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Ostatni tydzień
( Korespondencja własna .. Naprzodu “ i
W arszawa, 7 lutego.
Wedle dyspozycji marszałka Sejmu w tym
tygodniu mają być zakończone obrady nad
budżetem. Tempo obrad idzie nadzwyczaj
szybko, a ponieważ stronnictwa mają ograni
czoną — aż na minuty — ilość czasu do prze
mawiania, zdarzają się więc takie curiosa, że
np. do budżetu ministerstwa spraw zagranicz
nych czy poczt nikt nie zabrał głosu, aby nie
utracić cennych kilku minut zaoszczędzanych
na stosowniejszą okazję.
Co to zresztą mówić o obradach, kiedy to
właściwie są monologi: przemawia referent —
zawsze członek BB, zabiera głos minister, prze
mawia kilku posłów z opozycji, potem jedzie
się dalej. Co mówią referent i minister, jest
miarodajne; obaj trzymają się tego, co wyszło
z komisji budżetowej, nie zważając na argu
menty podnoszone przez opozycję. Co im ar
gumenty, kiedy mają marszrutę! Pozwolono
im na obcięcie budżetu o drobnostkę i z tego
są dumni, jakby chcieli podkreślić; oto jesteś
my samodzielni, pozwoliliśmy sobie coś zmie
nić.
Dla tem większego zmęczenia, dla przytę
pienia wTażeń marszałek zarządził też, aby obok posiedzeń plenarnych po południu odby
wały się obrady komisyjne przedpołudniem.
Posłowie, ci gorliwi, biegną z komisji do sali,
zajęci są przez cały dzień do późnej nocy i jak
to się dziwić, że wielu traci wątek, przestaje
się orjentować i z utęsknieniem liczy dni, kiedy
ta harówka się skończy. Można też sobie w y 
obrazić, jak głęboko w tych warunkach wnika
się w materję.
A co potem, co się stanie po uchwaleniu bu
dżetu? Wedle porządku Sejm powinien być
zebrany aż do uchwalenia budżetu przez Se
nat, celem rozpatrzenia ewentualnych zmian.
Niema zresztą obawy, aby Senat jakieś istotne
zmiany poczynił — tam i bez komendy w szy
stko idzie po myśli rządu i zakulisowych macherów BB, tam i bez pp. Sławka, Cara i Po
lakiewicza wiedzą, jak mają głosować. Goś
niecoś, dla zachowania pozorów samodzielno
ści i wagóle dla uzasadnienia swej egzystencji
jako drugiego ciała w maszynie ustawodaw
czej przesunie się, bodaj przecinek się wstawi
a kropkę wykreśli, ale zasadnicza linja budżetu
zostanie utrzymana — rzecz prosta, ani Senat
ani Sejm nie łudzą się, jakoby ich uchwały b y 
ły ostatniem słowem.
Miałby więc Sejm, przy zachowaniu termi
nów, jeszcze jakie 4 tygodnie po załatwieniu
się z budżetem czasu i okazji do zajęcia się in
nemi sprawami. Jakie to są sprawy, wiadomo
z prac komisyjnych, mianowicie wysuwają się
na czoło trzy; ustawa o ustroju szkolnictwa,
tzw. mała ustawa samorządowa i ustawa o
zgromadzeniach — wszystkie trzy zmierzające
do jednego celu, do utrwalenia fundamentów
obecnego reżimu. Są to te trzy ustawy, do któ
rych opozycja stosuje inną, niż do budżetu tak
tykę, mianowicie taktykę przedmiotowej współ
pracy. I ta zresztą pozostanie bez widocznych
śladów w ustawie; sanacja nie chce i nie może
dopuścić do zasadniczych zmian w swej kon
cepcji; ona potrzebnie takiej szkoły, takiego
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Przyznali się do anarchji i bezprawia
A więc okres sanacyjny, trwający już r°k szó
sty, jest okresem fermentu i ©praworządności!
Przez ferment, warcholstwo i gwałt — do nowej
„konstytucji"! Niezwykle cenne, niezwykle donio
słe przyznanie. Oświadczenie posła Paschatekieg0
złożone imieniem BB określa w sposób stanow
czy, niewątpliwy charakter i rolę obozu sanacyj
nego w Polsce i podnosi znaczenie opozycji, jako
czynnika prawa i p(orządku. w państwie.
Szkoda, że to znamienne oświadczenie przed
stawiciela BB nie nastąpiło przed wydaniem w y 
roku w procesie brzeskim. Ale i tak dobrze się
stało, że sytuacja się klaruje, że pogląd na rolę
obozu potna jowego i opozycji się ustała w sposób,
pozbawiony wszelkich wątpliwości.
