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Virtuti Civili
Duch Apuchtina triumfuje i raduje się w za
światach, że jego jest za grobem zwycięstwo.
Mówi się dużo— zwłaszcza w czasach, kie
dy sanacja podjęła radykalną „reformę ustroju
szkolnictwa", — o „wychowaniu państwowe-rn".
Co znaczy to wyrażenie: „wychowanie pań
stw ow e"?
Do refleksyj na ten temat daje okazję „w il
czy bilet" czyli wydalenie ze wszystkich gim
nazjów w państwie, które spotkało ucznia
Grossa, celującego ucznia VIII klasy gimna
zjum w Stryju. W zadaniu na temat: „Kto jest
najpopularniejszym człowiekiem w Polsce?"
odpowiedział ów Gross: dr. Lieberman. Za to
został wydalony ze wszystkich szkół.
„W ilczy bilet" przed maturą to dla tego ce
lującego ucznia i dla jego rodziców niewątpli
wie cios dotkliwy, mioże nawet łamiący życie.
Nie znamy owego Grossa, nie możemy w ie
dzieć, co z niego wyrośnie, w każdym jednak
razie niechaj ten wydalony uczeń pójdzie w
życie ze świadomością, że „w ilczy bilet", jaki
otrzymał, to świadectwo charakteru.
Tak odczuwa tę sprawę całe społeczeństwo
— z wyjątkiem waletów7 — ©ale, bez różnicy
wyznania i poglądów. Dowodem wystąpienie
w tej sprawie „Głosu Narodu". Chadecki i an
tysemicki „Głos Narodu" stanął tu wobec po
dwójnie ciężkiego dla siebie zagadnienia, hn
szło w niem o dwóch ży d ó w : o dra Lieberma
na i o ucznia Grossa. Dużo więc ta rzecz w y
magała wewnętrznego przezwyciężenia ze
strony antysemickiego dziennika. A jednak
„Głos Narodu" przezwyciężył skrupuły i otwarcie stanął po stronie szczytnych zasad
etyki.
W duchu tych zasad m>a szkoła wychowy
wać młodzież. Ma w jej umysłach i sercach
szczepić to wszystko, co rozwija sumienie i
charakter, ma je uchronić przed wszystkiem,
co deprawuje i upadla.
Jakiż cel ma zadawanie uczniom wypracowań na temat: „Kto jest najpopularniejszym
człowiekem w Polsce?" C zy cel wychowaw
czy? Taktem zadaniem stawia szkoła swoich
wychowanków przed przymusową alternaty
w ą: albo odpowiedzieć nie z przekonania, lecz
ze strachu, albo narazić się na „w ilczy bilet".
Czy można się dziwić, że przed tem, co dziś
się nazywa „wyohowaniem państwowem",
w zdryga się sumienie całego uczciwego spo
łeczeństwa?
Kształcenie charakteru takiemi metodami
musi budzić jaknajcięższe obawy o przyszłość
narodu.
Pedagogię od prowokacji winna dzielić prze
paść nie do przebycia, jeżeli szkoła ma w y 
chowywać pokolenia zdrowe moralnie, a nie
pokolenia fagasów.
Czy ta elementarna prawda będzie uwzględ
niona. w „reformie ustroju szkolnictwa"?
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Niema deficytu

Podziwiać należy „genjalność", z jaką sanacja
za jednym zamachem pozbywa się deficytu w
budżecie na r. 1932/33. Deficyt ten, jak w yliczyła
komisja budżetowa i który przyjął .także gene
ralny referent budżetu, wynosi okrągło 74 m il jo 
ny zł. i to — znowu wedle twierdzenia tegoż re
ferenta — o ile konj unkt-ura wewnętrzna i ze
wnętrzna nie podwyższy tej sumy. Rząd, pow ia
da on sam i jego falanga w Sejmie, nie m artwi
się tym deficytem — siać nas na pokrycie go
z zapasów kasowych a w najgorszym razie „zao
szczędzi" się ze 40 m il jonów z tytułu przedłuże
nia moratorjum Hoovera.
A le — ostrożność nie zawadzi, trzeba zawczasu
oglądnąć się za innemi źródłami pokrycia defi
cytu. Zapasy kasowe mogą zawieść, zresztą nie
można w kasach zostawić samego dna; rok Hoovera w isi także w powietrzu, najsilniejszy zaś >but
skarbowy: sekwesLrator też może nie dopisać, ileże — jeszcze raz cytujemy gen. referenta — kie
szenie płatników są wyczerpane. Dobry gospodarz
zawczasu ogląda się za trzecim środkiem pomo
cy, gdy dw a mogą chybić. Tak też robi się u nas:
zaciąga się pożyczkę. A że nie jest to pożyczka
zagraniczna, tylko swoja czy swoista, polegająca
na wydrukowaniu banknotów, można więc liczyć,
że będzie „m urowana".
Doniesiono wczoraj, że Rada Ranku Polskiego
uchwaliła przedłożyć pełnemu zebraniu akcjanarjuszy wniosek o zmianę statutu Banku w tym kie-,
runku, że kredyt skarbu państwa w Banku zosta
je podwyższony z dotychczasowych 50 na 100 miljouów zł. Niem a Wątpliwości, że. atkcijonarju&ze
wniosek ten uchwalą i wtedy rząd odrazu może
poprzeć swoje fundusze o 50 m iljonów. Dodajm y
do tego — tak zapewniają — że rząd z poprze
dniego kredytu dysponuje jeszcze sumą 30 m iljo 
nów, m amy razem 80 m iljonów — akurat tyle, ile
trzeba na pokrycie deficytu, jeszcze z małą nad
wyżką, — naturalnie, o ile ten rachunkowy d e fi
cyt jest realny.
’ N ie jest to prosty, genjalny sposób pozbycia się

kłopotu? Gdy w październiku 1927 rząd otrzymał
tzw. pożyczkę stabilizacyjną, przeznaczono z niej
50 m iljonów na zakup.no akcyj o tę kwotę po
większonego kapitału zakładowego Banku Polskie
go. W ten sposób państwo stało się w jednej trze
ciej części właścicielem kapitału Banku, pomyśla
nego — jak zresztą na całym świecie — jako
bank prywatny, obdarzony przyw ilejem w ypu
szczania banknotów. Rząd jako właściciel tych
akcyj partycypował w zyskach Banku, ale przy
ją ł zobowiązanie niepozbywania się tych akcyj —
chodziło widocznie o utrzymanie w pływ u jaiko
wysokoprocentowy udziałowiec w kapitale.
Innemi drogami, nietylko przy pomocy głosów
jako akicjonarjusz, rząd wzmocnił swój w pływ na
politykę Banku, ostatnio w drodze specjalnej ustawy, na mocy której p. Koc wszedł do Rady
Banku jako komisarz rządu z głosem stanowczym
w Radzie, no — i z odpowiednią pensją. Teraz już
wiem y, dlaczego ta ustawa była tak pilną, że fo r
sowano ją akurat w czasie dyskusji budżetowej:
nowy, z ramienia rządu, członek Rady m iał m i
sję przygotować grunt pod zmianę statutu, która
przyw ilej pożyczkowy rządu podwyższa odrazu o
100%, z 50 na 100 m iljonów.
N ie znamy przykładu podobnego postępowania
w innych państwach, takiego „prostolinijnego"
pozbywania się deficytu. W idocznie inne źródła:
zname i nieznane w ydają się mocno niepewne,
kiedy administracja finansowa ucieka się do tak
ryzykownego kroku, jak zadłużenie się w banku
emisyjnym, który wobec takich żądań jest bez
bronnym. Niem a już w Banku „doradcy" w oso
bie p. Deweya, niema zagranicznych akcjonairjuszy, którzyby może m ieli jakieś zarzuty — są pp.
W róblewski i Koc, którzy uważają, że wszystko
jest w porządku. A może polityka idzie w tymi
kierunku, aby do dwóch banków państwowych,
jakie już mamy, dodać trzeci? Niezła myśl: bank,
który ma prawo drukować banknoty, przydałby
się, gdy się okaże, że 50 i 30 m iljonów nie w y 
starczą na usunięcie deficytu.

Protokół rozprawy brzeskiej
zgłosił vótum separatum za uniewinnieniem w s z y 
Jak wiadomo, protokół rozpraw w procesie bstkich oskarżonych. Dopiero po podpisaniu protowięźniów, brzeskich prowadziło dwóch protoko
lantów: asesor sądowy Jakimies i egzaminowany | kołu przez sędziego-referenta podpisują pozostali
dwaj sędziowie.
aplikant Pragi er. Obecnie odbywa się wykańcza
M o tyw y wyroku będą napisane po podpisaniu
nie protokołu, który po dwu i pół miesięcznej roz
protokołu. Zgodnie z wymaganiami procedury sę
prawie jest olbrzymi, wym aga wielkiej i w ytężo 
dzia, który zgłosił zdanie odrębne, winien napisać
nej pracy. Protokolanci pracują w ten sposób, iż
swoje uzasadnienie przed uzasadnieniem samego
uzgadniają protokół na podstawie swych notatek
wyroku. Uzasadnienie to pisane jest zazw yczaj
i następnie dyktują maszynistce.
przez sędziego-referenta, jednak w tej sprawie wy
Praca nad wykańczanem protokołu potrwa do
rok skazujący uzasadniać będzie jeden z sędziów
końca lutego. Następnie protokół musi być podpi
głosujący za skazaniem oskarżonych.
sany przez sędziego referenta, którym był sędzia
St. Leszczyński. Jak wiadomo, sędzia Leszczyński

Secesja z BB
Senator Stefan Boguszewski wystąpił ze stron
nictwa i klubu BB.
Czy mandat senatorski zatrzyma, nie jest jesz
cze pewne. Do żadnego klubu nie zgłosił przy
należności.
P. Boguszewski należał do radykalnego skrzydła
BB. Podczas wypadków m ajow ych był m ianowa
ny komisarzem min. reform rolnych i wystąpił
w tedy z projektem reform y rolnej, tak radykal
nym, iż nawet sfery kierownicze BB wprowadził
w silne zakłopotanie. Przyczyny jego secesji są
narazie nieznane.
Jest to, jak mówią. Wynik bardzo ostrych tarć,
istniejących w senackim klubie BB. Sen. Bogu
szewski należał dawniej do W yzwolenia.
Ponieważ nie było specjalnego powodu, który
b y skłonił sen. Boguszewskiego do wystąpienia,

można przypuszczać iż na decyzję senatora Bogu
szewskiego wpłynęło ogólne tło stosuneczków w
tam stronnictwie i klubie z nieprawdziwego zda
rzenia.

Sad obywatelski
w sprawie protKolczyckiego
Sąd oby watelski w sprawie zarzutów, wysunię
tych przez prasę sanacyjną przeciw prof. Kułczyc
kiemu, składa się z osób następujących: dr. Ka
mil Bogacki, b. minister Darowski, b. prezes naj
wyższego sądu wojskowego gen. Gruber, prof. Bo
lesław Lutomski i adw. Wacław7 Szumański.
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Hi storja o dyrektorze Wilku1
1uczniu z „wilczym toilete~*“

,Zakon jezuicki, co do którego ostatni konkor
dat nie zawiera żadnej wzmianki, istniał w H.szpanji poza prawem. Republika mogłaby była, nie u~

clekając się do konstytucji j przep-su, któryśmy
zastosowali, prawnie rbzwiązać Towarzystwo Je
zusowe, stosując doń poprostu przepisy tradycjo

W związku ze sprawy wydalenia ucznia z g i który potraktował tę postać samodzielnie — nie
mnazjum w Stryju, o czem pisaliśmy wczoraj,
wedle obowiązujących przepisów. Powstała ch iyotrzym ujem y list następujący:
ja. Nauczyciel przekreślił jego wypracowanie i
„W yraża Redakcja życzenie, aby szkoła polska
postaw ił mu pałkę. A potem z pasją wołał w kla
sie: Poprawiać historję się ośmiela! („historią**
niczem nie przypominała carsko-rosyjskiej szko
ły, to m ając szczególnie na względzie, ażeby nie b ył tu osławiony podręcznik Iłowajskiego). „H istorja“ powiada, że groźny car zdobył dla Rosji
zadominowały w szkolnictwie u nas pierwiastki
'policyjne i nie zanikło wszelkie zaufanie m łodzie
carstwa: kazańskie i astrachańskie, otwarł je j
ży szkolnej do nauczycieli. Każdy rozumny czło
wrota do A zji; doitąd w pełnym tytule najjaśniej
wiek przyklaśniie tej tezie,
szego pana błyszczą słowa: car kazański i astra
Przy tej okazji, jako symbol ow ej szkoły car  chański! On żelazną dłonią ufundował semodierskiej, w ym ieniony został osławiony kurator okrę żaw je w Rosji, które na w ieki zrosło się z pań
gu warszawskiego Apuchtin.
stwem, dało mu nieodpartą moc itd.
Napróżno powoływał się uczeń przed „m i
Otóż a propos szkół zaborczych z apuehtinowskiej doby.
strzem" ma to, że czytał utwory Aleksego Tołstoja,
że zna historję bardziej źródłową, niż Itowajski —
N ie było w zwyczaju w sżkole rosyjskiej po
pały mu nie wymazano, dostał na jeden kwartał
sługiwać się dla badania prawomyślności gim na
zły stopień z rosyjskiego i z historji. N a tem zozjalistów osobą panującego cara. Uważano przytem zapewne pióra „szkutników" za niegodne i ! stała sprawa zlikwidowana,
niezdolne do tak „wysokiego** panegiryzanu. M ia s Nauczyciel, może sam potomek podbitych Tatai rów kazańskich (nazyw ał się T otabejew ) zapewne
no zato do dyspozycji cały sznur dynastów.
W pewnem mieście prowincjonalnem Kongre 1 już nie żyje. Gdyby żył — może byłby „gorliw ym
sówki dano uczniom zadanie szkolne: Gar Iw an \ zwolennikiem " hofszewizmu i samodzierżcy Sta-..
Groźny.
] lirta? Tw arde przekonania lokują się niekiedy w
Znalazł się jeden tylko uczeń i to Rosjanin, j m iękkim krzyżu.

