si**
stanowisk w Kasach chorych i wykorzystuj? J
licząc się z koniecznością rychłego ustąptenjH‘ d
Trzeba wymagać od każdego, kto pracu,""
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Kasif chorych, by przede"*" szystkiem udokumen
tował, skąd się wziął, co umie i jakiem prawem
■ajmuje stanowisko w takiej instytucji, jaką jest
Kaca chorych.
y ji, '
Nie żyjemy przecież na pobojowisku, z którego
P a hjena może na chwilę przystroić się w szlify
°hcerskie i żądać dla siebie honorów!
— ooo —
Żyiwiec 8 czerwca.
CO NA TO KOMISARSKI ZARZĄD KAST OHORYCH? — KS SZNAJDROWICZ W W ALCE
Z SOCJALIZMEM
P. M. Kr uzielówiraa, cziomel oddziału bialskiej
Kasy chorych w Żywcu uległa wypkdkafwi zla
ta n iu ręki. Lekarz dr. Karasiiówna w Suchej
Kzeikazala Kruizielówuę do szpitala w Krakowie
'y towarzystwie konwojenta. Oddział bialskiej
Kasy chorych w Żywcu odmówił wymienionej
Bwrotu kosztów kolei dla konwojenta, gdyż ob
wodowy lekarz p. dr. Władysłe w Otkuljar w Żyw °u uznał, że konwojent nie był potrcebny. W szy
stko by było pięknie , ładnie ze stromy p. dr. Okiuijara, gdyby tak wszystkich członków Kasy jedna
Ławo traktował, lecz cizęni to się da wytłumaPayć, ze od trzech miesięcy 18-letnia p. B. jeździ
do Krakowa do lecznicy o.tręgowego Związrou
Nas chorych w towarzystwie swojej ■naitki .mimo,
*e p. B nie uległa żadnemu wypadkowi złamania ręki lub nogi, a Kasa chorych świadczy tejże
2a jedną taką podróż zł. 32 gr. 40, a to na pole
cenie tegoż tokarza p. dr. Okułjara. Czy powyż
sza sprawa jest znaną p. iinż. Waligórskiemu,
^Knowanemu dyrektorowi Katjj chorych w BiaKj? Jeżeli tak, czem się to da usprawiedliwić?
Do spowiedzi wielkanocnej zgłosi! się między
innymi t«Kże jeden z członków TUR iw Lipowej
t w . J. W czasie jego spowiadania się, ks. Sznajrowicz na wiadomość, że tonże jest członkiem
TUR pov ząl w ordynarny sposób wymyślać na
socjalistów.
Nadmieniamy, że ks. Sznnjdrowlcz jest gorącym
Zwolennikiem „obrazu wielkiej Polski" i z pogar
dą
nienawiścią odnosi się do socjalizmu. Do
'todom tego są liczne jego wycieczki pod adre
som TUR w Lipowej. Z ambony już kilkakrotnie
'wywal on loetoicćw, hy nie pozwolili swym
Cieciom należeć do TI TR, który chce „zniszczyć
Marę". Kis. proboszc*. wygodnie żyje, syty, buzię
*ba okrągłą; niechże porówna swoje królestwo
tomskie, z „królestiweon" ludzi nie mających oo
'to ust v łożyć. Ale za obrządki religijne udziela
ne przez ks. proboszcza, muiszą płacić. PnzestrzeD-toy ks. proboszcza przed dalszem pnzećladowaniein oddziału TUR w Lipowei i komitetu PPS,
n zwłaszcza ludności, która nie pójdzie na pasku
™5- dobrodzieja i reakcji-

Międzynarodówka
związków zawodowych
Posiedzenie zarządu Międzynarodówki związ
zawodowych zoslalo zwołane na 9 i 10 bm.
Lerlina. Przedmiotem obrad będą uclrwały wyaitu Międzynarodówki powzięte w Bernie, oraz
^lsze zarządzenia, wynikające z odbytej w Ge?®wie międzynarodowej konferencji zawodowej.
leto miejsca w obradach zajmie omówienie
repairacyj niemiieckich w związku z wnion 111 grupy robotniczej na ostatniej konferencji.
zatem na porządku dziennym stoi omówienie
,n Oektu społeczno politycznych wskazań Międizyatodówki zawodowej i programu wychowaw*
j !8ó, dalej sprawy komitetu czterech państw i
' ii itetu antywojennego,
w ob'-adach biorą udział członkowie zarządu'
fine (Aoglja), Jacobsen (Dania), Jouha.ux
^ v neja), I.eipart (Niemcy), Mertens (BeLgja),
- yerle (Czechosłowacja) 1 sekretarz generalny
gJJgenWU.
. i ,

iSgpocztówce
Na u c z y c i e l e d l a s z k o ł y ,
„STRZELCA"?

czy

dla

ton *U'slycllane stosunki panują w krakowskiej
D ' ' K szkolnej pow iatowej, na której tzełe stoi
r- Corny, który na to zwołuje konferencje
nwnilków szkół, aby na nich zachęcać do pra<1^: \ ..Strzelcu" i do prenumeraty, nawol przez
k J
orgauu Strzelca"-. Obecnie ten pan po
dia
nauczycieli ze szkół Olszanica, W ola Du ko\v a ■'lrto którzy rzekomo pracują w radzie szk.
Kierownicy nie otrzymują zastępstw za nich,

. . . . . . -
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Pogrzeb ofiar krwawych zajść w Łapanowie
Na cmentarzu rakowickim w Krarcowie w dniu
wczorajszym o godz. 4*30 popotudniu odbył się
pogrzeb dwóch oiiar krwawych zajść w Łapano
wa W pogrzebie wzięli udział chłopi z bocneńskiego oraz z ] owiatu krakowskiego i bardzo lic5_
nie robotnicy krakowscy z pod sztandaru PPŚ.
Konaukt poguzebowy wyszedł z domu przeapo
grzebowego prowadzany przez duchowieństwo.
Piei wszą te. umnę ze zwłokami Piotra Bugajskie
go (lat 24), umarłego z otrzvmanych ran, nieśli
robotnicy knaueowscy, Stanisława z lółkc wsikiego
ęiat 61), kltóry zmarł dnia krytycznego w karetce
pogotowia w drodze z Łapanowa do Krakowa,
nieśli studenci Umiw. Jagielł. ze stronnictwa lu
dowego i chłopi z Łapanowa. Za trumnami szły
rodziny zm arłjci oraz delegacja stronnictwa lu
dowego z posłem Krzciumem, b. pos. Gruszką, b.
pos. Szczepańskim i p. Marchwickim na czele, da
lej
ludoiwa młodzież akademkka z prezesem
Mierzwa j tłumy chłopstwa oraz robotników. Po
modłach złożono trumny na wieczny spoczynek
w globach ziemnych. Nastrój był niezwykle po
ważny, słychać było szłocŁ kobiet.
*

*

*

Po,grzeb dwóch ofiar wjpadków w Łapanowie
odbyu się na koszt homiteui opieki nad ofiarami
wypadków w Łapanów it na którego czele sitanął
senator prof Leon Marchlewski. Rodziny p o le 
głych są nadzwyczaj biedne i -najwet nie miały
za co pogizebać owycn krewnych.
Praed pogrzeb mi odbyło się w Krakowie posie-

luib zmusza siię bezpłatne praki/kantAi do pracy
przez pięć godzin dzienom, bezpłatnie. Gzy nie za
dr ago? \V biurze rady szkolnej pow. pracuje coś
8 sil, w tom 4 nauczycieli czynnych. Gzj ni le
piej wziąć siły kancelaryjne, a nauczyciel5 skie
rować do szk Ó ł? Łzy me z ł dużo tych sił? Możeby
p inspektor tez zająi się gorliwiej pracą. Kto pa
trzy ua tego człowieka, który nieraz drobny akt
czy La po kilka iazy, to myśl. sobie rożnie. A czy
p. Kuratorowi wiadomo, że jeden lokal stoi próż
ny, a w nim dwie szafy? Kto to płaci?