Poseł Paschalski „uroczyście" przyrzekł jednak
„Czy jednak dyktatura w jakiejś fornre uimieniem BB poprawę... w przyszłości:
kazała się? Nie, ten człowiek kroczy jakąś
„Ale zapewniam panów, i to zapewniam udrogą niezwykłego legalizmu, więcej niż lega
roczyście, że w chwih, gdy nowa konstytucja
lizmu... Panowie sęd'z,ow.e, tu wiaśme jest no
wejdzie w życie, na jej straży staniemy"-.
w y paradoks, że ten dzisiejszy dyktator po
Ale
jakaż to będzie ta_ „nowa konstytucja", sko
szedł dr0lgą legalżmu, drogą praiwa... To wła
ro jej główny twórca nie jest prawu kiom, a robi
śnie miaio. być powodem, dla którego P P S —
tylko ferment, wywołujący „zmiany psychiczne",
odwróciła się od niego.
gdyż „jemu nie chodzi o prawo pisane"?
Panów.©... jabym na tych dowodach „dyk
Wy, panowłe, sanatorzy, żadnej konstytucji, na
tatury" poprzestał...
Ten, który zdobył władzę legalnie, zno wet z fermentu waszych mózgów spłodzonej, sza
nować ani przestrzegać nie będziecie. Jesteście ewu legalnie przeprowadza zmianę konsty
lementem
fermentu, a „konstytucją" waszą są —
tucji..." „(Rurjer Codzienny" 19 grudnia 1931).
łuz.y, bo nie prawem, ale luzami stoicie.
W przedstawieniu p. Grabowskiego wiec ;p- P'l
Już w sierpniu 1926 zmieniono konstytucję w
sudski tp uosobienie legalizmu, lojalności | prawo
myśl wższych życzeń i projektów. I tych zm:p r
rządność’, i za to właśnie spotkała go nienawiść pod dyktandem waszego wodza zrobionych nie
lewicy..:
.przestrzegacie.'Tak np. b yło'z art. 44 konstytucji,
Ale na tych ■dowodach, czy . dowodzeniach p. mówiącym o uchyleniu dekretów uchwałą Sejmu,
Grabowskiego, nie mógł poprzestać p. Paschal
Bo wy, jak to zaraz po procesie brzeskim przy
ski, poseł sanacyjny. Oświadczył on w sobotę w
znała „Gazeta Polska" — „interpretujecie konsty
Sejmie;
tucję po swojemu", a nie tak, jak w literze i sensie
swoim ona postanawia. Macie wstręt do prawa
„Ale chodzi jeszcze o coś innego. Gdyby
marszałek Pdsuuski byt prawnikiem, to ne pisanego, chodzi wam o „ferment psychologiczny",
gdyż prawo pisane krępuje rozmach „radosnej
byłoy porwszym marszałkiem Polski w tych
twórczości" waszych „geniuszów".
ciężkich czasach (oklaski na ławach BB). —
I jeszcze jedno: Okres fermentu i niepraworządGdyby jednak był .prawnikiem, to urządziłby
ności pomajowej, p. Paschalski uzasadniał zama
sobie to wszystko w ten sposób, jak sobie pa
chem z 5 stycznia 1919 r. i gwałtami prawicy prze
nowie życzycie. Ale to jest taka orygnalna
historia, że jemu n;e chodzi o prawo pisane, ciw konstytucji, Zgromadzeniu Narodowemu i pre
zydentowi Rzeczypospolitej, w grudniu 1922 r. —*
lecz o wykuwanie pewnych zmian psycholo
P. Paschalski przyznał to, cośmy już niejednokro
gicznych, na których prawo budować s.ę musi.
(Oklaski na ławach BB). Okres budowania tnie wykazywali, że sanacja jest spadkobierczynią
tych. metod reakcji. Metody te przejęła sanacja
nowej konstytucji dlatego właśnie jest okre
bez reszty i rozwinęła je do potworności. Słusznie
sem FERMENTU, A NIGDY NIE JEST OKRE
p. Paschalski wykazuje, że koroną tego jest „spra
SEM PRAW O R ZĄD NO ŚCI"- (Kurier Códz."
wa brzeska"...
(? )
. 6 lutego 1932).
Na sobotniem posiedzeniu Sejmu w dyskusji bu
dżetowej przemawiał imieniem „Bezpartyjnego
Bloku Współpracy z Rządem" poseł Paschalki.
Przemówienie jego ma wielką doniosłość, albo
wiem jest samózaemaskowanem sję opozu sana
cyjnego, próbującego uchodzić jeszcze wbrew fa
ktom, wbrew oczywistości, za obóz legalny, pra
worządny, za obóz ładu i porządku. Na zarzuty
opozycji, wykazującej że jest właśn.e przeciwnie,
sanatorzy próbowali oskarżać opozycję o wareholstwo, o nielegalizm, o bunt. — Sanacja miała być
wzorem praworządności i ładu...
Prokurator Grabowski, oskarżyciel w procesie
więźniów brzeskich, tak bronił p. Józefa Piłsud
skiego;