Sprawa zabójstwa Koryzmy
CHARAKTERYSTYCZNY PRO C ES „POBUDKI"
„Pobudka** z dnia 23 listopada 1929 i . ogłosiła
pod tytułem „Szukajcie zabójcy Koryzmy** kon
kurs dla swoich czytelników, w następujących
słowach (notatka ta nie była skonfiskowana):
„W ob ec zbliżającej się rocznicy zabójstwa
K oryzm y — ogłaszamy konkurs na temat:
„K to zabił K oryzm ę" w nocy z dnia 4 na 5
grudnia 1928 r. w Belwederze pod oknami
marszałka Piłsudskiego. W ładze sądowe, po
licyjne i w ojskow e nie w yk ry ły .sprawców.
Niechaj pomoże im opinją publiczna. Zbieraj
my w ięc materiały, dopełniajmy posiadane,
■* -aby w rocznicę tragicznego wypadku sprawa
została całkowicie wyjaśniona**.
P o dwóch tygodniach „Pobudka** swoim z w y 
czajem, umieszczając fotografie bez podpisów, po
dała w numerze z dnia 7 grudnia 1929 fotografie
starszego przodownika urzędu śledczego Langego
i Głowińskiego, komisarza Suchenka, w ojew ody
warszawskiego Jaroszewicza i naczelnika wydżbezpieczeństwa Siedleckiego.
C ały nakład tego numeru „Pobudki** został skon
fiskowany.
W numerze z dnia 15 grudnia 1929 „Pobudka"
pisze w związku z powyższem (notatka nie skon
fiskowana);
„T ego już nikt nie zrozumie. Podajem y sze
reg portrecików działaczy policyjnych. Nie
podpisujemy nawet, tak są znani powszech
nie. M iędzy nimi p. Jaroszewicz, wojewoda
warszawski p. Suchenek, osławiony w y k ry 
ciem podkopu pod zakłady graficzne.
Podajem y te portrety, bo chcemy o nich na
pisać parę artykulików, sławiących czyny na. szej policji. Zanim poszczególne osoby opisze
my, chcielibyśmy dać cały ich komplet. A tu
pan cenzor m ówi: nie pozwalam.
Dlaczego?
Odkąd nie można podawać fotografii zasłu
żonych m ężów ?
Zapytamy o to jeszcze w sądzie.

P o za tem skonfiskowano zawiadomienie
redakcji o zakończeniu konkursu w sprawie
zamordowania Koryzm y.
Dalibóg to jest jakaś niesamowita historia
Dlaczego nie wolno nam umieścić takiego zawiaaomienia?1*
Sprawa przeciwko ówczesnemu redaktorowi od
powiedzialnemu „Pobudki" tow. Marianowi Synowieekiemu była kilkakrotnie odraczana- W zw ią
zku z rozprawą odroczoną w dniu 8 styoznia 1930
„Kurjer Poranny** z dnia następnego opisuje ro z 
mowę poi.i ędzy p. KrUgerem a tow. posłem Du
bois, ir.fonnu.ącym się swego czasu o przyczynię
konfiskaty numeru ,-Pobudki" z fotografiami. P.
Kruger, według „Kurjera Porannego" miał tw ier
dzić, że fotogiafje te zostały wykradzione z u rzę
du śl-'dc'.ego i że tow. Dubois potwierdził to. Tow .
Dubois odpiera te insynuacje w „Pobudce" z dnia
19 stycznia 1930 r. pod tytułem „Prawdom ówność
p. Krugera", podaje treść rozm ow y z p. KrUgerem.
M iędzy innemi wymienione tam zostały następu
jące zdania:
„P- Krilger: Przecież każdy zrozumie, że
notatka dotyczy fotografii, — panowie zrobi
li to tendencyjnieT ow . Dubois; T o są panów domysły. F o 
tografia i notatka są oddzielone. A panowie
łącząc je, sami się kompromitujecie i zw raca
cie uwagę czytelników, jakoby fotograije d y 
gnitarzy policyjnych miały coś wspólnego ze
sprawą Koryzm y, czego redakcja nie zrobiła.
Coś tu jest, jakby z nożycami, które dzwonią,
gdy s.ę w stót uderzy".
W e czwartek 4 bm- sprawa znalazła się w są
dzie grodzkim w W arszawie, oddział XIII. Jako
świadek zeznawał p. Krilger. Oskarżał p. proku
rator Kawczak, domagając się surowego w ym ia
ru kary z art. 2f3 k k- Bronił tow. adw. Jan Dą
browski, wnosząc o w yrok uniewinniający. Sąd
sitazał to**. Marjana Synowieckiego na trzy mie
siące aresztu. Tow . adwokat Dąbrowski zapowie
dział apelację.

Po rozwiązaniu zakonu jezuitów w Hiszpanji
WSZĘDZIE SPOKÓJ. — SPÓR O DWIE PLACÓWKI NAUKOWE
Pisaliśmy niedawno o rozwiązaniu zakonu je
zuitów w Hiszpanji.
W kraju, który nagle przeszedł od rządów dyk
tatorskich do republikańskich — ta zmiana ciśnie
nia zaznaczyła się szeregiem różnego rodzaju za 
burzeń lub ekscesów.
Charakterystycznem jest jednak, że «*© notowa
no zaburzeń, spowodowanych kasatą jezuitów.
W parlamencie w obronie jezuitów przemawia
ło paru posłów klerykalnych, w tej liczbie ks ądz
Gomez Rogi, który w swej m owie apelował na
wet do L :gi narodów (sic) przeciw niesprawiedli
wości; której ofiarą pada ów zakon.
Liga narodów ma, zapewne, inne kłopoty, niż
ronienie łez nad jezuitami hiszpańskimi...
Natomiast ż y w e echo znajduje ta sprawa w W a 
tykanie, Organ papieski „Dsseryatore Romano"

gwałtow nie wystąpił przeciwko „prawu siły, me
todom gwałtu, nienawiści, systematycznemu bun
tow i, i negacji Boga", co — obok podkopywania
„rodziny i własności" — ma charakteryzować we
dle tego organu, republikę hiszpańską.
W dzienniku „L u z" minister sprawiedliwości, Alvaro de Albornoz, wyjaśniając stanowisko rządu,
podkreśla, że rząd jest wykonawcą przepisów kon
stytucji. (N ow a konstytucja hiszpańska postana
wia rozwiązanie takich zakonów, któreby oprócz
zw ykłych trzech ślubowań zakonnych ubóstwa,
czystości, posłuszeństwa, w prow adzały jeszcze
czw arte: absolutnej w erności papieżowi — co
właśnie cechuje jezuitów). Zresztą, pow oław szy
się na to, że edykt króla Karola III, znoszący za
kon leżaków (r. 1767) nie został nigdy odwołany,

oświadcza Albornoz dalej;

nalne".
Dalsze wyjaśnienia ministra brzmiały:
„Nie było zamiarem rządu działać przeciwko
zasadom religijnym zakonu jezuickiego, lecz prze
ciwko jego w p ływ ow i politycznemu i społeczne
mu, który jest przeciwny duchowi instytucyj kra
jowych. (Wspominaliśmy O' tem, iż jezuici byli bar
dzo zaangażowani w popieraniu dyktatury). Co
się tyczy dóbr tego- zakonu, wiadomem jest, że po
większej części figurują on© nie pod jego imieniem
Jezuici niewątpliwie postępowali tak z powodu
sytuacji nielegalnej, w jakiej znajdowali się w H i
szpanji. Zapewne trzeba będzie ich dobra odnieść
do dwóch kategoryj: jedna, gdzie rzeczyw iste w a
runki będą trudne do ustalenia; druga, dotycząca
dóbr, które powszechnie i notorycznie znane są,
jako należące do Tow arzystw a Jezusowego, cho
ciażby nawet figurowały pod obcem imieniem**.
D w ie tylko pozostawiają po sobie jezuici pamią
tki o* dużej wartości naukowej: instytut chemiczny
i biologiczny w Sarria w podmiejskiej okolicy Bar
celony i obserwatorium w mieście Tortosa. Cha
rakterystycznem jest, że dwa ciała naukowe w
Barcelonie: Akademia umiejętności (w interesie
obserwatorium) i większość profesorów wydziału
lekarskiego tamtejszego uniwersytetu (w interesie
studjów chemiczno - biologicznych) wystąpiły ze
wstawiennictwem do rządu, ażeby pozostawiono
jezuitów-naukowców. Grało tu może rolę nietyiko
poszanowanie dla pracy naukowej ow ych jedno
stek zakonnych, lecz i pewne obaw y lokalne, katalońskie, ażeby m d centralny nieprości! sobie
praw do obsadzenia tych instytucyj. Źe takie oba
w y istnieją dowodzi fakt, iż stojący na czele auto
nomicznego rządu katalońskiego, premjer Macia,
dopomina się o to, ażeby zakłady jezuickie w Ka
talonii zostały przekazane temuż rządowi, który
zapewni dalszą pracę naukową .w ich murach.
W reszcie dodamy, iż zakon jezuicki jeszcze pró
buje bronić się na drodze prawa przed Trybuna
łem najwyższym i pow ierzył sw oją sprawę adw o
katowi Torno s o w i

0 odebranie autonomji
uniwersytetom
INTRYGA SANACYJNA
Jutro w niedzielę odbędzie się w Warstźawfe
konspiracyjny zjazd, zw ołan y przez jaczejki sa
nacyjne, kryjące się pod nazwami „Zrąb" i „To~
w arzytw o kultury akademickiej". Zadaniem tego
zjazdu ma być oświadczenie się za zniesieniem
,au)tonomji uniwersytetów w myśl planu, odda wina
uknutego, lecz dotąd w stydliw ie skrywanego.

Ponury obrazek
W P Ł Y W „S Ą D Ó W D O R A Ź N Y C H "
N A D Z IA T W Ę S Z K O L N Ą
.
..Robotnikowi" nadesłano z Święcian następu
jący znamienny obrazek:
W ostatnich czasach na terenie powiatu święciańsikiego sądy doraźne w ydały klika wyroków
śmierci. P o wykonaniu wyroku, zwykle prokura
tor ogłasza, że w takim a takim dniu ten i ten
został skazany na karę śmierci przez powieszenie.
W yrok został wykonany takiego a takiego dinia.
W ypadki te komentuje nietyiko starsze społe
czeństwo...
W tych dniach w szkole powszechnej w Święeianach ucząca się dziatwa urządziła sobie „za
baw ę" w sąd doraźny. W ybrano sąd, prokuratora,
adwokata i naturalnie — kata. Postawiono przed
sądicm jednego z uczniów nazwiskiem Biesikirskiego, którego skazano ma śmierć przez powie
szenie. W klasie przymocowano powróz i, natu
ralnie, kat założył pętlę na głow ę delikwenta. W y 
jęto z pod jego nóg taboret, chłopiec przed po
wieszeniem oświadczył, że „ja k go będzie boleć,
to będzie krzyczał", a ponieważ pętla nie pozwo
liła mu krzyczeć, w ięc tylko przypadek zrządził,
że wszedł nauczyciel i woźny, którzy delikwenta
zdjęli z powroza i odesłali do szpitala.
Komentarze chyba zbyteczne!
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Międzynarodowi fałszerze paszportów
Przed kilku dniami do konsulatu belgijskiego
w W arszawie zgłosił się Szmul Zelman Paslernak, krawiec, mieszkaniec Parczewa i przedsta
w iając paszport, wydany przez konsulat polski
w Brukseli z w izą francuską, prosił o udzielenie
mu w izy do Belgji,
Konsul zakwestjonował autentyczność w izy
francuskiej i paszport narazie zatrzymał. Konsu
lat francuski, do którego zwrócono się o spraw
dzenie, zaopinjował, iż wiza jest fałszywą. Pow ia
domiono warszawski urząd śledczy i dochodzenie
ujął w ręce kierownik brygady fałszerstw, komi
sarz Jarosiński.

„H AM BURG — A M E R IC A - L IN E '
Dalej skierowano gościa do niejakiego Herm a
na, będącego jakoby kierownikiem lin ji okręto
w ej „Hamburg — Am erica-Line". W ten sposób
Milcer i inni odpłynęli do Porlu galji i Urugwaju.
W Madrycie między innym i ukrywają się Nison
Drukarz i Jagodnik, obaj skazani na więzienie za
przestępstwa kryminalne. D. i J. korzystali z „usług" członków m iędzynarodowej bandy fałsze
rzy. Dalsze śledztwo zmierza do ustalenia dotych
czasowej działalności „paszporciarzy" na terenie
Polski. Kilku organizatorów szajki z Siedleckim
na czele zamknięto w więzieniu.
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T O W A R Z Y S Z K I!
TO W ARZYSZE!
O K R Ę G O W Y K O M ITE T R O B O TN IC Z Y P P S
K R A K Ó W — M IA STO
odbędzie

pełne zebranie
w raz z kierownikami organizacyj dzielnicowych
w poniedziałek 8 lutego. Początek o godzinie 7-m«j
wieczorem. — Reitiremt tow. poseł Żuławski
Spraw y bardzo ważne. Obecność wszystkich
konieczna.
acXXXXiOOOOOOtXX300{XXSOOOOQOOOOOOOOOOO