Z u ra lu i ze św iata
—o—

POGRZŁK SP. T O W . ANDRZEJA s u c h e g o
odbył się we wtorek w Bielsku prz; udziale okow
7.00u osób. W pogrzebie wzięły udział organiza
cje zawodowe i polityczne socfjteliistyoane polski;
i niemieckie, przedstawiciele miasta itd. W po
chodzie żałobnym niesiono wiele wieńców m. in.
>ea Międzynarodówki włókionniczej, okręg, ko
misji zw iązków zaw-od., od Domu robotniczego w
Biel'ku itd. Marsze żałobne grała orkiestra „Si
ły*. Towarzysze polscy i niemieccy pełnili straż
przy trumnie, którą następnie ponieśli na rami >
nacb do grobu. Nad otwartą mogiłą mileniom PPS
Komisji Gentr. Zw. zaw. i Międzynarodów-ki oraz
związku rob. włókienniczych przemówił tow po
seł Szczerbowski, który seliaraktetyzował życie
i pracę Znrartogo, podnosząc o'go wielwie zasługi
dla klasy robotniczej, kt tra ze zgonem śp. tow.
Suchego poniosła ciężką stratę. Tow. Suchy był
dzielnym, energicznym sekretarzem oddziału biel
sko- bialskiego Związku włókii m i czego od r. 1924.
Od kilku W był członkiem Zarządu Głównego
Związku Włókienniczego, oraz członkiem Rady
Generalnej Międzynarodówki Włókienniczej. Duite zasługi oddal iownież jako przewodni - zący Do
mu Robotniczego w Bieisku, oraz — jako radny
z ramienia PPS. Był członkiem UKR Śląska Cie
szyńskiego, członkiem Komisji Okręgowej Zw.
Zaw., cdonkitm Rady Konsumu Robotniczego.
W najwyższy ch ciałach kierowniczych ruchu za
wodowego pełnił przez szereg lat 1'unk ;je człon
ka Komisji Centralnej Związków zawodowych, a
ostatnio — członiKa Komisji rewizyjnej. Imienuem
niemieckich robotników złożył hołd pamięci tow.
Andrzeja Suchego tow. T. Hómigsman, poczem
truminę ze zwłokami złożono do grobu. Cześć pa
mięć. nieodżałowanego bojownika o socjalizm!
DALSZE A R ESZTO W AN IA W AFERZF PO
D ATK O W O - ŁAPOW NICZEJ W POZNANIU.
W sprawie wielkich nadużyć w oddziałach zby
skarbowej w Poznaniu aresztowany P;ętlke i Miel
nik przebj w ają n-adai w prewencyjnym areszcie.
Piętka i Mielnik byli urzędnikami średniej kategorjt, mieli więc dochody bardzo szczupłe, mimo
to żyli nad stan. Szczególną uwagę zwuacało wy
stawne życie żon obwinianych urzędników, które
nie szczędziły pieniędzy n-a wyjazdy do Zakopa
nego, Krynicy, na uogaite stroje Rd. Tc wzbudziło

dzet.ie prezydjum stronnictwa ludowego ped
przewodnictwem p. Witosa. Pose1 Witos po kil
kugodzinnych obi adach wyjechał do Warszawy.
StronL-Jtotwo ma wydać manifest do narodu i
zażąda zwołania nadzwyczajnej sesji Sejmu dla
omówienia sytuacji w pańsiwe, rozwiązania Sej
mu i rozpisanie nowych wyborów. Gdy się to nie
Mianie, posłowie stronnictwa ludowego wsizyscy
solidarnie złożą mandaty. Uczynią to samo sena
torowie simnnictA-na ludowego. W calen państwie
odbęaizie nę odpc\,i ’-daóa żałoba na cześć pole
głych, projektowana w calem państwie na jeden
dzień i o jednym czasie.
Wypadki łapano wskie w cateru stronnictwie
ludowem spraiwiły poruszenie niebywałe
•

*

*

Z Bcchni donoszą nam:
Pogrzeb komendanta „Strzelca", który poległ
przy pomaganiu policji w wypadkach niedziel
nych w Łapanowie, Toboły ze Zbydiniowa, odbył
się z paradą i rnuzjką w Bochiii. Z Krakowa
praynyły oddziały „Sit-zeic?'1 na uroczystość pogrzeoową, a komendant „Strzelca" dekoiowa' kil
ku uczestników medalauni zasługi, podnosząc z
uznaniem gorliwość w jpełniaruu obowiązk"
W mieście i okolicy pŁmuje wielkie poms~emie
z powodu zajsc w Iapanowie. Starosta Freindl
u-zęduje nadal. Opowiadają, że niedawnerr' ania
m l boiwil na wizytacji w starostwie p. wicemi
nister spraw wewnętnznycn Nakon. ecznikoffKlukowski, ałe tylko 15 minui

podejrzenie i spowodowało śłedztwc, lctóre tak
obfite dało wyniki. W związmu z tą aferą władze
sądowe przesiuchały urzędnika II urzędu skarbo
wego Feliksa Batoga i byiych uizęd-ników, a obec
nie posrodniaow podatkowych Bronisława Matu
szewskiego i Edwarda Rakowskiego, którzy sta
nęli również pod zarzutem dokonanych na sZkoaę
izby skarbowej manipulacyj. Jeden z nich, mia
nowicie Matuszewski hrał od podatników swego
oddziału pieniądze należące się izbie skarbowej.
Gotówka ta nie wpływała jeonakże do kasy. Na
jej fikcyjne pokrycie wstawiali Batog i Rakowski
fałszywe pozycje a< 'Ksiąg. Po przesłuchaniu wy
poszczono Batoga, Matuszewskiego i Rakowskie
go chwilowo na wolność, gdyż przyznali się do
winy usprawiedliwiając swoje niecne czyny trudinemi wai uincam’ materialnemi w jakich się
znajdowali wraz z rodziną Jak dotąd wymierna
się około 23 tysięcy złotych, które Batog, RakowsiKi i Matuszewski pobrali od nupcó\ i przem> słowców poznańskich. Śledztwo prowadzone w tej
sprawie wykaże niewątpliwie jeszcze dużo sen
sacyjnych szczegółów, gelyż w aferę tę zamie
szanych jest cały szereg osób.
TRAGICZNA ŚMIERĆ 4 MŁODYCH LUDZI.
W ub. niedzielę odbywała się w odległym o kilka
kilometrów od Ost-owa Antoninie zabawa kole
jowego przysposobienia wojskowego. Wesoła abawa skończyła się niezwykle sińutnv. Pomiędzy
godz. 10 a 11 Wieczorem usłyszano nagie docho
dzące od strony stawu wołania o pomoc-. Na
staw ruszyło natychmiast z pomocą kilka tod u,
m. in. ruszył jako pierwszy na ratunek p. Karo!
Degener, kupiec z Ostrowa, który zdołat z nare*żeniem życia wyratować jedną Aobietę, niejaką
Hoffmanównę z pobliskich Przygodzic. Hoffmanówna uslatkiem sił trzymaia się kurczowo wy
wróconej łodzi, reszty osób n.e zdołano już wy
ratować Zatonęły cztery osoby, mianowicie bra
cia Stanisław i Piotr Grzesiakowie z osady W n u 
ki, Władysław Ogórek, szeregowiec 60 pp, w O
strowie oraz Stanisław Józefiak z Przygodzic.
Zwłok Ogórka i Józefiaka nie zaorano do tej chwi
li odnaleść.
o b ł ą k a n y "Wi ę z i o n y d w a l a t a w k o 
m ó r c e . Niebywałe poruszenie wywołało wśróe
mieszkańców ' miasta Stoiina ujawnienie przcu
policję w domu przy ul. Kościuszki 22 komórki
gdzie eył więziony w ciągli 2 lat tcelk Mocznik
umysłovx> chory. Nieszczęśliwy młodzieniec przea
rodzinę w 1930 r. został zamknięty w komóiw
i przywiązanym grubym łańcuchem do muru. bj
fiif zbiegł. Mocznik, który zaledwie zdi adzai po
mieszanie zmynslów, w ciągu 2 lat stał się kom
pletayin warjateir,. Gdy go wyprowadzono os
światło dzienne, p-oczął się rzucać, gryźć i wnz*
szozeć w i ienogłosy. W wyniku doch^idzenia zdo
łano ustalić, iż rodzina Mocznika z chwilą sk« nsta tow ania, iż zdradza on pomieszanie zmysłów,
w nocy przeniosła chorego do komórką przymo
cowała łańcuchem i trzymaia go na uwięź, w cią
gu blisko dwucb lat. Żywność przynoszone cho
remu do Jiomórki Gdy po roku uwięz.ony Mocz
nik począł łamać scia-nę komórki, rodzma w oba-
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■wie uóieązki wstawiła podwójne ściany do teomórki i bardziej przykuła go do ściany. Mocznika
akierowa.no do szpitala na obserwację. Policja win
uych aresztowała.
. . . . .
(
' KŁAMANIE W ZAKOPANEM. W Zakopanem
do sklepu KiftLmana mieszczącego się r rzy u/l.
Witkiewicza, dokonano włamania. Randy ci rozprm. kasę ogniotrwałą i ski adli papiery warto
ściowe wartości 2.000 zł.