Sytuacja w zagłębiach węglowych
Z Katowic piszą nam:
Jak donosiliśmy już, Zespół pracy — przez ze
rwanie jednolitego frontu i przeciwstawieni© się
proklamowaniu wspólnego strajku, a w końcu —
samorządu, takiej ustawy o zgromadzeniach,
któreby oddały wszystkie atuty do jej rąk, z
wykluczeniem opozycyjnej części społeczeń
stwa.
A co potem? Coraz głośniej mówi się, że
rząd jeszcze w tej sesji wystąpi z bardzo w a
żną ustawą: z ustawą prasową. Rząd nie może
przeboleć, że dekret prasowy po ciężkich wal
kach parlamentarnych został unieważniony;
chce w sposób mocniejszy, bo drogą sejmową
nie drogą dekretu, wprowadzić taką ustawę,
któraby przywróciła to wszystko, co tak pięk
nie w dekrecie było pomyślane. Gdy i to zo
stanie osiągnięte, Sejm pójdzie na wypoczynek
— zwykła to jego pora: połowa marca. A wte
dy przyjdzie kolej na przesunięcia w rządzie,
zniknie bowiem obawa, że ktoś mógłby je po
łączyć z opinją czy samem istnieniem Sejmu.

przez przyjęcie bezsensownej uchwały o plebiscy
cie — wywołał na Górnym Śląsku anarchję wśród
załóg górniczych.
Od poniedziałku 1 lutego strajkują trzy załogi
szybu Giescbego, pozatem — niektóre inne kopal
ni© przystępują częściowo do strajku.
Robotnicy podzieleni są na chcących strajkować
(t, j. zwolenników Centralnego Związku Górni
ków) i nie chcących strajkować — tj. zwolenników
„Zespołu pracy".
Na kopalniach dochodzi do awantur między sa
mymi x-obotnikami.
Sekretariat Centralnego Zw. Górników odbył 6
lutego zgromadzenie strajkujących załóg na szy
bach Oieschego. Jednomyślnie przyjęto uchwałę,
wzywającą Centralny Związek Górników do zwo
łania konferencji kierowników wszystkich organi
zacyj zawodowych, działających na terenie Gór
nego Śląska, celem uzgodnienia taktyki j prokla
mowania jednolitego strajku.
W wykonaniu tej uchwały, Sekretariat Central
nego Związku Górników zwrócił się do „Zespołu
Pracy" i innych organizacyj zawodowych z poza
„Zespołu Pracy", aby uzgodnić stanowisko 1 na
dać dzikiemu ruchowi Jednolity charakter walki.
Wszystkie organizacje, należące do Zespołu pra
cy odmówiły wzięcia udziału w konferencji na teei
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temait. Wobec tego Centralny Związek Górników
postanowił zwołać ponownie strajkujące załogi i
żakom uniko wać, że przedstawiciele organizacyj,
należących do Zespołu pracy uchylili się od konfe
rencji,
Jasnem jest, że wobec takiego stanowiska Ze
społu Centralny Związek Górników nie może sam
prokolamować strajku, gdyż strajk byłby niejedno
lity i musiałby doprowadzić do wałki w łonie sa
mych robotników. W sobotę zastrajkowała w Za
głębiu Dąbrowskiem kopalnia „Saturn".
Załoga kopalni „Riohthofen" w Giszowcu na
Górnym Śląsku uchwaliła trwać w strajku. Jak
donosi „Polonia", zapowiada się strajk na kopalmaoh „Kleofas", „Emsinenz", „Hr. Laury" ,j „Fer
dynanda".
*

*

*
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Chrzanów, 8 lutego (tel. wł. ,Naprzodu). W czo
raj odbyły się w zagłębiu krakowskiem dwa wiel
kie zgromadzenia górników: w Jaworznie i w Myślachowicach, na których po referatach tow. se
kretarza Papug! uchwalono bronić się wszełkiemi
środkami przeciw narzuconej obniżce płac. Na in
nych. zgromadzeniach po kopalniach zapadły po
dobne uchwały.