Wschodzie. Uzasadniając sw ój wniosek, Lansbury
Już w toku pierwszych dochodzeń policja u ja 
określił postępowanie Japonji wobec Chin jako roz
w niła rzucający się w oczy fakt. Ustalono bowiem,
bój. Słow o to w yw ołał w Izbie olbrzymie poru
iż paszport, wystawiony na imię Pasternaka przez
szenie. Marszałek przyw ołał m ówcę do porządku
konsulat polski w Brukseli z datą 15 grudnia r.
za „obrazę zaprzyjaźnionego państwa", posłowie
1930, wydany został w tymsamym czasie, gdy P.
konserwatywni żądali od Lansbury*ego, aby sło
W kotmśji o ś w ia to w i Sejm u, w dyskusji nad
był w Parczewie, skąd przez cały czas się nie w y 
w o to cofnął. Lansbury stanowczo odmówił i za
rządowym projektem reformy ustroju szkolnictwa,
dalał. Sam paszport, wszystkie zawarte w nim
żądał dyskusji nad sw ym wnioskiem. — Premier
dane co do osoby Pasternaka, były autentyczne,
na środowem posiedzeniu po programowem prze
iMaoDonald w imieniu rządu odmówił dyskusji,
mówieniu tow. posła Piotrowskiego wygłosili bar
natomiast wiza, wydana przez konsulat francuski
ponieważ jego zdaniem sprawa jest zbyt delikat
w Dusseldorfie, była sfałszowana. Natrafiono
dzo ciekawe m ow y dwaj posłowie nar.-dem.:
ną, aby miała stać się przedmiotem publicznych
poseł
Kornecki,
który
dokładnie
wykazał,
jak
ptroprzy tej sposobności na wielką aferę bandy fa ł
roztrząsań w parlamencie. Rozumie się, że w.ększerzy paszportów zaigranicznych, której działal j jektowany ustrój upośledza wieś w dziedzinie
szość konserwatywna podzieliła zdanie premiera.
ność poza Polską rozciągała się na teren obejmu ! szkolnictwa, oraz poseł Stefan Dąbrowski, który
szczegółow o i z wielką znajomością rzeczy przed
jący: Gdańsk, Madryt i Lizbonę.
stawił nieudanie się służącego za w zór projekto
G Ł Ó W N Y „M AG H ER w i sanacyjnemu eksperymentu szkoły jednolitej w
Głównym „aranżerem1* szajki b ył Dawid Ru Rosji sowieckiej.
binstein, zamieszkały w Gdańsku, pomocnikiem
Na czwartkowem posiedzeniu komisji za pro
zaś jego Szepiel Rubinstein, grasujący w Bruk
jektem rządowym pod każdym względem prze
BILANS BANKU POLSKIEGO
seli i operujący m iędzy emigrantami, Banda ta
mawiali posłowie z BIB: Pcchmarsłd, Gduła i ks.
Klau s Banku Polskiego za trzecią dekadę sty
używ a różnych forteli. Między innami Szepiel R.
Ctzuj. P, Pochuiarski, z zawodu profesor gimna
cznia wykazuje zapas złota 500,486.000 zł., tj. o
zw rócił się do konsulatu polskiego w Brukseli,
zjalny, przemawiał za zburzeniem gimnazjum i za
45.000 więcej, niż w poprzedniej dekadzie. Pienią
prosząc o wystawienie paszportu dla przyjezdne
pełnomocnictwami dla ministra ośw iaty „ z uwaga
dze i należności zagraniczne zaliczone do pokry
go, chorego emigranta (m iał nim być Pasternak),
na płynność naszych stosunków".
cia, zmniejszyły się o 8,941.000 od sumy 69,086.000,
zamieszkałego w jakiejś oddalonej miejscowości.
niezałiczone do pokrycia zw iększyły się o 1,167.000
Rubinstein, występujący w imieniu nieznanego
do sumy 1,19,099.000 zł. Portfel w ekslow y w yka
petenta, przedstawił dokumenty tegoż i fotogra
zuje w zrost o 44,206.000 zł. i wynosi 667,272.000
fię. na zasadzie których konsulat wydał paszport
zł. Stan pożyczek zastawowych spadł o 1,765.000
na nazwisko Pasternaka, na ł. zw. „niewidziane
— O-T
do sumy 1211,513.000 zł. Inne aktywa, wynoszą
go". R. przesłał paszport konsularny do Gdań
136.321.000 złotych, wykazując zmniejszeni© o
K O M ITE T D L A W Y B O R U HINDENBURGA
ska do ojca swego, ten zaś po otrzymaniu od Pa18,345.000 zł. W passywach suma natychmiast
Jak donieśliśmy, utworzył się pod przewodnic
sternaika umówionej opłaty 90 doi., przesłał do
płatnych zobowiązań zmalała o 44.901.000 złotych
w ód wraz z sfabrykowaną wizą do właściwego
twem nadburmistrza Berlina dra Sahma komitet
(232,546.000 zł.).
obywatelski dla poparcia kandydatury Hindenburadresata. Pasternak długo szykował się z w y ja z
Obieg biletów bankowych powiększył się o
ga. W edle konstytucji do zgłoszenia kandydatury
dem, ostatecznie postanowił wybrać się w br. do
72,918.000 zł. ( ł . 152,162.090 z ł). Stosunek procen
potrzeba 20.000 podpisów uprawnionych w yb or
Belgji. M iał jednak pecha, bowiem zamiast za
towego pokrycia obiegu biletów i natychmiast
ców. Komitet w yłożył listy do podpisu w całym
granicę, poszedł narazie za kratki
płatnych zobowiązań Banku wyłącznie złotem
kraju
i,
jak
donosi,
do
środy
zebrał
już
105.000
N IE P R O S Z E N I OBROŃCY
wynosi 43‘47 proc., 13‘37 proc. ponad pokrycie
podpisów. Wobec tego kandydatura Hindenburga
statutowe. Pokrycie kruszoowo-walutowe 48‘35
Tymczasem do brygady fałszerstw przy urzę
jest urzędownie zgłoszona. C zy jednak Hmdendzie śledczym w W arszaw ie zgłaszały się różne
proc., 8‘35 p-roc. ponad pokrycie statutowe, pokrybung kandydaturę przyjmie, nie jest jeszcze p ew 
ęie złotem samego obiegu biletów bankowych w y .
osoby, usiłujące „interwanjowac" w sprawie Pane. Oświadczył cn bowiem, że będzie kandydo
nosi 52T2 prac.
aternaka. Skończyło się na tem, iż dwóch takich
wał tylko wtedy, jeżeli postawią go te stronnic
*
*
*
nieproszonych obrońców, należących do bandy:
twa, które postawiły go w roku 1925. Tymczasem
W bilansie tym uderza ogromny ubytek walut,
Moszka Ciechanowskiego i Abrama Hersza Lejzeniemiecko-narodowi dotychczas wstrzymują się z
mianowicie przeszło 25 milionów zł„ podczas gdy
row icza postawiono w stan oskarżenia. Pierwszy
oświadczeniem, ozy poprą Hindenburga czy zgło
zapas zltota powiększył się tylko o 45.000 złotych.
z nich G., zwolniony pod dozór policji, po niejaszą własnego kandydata. W edle doniesień prasy
W ciągu jednego miesiąca — od końca grudnia
ikiim czasie dostał się do więzienia za jakieś fa ł
niemiecko-narodowj na wypadek oświadczenia się
do końca stycznia — zapasa waluit zaliczonych i
szerstwo. Dalej ustalono, że „łącznikiem " fałszerzy
przeciw Hindenburgowi, mają zam.ar postawić je
niezałieizonych
do pokrycia spadł z 213 na 188 mi
gdańskich w W arszaw ie był Dawid Juda Siedlec
dnego z książąt pruskich, może samego eks-kronlionów — co się z temi dewizami stało? Przecież
ki, do którego zwracali się petenci m iejscowi i
prinza.
bilans handlowy był czynny.
prowincjonalni, którym dla różnych względów
HENDERSON M A P O P A R C IE DELEGACJI
pobyt w Polsce był niewygodny. W chodziły tu w
Z TARGU PIĄTKOWEGO W KRAKOWIE
grę sprawy o uchylanie się od służby wojskowej,
BRYTYJSKIEJ
Na
piątkowym targu płacono: mleko mezbieraprzestępstwa natury krym inalnej itp.
W Genewie dają się odczuwać konszachty pew 
ne 1 Ktr 30—35 gr., mleko zbierane ręcznie 1 litr
W czasie rew izji, przeprowadzonej w melinie
nych czynników, zmierzających do osłab.enia po
12— 16 gr., śmietana kwaśna 1 litr 1‘40— 1*60 z l,
fałsz orskiej, znaleziono list z dwiem a fotografjawagi przewodniczącego konferencji rozbrojenio
ser zw yczajn y 1 kg. 60— 80 gr., masło deserowe
m i poborowego Symchy Nowomińskiego, ur. w
wej, tow. Hendersona. W kuluarach lansuje się
1 kg. 3‘40— 3‘80 z!„ masło zwyczajne 1 kg. 3‘20—
1910 r., mieszkańca Wyszkowa. List był adreso
opowiadania, że delegacja brytyjska nie chce mieć
3‘40 zł., jaja świeże 1 szt. 9— 10 gr., marchew 1 kr.
w any do niejakiego „Herm ana" w Marlenburgu,
z nim nic do czynienia. Plotki te skłoniły stojące
12— 15 gr., cebula 1 kg. 40—45 gr., pietruszka 1 kg.
Verkehrsverein, Langcgasse 52. Tajem niczy ów
go obecnie na czele delegacji brytyjskiej ministra
25— 30 gr., pomidory 1 kg. 8—9 zł., selery 1 kg.
Herman m iał wyrobić paszport zagraniczny dla
dominiów Thomasa do udzielenia prasie w y w ia 
30—35 gr., w łoszczyzna świeża 1 kg. 20—25 gr.,
Nowomińskiego, w czem m iał pośredniczyć Majer
du, w którym scharakteryzował tego rodzaju po
jabłka kompot. 1 kg. 60—80 gr., jabłka stołowe
Siedlecki z W yszkowa. W wyniku dalszych w y 
głoski ja k o „złośliw e plotki", do których należy
1 kg. 1— 1‘60 zł., kury ż y w e szt. 3—5 zł., gęs!
wiadów, wyszło na jaw, iż Idei Milcer, zam. w
„odnieść się z pogardą" i z naciskiem oświadczył,
ż y w e szt. 8— 10 zł., gęsi bite szt. 6—7 zł., indyk
Kow lu wyem igrow ał swego czasu za fałszywym
że „Henderson jako przewodniczący konferencji,
ż y w y szt. 12— 16 zł., indyczka szt. 8— 12 zł., kwi
paszportem i znalazłszy się w Lizbonie zmuszo
posiada nietylko zw yk łe zaufanie, ale najgorętsze
czoły para 0‘80— 1 zł., karp ż y w y 1 kg. 2*40 z U
zaufacie całej brytyjskiej delegacji".
n y był, nie m ając tam zajęcia, wracać do kraju.
szczupak ż y w y 1 kg. 4—4‘50 zł„ leszcze 1 kg.
Konsulat polski w Lizbonie w ydał Idlowi M. pa
W poniedziałek 1 b- m. odbył tow. Henderson
4— 4‘50 zł„ brzany 1 kg. 3‘50—4 zł- sandacz mro
szport ,na w yjazd do Polski.
dłuższą konferencję z Thomasem. W artość pogło
żony 1 kg. 3*50 zł., lin 1 kg. 2‘20—2‘40 zł„ wiślane
sek, jakoby dymisja dotychczasowego generalne- | drobne 1 kg. 1‘40— T60 zł., wiślane średnie 1 kg.
„Z A R O B K I" Ż O N Y
go sekretarza Ligi narodów, sir Eryka Drummon2—2*50 zł.
Idei M. był dorożkarzem, ź le mu się powodziło
da, pozostawała w związku z jego konfliktem z
ł postanowił wyemigrować. N am ów ił go do tego
Hendersonem i jakoby mowa, wygłoszona przez
rów nież dorożkarz Mojsze Aron Portycki, którego
Hendersona przy otwarciu konferencji, przeszła
żona jakoby w yjechała do Urugwaju i tam po
przez cenzurę Drummonda, oświetla najlepiej fakt,
pewnym czasie, dostawszy się do jednego z „w e
że Drummond... odchodzi. Jeżeli między nim a
— o—
sołych dom ków", zarobiła 2.000 doi. W krótce w y 
Hendersonem był jakiś konflikt, to najoczywiściej
U
K
Ł U C IA
jechał tam i je j m ąż, a ten ściągnął do siebie MUzakończył się porażką Drummonda i próba cen
Podobno
dowódca
dyw
izji, generał Szyling, z
cera. Tem u ostatniemu ułatwił otrzymanie „le 
zury, jeśli była, widocznie została tylko próbą.
chwilą otrzymania nominacji na generała broni,
w ego" paszportu kupiec z Kowla, Ber Zafran za
PRAWDA O „AKCJI” JAPOŃSKIEJ PRZECIW
zmienia nazwisko na Eunt-Sterling.
opłatą 90 doi. Z. ze swej strony skierował peten
*
*
*
CHINOM
ta do W arszaw y do niejakiego Abrama GwircPodobno
w
sferach
sanacyjnych
przyjęto w y 
mana. Tam interesenci spotykali się z Majerem
Na posiedzeniu parlamentu angielskiego zgłosił
rok
w
procesie
b.
w
ięźniów
brzeskich
z niebywa
siedleckim, który w ysyłał klientów do Gdańska,
przywódca partji pracy Lansbury wniosek o prze
łym aprauzem.
(„ ż ó łta M ucha ').
do Rubinsteina, zam. w hotelu „Schaffel".
prowadzenie dyskusji nad zajściami na Dalekim

Reforma szkolna

Przegląd gospodarczą

Wiadomości polityczne
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M O N IK A
TUR

W Y K Ł A D Y TU R
U kolejarzy (ul. Warszawska 15) w sobotę dnia
6 lutego o 7 wiecz. tow. mr. Zygmunt GrOss:
„Przesilenie polityczne w e Francji".
W Łobzow ie (TU R ) w sobotę 6 bra. o godiz. 7
wieczór odczyt tow. J. liochfelda: „Podtoże re
wolucji hiszpańskiej".

KINO MUZEUM DLA TUR
W niedzielę 7 bm. w kinie Muzeum w yśw ietlo
ny będzie dla T U R wspaniały film

J E G O NAJLEPSZY DRUH"
ncieszna historia w 10 aktach o mistrza tresury
psów, pa p;e-milioner ze i bogatej jedynaczce. —
W rolach głównych wystąpią Harry Peel, król akrobatów i Vera Schidsterłoew.
Ponadto komedia i aktualności. Początek przed
stawienia o godz. 7 wieczór. Bilety do nabyoia w
sekretariacie TUiR, a w dzień przedstawienia od
3 po poi. przy kasie kina Muzeum, ul. Smoleńsk 9.

— oo u—

SM U T N E
SKUTKI
PO DW YŻKI TA R YFY
PO C Z TO W E J. W iadom o już, że oslatniia podwyż
ka taryfy pocztowej, zamiast dać spodziewane m iłjon y zwiększonego dochodu — wykazuje o b n i
żanie się p ozio m u w pływ ów w porównaniu z okre
sem przed podwyżką. Poczta m a poważne podej
rzenia, że wielu nadawców znalazło sposób na ominięcie podwyżki. Podejrzenia te okazały się nie
bezpodstawne; urzędy pocztowe zdołały już stwier
dzić w pewnych wypadkach, że niektórzy nadaw
cy, zwłaszcza przedsiębiorstwa porozumiewające
się ze swoją klientelą głównie za pośrednictwem
poczty, wykorzystują do maximutm ustawowe gra
nice w agi w teai sposób, że przesyłają w jednej
kopercie po kilka listów, adresowanych do róż
nych osób w tej samej miejscowości. Odbiorca
takiego listu jest najprawdopodobniej w porozu
mieniu z nadawcą i listy przysłane mu dostarcza
adresatom środkami domowemi. Tego rodzaju
postępowanie nie jest zgodne z przepisami poczto w e m i.
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Reumatyzm znikł — jakgdyby stał się cud!
Reumatyzm, podagra i pokrewne niedomagania mają
jak wiadomo, za przyczynę nagromadzanie sie kwa
su moczowego w organizmie ludzkim. Kwas moczowy
zaś stanowią ostre, jak igiełki drobne kryształy, które
sadowiąc sie w mięśniach, lub innych częściach cia
ła. wywołują częstokroć iuż przy najmniejszym ru
chu straszliwe bóle. Szczególnie w stawach mogą te
ostre kryształy wywołać niebezpieczne zaburzenia,
czyniąc z chorego nieszczęśliwego kalekę, który drę
czony uporpzywemi bólami stopniowo traci władzę w
członkach. Również p. A. Szpet. blacharz we Lwowie,
ul. Piłsudskiego 14 cierpiał od szeregu lat na ciężki
reumatyzm. „Byłem już klika razy w Lubieniu", pisze
on nam m. i. „i oprócz tego leczyłem się wszelkiemi
możliwemi środkami, nie wyłączając bolesnych zastrzyków — lecz nie pomagało to wiele, a ostatnio z
osłabienia niezdolny już byłem do pracy. Wówczas

zwrócono mi uwagę na Togal i po zażyciu pierwszej
rurki, stal się cud: bóle zupełnie znikły i mogę znowu
pracować4*. Podobnie świadczy wiele tysięcy cierpią
cych. którzy przyjmowali tabletki Togal przy reuma
tyzmie. podagrze, rwaniu w stawach, łamaniu w ko
ściach. bólach nerwowych i głowy, grypie, przeziębie
niach i pokrewnych cierpieniach. Nieszkodliwe dla
serca, żołądka i innych organów. Togal nietylko uśmie
rza bóie. lecz zwalcza w zarodku te niedomagania, po
wstrzymuje nagromadzanie się kwasu moczowego.
Dlategoteż nawet w chronicznych przypadkach i. gdy
inne środki zawiodły, osiągnięto przy pomocy Togalu
| nadspodziewanie pomyślne rezultaty. Jeśli
ponadto
i tysiące lekarzy Togal zaleca, to przecież każdy z zau
| faniem zakupić go może. W e wszystkich aptekach.
Spróbujcie wiec sami dziś jeszcze, lecz żądajcie we
! własnym interesie tylko Togal — niema nic lepszego!