m i s ‘Ar. y
— o—

N OW E PRZEPIS! O BADANIU ZD ROW iA ;
.
..
URZĘDNIKÓW
Warscrnwa, 9 czerwca (teł. wł.). Minister spraw
wewnętrznych wydał do wojewodów okólnik, w
którym uregulowane są sprawy, związane z ba
daniem lekarskiem kandydatów do służby pań
stwowej oraz urzędników w celach urlopowych.
ZEPSUTY MOStf
W STRZYM ANA
KOMUNIKACJA
Warszawa, 9 czerwca (teł;, wł.). Z powod/u bar
dzo złego stanu mostu na rzece Wieprz, pod Kośminem, z dniem 3 bm. ruch dla samochodów cię
żarowych na drodze Warszawa— Lwów został za
mknięty aż do odwołania.
ZAW IESZEN IE

„DANZIGER

YOLKSSTIMME"

„C^y marszałek Piłsudski
zamierza ustąpić? ‘
;

DONIESIENIE „JOURNAL DES DEBATS“

Paryż, 9 czerwca1. Poważny dziennik pary
siki „Joiurnai des Debaits“ pud tytułem „Gzy
marsizafelk Piłsudski zamierza ustąpić?" za
mieścił koii-espoiideiiicję z Warszawy, w kfcćr
rejj m. lin. pisze: „Marszałek Piłsudski często
zaskakiwał opinję nioczekiWanemi pesl anowiś
niami. Nie można tedy odrzucić a priori jako
nieprawdopodobnych pogłosek o jego ustąpie

M ANEW RY W PRUSIECII WSCHODNICH

HINDENBURG I BRUENING
- “iiim, 9 czerwca Kola miarodajne dementują
wiadrmość podaną przez dortmurudzki „Generai •
Anefeiger",
wedle której rozmowy prowadzone
między [prezydentem Hinderabiurgiem a kancle
rzem Briininigietn w dniacti 29 i 30 maja miały
mieć formy szorstkie i jakooy Bruning zwolniony
został z powodu wyrzutów natury osobistej. W e 
dle oficjalnego zaprzeczenia opis podany przez
wymieniony dziennik pozbawiony jest wszelkich
podstaw i obie te lozmowy odbyły się w atmo
sferze jak najuprzejmiejszej.
HITLER W SĄDZIE
Momacnium, 9 czerwca. Adolf Hitier zeznawał
dziś przed sądem w Monaclijum jako świadek w
procesie o krzywoprzysięstwo pi ze ci w pisarzowi
Wernerowi Abelowi. Hitler przesłuchiwany byi
na okoliczność, czy partja jego czerpała subwen
cje z zagranicy, czemu Hitler zaprzeczał, twier
dząc, że jedynie mniejsze sumy mogła partja jeglo otrzymać od Niemców zagranicznych. W pew
nej chwili obrońca oskarżonego dr. Rosenfeld za
pyta Hitlera, czy prawdą jesL, iż otrzymywał
pi miądze od pewnego przemysłowca caesikiago-,
który pozostawał w bliskich stosunkach z fiumą
francuską Schneider - Grcuzot. Pytanie to wypro
wadziło Hitlera z równowagi do tego stopnia, że
podniesionym głosem, zachowując się w najwyżLszym stopniu arogancko i wygrażając pięściami,
oświadczył, iż nie pozwoli się obrażać. Wszystko,
co się tu dzieje, jest szwindlem, — krzyczał —
a przedewazysitkiem nie pozwoli się obrażać przez
adwokata żydowskiego i wobec tego odmawia
dalszych zezman. Na uwagę przewodniczącego,
aby się zachował przyzwoicie i odpowiadał na
pytania., Hitler oświadczył, że kategorycznie od
mawia zeznań i zgodzi się raczej na karę aresztu.
Rozprawa została przerwana, i sąd udał się na
naradę. ,Po dłuższej naradzie sąd skazał Hitlera
za odmówienie zeznań na 300 marek, a za nie
właściwe zachowanie się przed sądem na karę
200 marek. Przewodniczący*' 'zarząd,ził - następnie,
aby pytania kierowane były do świadka za po
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Dekret o komisjach rozjemczych
(Telefonem od naszego korespondenta)
Warszawa, 9 czerwca
Jak się W asz korespondent oiowiadir j'\ w na; bliższym czasie ma być ogłoszony dekret o nad
zwyczaj nem rozjeanstwie prz^Tumsowem w zataigaen między kapitanem a pracą. Rozjenłstwo sto
sowane będzie przedewszyslkiam przy zatargach
w tych dziedzinach pracy, które mają znaczenie
użyteczności publicznej lub ogólne-państwowe.
Przymusowe komisje rozjemcze Zwoływtaine będą

SKRÓCONE O MIESIĄC
'
Gdańsk, 9 czerwca (teł. wł.) Sąd apelacyjny
średnictwem przewodniczącego, na co obrona się
iuzpatrywa' skargę dzienmka socjalistycznego —■
nie zgodziła, wobec czego na tern skończyło się
„Danziger VolkS'btimme“ na zarządzenie prezy
przesłuchanie Hidera.
denta policji gdańskiej, który zawiesił len dzien
nik na trzy miesiące. Sąd skrócił czas zawiesze
ROZRUCHY BEZROBOTNYCH W HOL a NDJI
nia z trzech na dwa miesiące.
Amsterdam, 9 czerwca. W małem miasteczku
Boskoop, położonem na polnoc od Rotterdamu,
OLBRZYMIA POŻYCZKA W EW N ĘTR ZN A
W ROSJI
“ ; doszło dziś do poważnych rozruchów bezrobot
nych. Podczas staicia z żandarmerją jeden z deMoskwa, 9 czerwca. Rada komisarzy ludowych
monstiantów został zabity, a dwudziestu dalszych
ogłosiła rozporządzenie w sprawie subskrypcji
demonstrantów i dwóch żandarmów odniosło ra
pożyczki wewnętiznej w wysokości 3.200 mil jo
ny.
*
nów ruibli z 10-letnim terminem amortyzacyj
nym.
. . .
KONFERENCJA ROZBROJENIOWA
Berlin, 9 czerwca.. W dniach ud 23 do 25 bm.
odbędą się w Prusdecb Wscnodnicli manewry o brony przeciwlotniczej i przeciwgazowej, w ctórych weźmie udział Reichswehra i marynarka,
oraz lotnictwo cyw ilne. W manewrach tycŁ uczestniczyć będ/ie minister spraw wewnętiznych
oaron von Gayl, oraz pizedslawiciele władz woj
skowych i państwowych.