Z dnia
JĘZYK PO LSKI JEST PRECYZYJNY, ALE NIE
ZAW SZE U Ż Y W A N Y W IE R N IE
„Pielgrzym Polski" organ ewangielików pol
skich polemizuje z „Katolicką agencją prasową",
że nazwała odczytem antykatolickim odczyt, trak
tujący o reformie prawa małżeńskiego. Słusznie
pisze ów „Pielgrzym", że „według rozumienia ję 
zyka polskiego odczyt antykatolicki, to odczyt obaiający dogmaty katolickie, albo odmawiający
katolikom prawa do wyznawania swej wiary".
Ale sam popada przytem w osobliwą terminoiogję. Dla niego osoby, które się zaikrzątały około
zorganizowania odczytu, o którym mowa, żafiłu
gują na miano „organizacji patrjotycznej". Dla
czego akurat Laka nazwa? Aby było szumniejl
Otóż na odczyt zebrali się ludzie „zorientowa
ni państwowo" — czy nie wystarczyłoby powie
dzieć ludzie usposobieni wolnomyślnie? — tym
czasem na salę wpadli fcleryikaili, przyczem wśród
nich znajdował się pewien major, który głośno,
„jako katolik" a nie „jako wojskowy" potępił pro
jekt komisji kodyfikacyjnej. Za ten występ zastał
następnie powołany do komendy garnizonu. .-Piel
grzym ewangielicki" cieszy się, że pouczono za
pewne p. majora, iż nie przystoi mu wdzierać się
na cudze zebrania. I my cieszylibyśmy się rów
nież, gdy u nas zapanowała reguła, że wszelkie
najścia oficerów na obce zebrania są przedmiotem
dochodzeń.
Pan Jędrzejewicz dziwił się -podczas debaty
budżetowej, że „chociaż język polski jest dość ja 
sny i precyzyjny, ażeby można się było w nim
porozumieć", mimo to nie można klery kalnym
przeciwnikom wybić z głowy, że „projekt komisji
kodyfikacyjnej nie jest projektem rządowym i nie
był dotychczas przez rząd rozpatrywany".
Olóż prasa klerykalna wciąż podejrzewa, że
rząd ów projekt popiera — wprawdzie nie jawnie,
z otwartą przyłbicą na arenie sejmowej, lecz na
terenie kraju przez swoich emiisarj uszów.
Jakże to? — zastanawiają się: majora J. zre
flektowano, iż nie przystoi oficerowi nie krępować
się mundurem i popadać w sytuację drażliwą, a
z drugiej strony np. wojskowy wyższej jeszcze
rangi wskazany był w zeznaniu posła Trąmp
czyński ego w procesie brzeskim, jako „spiritus
movens“ bojówki, która zaznaczyła się pobiciem
wielu obywateli w Poznaniu i faktowi ternu, ani
nie zaprzeczono oficjalnie, ani nie wymieniono,
iżby to było przedmiotem dochodzenia i kary...
I koniec końców wracają do swojego podejrze
nia, że niepobłażliwość dla „pobożnego" majora
była nie bez kozery. Bo słowa najbardziej precy
zyjne muszą jak bilety bankowe, choćby najpięk
niej wydrukowane, mieć pokrycie. T o problem
najważniejszy.
Słowa brzmią niekiedy nietylko precyzyjnie, ale
i bardzo Ładnie. Np. p. minister Pieracki pięknie
mówił o „państwie dem okratycznem gdzie wodno
„każdemu obywatelowi swobodnie myśleć i dzia
łać pod warunkiem, że to jego działanie nie w y
rządza szkody innym obywatelom oraz, że poglą
dów swych będzie uczył i bronił rozumem, nie
uciekając się do gwałtów, sity i podstępu".
Drżyjcie więc „nieznani sprawcy".