Afera CfunkiewiezoweJ
W związku z aresztowaniem Ciunkiewiezowe]
i osadzeniem jej w celi szpitalnej w wtięzieniu św.
Michała pod zarizutem oszustwa i sfingowanej kra
dzieży, celem uzyskania premii asekuracyjnej

przyjechał wczoraj rano z Warszawy adw. dr.
Jarosz, który w towarzystw*© sędziego śledczego
ciłr. Wątora, udał się do ce!i Giunkiewiczowej,
gdzie otrzymał pełnomocnictwo na prowadzenie
obrony. Cłunkbewieżowa zachowuje się na pozór
spokojnie, jak widać ostatni obrót sprawy nie za
stał jej nieprzygotowaną na ewentualność are
sztowania.
Dochodzenia w kierunku ustalenia szczegółów
ubezpieczenia w ykazały, i© Ciunkiewiczowta ubezipiecizyła się przed 9 miesiącami w T o w . LloydComp., wpłaoająć roczną premię 20.000 franków,
przyczem była ubezpieczoną, tak od kradzieży,
zgubienia itd.

Ważną luką w śledztwie &ą różnice pomiędzy
walizkami, z jakłemi, wyjechała Ounikfewiczowa
z hotelu Europejskiego w W arszawie, a zupełnie
odmiennemi jakie miała w Krakowie.
Celem zbadania, gdzie nastąpiła zamiana tych
walizek, jak również celem ustalenia, w jaki opo

i

sób „zoperow an e' zostały walizki, wyjechał w
dniiu wczorajszym do W arszaw y przedstawiciel
urzędu śledczego. Sędzia śledczy dr. W ątor zwró
cił się do w ładz celnych na granicy niemieckiej
w Zbąszy nia o podanie, czy można było przewieźć

tałc wielką ilość futor be z oclenia, ewentualnie, czy
zauważono ostatnio u kógOś podPbną ilość futer,
jak to zeznała Cbnkiewfczowa.
W toku przesłuchania zeznał jeden ze świad
ków, iż krytycznego dnia oświadczyła mm Ciunkiewieżowa, że skradziono jej w Grand-hotelu
650.000 funtów sztertingów. Podobnie zeznała W
Śledztwie poMcyjnem, jednak później widocznie
aorjeotowawstzy się, że przesadziła, obniżyła

„stawkę" na 62500 funt. sziteriingów.
Do Krakowa zjechali znęceni wysoką nagrodą
T®w, asekuracyjnego, prywatni detektywi i pro
wadzą śłedktwo na własną rękę. Giunkie wiczo wa
w yznaczyła podobno również z® swojej strony
nagrodę w wysokości 200.000 zł., celem wykrycia
spraw ców kradzieży. Jestto niewątpliwie ze sfcron y Citwikiewiczowej pewien podstęp, aby odwró
cić od1 siebie zarzut oszustwa.
— ooo —

Tajemnicza śmierć porijera „Pavi!lonu“

D O KTO RATY
STAREGO T Y P U . Dziekanat
wydziału filozoficznego Uniwersytetu Jagielloń
skiego podaje tą drogą do wiadomości wszystkich
P o licja krakowska oficjalnie donosi o następuStremecki (emerytowany wywiadowca policji) nie
zainteresowanych, że doktoraty starego typu (t.
jącem zdarzeniu: W restauracji „P a viilo n “ , btrechciał ich wpuścić. Trójka pedOchoeotnych męż
zn. dla kandydatów nie m ających stopnia m agi
mecki Józef, portjer tejże restauracji wyszedł na
czyzn wdarta się jednak na salę i tu przyszło do
stra) zdawać można tyiko do dnia 31 grudnia
ulicę i nagle zasłabł. Przew ieziony na stację po
awantury, w czasie której jeden z przyjaciół p.
1932 r.
gotowia ratunkowego zmarł. Zwłoki zostały prze
Paszkowskiego pobił chłopca restauracyjnego, a
P R Z E B U D O W A DROGI K R A K Ó W — W O L A
wiezione do Zakłauiu m edycyny sądowej. Go było
potem począł się zmagać ze Stremeckim. Po
J U STO W S K A , Ogólne zebranie członków Spółki
przyczyną zgonu na razie nie stwierdzono.
chwiili Stremecki w ybiegł na ułicę, aby sprowa
drogowej dla przebudowy i utrzymania drogi K ra
dzić taksówkę, którą miano odwieźć wesołą trój
Tyl© m ówi urzędowy komunikat policyjny. Jak
ików— W ola Jusłowska, odbyło się w dniu wczo
kę. Przed restauracją padł jednak na ziemię | sko
się jednak dowiadujemy, nagłą śmierć Stremeekierajszym, na klórem przyjęło sprawozdanie z do
nał. W czoraj odbyła się sekcja zwłok Stremec
» o pcprzedizonai była zajściem, jaki© miało miejsce
konanych w ubiegłym roku robót i kosztów prze
kiego, czy przypadkiem powodem jego zgonu nie
w „Payiłtonie". Z czwartku na piątek po godzi
budowy dróg łączących miasto Kraków z Panień
było urażenie zadane przez pijanego mężczyznę,
nie 12 w nocy (przyszedł do „Paviilonu‘ ‘ obszarnik
ski eani Skałami i Lasem W olskim . Nadto uchwa
z którym się Stremecki borykał, celem uspokoje
z Kieleckiego Paszkowski w raz z dwoma przyja
lono na rok bieżący program dalszych robót i
nia go. Od wyniku sekcji zależeć będzie tok dał”
ciółmi. Poniew aż w szyscy trzej byli w stanie zu
sprawę czyszczenia tychże dróg. Spółka drogowa
szego śledztwa
pełnego opilstwa, przeto pełniący służbę port jera
zawiązana w roku 1929, której członkami są
— ooo —
gmina miasta Krakowa, powiat .krakowski i gmina
d ii o k o ło 50 zło ty c h . Spłoszeni przez w ła ś c ic ie la ,
POŚCIG Z A B A N D Y T A M I. Przez przechodniów
W o la Jusłowska, przebudowała dotąd kosztem ou k r y li się w p iw n ic y , g d z ie z o s ta li u ję c i p rz e z p o 
zauważeni zostali jacyś osobnicy, jak w yb ijali okolo 228 tysięcy złotych drogę biegnącą od grani
ster. p o lic ji, p e łn ią c e g o służbę w D ęb n ik a ch . —
tw ói w murze od podwórza domu przy ul. Diecy Krakowa w kierunku Panieńskich Skał oraz
W to k u d och od zeń u sta lon o, że c is a m i s p ra w c y
tiowsikiej 113 do sklepu korzennego Schinalzbaudrugą odgałęziającą się od szkoły w W o li Justowd o k o n a li w ła m a n ia d o p iw n ic y w re a ln o ś c i p r z y
cha Jakóba. Policja wysłała na miejsce kilku po
skiej a biegnącą do Lasu W olskiego; drogi te zna
u l. L u b ic z, g d z ie sk ra d li k o n fitu r y i in n e a rty k u 
sterunkowych. W międzyczasie sipnwcy zdołali
cznie rozszerzano, obniżono teren na jednym z od
ł y s p o ży w cze, w a rto ś c i n a ra z ie n ieu sta lo n ej.
w ybić dziurę w murze do wspomnianego sklepu,
cinków, częściowo zasypano przydrożne rowy, ua gdy spostrzegli, że są śledzeni przez policję, urządzomo chodniki ziemne, a nadto na jednej z
KARNAWAŁ
kryli się w sąsiednich ogrodach. Następnie korzy
nich tj. biegnącej od granicy Krakowa do Skał
DZIŚ NAJW SPANIALSZA SENSACJA K AR NAW AŁU
stając z ciemności w ybiegli z ogrodów i przez uli
Dziś w salach Starego Teatru zgotują artyści teatru
Panieńskich, na przestrzeni 1.300 m., wykonano
cę liietiowską, plantami, poczem przez parkan do
miejskiego .im. J. Słowackiego swoim sympatykom naj
nawierzchnię bitumiczną systemem kitonowania,
stali się na niezabudowaną parcelę pod Nr. 62
weselszą i prawdziwie w ytworną zabawę, która bę
wskutek czego przy odpowiedniej konserwacji
przy ul. Dietla. W czasie pościgu za sprawcami
dzie filmowaną przez operatorów w ytw órn i Ear-Kazniknie zupełnie proch uliczny.
Film. Komitet przygotow ał szereg atrakcyj i udogod
posterunkowy oddał za uciekającymi z rewolwe
P L A G A K R A D Z IE Ż Y . Szewczyk Stanisław, za
nień dla publiczności, by impreza ta stanęła na najdo
ru służbowego 6 strzałów, z których jednym zra
mieszkały w Krakow ie ul. Koletek 15, zgłosił w
skonalszym poziomie. Ceny znacznie zniżone, co udo
n ił w lewą nogę pow yżej 'kostki Mazurka Jakóba,
policji, że skradziono mu z mieszkania 1 ubranie
stępni tę zabawę najszerszym sferom. Zaproszenia i bi
lat 35, zam. Gromadzka 18, znanego złodzieja m ie
marynarkowe, 1 zegarek Zenith, 5 doi. amer., łącz
lety w ydaje kasa w westibulu teatru miejskiego, w go
szkaniowego i kasowego. Rannego zaopatrzył le
dzinach od 11— 1 w południe i od 5— 7 wieczorem, oraz
nej wartości 500 złotych, oraz na szkodę jego
karz pogotowia ratunkowego, który orzekł, że ra od godziny 6 wieczorem w kasie Starego Teatru.
sublokatora Józefa Styły większą ilość bielizny
na nie jest niebezpieczną i pozostawił go w aresz
N AJB LIŻSZY FIXE O C L O C K S YN D Y K A T U DZIEN
narazie nieustalonej wartości, gdyż tenże bawi
tach policyjnych. D w aj dalsi sprawcy korzysta
N IK A R Z Y K R AK O W SK IC H w sali restauracji P aw ilo
poza Krakowem. — Melcerowi Henrykowi, zegar
nu (plac Szczepański 3) odbędzie się jutro w niedziele
jąc z ciemności nocnych zbiegli. W czasie pości
mistrzowi, przy uł. Sławkowskiej skradziono z
o godzinie 4‘30 popołudniu. Niedzielne dancingi Syndy
gu jeden z posterunkowych policji, przechodząc
niezamkniętej pracowni zegarmistrzowskiej jeden
katu w salach Pavillonu zdobyły już sobie w mieście
przez parkan na ulicy Morsztynskiej upadł na zie
złoity zegarek marki Mosiser wartości 150 zł. —
znakomitą reputację i ściągają liczne rzesze pragnącej
m ię i pokaleczył sobie ręce i został zaopatrzony
Zielińskiemu Janowi, właścicielowi piekarni przy
dobrej zabaw y publiczności. Niespodzianka przygoto
na
stacji
pogotowia
ratunkowego.
wyw ana tym razem przez komitet będzie napewmo źró
ul. Karm elickiej, skradziono uzdę z konia w cza
M Ł O D O C IA N I W Ł A M Y W A C Z E . Gomułka Jó
dłem dużej wesołości.
sie, gdy woźnica pozostawił konia z wozem ch w i
AKAD EM ICY SO CJALIŚCI urządzają w e wtorek 9
zef, lat 14, betz zajęcia miejsca zam., Jodłowski
low o bez dozoru. — Bańska Józefa, zam. Chod
bm. w salach T U R (ul. Dunajewskiego 5) ucieszną tańMieczysław, lat 13, bez zajęcia i m iejsca zam.,
kiew icza 11, zgłosiła w policji, że na ulicy Ks. Jó
cówkę z tradycyjnym śledziem. Początek o godzinie
8 krab Karol, łat 14,bez zajęcia i m iejsca zamiesz
zefa obok klasztoru SS. Norbertanek skradziono
9
wieczorem.
kania, przy pomocy łomu żelaznego i siekiery po
z wozu jadącego na je j szkodę kosz z bielizną i
TE G O R O C ZN Y
BAL
M ASKOW Y
URZĘDNIKÓW
uszkodzeniu
drzw
i
w
łam
ali
się
do
piw
nicy
w
real
prowiantami, łącznej wartości 200 złotych. — Gros
M A G IS TR A TU M IA S T A K R A K O W A , który odbędzie
sowa Marja, właścicielka restauracji przy PI. Gro- : ności L. 12 przy rynku dębnickim. Następnie w e
się w Starym Teatrze w e wtorek zapustny 9 bm. w y 
szli oni do drugiej piw nicy pod restauracją F ran
w oła! w mieście olbrzymie zainteresowanie i słusznie,
hle 6, zgłosiła w policji, że skradziono z je j p i
ciszka Kawończyka, skąd następnie schodami w e
gdyż bal ten, mający tak świetną tradycję, nigdy jesz
w nicy 2 pary rogów jelenich nieustalonej narazie
szli przez niezamkniętej drzwi do wnętrza restau
cze nie zawiódł tych, którzy chcą mile i \yesolo spędzić
wartości na szkodę je j brata Antoniego, ba/wiąostatnią, noc karnawałową.
racji, gdzie ądądrow ai! szuflady, z których skra;csso w KrynknL
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TEATRY I KONCERTY
OSTATNIE W Y S T Ę P Y A. FERTNERA. Przedłużone
dzięki uprzejmości dyrekcji teatrów warszawskich wy
stępy A. Fertnera potrwają jeszcze do poniedziałku
wiączaie, przynosząc dzisiaj premjere trzeciej sztuki
z występem świetnego artysty. Jest to 3-aktowa ko
media irancuskii L. Doiiieta „Kłopoty Bourrachona“,
w której autor z tematu tęsknoty do ojcostwa, właści
wego starszym mężczyznom, wysnuwa splot katastrof,
spadających na głowę aptekarza Bourrachona, bardzo
obrotnego w interesach, ale nieporadnego w życiu prywatnem. Obok świetnego gościa w wykonaniu kome
dii biorą udział pp.: Ludwiżanka, Nowakowska, Hie'owski, Kułakowski i p. Szyndler, zarazem reżyser
sztuki Komedaa ta grana będzie także jutro i pojutrze.
Jutro popołudniu, po cenach zniżonych, ostatni raz „Pan
naczelnik — to ja...“ z udziałem A. Fertnera.
KLASYCZNA PREMJERA W TEATRZE KRAKOW 
SKIM. Teatr miejski im. J. Słowackiego występuje w
najbliższym czasie z bardzo ciekawą premierę, którą
będzie jedno z arcydzieł teatru staro greckiego: Eury
pidesa ,4tigenja w Aulidzie“ Teatr postawił sobie za
danie, by dzieło pisarza, którego renesans na scenach
całego świata jest dowodem niegasnącej żywotności
jego utworów, podać w formie jaknaibardziej Interesu
jącej widza współczesnego. Stąd w inscenizacji poło
żony będzie cały nacisk na psychologiczną stronę utworu, którego treścią jest wieczyście aktualny konflikt
pomiędzy nakazem obowiązku wobec ojczyzny, a ko
niecznością ofiary ze szczęścia osobistego dla tego ce
lu. Cały trądycjonalistyczny element klasycznego tea
tru, utrudniający często dzisiejszemu słuchaczowi do
stęp do bogactwa myśli i poezji, zawartych w tych
dziełach, będzie ograniczony do minimum. W miejsce
chórów w dziele tem dosyć słabych, wprowadzony bę
dzie czynnik bogatej ilustracji muzycznej, zaczerpnię
tej ze wspaniałej, a nigdzie prawie nie grywanej opery
Glucka pod tym samym tytułem. Próby pod kierun
kiem dyr. T. Trzcińskiego odbywają się od dłuższego
czasu. W wykonaniu biorą udział pp.: Zaklidoa (Irigenja), Żmijewska (Klitajmestra), Burnatc .#cz M e n e 
laus), Dąbrowski (poseł), Kułakowski (starzec), Nowa
kowski (Agamemnon), Szymański (Achilles).
„PO M STA JONTKOW A“ W OPERZE KRAKOW 
SKIEJ. Premjera .Pomsty JontkoweP naszego znako
mitego kompozytora Bolesława Wallek-Walewskiego,
która odbędzie się we wtorek 9 bm. w operze krakow
skiej, wywołała ogromne zainteresowanie szerokich sfer
miłośników muzyki. W operze przygotowanej przez
kompozytora dyr. Bolesława Wallek-Walewskiego d
reżysera Stefana Romanowskiego, świetnego odtwórcę
partji Janosika, bierze udział cały zespół krakowskiej
opery z pp.: Jaworzyńską, Ghmiel-Tryczyńską, Paste
wną, Stępniowskim, Mazankiem, Woźniakiem i Mazur
kiem-na czele. Bilety na tę premierę są już do nabycia
w krisie teatru miejskiego.