niu. ‘
Korespiondenit zwlraca uwaigę na1wewnętrzne
stosunki w Polsce i zaznacza, że rolożeiiie W
Polsce jest oość trudne. W polityce wewaętrz
nej naród nic nie wie o tern," co robią jeg°
kierownicy. Trudności gospodiaroze szczegó1'
nie niepokują p. prezydenta Rzplitej.

Genewa, 9 czerwca. Komisja lotnicza konferen
cji rozbrojeniowej zakończyła swe obiady przy
jęciem sprawozdania, które zostało przeaazane
komisji głównej. Biuro prezydjalne konferencji
rozbrojeniowej zwołane zostało na wtoreŁ 14 bm.
na posiedzenie, na klórem wejdą pod obrady spra
wozdania komisyj technicznych w sprawie roz
brojenia jakościowego.
,
MACDONALD 1 EERRIOT BĘDĄ
KONFEROWALI
Londyn, 9 czerwca. Premier Maciżonald i m ; n. ter spraw zagranicznych sir John Simon wy
jeżdżają w sobotę do Paryża, gdzie już tegosaniego dnia wieczorem .nastąpi pierwsze sootkanie
m !ędizy Herriotem a Macuonałoean. Dalsze roz
mowy będą prowadzone w eiągiu niedzieli i po
niedziałku. , Wtorek i środę spędzą ministrowie
w Genewie gdzie wezmą udział w pracach kon
ferencji rozbrojeniowej, poczerni wyjadą do I o zanny tak, aby przybyć na czas .na otwarcie kon
ferencji reparacyinej. Kanclerz skarbu Chamber
lain, minister handlu Rnnciman i minister spraw
wewnętrznych sir Herbert Samuel wyjadą z Lon
dynu do Lozanny we wtorek.
jjw?
„Daily Mail“ dowiaduje się, że podczas rozmów
paryskich poruszone zostaną sprawy rtparacyjne,
roznrojenie, kwestja śv tatowej konferencji gospo darczej i lcwestja uinji gospod urozej państw naddumaisikich. a przedewszystkiein omówiona zosta
nie zmiana sytuacją politycznej w Niemczech.
Dziennik twierdzi dalej, że Herriot skłonny jest
przyznać Niemcom od-oczenie spłat repuracyjnych, jednak pod warunkiem, że Niemcy nie zło
żą deklaracji, iż nie będą płacić dalszych odszko
dowań. W ten sposób uzvskanoby pewien okres
czasu, w ciągu którego możnaby osiągnąć z Ame
ryką porozumienie w sprawie skreślenia diugów
wojennych.
„Times“ dowiaduje się, że podczas pobytu iw
Genewie Mac’ ) onaid i sir John Simon będą usi
łowali ruszyć z miejsca prac*1 konferencji rozorojeniowej, które w chwili obecnej ponownie
znalazły się na martwym punkcie.
Paryż, 9 czerwca. W telegramie z Londynu
.,Mati;n“ donosi, że MacDomald zamierza zapropo
nować Herriotowi, aby po przeprowadzeniu dys
kusji w kwesitji reparacyj konferencja lozańska
została odi oczuma i aby druga część konferencji,
na której miałyby wejść pod obrady kwestje go
spodarcze, odbyła się w Szwajcarji lub w Lon
dynie dopiero po przyśląn.i-u na nią reprezentan
tów rządu amerykańskiego.
;'

przez ministra pracy. iW skład korniej i wchodzi
będą delegaci robotników i przedsiębiorców or&?
delegaci ministerstw: przemysłu i handlu, spra
wiedliwości i pracy. Oorady komisji muszą ^6
odbywać w obecności delegatów trzech wymiemionyoh ministerstw bez względu na to, ozy jedna
ze stron zainteresowanych w zatargu w y c o fa ła
się z komisji lub nie. Nadzwyczajne komisje bę
dą zwoływane dla każdego zatargu oddzielnie, a
po wydaniu orzeczeuiia zostanie laku komisja roz
wiązana.

ZW ŁO KI Z CZASU WOJNY
Paryż, 9 czerwca. — Na terenie walk ostatniej
wojny w północnej Francji wykopano w ciąg11
maja przeszło trzysta zwłOK poleg1ych żołnierzy,
z których WE jest Francuzów, a 185 Niemców.
12-LETNIA MORDERCZYNI DWOJGA DZIECI
SW EJ SOSTRY
Paryż, 9 czerwca. Wczoraj aresztowana został®
12-letnia morderczyni dwejga dzieci swojej sio;
stry. Młodociana morderczyni mieszkała u sW®J
siostry, robotnicy fabrycznej, zajętej w fabjjyce
od rana do wieczora, pilnując dwoje dzieci *
Wieku 1 i 2 lat. W ciągu krótkiego czasu Jziec1
zmarły z objawami udaru mózgu. Po przepd
wadzeniu sekcji zwłok usTalono, że dzieci został''
otrute. Podejrzenie padło na siostrę robotnicy,
która jednak długi czas wypierała się czynu.
Wczoraj przyznała się i oświadczyła, że d/zieci o
truła z zemsty za spoliczkowanie jej przez sióstr?1
.

UCHWAŁA SENATU IRLANDZKIEGO
W SPRAWIE PRZYSIĘGI WIERNOŚCI
Londyn, 9 czerwca. Senat irlandzk’ w Dubb'
nie zajmował się projektem ustawy ępnzyjętP13
swego czasu przez Izbę) w sprawie naidesi®111^
przysięgi wierności, składanej wedłe uktadu a i '
igieiLsko-rrlandz-riego królowi angielskiemu pr'f ,
postów i ministrów iriaiidztkich. Senat poŚW*f$
uchwałę, wedle której ustawa w sprawie znieś1**'
nia przysięgi może wejiść w życie dopiero pó za"
twiendzenk jej przez rząd amgieisM. Oznacza
że sprawa ta sbałs się bezprzedmiotowa, pól*”
waż zrozumiałem jesii, że rząd angielski odm^''
swej zgody. Ustawc wraca zatem ponowni**
izby i może być wniesiona do senatu dopiero I’
upływie 18 miesięcy. W irfandpkich kołach p0* '
tycznych sądzą, że de Vaie_a rozwiąże par lanie11
i przeprowadzi nowe /wybory w jesieni, gdyz
.
dziewa się, iż w ten sposób uda mu się zdób?
w nowym parlamencie w;iększość,
FALA STRAJKÓW W HlSZPANJi
^
Madryt, 9 czerwca. W Walencji wybuchł
pracowników elektrowni i elektromonterów. ^
Część głównej centrali elektrycznej w
' została przez strajkujących robo ilików vvy=a“ ^
na w powietrze.
OKRĘT ZATONĄŁ, PODRÓŻNI