SiUADK!
FUNDUSZ PRASO W Y. Zebrano na wieczorku
urządzonym przez kolejarzy na cześć więźniów
brzeskich w. dniu l lutego zł. Ł2‘S0.
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Gdzie jest generał Zagórski?
P. PASĆHALSKl DAJE SŁO W O HONORU, ŻE NIE WIE
Pod koniec sobotniego posiedzenia Sejmu w dal że „nie wie, gdzie jest Zagórski". Powetował so
szym ciągu dyskusji, gdy po mowie min. Micha hfe p. Paschal-ski ten odwrót w drugiej części swe
łowskiego opozycja wróciła na solę. pos. Kopocz
go przemówienia, w którem, podkreślając kłopoty(CihD) stwierdza, że działalność obecnego ministra jakie ma sanacja z przekonaniem spoieczeństwr
podporządkowująca sprawiedliwość hasłu tzw. o konieczności zmiany konstytucji, dał folgę ma
„racji stanu", daje pole do dalekoidących dowol
rzeniom na temat, jak to będzie dobrze, kiedy tyl
ności. Ministerstwo nie ściga dotąd sprawców, ‘ a ko jedno BiB będzie w Polsce praworządne,
za to ściga się autorów urojonych przygotowań
wszyscy inni będą „antypaństwowymi".
do zamachu stanu. Stoi to w wyraźnej sprzeczności
P o przemówieniu pos. Radziwiłła (BB). Ictóry.
z poczuciem sprawiedliwości. Dlaczego nie ściga
starał się usprawiedliwić sojusz konserwatystów
się nadużyć wyborczych? Mówca stwierdza, że
z sanacją, wyczerpano dyskusję i przystąpiono
stan dzisiejszy zagraża moralnym podwalinom pań
DO BUDŻETU MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH.
stwa i wypowiada się przeciwko- budżetowi.
W imienin BB przemawiał pos. Paschalski, któ
Przemawiali posłowie Smoła (stron, ind.), Bere
ry rozpoczął od kontrofensy w y przeciw opozycji,
zowski (klub nar.), Kuzyk (klub akr.), oraz Kopocz
ujętej w kształt rozważania historii polskiej od
(ChD), który wykazał, że klub jego wobec panują
roku 1919. W rezultacie doszedł do tego, że k.edy cych stosunków n.e może glosować za budżetem
zaczął omawiać sprawę gen. Zagórskiego, a ze
żadnego ministra spraw wewnętrznych przy ostrony opozycji zasypano go pytaniami, musiał
becnym systemie rządów, poczem dalszą rozpra
wycofać się z poła wałki, dając „słowo honoru",
wę odroczono do poniedziałku.

Sądy doraźna
Na sóbotniem posiedzeniu 'komisji prawniczej
Sejmu był rozpatrywany wniosek ZPPS, doma
gający się zniesienia sądów doraźnych. Wniosek
referował tow. poseł K- Pużak, który, uzasadnia
jąc konieczność zniesienia sądów doraźnych, wska
zał na ich niebezpieczeństwo przy wymiarze spra
wiedliwości, przedewszystkiem ze względu na po
śpiech postępowania sądowego, na terminy, w któ
rych przewód sądowy musi być zakończony, —
wreszcie na krępującą sumienie sędziego zasadę w y
rokowania w granicach kary śmieiroi, a w najlep
szym razie więzienia dożywotnego. Referent wska
zał na możliwość walki z przestępczością, o ile
prawdą jest, że nosi znamiona powszechności, za
pośrednictwem sądów zwykłych, które, wyroku
jąc, mają w swej dyspozycji bardzo wysokie san
kcje karne więzienia długoletniego, a nawet kary
śmierci- Stąd walka z przestępczością przed są*
darni zwykiemi jest możliwa i ma tę dobrą stronę,
że sędziowie, wyrokując, mają wszechstronnie spra
wę wyjaśnioną. Sądy zwyczajne muszą tembardziej zabrać głos, gdyż w obecnym stanie rzeczy
pod sądy doraźne podpadają wszystkie przestęp
stwa zbrodni pospolitych, a także zbrodnię polity
czne, przyczem — pod kompetencje sądów doraź
nych podciąga się akcję masową robotników, jak
np. wypadek w Tomaszowi© lub w Paruszowou.
Dalej mówca podkreślił
CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANYCH
WYROKÓW ŚMIERCI,
przedewszystkiem na niepełnoletnich, przyczem
wskazał, że.w 3-eh wypadkach pow!es®bno chłop
ców 19-Ietntoh, a w jednym wypadku w Święcianach powieszono chłopca 17“leła egt>, a więc pra
wie dziecko. Wykonywanie wyroków śmierci jest
tak częste i pochopne, że kat nie zdąża z robotą,
wyręczając się swoim zastępcą, a bywają takie
wypadki, że skazaniec, któremu ogłoszono godzi
nę śmierci, czekać musi nieraz dwa dni na wyko
nani© wyroku.
Jeżeli w momencie zgłaszania wniosku o ska
sowaniu sądów doraźnych, przeciwnicy tego wnio
sku mogli zasłaniać się wiarą, iż wyroki śmierci
będą tylko wyjątkowo wykonane, to obecnie już
w piątym miesiącu trwania orzecznictwa doraź
nego, gdy na 59 wyroków zapadłych do 1 lutego
1932 r. zostało
WYKONANYCH 31 WYROKÓW ŚMIERCI,
nie znajdą argumentów na podtrzymanie dalszego
istnienia sądów doraźnych.
Ze względu na powyższe fakty, ze względu na
moralną stronę zagadnienia kary śmJerci, jak© po
myłki sąddwej, oo przy doraźnym wymiarze nie
jest wykluczone; ze względów konstytucyjnych,
które przewidują doraźne sądownictwa, jako w y
jątek, a sądy przysięgłych jako zasadę przy prze
stępstwach politycznych; wreszcie_ze względów
poetycznych, w szczególności na opluję kraju i za
granicy. która nigdy nie zrozumie, dlaczego sądy
doraźne stają się siłą rzeczy instytucją stalą, mó
wca domaga się uchwalenia wniosku ZPPS.
W obszernej dyskusji, która się wywiązała po
referacie, przemawiali posłowie: Krysa i B rJdacki
(klub lud-), Zachajkiewlcz (Ukrainiec) i dr. S % r
merstein (klub żydowski), przychylając się w zu
pełności do wniosku referenta. Przeciwko wnio
skowi przemawiali posłowie Btorczyństoi i Car
(BB).
Ciekawe było twierdzenie p. Bierczyriskiego,
iż postępowanie doraźne jest konieczne nawet z
punktu widzenia zapobiegawczego i dlatego rząd.
wprowadzając w© wrześniu sądy doraźne, kiero*