O D CZYTY I ZEBRANIA

Wielkie poruszenie
w sferach gospodarczych i urzędniczych
PODWYŻSZENIE POŻYCZKI RZĄDOWEJ W BANKU POLSKIM I ZAPOWIEDŹ REDUKCJI
PŁA C URZĘDNICZYCH
(Telefonem od korespondenta ..Naprzodu")
urzędnicze. Wprawdzie wiceminister p. Stamirowski w dyskusji nad budżetem ,prezydium Rady
Warszawa, 5 -lutego.
ministrów w odpowiedzi tow. Czapińskiemu oiW sferach gospodarczych i finansowych nie
świadczył,
że żadnych redukcyj pensyj nie będzie,
zmiernie żyw o omawiane jest wczorajsze posie
dzenie Sejmu. Uwaga powszechna skupia się na mimo to odnośny ustęp z przemówienia p. Mtedzuiskiego wywołuje zaniepokojenie sfer urzędni
oświadczeniu ministra skarbu w sprawie podwo
czych.
jenia zadłużenia rządu w Banku Polskim. D alog
Pojawiły się pogłoski, że ewentualna
w tej sprawie m iędzy p. Janem Piłsudskim a po
OBNIŻKA PŁA C MOGŁABY SIĘ ZACZĄĆ
słem Ryharskim oraz zastrzeżenia podniesione
przez gen. referenta pos. Miedzińiskiego wywołu
1 KWIETNIA.
ją najrozmaitsze komentarze, terabardztej że w
Niepokój sfer urzędniczych przypisać należy
głównym organie sanacji!,.Gazecie Polskiej" przed faktowi, że delegacja urzędników, prowadzona dio
2 dniami pojawił się na naczelnem miejscu arty
p. premjera Prystor a przez sanacyjne prezydjum
kuł pod tytułem „Teoria -prof. Wagemanna", któ Związków urzędniczych, nie została przyjęta.
ra to teorja dopuszcza
Przebieg wczorajszej dyskusji budżetowej uISTNIENIE DWÓCH W ALU T:
trwaffił w szerokiej opinii' przekonanie
zwykłej i tzw. bonsumcyjnej, tj- drobnych odcin
O WIELKICH TRUDNOŚCIACH
ków, które można wypuszczać w dowolnej ilośd.
GOSPODARCZYCH I FINANSOWYCH,
Drugim punktem wczorajszej dyskusji, która po
jakie czekają społeczeństwo w 'najbliższej przy
rusza Opinię, jest ta- część referatu p. Miedziińszłości, a których zapowiedzią jest fakt, że w
skiego, która zapowiada
•Warszawie w styczniu br. wykupiono tylko 50%
NOWE OBCIĄŻENIA I BOLESNE CIĘCIA!
ilości świadectw przemysłowych, jaka wykupiono
W szczególnoM żywo me, się interesują sfery
w styczniu ub. r.

Historyczny przełom w Anglii
PRZEJŚCIE Z WOLNEGO HANDLU DO OCHRONY CELNEJ
Londyn, 5 lutego. Kanclerz skarbu Chamberlain j dowego projektu jest wprowadzenie ogólnego cła
wygłosił wczoraj wieczór w Izbie gmin z napię- w wysokości 10 procent wartości towaru m
ciilem oczekiwaną rnowę w sprawie nowej angiel wszystkie artykuły sprowadzane do Anglji. W y
skiej polityki celnej. Najpierw poruszył Chamber jątek stanowią jedynie te towary, które podlegają
lain kwestię skarbową i WyrazT nadzieję, że o ile
już opłacie celnej. Oprócz tego cła 10-proeentow ostatnim kwartale bieżącego roku budżetowe
wego ma być wprowadzony uzupełniający system
go w pływ y podatkowe me ulegną pogorszeniu, celny. W dominiach brytyjskich projektowane cła
budżet angielski będzie zamknięty bez deficytu.
nie będą wprowadzone przed następną konferen
Przyczynia się do tego także fakt, że mimo spad cją brytyjską. Tow ary pochodzące z botanij, z
ku kursu franta angielskiego koszta utrzymania w
krajów mandatowych lub stojących pod opieką
Antgljii utrzymują się na dawnym poziomte. Pewne
Anglji, będą podlegały opłatom celnym narówni z
zaniepokojenie wywołuje jednak nieuregulowana artykułami sprowadzanemi z innych państw. Rząd
kwestją długów wojennych i reparacyj. Przecho
upoważni wreszcie ministra handlu do nałożenia
dząc dio właściwego tematu: kwestii' celnej, Cham cła do wysokości 100 procent na towary pocho
berlain zapowiedział przejście Anglji z wolnego dzące z państw, w których istnieją niekorzystne
handlu do systemu ochrony cetoej. Podstawą rząwarunki przywozowe dla towarów angielskich.

,JAK CHRONIC DZIECKO PRZED CHOROBAMI IN
FEKCYJNEMU. Odczyt pod powyższym tytułem w y
głosi dr. Ignacy Glassner dziś w sobotę o godzinie 7
f IGNACY DĄBROWSKI. W Warszawie zmarł
wieczorem w Kollegjum Wykładów Naukowych (Ry
stawny niegdyś powieśeiopisarz Ignacy Dąbrow
nek A— B 39),
ski. Zadebiutował on w r. 1893 powieścią psy
W YCIECZKA DO GABINETU GEOLOGICZNEGO U.
chologiczną pt. „Śmierć", napisaną w formie pa
JAGIELLOŃSKIEGO odbędzie się jutro w niedzielę sta
raniem krakowskiego oddziału polskiego Towarzystwa
miętników suchotnika, która zdobyła sobie ogro
przyrodników im. Kopernika pod przewodnictwem dy-- mne powodzenie. Stawiano ją na równi z „Gło
rektora zakładu geologicznego prof. dr. Jana Nowaka
dem" Kmita Hamsuna. Ale Ignacy Dąbrowski nie
Zbiórka o godzinie 11 przedpołudniem w gabinecie geo
byt płodnym pisarzem. Oprócz „Śmierci" napisał
logicznym przy ul. Św. Anny 6, I piętro. Goście mile
jeszcze tytko dłuższą nowelę pi. „Fotka", a na
widziani
stępnie milczał przez lat trzydzieści, aż wreszcie
ZW YCZAJNE ZEBRANIE KRAKOWSKIEGO KOŁA
wydał kilka lat temu powieść pL „Matki".
POLSKIEGO LEKARSKIEGO T O W A R Z Y S T W A RA
DIOLOGICZNEGO odbędzie się we wtorek 9 bm. o go
LICYTACJA W ILEŃSKIEGO „SŁO W A". „Głos
dzinie 8 wieczorem na oddziele rentgenowskim szpitala
W ilna" donosi, że prorządowe konserwatywne
św. Łazarza.
„Stawo" wileńskie, nie zważając na przepisy o
ZW YCZAJNE ZEBRANIE KRAKOWSKIEGO ODDZ. i
ochronie praw autorskich, przedrukowało w
POLSKIEGO T O W A R ZY S T W A PRZYRODNIKÓW IM. \
KOPERNIKA odbędzie się we wtorek 9 bm. o godzinie i swoim czasie fotografje znanego artysty-fotografa, p. J. Bułhaka, bez jego zgody i nie płacąc mu
6‘1S wieczorem w sali wykładowej zakładu mineralo
żadnego wynagrodzenia. Wsteutak skargi p. Buł
gicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Gołę
biej U , II piętro z następującym porządkiem dzien
haka, sąd stwierdził, że „Słowo" naruszyło prawo
nym: 1) prof. dr. W ładysław Szafer: „Rzut oka na po
autorskie na niekorzyść p. Bułhaka i skazał w y
stępy ochrony przyrody w Polsce w roku 1931“ (ilu
dawnictwo na zapłacenie odszkodowania. Ponie
strowany obrazami świetlnemi); 2) wyświetlenie filmu
waż jednak — mimo wyroku — 'odszkodowanie
z życia bobrów. Goście mile widziani.
to nie zostało wypłacone — w dniach najbliż
POSIEDZENIE NAUK O W E KRAKOWSKIEGO TO 
szych odbędzie się licytacja nieruchomości, nale
W A R Z Y S T W A GINEKOLOGICZNEGO w klinice położ
żących do-„Stawa".
niczo-ginekologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od
będzie się we wtorek 9 bm. o godzinie 6 wieczorem.
O OLBRZYMIM HURAGANIE N A HELU do
Porządek dzienny: 1) odczyt kol. Kowalskiego pod tyt.
noszą następujące szczegóły: W nocy z ponie
„Warunki atmosferyczne w salach operacyjnych"; 2)
działku na wtorek niewiele brakowało a półwy
pokazy chorych z kliniki poł.-gin. Uniw. JagieM.; 3) po
sep helski zostałby .przerwany przez szalejący na
kazy chorych z oddziału III szpitala św. Łazarza.
W
KRAKOWSKIEM
T O W A R ZY ST W IE
LEKARSKIEM (tli Radziwiłlowska 4) odbędzie się we środę
10 bm. o godzinie 7 -wieczorem zwyczajne posiedzenie
naukowe z następującym porządkiem dziennym: prof.
dr. E. Godlewski „Analiza cech i zjawisk konstytucji-

Z Polslfl
B. PREMJER BELGIJSKI THEUNIS O KRA
DZIONY W ŁODZI. Na stacji Łódż-Kałis>ka okra
dziony został przejeżdżający przez Łódź b. prerajec belgijski Theunis. Złodziej skradł portfel,
zawierający 3.000 fr. belg. i 100 marek nieim. Za
wiadomiona policja wszczęła poszukiwania, narazie jednak bez rezultatu.