[TRArO W ^

''Madryt, 9 czerrrca. Podróżni i załoga V0gO1cM,
hiszpańskiego „Teide“, który najechał na j**
podwodne w pobliżu wyspy Fernand< Po,
tewa.ni zostair w ciągu wczó'. a.iszego pupoł'^" ^
pnzez parowiec angielski „Lappan" i statki ^ ^
kowe, które wysłane zositały zagrożonemu
cowi z wyspy Fernando Po i wybrzeża afry^^j
skiegu. Na pokiadzie znajdowało się 710 V0®: ^
r ych, w tem 500 murzynów i 90 ludzi załóS1'
Wszyscy zostali wyratowani Parowiec nal
^
ważać za stracony. Parowiec „Teiiae“ był ó k t ? . ,
liczącym 37 lat o pojemności 4 tysięcy ton. U po,
mywał komunikację mięazy wysp? Fernand
wybrzeżem' afrykańskiem, a Hiszpanją.
AMERYKA OSZCZĘDZA

^

N o w j JoriK, 9 czerw ca . Senat ameryikańśfe*?^^
ją ł w c z o r a j u sta w ę o sz cz ę d n o ścio w ą prze -v
z m n ie jsz e n ie w y d a tk ów r z ą d o w y c h o 138
n ów d o la ró w .
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T tA T R W IELKI:

" Piątek, godiz. 7*30: „Sen srebrny Salomei".
TEATR RO ZM AI i O ŚC I:

Piątek, gooz. 8: „Kłopoty Eourraóho i a ‘,
Cv RK STANIEW SK ICH :

Dziś o godzinie 6 *30 wieczór wielki program atrakcyj

® zespołami Chińczyków i Tumków. na czele.

FOTOAHi \TORCM
wykonujemy wszelkie >race systemem amerykań
skim. — Przybory i roboty po cen ich kryzy >v»yeh.

»Elektrokabel“ 9 Kopernika10.

Rozruoiiy głodowe wiiLwowij
Wczoraj około godziny 11 nrzedpołudniem na
r°gu ui. Grodzickich i Skarbkowskiej zebrał bę
Sum bezrobotnych, który rzucił się na pizejeżtlżający wóz z pieczywem. Zanim przybyła policja, pieczywo z wozu rozebrano.
— 0 Oo —
_ POD PRZYRZECZENIEM M AŁŻEŃSTW A. -ukorzenił się w Polsce wśród sfer drobn.um.ieszC;ańskich, a nawet wśród proletai jatu zwyczaj,
^ążeuia za każdą cenę wydania paniny za mąż.
% będzie potem nikt me dba, jak ułoży się życ*e?... Jakoś to be... I azdy mówi i niewiasta rada
kśli złapi? kawalera. Nie sposób omówić w kiof,‘ce tego, z gruntu złego, zakorzeń,innego przesą
du, ale choć pokrótce wyp ida poruszyć tę tak
ażna, a przecież tak lekkomyślnie traktowaną
ćraiwę, jaką jest sprawa ożenku. Powiedzieliśmy
Ihż, że panna stara się „złapać kawaleia". Tak
J^st rzeczywiście. A względy, że można się rotz"''arować co do jego charakteru, etyki czy moral
ności, spycha się na plan dalszy, by wkońcu prze
gnać się, że poza zmianą nazwiska dla otoczenia
•Adnych korzyści nawet duchowych, nie zyskuje,
a -dama się nawet taka sytuacja że dziewczyna,
J11 pracowała ciężko, tak musi jeszcze więcej
J“* lCować, bo ma przecież na utrzymaniu jeszcze
gw»a. Ten owczy pęd do małżeństwa, wyzysku je
' - i szereg niebieskich ptaszków, którzy pod przy
^czerni au małżeństwa wyłudzają od naiwnych
^ew cząt uciułane grosze, a notom przyrzeczeń
dotrzymują. A gdyby nawet, pc długich ta^"olach, dziewczyna „złapałaby takiego" męża,
. Jakaż jest jego wartość? Czy może być mowa o
|r<nkoiw iek współżyciu? W dniu wczorajszym
^Swsiła Gdula Olga (Gródecka 131), że Kazimierz
dłomsjei (Jacka 4) wyłudził od niej pod przy. ®c®eniem małżeństwa 1.600 zł. Wypadki takie,
S r Zapewne czytelnicy sobie przypominają, po. rzają się coraz częściej i niestety naiwnych
st również coraz więcej.
Z Y j ROWER? Wydział śledczy PP. zakweJ."nował podczas rewizji u paserów rower męh marki „Esperanto" pochodzący z kiadzieży.
. ^kodowani zechcą jawić się w wydziale śledI (j^ ^ p r z y ul. Razimici zowsltiej 30, w celu oglą*^ia njgc roweru.
^ R A O Z J E Ż GRS1 Za kradzież gęsi na Rynku
^kodę Drayitra Parońsikiego z Kulikowa, aremv,ano Mikołaja Mielenczaka.
^ “ GZYNIA EMALJOWANE. — Aresztowano
ią lRj Kazimierza Flarjańskiego, schwytanego
^ ^ " ą c y m uczynku kradzieży naczyń emaljoX
w az wózka w składzie drzewa przy ul.
^m uynow skiej.
ży "'Y WODOCIĄGOWE. Na uczynku kradizie(1łj. 11 wodociągowych, na szkodę Szwec Marji
ki,J0' *i stet 5), aresztowano Rudzińskiego Kaziitn uraz świrskiego Adama.
•hu
BIELIZNA. Mieczysławowi WiluskieĄ
m-oisiewicza, koionja oficersika) skradziono
’irychu bieliznę jeszcze mokną war t. 660 zł-

Wybuch strajku drukarzy lwowskich
Toczące się od wtorku wznowione rokowania
między właścicielami drukaiń, a komisją cenni
kową towarzyszów, zostałj przez nieustępliwe sta
nowisko właścicieli zerwane.
Właściciele, proponując z początku przyjęć' s
cennika poznańskiego, który iest znacznie niższy
i nie przystosowany do potrzeb lwowskich, utknę
li wkońcu na cenniku krakowskim, który jes* ró
wnież nie do przyjęcia na terenie Lwowa, biorąc
pod uwagę stosunki miejscowe. Tak jak na cen
nik poznański, tak i na cennik Krakowski towa
rzysze absolutnie zgodzić się nie mogą.
Wobec więc nieustępliwego stanowiska właści
cieli, a jeszcze bardziej wprost wrogiego stano
wiska wydawców z p. Lewartowskim na czele,
którzy całą siłą pary dążyli do wywołania stiajku — towarzysze na zgromadzeniu we środę dnia
8 czerwca uchwalili podjąć strajk obronimy.
Strajk wybuchł we czwartek 9 hm. rano. Do
strajku stanęli robotnicy i roootnice wszystkich
drukarń cennikowych. le c z już we wczesnych
godzinach porannych szereg właścicieli d ru k a rń

wyłamał się z pod solidarności. Jedni czwł la
częśo robotników za zgoaą organizacji wróciła
do pracy na podstawie ostatnich kouctsyj komi
sji cennikowej towarzyszów.
«
To załamanie się frontu właścicieli uczyniło in*
różnych „scharfmacherów“ olbrzymie wrażenie.
Nie spodziewali się oni, że icb „front" zbudowa
ny jest na takich kruchych podstawach. A 'już
najbardziej wścieka się p. Lewartowski który,
wywołując strajk, chciał za jednym zamacnem
zniszczyć, względnie poderwać i .ne, słabsze dzień
miki lwowskie.
O dalszym przebiegu stiajku drukarzy lwów
skich donosić będziemy czyteidkon- naszym co
dziennie.
Nastrój wśród strajkujących jesi bojowy —
tembardziej, że strajk ten jest obronnym.
*
*
*
Dotąd cśm drukarń podpisało prowizoryczną
umowę, w tem i większe Zakłady. Podpisały też
umowę cztery drukarnie gazetowe, wskutek czego
cztery dzienniki będą wychodzić bez przesz.cooy.