i wał Się troską o beizpieczenstwo 'kraju, z uwagi na
| rosnący kryzys gospodarczy,
j
Reprezentant rządu tyle tylko miał do powie
dzenia, iż sądy doraźne zostały wprowadzone już
w 1919 roku i Je dopiero „sądy sanacyjne" zaprze
stały doraźnego postępowania, a wprowadzenie
ponowne jest zupełnie normalnetn zjawiskiem. —
Charakterystycznem jest, iż pómmo zapytań, ja
ką jest statystyka sądów doraźnych, statystyki tej
nie przedstawił, jakkolwiek przez dwa posiedzenia
komisji sprawa sądów doraźnych była odraczana.
W yręczył go p. Car, który przytaczał jakieś Cyfry,
zastrzegając się, iż one nie są pełne, i skwapliwie
poprawił posła Bierczyńskiego w jego opinii co
do istoty wprowadzenia sądów doraźnych. Zwró
cił wkońcu uwagę, że wniosek ZPPS pod wzglę
dem formalnym i konstytucyjnym jest „wadliwy",
albowiem w zyw a rząd do zaprzestania funkcyj poruczonych rządowi ustawą, a wobec tego,, gdyby
nawet wniosek uchwalono, to rząd nie ma obo
wiązku wykonać goTow. Pużak w końcowem przemówieniu, nawią
zując do „konstytucyjnych wątpliwości" p. Cara,
wskazał, że w konsekwencji
ŻADNA UCHW AŁA SEJMU NIE POWINNA BYĆ
WYKONANA,
o ile nie jest ustawą, a w takim razie, co ma za
znaczenie przepaś konstytucji, który np. mówi, iż
stan wyjątkowy wprowadzony przez rząd, może
być uchwałą uchylony? Chciałby przy tej sposo
bności skorzystać z oświadczenia p. Cara, który
kwestionuje wszystkie przedłożenia opozycji, jako
niezgodne z konstytucją i zastrzec się raz na za
wsze pirzed przydzielaniem przynajmn ej jemu referatów, które i tak przez większość nie będą przy
jęte.
Wniosek odrzucono.
Wkońcu rozpatrzono wniosek ZPPS w sprawie
stosunków w więzieniu grodzieńskim, na których
tle zaszedł wypadek zabójstwa, dokonanego przez
aresztanta na aresztancie, samobójstwa więźnia
orz ranienia więźnia kryminalnego na przechadzce
więziennej.
Wiosek referował tow. poseł Pużak. Odpowie
dzi udzielił dyr. departamentu więziennictwa, któ
ry wyjaśnił, jakich użyto zarządzeń, by sprawę
wyświetlić ł zapobiec możliwości powtórzenia się
takich wypadków. Między innemi zapewnił, że
kwestją dostarczania żywności i innych artyku
łów dla więźniów będzie odbywać się na podsta
wie spećjaloei instrukcji, którą wydał, uwzględ
niając intencje dostarczających paczki.