morzu szturm. Huragan, dmący w kierunku Puc
ka, pędził do zatoki Buckiej olbrzymie masy wód
i podniósł poziom morza o przeszło 1 mtr. Fale
zalały Karwję, Chałupy i Bór-Jastarnię. W Kuź
nicy, gdzie wody Bałtyku i wody z zatoki dosta
ły się pod tor kolejowy i podmyty został m iej
scami nasyp, poziom morza podniósł się na 1,30 m
ponad normalny. Powstałe szkody oblicza się tam
na 10.000 zł. W Chałupach woda dostała się do
wszystkich chat rybackich, podobnie w Jastarni.
W Helu fale dotarły do hotelu „Polonja" i pochło
nęły narożnik werandy, Stan wody w Helu jest
jeszcze dziś o 80 cm. wyższy ponad normalny.
Urząd morski w Gdyni wysiał do Helu 800 wor
ków, które po napełnieniu piaskiem mają służyć
do zabezpieczenia brzegu. W Kuźnicy przebywa

zastępca starosty morskiego, bada poniesione stra
ty i usiłuje przyjść z pomocą ludności, dotkniętej
katastrofą. Według rclacyj naocznych świadków',
napływ fal morskich na półwysep Helski był tak
silny, że jeszcze kilka fal wystarczyłoby, aby pół
wysep zamienił się w wyspę. Gała plaża była pod
wodą, a fale morskie biły w pnie i gałęzie sosen
helskich.
— Oo o - -

z zagranico
CO TO ZA „ĘOLSKA O B YW A TE LK A "? Na
granicy hołendersko-niemieckiej na stacji Bentheim została zatrzymana pewna — jak pisma ber
lińskie donoszą — obywatelka polska, która chcia
ła przemycić do Hotandji 400.000 marek w bank
notach. Obywatelkę aresztowano, pieniądze skon
fiskowano. Pieniądze te mają pochodzić z niele
galnej sprzedaży kosztowności w Niemczech. T o
warzyszący tej „obywatelce polskiej" jakiś pan
zdołał umknąć.
KATASTROFALNA ZNIŻKA NA GIEŁDZIE TO 
KIJSKIEJ. Donoszą z Tokio, że „zwycięstwa" ja
pońskie nad Chińczykami zostały powitane przez
giełdę tokijską zdecydowaną baissą. W e wtorek
2 bm. spadek papierów japońskich na giełdzie to
kijskiej był tak katastrofalny, że popołudniu gieł
dę zamknięto. Sfery oficjalne zapewniają, że idzie
tu tylko o tymczasowe zarządzenie. Wszakże sa
ma konieczność wydania podobnego „tymczaso
wego zarządzenia" mówi wiele.
SZAKALE PLACU BOJU. Wojna japońsko-efciń
ska jest dla pewnych sfer okazją do robienia świe
tnych interesów. Jak z Paryża donoszą, papiery
wszystkich fabryk produkujących broń poszły ogromnie w górę, przysparzając ich właścicielom
milionowe zyski. Między innemi także akcje kana
łu Sueskiego poszły w górę, ponieważ w związku
z przejazdem przez kanał wielu okrętów wojen
nych do Azji towarzystwo kanałowe osiągnęło
nadzwyczajne wysokie dochody.
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TELEGRAMY
DRUGA P IA T IL E T K A
Moskwa, 5 lutego. Na końcowem posiedzeniu
partji komunistycznej przyjęty został jednogłoś
nie projekt drugiej „piatiletki" wraz ze wszystkiemi poprawkami Motetowa. Przewodniczący ra
dy komisarzy ludowych Moiotow podkreślił, że w
ciągu obrad partji komunistycznej wszyscy mów
cy jednogłośnie wypowiedzieli się za przeprowa
dzeniem drugiego planu 5-letniego. Obecnie wszy
stkie organizacje partji i związki zawodowe mu
szą opracować ten problem, aby ostateczny plam
drugiej „piatiletki" mógł być przedłożony do za
twierdzenia już następnej konferencji partji ko
munistycznej.
Z KONFERENCJI ROZBROJENIOWEJ
Paryż, 5 lutego. Główny delegat niemiecki na
konferencję rozbrojeniową, ambasador Nadolny
złożył wczoraj francuskiemu ministrowi wojny
Tardieu wizytę, która trwała półtora godziny. —
„Echo de Paris" dowiaduje się, że Nadolny prosił
francuskiego ministra wojny, aby mowę swoją na
konferencji rozbrojeniowej wygłosił dopiero po
wywodach Bruninga. Tardieu miał odpowiedzieć,
że nie zamierza woawać się w polemikę i dlatego
wygłosi mowę w porządku, jaki przewidziany jest
w programie.
Genewa, 5 lutego. W ielką debatę polityczną na
międzynarodowej konferencji rozbrojeniowej otworzy w poniedziałek angielski minister spraw
zagranicznych sir John Simon. Jako drugi mówca
zabiorze głos francuski minister wojny Tardieu
a dalej ambasador amerykański Gibson, kanclerz
niemiecki Bruning, Grandi itd.
Genewa, 5 lutego. Delegat francuski Tardieu
przedłożył dziś przewodniczącemu konferencji
Hendersonowi memorandum rządu francuskiego,
zawierające stanowisko Francji wobec kwestji
rozbrojenia. Memorandum opiera się na zasadzie
znanej tezy francuskiej: bezpieczeństwo — roz
brojenie.
Jak słychać memorandum to jest elaboratem
francuskich sfer wojskowych, politycznych i go
spodarczych, nad którym pracowano długie mie
siące, Memorandum zawiera szczegółowe propo
zycje w dziedzinie bezpieczeństwa, dotyczy mię
dzynarodowego paktu gwarancyjnego z przycią
gnięciem do niego także państw nie należących
do Ligi Narodów oraiz proponuje umiędzynaro
dowić lotnictwo i utworzyć międzynarodową siłę
zbrojną. Szczegóły memorandum nie są znane.
Genewa, 5 lutego. Na popoludniowem posiedze
niu płenarnem konferencji rozbrojeniowej doko
nano wyboru 14 wiceprezydentów, jako członków
biura prezydjalnego. Na posiedzeniu obecnych
było 54 delegatów różnych państw. W głosowa
niu łajnem wybrano: delegata Francji 54 głosami,
delegata Włoch 54 głosami, W ielkiej Brytanji 53,
Stanów Zjednoczonych 52, Niemiec 50, Szwecji
48 i delegata Japonji 47 głosami. Delegaci Argen
tyny, Beigji, Hiszpanji i Rosji sowieckiej wybra
ni zostali 36 głosami. Polska i Czechosłowacja uzyskały po 33 głosy, a delegat Austrji wybrany
został 32 głosami.
TAJN E ZBROJENIA NIEMIEC
Paryż, 5 lutego. „Matm“ ogłasza dziś wywiad
swego współpracownika ze sprawozdawcą budże
tu wojskowego w Izbie postem Bouilloux—Lafonłem w sprawie tajnych zbrojeń niemieckich i za
powiada ogłoszenie dalszych ciekawych enuncjacyj w sprawie naruszenia przez Niemcy klauzuli
wojskowej, zawartej w traktacie wersalskim. —
Bouilloux-Lafont stwierdza, że Niemcy nigdy nie
wykonały postanowień traktatu wersalskiego w
dziedzinie rozbrojenia. Jeśli Niemcy armji swej
nadały organizację odpowiadającą w głównych
zarysach traktatowi, to jednak istnieją dowody,
że traktat ten był obchodzony w rozmaity sposób
i z czasem stworzyły sobie Niemcy potęgę w oj
skową, przekraczającą w znacznym stopniu ra
my, przewidziane w traktacie wersalskim. Niem
cy naruszyły traktat wersalski także ż powodu
tajnej fabrykacji broni i materjału wojennego.
Oprócz tego posiadają Niemcy wielkie zapasy
broni i amunicji, ukryte przed okiem komisji kon
trolnej. Istnieją również w Niemczech i poza
Niemcami tajne lub legalnie fabryki materjałów
wojennych, produkujące broń dla Niemiec. Poza
tem niemiecki przemysł chemiczny przygotowu
je się do wojny gazowej. Przemysł lotniczy w
Niemczech produkuje wszelkiego rodzaju samo
loty, które w razie potrzeby zamienione zostaną
na aparaty czysto wojskowe, począwszy7 od samo
lotów myśliwskich a skończywszy na ciężkich sa
molotach bombowych, W rezultacie BouillouxLafont dochodzi do wniosku, że w Genewie po
winno się przedewszystkiem zmusić Niemcy do
rozbrojenia.
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Budżety prezydenta, Sejm u, Senatu i ośw iaty
(Telefonem od korespondenta ..Naprzodu")
Warszawa, 5 lutego.
Na dizlstfejszem posiedzeniu Sejmu budżet pre
zydenta Rzplitej referował pos. Hutten-Czapski,
zaś budżet Sejmu i Senatu pos. Czernichowski
(obaj z BB).
OŚWIETLENIE OSOBY P. DZIADOSZA
W dyskusji pos. Trąmpczyńskl (sfcr. nar.) poddał
kry tyce gospodarkę w Sejmie. Mówiąc o dyrekto
rze biura sejmowego p. Dziadoszu, mówca wska
zuje, że przyjęto człowieka zupełnie nieprzygo
towanego do tego urzędu, co musi budzić niesmak
w każdym człowieku bezsifcronnym. Przyjęto go
z pomiędzy funfccjnarjusizów policyjnych. Obecny
dyrektor biura sejmowego nie zna giównej książki
o parlamentaryzmie. Omawiając zeznania p Dzia
dosza w procesie brzeskim, określa je jako nieprzyzwofitość wobec członka Sejmu. Co do budże
tu Sejmu, to kompresję jego p. Dziadosz powinien
byt zacząć od siebie r-amego. P. Dziadosz porobił
wydatki na swoje potrzeby, jakich nie robili jego
poprzednicy. Dla p. Dziadosza wyznaczono doda
tek. funkcyjny IWO zł. miesięcznie, który wpra
wdzie obecnie zredukowano na 700 zł., ale i to
w dzisiejszych czasacth nie jest w porządku.
Mówca omawia napady na posłów na pos edzeniach Sejmu, przypominając napaść na posła Ry~
barskiego i Kownackiego. Te dwa wypadki zdają
się wskazywać, że to jest system wywoływania
awantur. P. marszałek Świtalski me -reagował na
te rzeczy i dlatego mówca domaga srę, aby takie
sprawy były przedmiotem śledztwa, którego w y 
nik ma być ogłoszony. Mówca chciał -poruszyć te
sprawy na komisji budżetowej, ale marszałek Sej
mu za poradą p. Byrkl nie pojawił się na komisjiMarszalek Śwdalski w odpowiedzi na powyższe
zarzuty mówi, że p. Dziadosz nie był funkcjonarjus-zem policji, a na rozprawie sądowej miał pra
wo swą opinję wyrazić.
Po przemówieniu referenta posła Czernichow
skiego (BiB) przystąpiono -do budżetu minister
stwa spraw zagranicznych (referent poseł W alew
ski z BB), poczem poseł Zdzisław Stroński (BB)
-referował
BUDŻET M INISTERSTW A O ŚW IATY
Budżet ten wynosi 34-8,033.300 złotych, w poró
wnaniu z rokiem ubiegłym zmniejszony o 97 miij.
172 tys. zł. Ilość etató-w zmniejszyła si-ę o- 5643,
kredyty osobowe o 72,879.000 zł. Mimo tych cyfr
referent wypowiada dziwne zdanie, że budżet ten
daje pewność, iż w dziedzinie szkolnictwa powsze

chnego i średniego wszystkie zadania będą doko
nane. Wprawdzie na budownictwo szkolne niema
żadnych pozyeyj, ale za to ministerstwo opraco
wuje projekt budowy tańszych szkół.
Poseł Stanisław Stroński (Str. nar.) stwierdza,
że z budżetu wynika, iż poraź pierwszy cofamy
się w rozwoju szkolnictwa powszechnego. Co do
szkół wyższych mówca stwierdza, że te sprawy
stoją źle. Utfwersytet Jagielloński wydał 510.000
złotych, ale ma zobowiązania na 524.000 zł. Biblio
teka Jagiellońska miała otrzymać 80.000 złotych,
dostała 9000. Na budowę nowej Biblioteki miano
dać milion rocznie, dano 160.000 złotych. Podobnie
przedstawiają się stosunki w innych uczelniach,
na co mówca podaje szereg faktów. — Wkońcu
mówca omawia projekt ustawy o ustroju szkol
nym i o- prawie małżeńskiem.
OŚWIADCZENIE MIN. JĘDRZEJEWICZA
Minister Jędrzejewicz polemizuje z przedmów
cą na temat ustroju szkolnego, zaś co do ustawy
małżeńskiej oświadcza, że projekt ten jest rządo
w i tylko imputowany.
KTO M E BĘDZIE SZERZYŁ KULTU
PIŁSUDSKIEGO. M E BĘDZIE W YCHOW AW CA
Min. Jędrzejewicz w zakończeniu oświadczył,
że co się tyczy projektu ustawy o ustroju szkol
nictwa, to cho'dzi opozycji o ocenę ostatnich l-at
naszej historii. Min. oświadcza:
Będziemy szerzyli -kult marsz, Piłsudskiego.
Cl, którzy ni© potrafią wychowywać tak mło
dzieży nie będą warci być wychowawcami
w o,ti'odżcnej Polsce,
Następnie przemawiali pos. Welykanowicz (Ukr.)
oświadczając się przeciw projektowi ustawy o
szkolnictwie i przeciw budżetowi.
P o przemówtariiu posła Szyszki (BB) zabrał
głos pos. Putjan (ChD), który omawiał stosunek
rządów pomajowyoh do Kościoła i poruszył spra
wę książki Kostka Biernackiego pt. „Djabeł zw y
cięzca", stwierdzając przytem, że tolerowane są
wystąpienia czynników rządowych wrogie Ko
ściołowi Poseł omówił także sprawę nieprzyjęci^
przetz papieża delegacji b. legionistów z Beliną
Prażmowislkim na czele, zaznaczając, że błędna
jest informacja, jakoby delegacja ta nie została
przyjęta przez papieża z powodu nieprzychyl
nych wiadomości danych przez episkopat polskiNastępnie przemawiała pos. Jaworska (BB).
Po-siedzeni© trwa.

Klęska Japończyków w Szanghaju
Paryż, 5 lutego. Pb wczorajszej walcte1
, która nie
•Londyn, 5 lutego. Po dłuższej walce wojskom
przyniosła Japończykom żadnych sukcesów, po
japońskim udało się dziś wtargnąć do tej części
częli Japończycy dziś po północy atakować -po
dzielnicy chińskiej Chapei, która od wschodu przy
zycje chińskie kolo Ghapei1przy pomocy samolo
lega do koncesji międzynarodowej. Drugi oddział
tów i artylerji. Walka trwała do rana. Od poci
wojsk japońskich posuwa się wzdłuż linji kolejo
sków i bomb powstał w Chapei nowy pożar. Naj
wej z zamiarem wtargnięcia do Chapei od strony
większy napór skierowały Japończycy na dworzec ■północnej. Wojska japońskie otrzymały dalsze po
północny. Doszło do zactetej walki ulicznej. Ata siłki. W porcie Wusung wysadzono na ląd około
kujących Japończyków wyparto. Pozostawili oni
pól tysiąca marynarzy japońskich.
na placu boju 9 zabitych i 20 rannych. Nad ranem
JAPOŃCZYCY ZAJĘLI CHARBJN
2 samoloty 'chińskie zaatakowały 6 samolotów
Moskwa, 5 lutego. — Wedle don.ćsień z Tokio
bombowych japońskich, które jako niezdolne do
wojska japońskie zajęły dziś Charbin. Wiadomość
walki powietrznej szybko usunęły się z po-la wal
ta została potwierdzona ze strony półoflcjalnej.
ki. Jeden z samolotów japońskich został zestrze
Wedle agencji japońskiej Rengo, awangarda ja
lony i spadł na peryferiach dzielnicy Chapei.
pońska wkroczyła dziś do Charbina i zajęła mia
Londyn, 5 lutego. Dziś przyjechał do portu w
sto bez spotkania się z oporem.
Szanghaju angielski krążownik „Kent“, na którego
Paryż, 5 lutego. Donoszą z Nankinu, że chiński
pokładzie znajduje się dowódca floty angielskiej
minister spraw zagranicznych. kategorycznie od
na wodach chińskich, admirał Kelly. Poza tem za
rzucił twierdzenie rządu japońskiego, ii kwestje
winęło do portu siedm kontrtorpedowców amery
szanghajska i mandżurska nic nie mają z sobą
kańskich. Z Nankinu wysłanych zostało do Chapei
wspólnego. Tak jedna jak druga kwestia zmuszają
ośmnaście samolotów chińskich.
Chiny do energicznej obrony swej suwerenności.
FRANCUSKIE W Y D A N IE SUFRAŻYSTEK