Sprawy U k ra in ie na terano międzynarodowyir
Pi ara ukraińska donosi z Londynu, że w an
gielskiej Izbie gmin już kilkakrotnie interpelo
wano sekretarza ministerstwa spraw zagranicz
nych w sprawie ukraińskich petycyj, jakie mia
ły być rozpatrzone przez. Komitet Tiziech, który
miał ewentualnie przekazać sprawę Kadzie Ligi
Narodów.
Ostritni > w Izbie tej inłerpeloY amo w sprawie
mniejszości ukraińskiej w Polsce przeciw wojsko
wej koloiniizia-ji kresów wschodnich. W związku
z tern sekretarz min. spraw zagrań oświadczył,
ii Komitet Trzech po zaopinjowanm sprawę prze
kazał Gen. Sekrebarjatowi' Liig: Narodów, przyccem w opinii tej zaznać.nono, że pc i napatrzeniu

ZAMAGH oAMOBÓJGZY W HOTELI- W czo
raj w Grand Hotelu we Lwowie usiłowała pozmawić się życia przez zażycie kwasu solnego 26letnia Stelanja Cyma. Powod: zawód miłosny.
Z KIE&ZEN4 Piiesei Maiji (Kazimituzuwska
29) usiłował wjciągnąć kwotę 60 zł. W olf SeideJ.
MIOD. Kazimierz Budziński, 16 letni chłopiec,
chciał zapiać garnek miodu. Schvytano go i za
stosowano taką samą kiarę jak dla recydywistów
złodziei tj. osadzone go w areszcie. — 16-Ptoi
chłopiec siedzi... za garnek miooiu.
W BIAŁY DZIE> . Dol.oaano juchwaaej kradzieży w składzie płótna Bceia Samuela (Rzeżnick? 16). Mianowicie w ani x wczon jszym jacy ś
nieznani sprawcy, po uprzedniem otwarciu w jtrycham dazwi, mięcLiy godziny 13— 15 skradli
z kasy 5.o89 zł.
PRZEZ OTW AR TE Ob NO. Z mieszkania Ru
dolfa Mullera (Pełczyńska 15) wczoraj w nocy
o godzinie 2‘30 jakiś nieznany sprawca przez
otwarte okno skradł, korzystając ze snu domow
ników, gotówikę 300 d. oraz bizuterję wart. 550 zł.
TO W . TENiNISCWE. W nocy z dnia 26 na 27
maja dokonano kradzieży na szkudę To w. Teninisowego. W ; .zczęte śledztwo doprowadziło do wy
krycia spravrców kradzieży w osobacl Krzyształowsikitgo, Ghaiawiczowej, Kiyłoszańskiegc*i L u cz^zki, których aresztowano. Rzecze pochodzące
z kradzieży odebrano.

Z PROWINCJI
TRAGICZNY W YP AD EK
ROBOTNIKA. —
W Dodborcach 22-letni Karol Wyspiański, robot
nak kolejowy chcąc wskoczyć do odjeżdżającego
poc; jigu, poślizgnął się i wpadł pod koła wagonń.
Ciężko ^raniony zmarł wkrótce.
GROŹNY PO?,AR POD L W O W E M . Wczoraj
nad ranem w Bitce bzlacheokiej wybuchł pożar
w zabudowaniach Marji Jarząbek. Spłonęło 6
domów, 7 stodół i tyleż chlewów wraz z inwen
tarzem żywym i manewym. Pożar powstał od pa
pierosa, z którym zasnął syn Jarząbkowej.
f O h I W LESIE. W lesie państwowym pod
Donną znaldzioino zwłoki jakiegoś człowieka za
mordowanego. Jest p-zypusz aenie, że to zwłoki
Franciszka Horyn a, któiy przed 2 miesiącami
przepadł bez wieści.
«M lERć STARUSZKI POD KOŁAMI LOKO
M O T Y W Y. Na aworcu kolej, w Drohobyczu wpa dla pod koła lokomotywy 68-letnia Karolina Ka
pusta ponosząc śmierć na miejscu.
ARESZTÓW ANO w W^ierzbowcaoh (pow. Horod‘in.ka) Stef. Holyńśk.ego, porłejrzanegc o zawott-dowauie swej 60-letniej żony Dory.

sprawy, nie u zn a n o za wskazane p osta w ie spra
wy na R a d zie Ligi.
.Równocześnie prasa ukr, donosi, że dnia 15 om.
w Izbie lordów omawiana będzie sprawa ochron”
mniijszośc’ narodowych w związani z iartearielaoją
wniesioną przez jednego z lordów. SpodCiewawr
są również obrady nad sprawą uki alńską.
Również ns konferenoji Wielkie,' brytarji i Dcmkujów, jaka cdbędtzie się w łip c i. br. w (Jktawie
(Kanada) — wedile prasy uikiaińswioj — uuw .-ma
na będzie m. in. sprawa ulkraińskr, a w szczegól
ności położenie Ukraińców w e w s ch o d n i ?; E u r o 
pie.

KOMUNIKATY
UNIWERSYTET LUDOWY I TUR WE LWOWIE. —
Posiedzenie Zaiz^du odbędzie się w pi*tek 10 hm. o
gadzinie 19 w lokalu przy ul. Bourlaiw a 5. Sprawy waż
ne, związane z wainem z^rotnadzeniem. W szyscy człon
kowie Zarządu proszeni są o konieczne pi zy b /cie.
WALNE ZGROMADZENIE UNIWERSYTETU LUDO
WEGO I TUP WE LWOWIE odbędr e iię y piątek 17
btn. o aCdizlnie 19 w sali żółtej Iziby przemysłowo-han
dlowej tui. 3ourlanda 5). Porządel dzienny: 1) odozytanie pi otokułu z osiatnieko walnego żauonw<tent»a; 2)
sprawozdanie zarządu; 3) sprawozdanie konusn rewb
zyjnej; 4) wybór noweso zazząd.u Uniwei „ytetu Ludo
wego i TUR, 5) woiosk' W razie biaku kompletu o godizlrtie 19, nart eon? zgromadzenie odbędzie sie c godzi
nę później bez względiu na ilość obecnych.
R, Eroehlich, sekretarz
J. Szu ą r e , , przew.
SEKRcTAPJAT ROBOTNICZEGO TOWARZYSTWA
PRZYJACIÓŁ DZIECI urzęduje codziennie, u). Rutowskiego 23, II piętro, od goaziny 6— 7 wiecaotem.

REPERTUAR KIN LWOWSKICH

!