Upadek pisma sanacyjnego
Gnieźnieński prorządowy „Dziennik Wielkopol
ski" (pod redakcją p. Mikołajczaka) przesłał wy
chodzić z dniem 2 hm. W numerze „Dziennika
Wielkopolskiego" z datą 2 bm. naczelny redaktor
w artykule wstępnym ogłosił list pożegnalny, za
wiadamiający, że w związku ze sprawą supśrfoSfatu, w którą jest zawikłóny, zmuszony jest zło
żyć obowiązki naczelnego redaktora, wskutek cze
go pismo przestaje wychodzić.
Jak wiadomo „Dziennik Wielkopolski" był uprzywtiilejcwanym organem komorników sądo
wych w Gnieźnie. W piśmie tem komornicy ogła
szali zawiadomienia o przymusowych przetar
gach na rózkaz wyższych władz sądowych z wy
raźnym zakazem zamieszczania ogłoszeń w opo
zycyjnym, a poczytnym „Lechu".
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Japoński imperjalizm
niebezpieczeństw em dla pokoju św iatow ego

tyczne: Nankin; stąd też ich żądanie po wkrocze
niu do Szanghaju, aby burmistrz zakazał bojkotu.
Co taki burmistrz choćby milionowego miasta mo
że poradzić? Jego wpływ nie sięga poza mury
miasta, a już wcale nie sięga na kraje pozachiósfeie, które w bojkocie największy mają udział.

Japończycy urządzili przed trzema miesiącami
ttaiazd na Mandżurję. Ze stanowiska japońskiego
t2e.cz naturalna : chodzi o olbrzymi kraj dla kolo
nizacji nadmiaru ludności, chodzi o przedłużenie
linii Tokio-—-Korea— Charbin, -chodzi o nowe rynki
zbytu, o koleje, banki itd. Wobec słabości rozdar
tych kilkuletnią wojną domową Chin Japończycy
cel swój osiągnęli: prawie -cała Mandżur ja jest
w ich -rękach i teraz rząd w Tokio- może oświad
czyć, że Mandżuria jest dia Japonii koniecz-nościią
życiową, tj. rzeczą, której dobrowolnie z ręki się
nie wydaje. Ta dobrowolność może być tylko w y 
muszona, a najwięcej w tym kierunku intereso
waną jest Rosja, dla której Mandżuria jest także
koniecznością życiową.
Dlaczego jednak Japończycy napadli i zbom
bardowali Szanghaj i Nan-kin, dlaczego urządzili
tam krwawą rzeź i dlaczego mimo wezwań — nie
popartych siłą — z-e stro-ny mocarstw kontynuują
tam dzieło zniszczenia? Odpowiedzią na te pyta
nia jest jedno słowo: bojkot. Chińczycy, nietylko
w Ohi-nach ale w całej Azji południowej, w Sj-amie, na wszystkich wyspach, w kolonja-ch francu
skich i holenderskich ogłosili i konsekwentnie
przeprowadzają bojkot towarów japońskich. A
bojkot ten nie ogranicza si-ę do niekupowania to
warów japońskich, co już samo .przez się wyrzą
dza olbrzymie szkody, ale i zagraża wyżywieniu
kraju. Japończycy żywią się przeważnie ryżem,
który wobec niewystarczających własnych zbio
rów sprowadzają z Chin, z Sjamu, z wysp Malaj-

Japończycy wpadli w matnię, którą sami nasta
wili. Sądzili, że u-da -im się lekko wydrzeć Chinom
to, czego rzekomo koniecznie potrzebują, a tu spo
tykają się -z murem z-e stali tworzonym przez —
wedle ostatniego spisu — 500 milionów -ludzi, któ
rzy samą swą biernością są w stanie odeprzeć
wszystkie ataki. A w dodatku kiedyś przecież Eu
ropa i Ameryka zrozumieją, że -nie można w cza
sie konferencji rozbrojeniowej, niie mówiąc już o
materialnych powodach, dopuścić do zwycięstwa
-imperializmu japońskiego, który po .pokonaniu
-Chin z zaciętością swej rasie właściwą zacznie krok
za krokiem wyciskać handel europejski i amery
kański z tych olbrzymich obszarów na rzecz w ła
snego handlu, na rzecz swego rosnącego przemy
słu. W tem właśnie wyciskaniu -konkurencji An
glii, Ameryki, Francji itd. leży największe niebez
pieczeństwo dla pokoju światowego i dlatego ze
zdumieniem widzi się szamotanie się Ligi naro
dów, jej niezdecydowanie i pokorne przyjmowanie
im-pertynencyj japońskich.

ski-ch. W e wszystkich tych krajach handel ryżem
leży w rękach Chińczyków, ci zaś przes-tali go do
Japonji eksportować. I jeszcze jedna rzecz: chiń
scy kupcy są to ludzie bardzo bogaci, mają ol
brzymie kapitały w bankach japońskich. Ostatnio
zaczęli swe kapitały wycofywać, co doprowadzi
ło do krachu bankowego w Japonii i do załama
nia się kursu jena .
Można tedy zrozumieć, jak Japończycy bo-ją się
bojk-o-tu i robią oo mogą, aby go złamać. Stąd też
ich atak na centrum handlowe: Szanghaj ł poli