Paryż, 5 lutego. Senat francuski był wczoraj
widownią niezwykle zabawnego zajścia. W toku
obrad senatu na galerji dla publiczności powsta
ła nagle z miejsca pewna kobieta i zwymyślaw
szy senatorów, poczęła wygłaszać mowę agita
cyjną za przyznaniem kobietom prawa wybór czego. Przewodniczący przerwał posiedzenie i po
lecił woźnym usunąć ową kobietę z sali. Niełatwe
było to jednak zadanie, gdyż ku ogólnemu zdu
mieniu, agitatorka przymocowana była do ławy
łańcuchem, zamkniętym na kłódkę. Po przepiło
waniu łańcucha zaprowadzono kobietę do kancelarji, gdzie zwolniono ją z więzów. Okazało się, że
przyszła ona do senatu z zamiarem wygłoszenia
mowy agitacyjnej. Wiedząc, że w inny sposób nie
zdążyłaby skończyć przemówienia, wpadła na fen

pomysł i dopięła celu. Zanim ją uwolniono i w y
prowadzono z sali, powiedziała już, co miała do
powiedzenia.
KATASTROFA SAMOLOTU PASAŻERSKIEGO
Nowy Jork, 5 lutego. W górach leżących ma pół
noc od Los Angeles znaleziono szczątki samolotu
pasażerskiego, który widocznie podczas mgły strza
skał się o skały i spłonął. Wśród zgliszczy apa
ratu małeziono zupełnie zwęglone zwłoki pilota
i 7 podróżnych. Nie ulega, wątpliwości, że jest to
samolot pasażerski, który przed tygodniem w y 
startował z Los Angeles i od tego czasu zaginął-
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Z życia robotniczego
Przeglad tygodniowy

NASZ SO JU SZN IK

1 k ów życia robotniczego", należy sie szczera
! wdzięczność
przedewszystkiem
prof.
K.
Krzeczkowskiem u i tow. St. Tołwińskiemu.
Now szych w ydaw n ictw a Instytutu nie p rzy 
pominamy, b y ły one bow iem ostatnio obszer
nie omawiane na tem miejscu.
T ych kilka u w ag o działalności Instytutu na
sunęło się nam pod pióro w związku z ostatnią
ankietą w sprawie pamiętnika bezrobotnego,
która, jak zaznaczyliśm y na wstępie, zw róciła
i na Instytut uwagę szerokich n as robotniczych.
| Oby to zainteresowanie się Instytutu Gospoj darstw a Społecznego było trw a łe. Będąc w yj próbowanym sojusznikiem klasy robotniczej
i w jej codziennej walće, ze wszech miar bo| wiem na nie zasługuje.
1
W iesław Wobnout.
Wi garściami z bogatego dorobku naukowego
Instytutu, znajdując w jego pracach istna ko
palnię argumentów, stanowiących niezastąpio
ny oręż w walce o w yzw olen ie świata pracy.
S zczęśliw y dobór współpracowników Insty KILKA CYFR, KTÓRE WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Instytut badanh koniunktur przeprowadził szcze
tutu, pracujących pod światłem i doświadczogółowe badania na temat roli, jaką w gospodar
tiem kierownictwem profesora L. K rzyw ickie
go, gwarantuje wysoki poziom i naukowy ob stwie spolecznem odgrywa ruch budowlany.
Obserwacje Instytutu odnoszą się do roku 1009.
iektyw izm prac, które pomimo to nigdy nie
zatracała bezpośredniego kontaktu z życiem, 1 tak (cytujemy na podstawie sprawozdania z od
czytu wygłoszonego przez inż. Lufta w Stowa
a pod względem form y są dostępne dia naj
rzyszeniu techników w Warszawie):
szerszych w arstw czytelników.
„Użycie węgla przez przemysł budowlany
Do chwili obecnej dorobek Instytutu jest
za pośrednictwem cegielni, cementowni, wa
bardzo poważny. O dy się zw a ży, że b yt sa
pienników, hut szklanych i przemysłu hutni
modzielny Instytutu datuje się dopiero od ro
czego, oraz kolei, wyniosło- 2.033 tysiące ton;
ku 1926, że przed tem (od roku 1920) b y ł In
produkcji hut żelaza zużyło budownictwo 27
stytut jedynie sekcja T o w a rzys tw a Ekonomi
procent, w postaci 204 tysiące ton produktów
stów i Statystytów Polskich, gdy sie pamięta
metalowych (21 procent produkcji walcowni),
ponadto, że Instytut nigdy w łaściw ie nie roz
30.000 ton rur (24 proc-), 124.000 ton produk
porządzał (ani nie rozporządza) dostatecznemi
tów odlewni (51 procent); drzewa na cele
środkami materjalnemi — to wprost w ierzyć
budownictwa zużyto 145 tysięcy mtr.5, czyli
się nie chce, aby dokonanie takiego ogromu
37 procent produkcji, a 76 procent konsumpcji
Pracy w takich warunkach b yło w ogóie mo
krajowej; przemysł mineralny pracował na
żliwe.
rzecz budownictwa, dając. 88 procent produk
A b y dać czytelnikom „Naprzodu" bodaj w
cji cegielni, 92 procent produkcji cementowni,
streszczeniu przegląd w ydaw n ictw a Instytutu,
98 procent produkcji kafli, 86 procent produk
wym ienim y tutaj kilka dawniejszych, a więc
cji wapna.
polskim zw yczajem już zapomnianych, chociaż
Liozby te, wykazując szeroki zasięg wpły
jeszcze — nie poznanych...
wu budownictwa na produkcję powyższych
Tutaj wym ienić przedewszystkiem trzeba
gałęzi przemysłu, nie obejmują jeszcze; takich
w ydaw n ictw o zakrojone na wielką miarę —
działów, jak przemysł papierniczy, meblarski
niestety nie zakończone — pracę zbiorową
i ściśle konsumpcyjny, który wszakże również
Pod redakcja prof. K rzyw ick iego p. t. „Rosja
Ostatni konkurs rozpisany przez Instytut
gospodarstwa społecznego w sprawie pamięt
n a bezrobotnego, zw rócił powszechna uwa
gę klasy robotniczej na tę instytucję, rozw ija
jąca swoją niezmiernie pożyteczna działalność
już od lat dwunasto, a mimo to, nie cieszącą
się popularnością tak‘powszechna, na jaka za
sługuje. Nic w tem zre-szta dziwnego, g d yż ca
ły ten czas klasa robotnicza w Polsce znaj
dowała się w ciężkiej walce codziennej o chłeb
i prawo i nie miała możności oderwania się
bodaj na chwilę od szarej rzeczyw istości dnia
Powszedniego. Odnosi się to, rzecz prosta, dó
szerokiej masy robotniczej, bo poszczególni
działacze robotniczy czerp ał i czerpią pełne-

Budownictwo a kryzys

Sow iecka pod względem społecznym i gospo
darczym ". Praca ta daje wszechstronny obraz
gospodarki sowieckiej w dziedzinie przem y
słu, finansów i stosunków rolnych. W ielka
szkoda, że ukazały się jedynie dw ie części tej
monumentalnej pracy.
W roku 1923 ukazała się staraniem Instytu
tu wiązanka prac oświetlających szereg ak
tualnych w ów czas problemów finansowych.
Prace te rzuciły nowe światło zw łaszcza na
zagadnienie inflacji, udowadniając, że klasa ro

ożywia się wskutek wzrostu zatrudnienia pra
cowników tamtych gałęzi. Skurczenie się kon
sumpcji krajowej w związku z zakończeniem
sezonu budowlanego potwierdzają wskaźniki
liczb z ostatnich miesięcy".

Jeszcze dobitniej rysuje się wpływ budownictwa
na ogólne położenie gospodarcze, gdy za przed
miot obserwacy- weźmiemy zw ózek między bezrOb°ciem a zastojem w ruchu budowlanym. W ro
ku 1928 zakłady ubezp.eezeń od wypadków w y 
kazywały w Polsce ogółem 235 tysięcy robotni
botnicza poniosła skutkiem inflacji ogromne ków budowlanych, zaś 167 tysięcy robotników za
straty. Nie od rzeczy byłoby przypomnieć o trudnionych w gałęziach przemysłów, związanych
doświadczeniach z tamtego okresu także i dzi z budownictwem. Ogółem zatem na nok 1928 móżna przyjąć 402 tysiące robotników, jako związa
siaj, wobec tu i ów dzie pojawiających się po
m ysłów inflacyjnych.
nych z ruchem budowlanym. Liczba ta spadła: w
roku 1929 na 361 tysięcy, w roku 1930 na .289 ty
Osobna wzmiankę należy poświęcić książce
obecnego wiceministra skarbu p'. W . Jastrzęb sięcy, w roku 1931 na 316 tysięcy... Porównanie
tego spadku ze wzrostem liczb zarejestrowanych
skiego o organizacji pracy fizycznej. Książkę
tę omawialiśmy sw ego czasu na tem miejscu, , bezrobotnych w tychże latach, stwierdza ścisłą
zależność obu zjawiskw osobnym artykule. Specjalną pikanterię po
siada fakt, że słuszne i przekonywująco ufor
mowane tezy p. Jastrzębskiego, dotyczące or
ganizacji pracy fizycznej, stanowią zupełne
przeciwieństwo stosunków panujących w fa ROZWIĄZANIE PROBLEMU MIESZKANIOWE
GO — DOMY O SZKIELECIE ŻELAZNYM
brykach monopolów państwowych, których
naczelnym zwierzchnikiem jest obecnie... p. Ja
Jak wiadomo, rząd francuski wyasygnował 2
strzębski...
miljardy 700 miljonów franków na budowę 60 ty 
Obok prac indywidualnych, to jest, podej
sięcy tanich domków, mogących pomieścić 200
m owanych przez poszczególnych członków In
tysięcy osób. Aby sprostać w jaknajkrótszym cza
stytutu, a dotyczących czasu pracy, stosun
sie temu olbrzym,emu zadaniu, dotychczasowe
ków
w łódzkim przemyśle włókienniczym,
metody budowlane musiały ulec zasadniczej zmia
pracy dzieci i młodocianych w Polsce, bezpie
nie przez dalekoidącą mechanizację i normalizację
czeństwa pracy itp., opracow ał Instytut, a ra elementów budowy, przy zastosowaniu tak zwa
czej jego sekcja budżetów domowych, zbioro
nych szkieletów żelaznych. Zasadniczo ustalono
w ą monografię p. t. „W arunki życia robotni
p*ęć typów, które wytworzą się masowo.
czego w W arszawie, Łodzi i Zagłębiu Dąbrow* Dom, systemu „Forges de Strassbourg", oparty

Strajk w garbarni
W OŚWIĘCIMIU

Jak budują we Francji

skiem, w świetle ankiet 1927 roku“ .
P ra ca ta jest pierwszą w Polsce szczegóło
wa monografia warunków życia robotniczego.
Jest to w ydaw nictw o o nieprzemijającej w a r
tości I znaczeniu. Ktokolw iek będzie chciał zna
leźć rzetelny materjał źród łow y, d otyczący
tego przedmiotu, ten będzie musiał sięgnąć dó
wspomnianej monografii. W ydanie tego dzieła
jest walną zasługa Instytutu. Za ścisłe, przej
rzyste i wszechstronne opracowanie „W arun-

jest na szkielecie składającym się z ram żelaznych,
połączonych zapomocą sworzni. Ramy te, jak ró
wnież belki podłogowe, umocowane są do żelaz
nej belki pdwalinowej, spoczywającej na funda
mencie betonowym, ścianę zewnętrzną tworzy
specjalna blacha ze stali nłerdzewiejącej, izolówanej od wewnątrz ciepiemi i lekkiemi materjami
(celolit, herakiit. solomit itp.), z których również
buduje się ściany wewnętrzne i działowe. Pomię
dzy blachą, zewnętrzną a materiałem izolacyjnym

mieści, się również izolująca warstwa powietrza.
Ramy- stalowe drzwi i okien wytwarza się seryj
nie.
Dom, systemu „Coanda", zbudowany jest na
der pomysłowym sposobem z elementu standary
zowanego z blachy, który jest rodzajem bulki ru
rowej. Element ten, ustawiany prostopadle jeden
na drugim, a później spawany, służy nietylko do
ścian, lecz także do podłóg. Dom taki należy do
kategorii budynków o ścianach złożonych bez
szkieletu.
Dom, systemu „Filłod", wykonany jest z blachy
również bez szkieletu żelaznego, to znaozy cały
z żelaza. Ściany złożone tworzy się z dwóch blach
żelaznych. Dzięki pomysłowości urządzeń mon
taż odbywa się bez sworzni i nitów, jedynie przez
nałożenie części blachy lub klamer. — Przestrzeń
między blachami wypełnia się materiałem izolu
jącym (trocinami), umieszczając w niej równo
cześnie przewody wodociągowe i kanalizacyjne.
Ściany zewnętrzne pokrywa się specjalną farbą
rdzochronną. IJach wykonany jest również z bla
chy.
Dom, systemu „Isotherme Decourt" stanowi typ
o szkielecie żelaznym, do którego na zewnątrz
przymocowana jest siatka druciana, którą natry
skuje się powloką cementową grubości 0,06 (sy
stemu Torkret). Całość, po zdjęciu Sizalowań, otrzymuje więc szczelną powłokę z betonu, która,
szkielet wzmacnia i chroni od wpływów atmosfe
rycznych, działania wiatru itp. Do budowy war
stwy wewnętrznej, przechowującej ciepło, służą
różne materiały izolacyjne, jak żużlobeton, gazobeton, herakiit, solomit itp. Pomiędzy warstwami
ściany zewnętrznej i wewnętrznej znajduje się Izolująca warswa powietrza. Typ ten jest powsze
chnie stosowany przez francuskie ministerstwo ko
munikacji i odpowiada w wielu wypadkach na
szym warunkom.
Dom systemu „de Commentry Cissel" należy do
kategorji szkieletów żelaznych o nmrach pełnych.
Szkielet oparty jest na zastosowaniu ram żelaz
nych, prostokątnych, szerokości ł mtr. i wysoko
ści 1 piętra, związanych ze sobą zwyklemi swo
rzniami, przyczem, wobec użycia standaryzowa
nych fam. montaż na placu budowy może wyko
nać nawet jeden człowiek. Ściany, wypełniające
szkielet ramowy, tworzą lekkie Matefjały, pełnią
ce dobrze funkcję izęlacji ciepła i gtosu, np. cegła
pusta, produkty cementowe o porowatej struktu
rze, (gazobeton, żużlobeton), które stanowią rów 
nież 'dobre zabezpieczenie przeciwogniowe
Nic dziwnego przy pomocy takich metod Fran
cja w czasie stosunkowo krótkim przezwyciężyła
głód mieszkaniowy, dostarczając ludności nowe
m^szkan^a o przystąpiłem komórnem. Kiedy u nas
wkroczymy na drogę racjonalnej walki z głodem
mieszkaniowym? Kiedy u nas robotnik } inteligent
pracujący znajdzie się nareszcie w ludzkich wa
runkach mieszkaniowych?;