APOLLO: „IYU w o s , s y n dtunigili'‘ i ,J<oniant>c®t»a noc“,
CASłNO: „Obcym wioino całować".
CPIMEPA: „Monte Carlo".
GRAŻYNA: ,Rok lyśO — Mntóęństwa p rzyszfośoi' .
KOPERNIK: „Dr. Jekyll i mr, Hyde", oraz ostatnie zdję
cie zamoadow.anegu prezydenta Francii. ■

LEW: „Niech żyje wolność*' J „Król bólwarów"
LUNA: „Zamaskowane twarze" oraz „Seięe na kotwiicy".
MARYSIEŃKA: „Dr. .Iekyli i mr. Hyde", oraz ostatnie
zdjęcie zamordowanego prezydenta Franoji.
MIRAŻ: „Krysia Leśnicnaiwi'*.
OAZA: Ramon Novaro w filmie „W esoły Madryt",
PALACł: „T ajemnica dwo^u Habsburgów'".
PAN „Milion" i „Rewja cudownych dzteci...".
t AS AZ: „Pan generał Pafike" oraz „Król pi^zKjzy".
SŁOŃCE: „Policmajster f ogieje.w".
STYLOWY: „Rozwódko oraz LomedjŁ
ŚW IT: „Sw,atla wiielikiego miasta" tOhautie ChanGn).
UCIECHA: .^ieśft żywiołów** (Garry CoogMsr
RADJO L W O W SK IE
Piąte.*: 10 czerwca
11.58: Sygm?J czasu, heiinał z wieży Mąrjackloj w
Krakowie. 12.10. Ctramofoin. 12.30: Przekład prasy ooJskiej. 12.46: Gramofon. 15.00: Komunilkai giospodarczy.
15.10: Gramofon. 18.30: Opowiadanie dla dzieci sćar
sz-ich i młodzieży. 15.42: Gram sfor l „Sil r* renmi**
16.05: Audycja dła chorych. 16.10: .JCamieołie snadlt z
niebe,1*, 17.00 Koncert akademickiej orkiestry salono
wej. 18.00; JKuiK słońca i w od y". 16.20: Mucyka tane
czna. 19.15; Rozmaitości 19.35: Dziennik radjowy. —
19.45: T rzy pytajniki. 20.00; Koncert symfoniczny *
W arszawy. 20.S5: Fdljetion: .Palestyna**. 2L10: Dalszy
ciąg koncertu symfonicznego z W arszawy. 21.50: Do
datek do diziienrika radiowego. 22.00: Felieton p. HnAny
Górskiej. 22.10 Muzyka taneczna. 22.40: Wiadomości

sportowo. 3T-SE Muzvka taneczni.

Nr. 129, Piątek 10 czerwca 1932
Po przeprowadzonej rnzpiaWie sąd skazał Pt*
la.rską na 4 lata, a Ganuwefę Fiszer na 5 lat •wię
zienia.

m i: Irena Filar oka i Genowefa Fiszer. Bo stwier
dzeniu kradzieży pomocnik jubilera Bentla Langnas przeszukał lwowskie hotele i w hotelu Astorja rozpoznał dwie wymienione jako te, które
skradły pierścień.
Wczoraj obie podróżniczki z Łodzi odpowiada
ły przed trybunałem karnym pod przewodnic
twem s. o. Halikowsikiego za zbrodnię kradzieży.
Obie oskarżone wypierają się winy, twierdząc,
że dowody osobiste zostały im skradzione, że in
ne jakieś niewiasty podszyły sio pod ich nazwi
ska, że nigdy we Lwowie nie były Świadkowie
jednak stanowczo stwierdzają ich tożsamość.

20 GRODZY
ko ii. uje słynny nożyk do golenia reklamowy próbny

„ S A L F E R S "
który p.zewyższa wszy itkie w yroby w tej dziedzi
no. — Pełna gwarancja za L ezkonki -encyiną jakość.
Wvłączna sprzedaż płynnych nożyków „SALFE RS"

Perfumerja S . F E D E R
Lwów, ul. Sykstuska L. 7

SPORT
SPORT ROBOTNICZY Na boisku Związku robotni
czych stowarzyszeń sportowych odbędą sie nast ŚP
jące spotkania: Sobota 11 boi : o godzinie 17‘30 Robotmiazy Klub Sportowy—Strzelec o mistrzostwo klas R
NLeuizieła 12 bm. o goidzmie 9 rano: ZZiK—Legion, o mi
strzostwo kilasy C; godlzma 11 przedpołudniem: Metaly
Uwo wianka o mistrzostwo klasy B.

U W A G A ! Przy zakupnie 5 nożyków za oka
zaniem niniejszego ogłoszenia 1 nożyk g r a t is !

A

Z SALi SADOWEJ

A

PROCESY SĄDOW E DZISIEJSZYCH CZASÓW
Dnia 13 uiarca br. przed cerkwią Preubrażeńskij we Lwowit rozrzucano uloiliki o treści antipańsiiwowej podipisswie przez Okr. Koiiiiitet Koan.
Parłji Zach. Uikrain^ .OKRPZU). Stojący przed
cerkwią Franciszek Jeschke zauważjF że ulotki
te zostały rzucone z grupy czterech osobników
stojących koło cerkwi. Z grupki tej pad i też okrzyk antipaństwowy. Jednego z tych czterech,
mianowicie Saulima Goutesa za wskazówką Fran
ciszka Jesdckegio p.ołicja przytrzymała.
Wczoraj przed sądem przysięgłych pod przewocuniictwem s. o, Medyńskiego odpowiadał Szulim tkmles, urzędidk prywatny (lat 20) za zbro
dnię zdrady stanu (§ 58).
Osk. Gontes do winy się me przyznaje, dc żad
nej partji politycznej nie należy, koło cerkwi
przechodził zupełnie przypadkowo.
Św. Jeschke, za którego wskazówką policja
przytrzymała Gomlesa, zeznał na rozprawie, ze
nie wie, kto z pośród grupki czterech rzucał ulot
ki, nie wie tez, Kto rzucał antypaństwowe okrzyki.
Po przcpi owadzonej rozprawie sąd przysięgłych
12 głosami zaprzeczył winie oskarżonego i na tej
podstawie sąd wydał wyrok uwalniapący. Koszta
procesu ponosi skarb państwa. Oskarżał proik.
Gzeniczyński, bronił dr. Panków.
' \ mm E
Po zakończeniu tej rozprawy odbyła się przed
tymsoinym trybunałem druga rozprawa o podob
nym charakterze.
£#
>,■•* > . r .
Tym razem chcdtziAo o ułomki amtipaństwowe
rozrzucane dnia 20 marca hr. na placu św. Jura,
a wydane przez OKMOPR (okręgowy komitet
międzynarodowej. organizacji Pomocy Rewoducjo-nisŁom).
Pod zarzutem rozrzucania tych ulotek został
przez wywiadowcę służby śledczej Jana Szczęsne
go przytrzymany Efroin Fiischel Lapiówker, ro
botnik budowilany (lat 18), a prokuratura oskar
żyła go o zbrodnię zataczania pundiczrngo spo
koju z § 65. "
ęy
Oskarżony do winy się nie poczuwa, ulotek
nie rozrzucał, przechodził placem św. Jura dla
przechadzki Po pzzeprowadizonej rozprawie sąd
skazał oskanżonego na 9 miesięcy więzienia. —
Oskarżał prok. Gzemozyiid i bronił dr. Tenen-
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. złotych
miesięcznie

sprzedajem y z natychm iastowem prawem pry

11Ó1M4E J Y G R A N E
D olarów « 0 .0 0 1 «
oraz Złotych 2 5 0 . 0 0 0
’ CIĄGNIENIE 3 LIPCA.

KUPNO I S P R Z E D A Ł

P o wpłaceniu 1 raty wydajemy oryginalny d ikument
sprzedaży. Zamówienia z prowincji załatwiamy od
wrotnie. Prosimy nie zwlekać z zamów aniami.

L W O W S K IE T-W O

KREDYTOWE

Lwów, ul. L egjonów 33.

T elefon 80-87

N ie b y w a ła

W A ŻN E DLA P. T. LETNIKÓW I PODRÓŻUJĄCYCH
K ufry, w alizy, teczki na akta, pfecak i o ra z przeróżne
1teczki szk oln e. W szelk ie n ap ra w y w alizek , teczek, b*
rebek dam skich po n ajn iższych cenach p oleca i w y * 0'
n u je M ARGULIES, W y tw órn ia k u fró w i w alizek, L w ó ^
G ródeck a 68. — U w aga: S p e cja ln o ść w alizki na kolekcj®
dla P. T. agen tów p o d ró żu ją cy ch .

o k a z ja £

Wfirmie -,G0LF“, KiiińsKago1,
P o ń c z o c h y , Rękawiczki,
Jumpery, Bieliznę damską i dziecinną
sprzedajem y:

p o cenach bezkonkurencyjnych.
Uwaga na firm ę!

NIEMOWLĘCE kompletne wyprawki; DLA D Z IE C I11'
branka, sukienki, czapki, sweterki — „S n o rt", Lwó.tf
Plac Halicki 3.

PRZEPUKLINĘ I ! I

JUŻ ZA 3*50 piękna koszula damska z mada,polanu stro1na, kolorow e z jedwab, motywem 2'70, kombinat?
2*90, nocne kolorowe w różnych modnych fasonaC
490, oraz wszelką bieLizne męską i dziecinną za b°cen. Filia kra-Kowisklej fabryki ^ A W '1, Liwów, uJ
Sckstiuska 1.' 1
"ś

u mężczyzn, kooiet i dzieci usuwa zapomc-ą
wynalezionych, patentowanych swoich bandaży

M. ERErLSCnA.Yw ów . ftrcaecKa 3 5 .
Firma ta najstarsza w Państwie uzyskała za
swoją 16-Ietnią pracę dla dobra ludzkości złote
medale, dyplomy i mnóstwo poo..wai w kraju
i zagranicą.

P a n t o f l e , meszty płócienne i skórzane, sandały,
trypcie kuajpowakie i t. p., obawie skórzane, wy
godne, mocne i tanie poleca i wykonuje znana
F ab ryaa p a n tofli w e L w o w ie
W RONOW SKA L 4
T le fo n 59-88.

20 groszy

lilii

ME BL E I S P A Z E r i

z ogr. odpow.

Telefon Nr, 57-25,

baaim.

Walne Zgromadzenie

SZOPENFELDZIARKI NA GOŚCINNYCH
W YSTĘPACH W E L W O W IE

Cztonuów Związku huplechiego w tillnlanacn

Dnia 14 grudnia 1931 weszły do sklepu jubi'erekiego Bernat da Benita dwie eleganckie oamy
j udając, że chcą zakupić pierścienie, skradły
pierścień z brylantem wartości 700 zł. Dnia 16
grudnia 1931 jesacze większą kradzież popełniono
w sklepie Jana Jarzymy. I tam również pizybyły
dwie eleganckie panie celem zakupna precjozó r,
a pc ich odejściu stwierdzono brak 36 piet ścieni
łącznej wartości 13.970 zł.
W hotelu Aster ja we Lwowie ziajęły dnia 15
grudnia 1931 pokój dwie parnie, k)ór< zameldo
wały się ako przyjezdne z Łodzi pod nazwiska-

SKŁADKI
NA FUNDUSZ PRASOW Y ZŁOŻYLI: Dr. Loewenst«n 20 ztł. Dr. B. 5 zł., Związek Bro w ataków 15 zł.,
D. 10 zł., Or Ht.:Uandw 5 zł., Związek Autarmolbiii.stów
5 zł., G, H. 2 z ł, Zaleski 2'2C zł., Lasikow|ski 5 zt.

GHA NERW OW I

Stow. z.arej, z ograniczoną poręk? w likwidacji1
odbę M e silę dnia 19 czerw ca 1932 roku o godzinie 10
przedpołudniem — a w razie braku kompletu — w dniu
22 czerwca J932 r. o godzinie 3 popołudniu w dam u 11fciwidiatiwna p. Leonią Nadto i
5

z następującym porządkiem dzienuym:
') Sprawozdanie Zarządu likwidacyjnego z przepro
wadzenia w dniu 23 maja 1932 ri sprzedaży wszystkich
wiieazyteilniośc: isipólidizielni prziez publiczną licytację i
zakończenie Likwidacji, oraz wniosek tychże o wykre
ślenie firmy.
- 3) Spraw o zda nit Za r za óu likwidacyjnego z czynno
ści L rachunków za czas od dnia 1 stycznia 1932 r. do
dniia 25 maja br. t. j. do dnia zakończenia likwidacji.
3) Udzielenie Zarządowi likwidacyjnemu absolutorium
iz czynności i rachunków o d dinia 1 stycznia 1932 r. do
dnia zakończenia Likwidacji.
- •—
■4) Wnioski ozironków.
Gliniany, dnia 30 maja 1932 i.

E M O C JA !

Zarzai likwidacyjny Związku kupieckiego w Glinianach
StuW. zer. z v. ęr. poręką w likw idacji

Leon Nadie-

Elkuny W olf

Leizer Beitel.

NIEZATARTE W RAŻENIE!

W SZPON.1 OH CZEREZWYCZAJKI

i

Zanim zakupisz MEBLE za gotówkę, przyjdź i P*- ,
konasz się, że takowe otrzymasz po tych ęęp9^.
NA PATY u firmy „MEB-DOM“ Lwów, plac Bif ^ .
skiego 1, uil. Gróiaeaka 77, która sprzedaje na d M
terminowe raty MEBLE wszelkie, jak: tapiceroiW ^
po centach gotówkowych, a to' Sypialnie zi. 30t, k<'z
sta z ł.'7.
i
i k F jJ

we Lwowie
ulioa Bouriarda L 2
Wszędzie do nabycia.

1

MAGAZYN POŚCIELI R. Drżała, Lwów, Chorążczyz1*
Nr. 5, poleca kołdry wełniane już za 75 zł., materace
z włosienia za 100 złotych. Towar pierwszorzędni*
pod względem jakości. Również przerabiam kołdri
po 5 złotych, materace po 7 złotych.

NIE WYRZUCAJCIE SWOICH PIEl.iEDZY. kupu)^
tanaetę sklepową, lecz wp-ost w źródle. Firma SAR1,
KEtę. wytwórnia mebli i tapicernia, Leona Sapi-dY' *
cnleca ;w e wyroby suszone m ^tasnej sus*«*
pierwszorzedr.egc gStufttu. Syn.alnie, Jadalnie, &
lony. Po coje męskie, urząocen'a kuchenne. OionwjA
Bulalki, Krzesła, Tapczany i w s ze lk i inne wedle
nowszych wzorów po cenach ! trażb niskich
Po
godnych spiatach — Uwagal Każay kupuj. c Y *
rzysta po roku z bezpłatnego odnowienk mebli. uw
ga na 'irmę SANDKER- Leona Sapiehy 34.
ZANIM zakup.sz MEBlE, przyjdź a przeko.na s z sic.
takowe otrzymasz najianiej u HE^ZELESA. LW
KoPcRNIK A 23. Rćg uk W r mowskiej. — F i'rnal3<j
sprzed .je na raty długoterminowe, a to na ćw a * j
MEBLE wrzelkiego odzaiu po cenach konkureiRj,
nych i ściśle gotówkowych.

|

PORADY

LEKARSKIE

SPECJALISTA chorób skórnych, wenerycznych 1 ,(
■smetyki lekarskiej Dr. M. SCHEER ordynuje 0 jj
dz'en,nie od godainy 7 ramo. Lwów, u'. Słoneczna
tel. 75-65.
,
'
U-NIEWa ZNIAM zgubioną książeczkę wiejskows.
•daną pr,ziez P. K. LT. Lwów -m issto, świi,adeojWia
■o-aiz bo wód osobisty na nazwisko KrzyisztotP *

FILM O D R U Z G O C Ą C E J S IL E !
Film, kióry trzymn widza w niesfabnącem napięciu od
początku do końca.
W głównych rolach: K a y Johnson i Neil Hamilton.

Redaktor odpowiedzialny: Mąrjau Porczak. —. Drukarnia Ludowa w Krakowie pod z^rz. Ignacego ^'iniąrskiegc

y