j
i
:
i

Nieraz donosiliśmy już o stosunkach w tej gar
barni, znanej z wyzysku robotników, łamania ustaw i traktowania robotników i robotnic. Mimo
zmiany firmy, kierownictwa i majstrów stosunki
te nie uległy zmianie na lepsze. Nadal za prze
pracowane godziny nadliczbowe nie płaci się,
albo płaci się mniej. Wszystkie zdobycze, jakie ro
botnicy posiadali i wywalczyli w okresie istnie
nia Związku, zostały odebrane; dla oszczędności
nie wydaje się rękawic, fartuchów, zaś buty w y 
dane robotnikom w mokrym warsztacie nie na
dają się do użytku. Oszczędności fabryka przepro
wadza w ten sposób, że do ciężkiej pracy, jak
wyładowanie węgli, pnzy szpaltmaszynie, zapu
szczenie do sody, odnoszenie i przynoszenie od
bielenia i wszelkie inne roboty aż do walców uży
wają obecnie kobiet, oo jest sprzeczne z ustawą
o pracy kobiet i młodocianych. Popnzednio pra
cowali przy tych robotach mężczyźni, ale z po
wodu „braku pracy" zostali zwolnieni. Tutaj p,
inspektor pracy ma głos. Opróoz tych oszczędno
ści obniżono płace bez wypowiedzenia, przyczem
wzywano pojedynczo robotników do kancelarji i
podsuwano im do podpisu deklarację, w myśl
której obniżka wynosi dla robotników i robotnic
dziennych 20%, zaś dla akordowych od 20 do
25%. Opornych, którzy nie podpisali deklaracji
wydalano z pracy, nie licząc się z tem, że są je
dynymi żywicielami rodziny. Robotnicy, nie mo
gąc dłużej wytrzymać, postanowili odbudować z
powrotem organizację. W tym celu odbyło się
zgromadzenie przy udziale wszystkich za.trudnró-
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nydh, którzy po referacie przedstawiciela Centrali
Związku
cbermcizmego tow. Matuli jednogłośnie
uohwakli oddział odbudować i rozpocząć pertrak
tacje w sprawie obnaż ki. Pertraktacje nie dały po
żądanego rezultatu, gdyż przedstawiciele firmy
obstawali przy obniżce, zaś delegaci robotników
sprzeciwiali sie jakiejkolwiek obniżce. Na skutek
takiego stanowiska firmy robotnicy w e czwartek
proklamowali strajk, który objął wszystkich za
trudnionych w tej firmie robotników i robotnice.
Dodać należy, że płac© w tej garbarni należą do
najniższych w przemyśle garbarskim.

taką drogą pozbyć się niewygodnej przez sie
bie nielubiatiej żony, a z drugiej strony zagarnąć
jej kiikumorgowe gospodarstwo i ożenić się z inną
znacznie młodszą, niż denatka, kobietą.
Oskarżony do winy się nie poczuwa, tłommcząc
się, że nie wie, skąd tego rodzaju gwóźdź w łonie
jego żony się znalazł. P rzy rozprawie wczorajszej
przesłuchano szereg świadków, którzy opisywali
pożycie małżeńskie Wójcików. Celem przesłucha^
nia dalszych świadków i znawców-lekarzy sądo
wych została rozprawa odroczona de dnia dzi
siejszego.
Rozprawie przewodniczył sso. dr. Stuhr, weto
wali sędziowie Pilarski i Jek — oskarżał proku
rator dr. Lewicki, a bronił adwokat dr. Warenhaupt.
Rozprawa toczy się częściowo prry drzwiach
zamkniętych.
""ff
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Z SALI SĄDOW O
Z TAJEMNIC SYPIALŃ MAŁŻEŃSKICH
I POGRZEB Z PRZESZKODAMI

ZwlazKi i zfiromaazem

W czoraj rozpoczęła się pnzed krakowskim są
dem przysięgłych na 2 dni wyznaczona rozprawa
przeciwko 40-letniemu Teofilowi Wójcikowi, maj
strowi kowalskiemu i rolnikowi w Królówce o
zbrodnię skrytobójczego morderstwa dokonanego
w lutym 1931 roku na osobie żony sw ej śp. Rozalii
W ójcik w śród niezwykle ciekawych i tajemni*
czych okoliczności.
M iejscowy ksiądz w Królówce prowadza! w
dniu 27 marca 1931 kondukt pogrzebow y z mie
szkania W ójcików na cmentarz. Kondukt ten zo
stał zatrzymany przez policję, która poleciła zło
żyć zwłoki śp. Wójciikowej w kostnicy cmentar
nej i wstrzym ać się z ich pochowaniem aż do
przybycia komisji sądow-o-lekarsklej, któraby ustaliła przyczynę śmierci.
W czasie sekcji zwłok okazało się, że w łonie
nieboszczki znajduje się kilkucentymetrowy po
dłużny
kończysty przedmiot żelazny w postaci
gwoździa na jednym końcu spłaszczony w kształ
cie strzałki, na drugim zaś końcu prosto ucięty.
W edle opinji lekarza sądow ego został przedmiot
ten głęboko wepchnięty w łono, znajdywał się
tam przez szereg tygodni i spow odow ało ogólne
zakażenie, a następnie śmierć.
Prokuratura stoi w akcie oskarżenia na stano
wisku, że sprawcą tej zbrodni mógł być tylko
oskarżony, który w ten zdradziecko-podstępny spo
sób zamierzył żonę swoją pozbawić życia, chcąc

POSIEDZENIE W YDZIAŁU RADY ZW IĄZKÓW
ZAW ODOW YCH odbędzie się we środę 10 bm- o
godzinie 6‘30 Wieczorem w lokalu Rady (ul. Du
najewskiego. 5). Uprasza się członków wydziału
o niezawodne i punktualne przybycie.
POSIEDZENIE KOMITETU DZIELNICOWEGO
PPS W PODGÓRZU odbędzie się w poniedziałek
8 bm. o godzinie 6 wieczorem w Domu Tramwa
jarzy. Na posiedzenie zaprasza się towarzyszów
z Płaszowa i Ludwinowa.
W ALNE ZGROMADZENIE ROBOTNIKÓW
PIEKARSKICH odbędzie się w niedzielę 7 lutego
o godzinie 10 rano przy ul. Dunajewskiego 5 II p.
W razie przybycia małej liczby członków zgroma
dzenie odbędzie się o godz. I0‘30 bez względu na
ilość zebranych członków.
CZY AGENCI I WOJAŹEROWIE SA PRACOW
NIKAMI UM YSŁOW YM I W ZROZUMIENIU US TA W Y O PRACOW NIKACH UM YSŁOW YCH?
Odczyt dyskusyjny na powyższy interesujący te
mat wygłosi adwokat dr. Fenichel w sobotę 6 bm.
o godzinie 6 wiecz. w lokalu Związku zawodowe
go agentów i wojażerów przy ul. Wielopole 12,
Po odczycie dyskusja.
W ALNE ZGROMADZENIE MURARZY KRA
KOWSKICH odbędzie się w niedzielę 21 bm. o go
dzinie 10 przedpołudniem, przy ul. Dunajewskiego
5, II piętro-

M IE J S K IE

(Kraków. uL Dunajewskiego 5).

u m y s ł o w y c h ...................... ....

3.—

Szym orow ski: Umowa o pracę robotni
ków

..........................................

.

2.40

Ustawodawstwo P racy. T . III. Inspekcja
p racy
. . 4.—
Porczak: Dyktator Piłsudski i Pilsud1.50
c z y c y .........................
Porczak: Piatiletka sanacyjna
. , .
.50
Porczak: W alka o Demokracje . . .
1.50
Kórnicki: Zredukowani (epopeja robotni
cza)
..............................................
.80
Szkolnictwo
w obliczukatastrofy . .
1.—
Z. N. M. S. Historia, ideologia ] zadania
.50
Socjalizm. Z arys bibliograficzny i meto
dyczny . . . . . e i i i i
3.—
Fotografia Daszyńskiego . . . . . .
1.—
Zygmunt i Feliks G rossow ie: Socjologia
partji politycznej . . . . . . . .
2.50
z prowincji należy kierować
wprost do Księgarni Robotniczej, W arszawa,
ul. W arecka 9.

W KRAKOW IE

Helena SMOLARSKA ?,R£ K„°" 9

Sobota: „Kłopoty Bourrachona‘‘ (premjera — no
wość) występ Fertnera.
Niedziela popołudniu: ,P a n naczelnik —- to j a - “
(występ A. Fertnera — ceny zniżone); wieczo
rem: „Kłopoty Bourrachona“ (występ Fertnera)Poiedzlałek: „Kłopoty Bouinfachona“ (pożegnalny
występ A. Fertnera).
K IN O T E A T R Y
Adria: „Księżyc w Montanie".
Apollo: „Sterowiec L. Ą. 3“.
Bagatela: „Trader Horn".
Dom żołnierza: „Noc u JVLaksyma“.

Muzeum: „Jego najlepszy druh“ (Harry Peeł I
tresowane .psy).
Promień: „Grzeszna miłość" (Smosarska).
Słońce: „Dziewczę z karuzeli".
Świt: „Triumf cow boya".
Sztuka: „Miłostki księcia pana".

Uciecha; „Trader Horn".
Wanda: „Rozwódka".

Warszawa:

„Maska obłudy".

R A D JO K R A K O W S K IE
Sobota 6 lutego
11.45: PAT. 11.58: Sygnał czasu, hejnał. 12.10: Gra
mofon. 13.10: Komunikaty: meteorologiczny i gospo
darczy. 15.15: Wiadomości wojskowe. 15.45: Giełda

pierieżna z Warszawy i komunikat dla żeglugi i ryba
ków. 15J50: Pogadanka dla chorych w szpitalach. 16.05:
Gramofon. 16.20: Radjokronika z Warszawy. — 16.40:
Gramofon. 17.00: Nabożeństwo z Ostrej Bramy w Wil
nie. 18.00: Program dla dzieci starszych i młodzieży.
18.30. Koncert dla młodzieży. 18.50: Rozmaitości, ko
munikaty. 19.00: Rzeczy ciekawe. 19.15: Skrzynka po
cztowa rolnicza z Warszawy. 19.30: Przegląd polityki
zagranicznej ubiegłego tygodnia — wygłosi dr. Jan Re
guła. 19.45: Dziennik radiowy. 20.00: Fełjeton z War
szawy: „Na widnokręgu". 20.15: Muzyka lekka z War
szawy. 21.55: Fełjeton z Warszawy: „Oczy, uszy i pod
niebienia Paryża". 22.10: Koncert szopenowski z War
szawy. 22.40: Dodatek do dziennika radiowego. 23.00:
Retransmisje zagraniczne.

=

J N AJ WI ĘK S Z E

ul. Basztową 10 =

POŚREDNICTWA PRACY
OLA SŁUŻBY DOMOWEJ

RADIOAPARATY
montuje, przerabia n a j t a n i e j

ul. Dunajewskiego 5, U. p., lew a otic.

1 najlepiej
PRACOWNIA RADIO TECHNICZNA

Telefon Nr. 123-14

przy Związku Dozorców i Służby
Domowej w Krakowie

PYRZANOWSHIEGO

O ddział w P o d g ó r z u

HrahOw. ulica Sławkowsko 10

(w podwórzu!

W KRA K O WI E

S P O Ł E C Z N E B IU R O

T e l. N r. 1 1 4 - 7 2 .

F eliksa

Piękna bielizna „EGA"

©i

p r z e n i o s ł y biu ra centralnego zarządu na

ul. Smolki 9, parter

(w podwóriu)

poleca pierwszorzędne siły w zakres pracy domowej
wchodzące, jak również wysyła do miejsc uzdro
wiskowych w sezonie letnim i zimowym.

PASY

skórzane, z sierści wielbłądziej, szcze- I
liwa, tarcze karborundewe, płyty K lin g e rit, świ- I
dry spiralne itp., dostarcza natychmiast ze składów w

(

P oleca rów n ież pielęgn iarki do osób cho
rych i masaży sUd.
Warunki opłaty za pośredniczenie są minimalne, bo
wynoszą zaledwie 2 zł. 50 gr.

K ierow n ictw o B iu ra

Hut Łownia pasów, w ęży, szczeliw Ie

|Kraków
„ZENIT”
, Szpitalna L. 7, tal.

„ Spółka z ogr. od pow. e

Zamówienia

F O R t !cP iA N Y , PIAN IN A!
FISH A R M O N IE

IIEPEIll HAU
T E A T R IM. J. S Ł O W A C K IE G O

wydam robotę skrojoną. Zgło znowu putantaiul — ,ŁG A “.
szenia pod „Konfekcia dam Fabryka bielizny, K ra k ó w ,
skii“ B uio ogłoszeń Stattera,
Szewska 4.
Kraków, Rynek 8.

ZAKŁADY CERAMICZNE

i

Kwartalnik socjalistyczny Nr. 1 . , , 2.—
Piotrow ski; Państw o a wychowanie .
25
Krapotkin: Państw o i jego rola histo~
....................................I,—
rycz: a
. . •
Krapotkin: Spólnictwo a socjalizm wol
nościowy................. ........................... > ,
.60
Roszkow ski: Urlopy wypoczynkowe , 3.—
Kopankiewicz: Ubezp. pracown. umysł. 1.50
Sad y pracy
2.40
Zagrodzkl: Umowa o pracę pracown.

U R O Z M A IC O N E W IE C Z O R N IC E T A N E C Z N E
odbywają się w każdą niedzielę w Związku Z a 
wodow ym Pracowników Um ysłowych (S ław k ów ,
śka 6 I p.). Muzyka doborowa. Początek o godz.
6 wieczorem.

KRAW CO M

W BIBLIOTECE TUR
są do nabycia:

Nr. 29 Sobota 6 lutego 1932

OPONY I DĘTKI

a e e d y ó tr, Selberllng, F.rastone
akcesoria samochodowe, lo iy s k a i t. d.
poleca

,A U TO -R U CH “
Telefon 118-31.

Telefon 116-36.

I

X

Zygmunt Rendel
poleca w ęgiel i koks górnośląski, w ęgiel
dąbrowiecki i w ęgiel z kopalni „B o ry “ oraz
drzewo opałow e jodłow e, sosnow e i bukowe
Biura:

Telefony:

Składy:

Kraków, Zacisze 14.

Biura 136-11.

Tel. 155-77.

W ydawca: Emil Haecker. — Redaktor odpowiedzialny: Michał Węglowski. — Drukarnia Ludowa w Krakowie pod zarz. Ignacego Winiarskiego.