M iędzynarodówki robotnicze przeciw Japonji
I PRZECIW SŁABOŚCI LIGI NARODÓW
Zebrani w Genewie członkowie zarządów Mię
dzynarodówki socjalistycznej i Międzytnarodówkj
związków zawodowych uchwalili na posiedzeniu

Sanacyjne sztuczki ustawodawcze
W czasie przemówienia posła Pawłowskiego w
sejmowej komisji admimsuacyjnej ujawniła się
charakterystyczna rzecz. Oto okazało się, że już
dnia 9 października 1930 roku wpłynął do lasbi
marszalKowskiej wniosek opozycji, zawierający
projekt ustawy o zgromadzeniach. Marszałek prze
kazał tę sprawę komisji konsty-tucyjnej. W ko
misji tej wniosek nie doczekał się rozpatrzenia.
Tymczasem 10 grudnia uh. r. odbyło się w Sej
mie pierwsze czytanie projektu rządowego w tej
sarniej sprawie. Marszałek, wbrew dotychczasowej
praktyce w Sejmach po-przednich i obecnym, usta
wę o zgromadzeniach odesłał do komisji admi
nistracyjnej. Komisja ta w gaiopowem tempie ro-z
patruje zgłoszony znacznie później wniosek rzą
dowy, nie biorąc wcale pod uwagę, że w innej
komisji spożywa wniosek opozycji w tej samej
materji.
Tow. poseł Dubois zaprotestował przeciwko tej
metodzie spławiania „niemiłych" wniosków, prze
ciwko tej dziwnej praktyce i grze. Zażądał, aby
rozpatrywanie obu wni-osków skoncentrować w
jednej z komisyj, odbyć ogólną debatę nad obu
projektami, potem wziąć jeden z nich za podsta
wę i dopiero wtedy przejść do dyskusji szczegó
łowej. Oczywiście, do czasu załatwiania tej spra

wy na plenum, dyskusję w komisji administra
cyjnej należy przerwać.
Powstała konsternacja. P. Polakiewicz kręcił,
wzdragał się, nie wiedział jak wybrnąć z sytuacja.
Wreszcie, prżyiparly do muru p-rzez szereg mów
ców opozycji, oświadczył, że w porozumieniu z
marszałkiem postara się o skierowanie wniosku
poselskiego z komisji konstytucyjnej do admini
stracyjnej i -obiecał dyskusję nad obu wnioskami
połączyć. Przeciwstawił się -natomiast odroczeniu
dyskusji w chwili obecnej.
Tow. Dubois zażądał przerwy, poczem domagał
się przegłosowania wniosku o odroczeniu dysku
sji. Poseł Polakiewicz znów wzdragał się z głoso
waniem, nie było bowiem na sali aość posłów BB.
Wreszcie musiał ustąpić, 13 głosów padło za wnio
skiem i p. Polakiewicz oświadczył, że wniosek upad-L W y wołuje to protesty posłów', którzy stwier
dzają, że wobec tego, iż na sali j-est mało posłów
BB, wniosek uzyskał większość, i żądają głosowa
nia, kto jest przeciw. Pos. Polakiewicz -przez dłuż
szy czas -nie chce zarządzić głosowania, aż do
-czasu, gdy wysiani gońcy zgromadzili dostatecz
ną ilość posłów BB i dopiero wówczas zarządził
głosowanie przeciw. Naturalnie wniosek nasz upadł.

LE O N K R UCZKO W SKI

gle, jakby wtłoczony do gardła dziewczyny.
Ekonom Felś zjadliwie przyglądał się przyby
szom.
Starszy z nich, chłop sześćdziesięcioletni może,
0 twarzy wygolonego apostoła, uchylił czapki od
wiecznym, niejako przyrodzonym gestem powol
nego ramienia. Obnażył długie, siwiejące włosy.
— Pochwalony! — wyrzekł krótko i stal nie
pewny, jakby zmieszany nagle ostrean, kłującem
nawskróś spojrzeniem ekonoma Felsia.
— A niby co?... — spytał tenże, wyzywająco
1 szyderczo.
— Człowieka tu poniewierają... krewniaka na
szego! — odparł drugi z przybyłych, z miejska
odziany w ciemną kapotę z rogowemu guzami.
Z jego młodej, czarniawej i suchej twarzy spoj
rzały na oficjalistę dworskiego oczy, ponuro bły
szczące.
— Z woli wielmożnego Czartkowskiego jeste
śmy tutaj... dzierżawcy i wójta! — dobitnie
oświadczył ekonom.
— A asan coś za jeden, komisarz obwodu, czy
kto? — ironicznie spytał żandarm i groźnie po
ruszył wąsami.
Młody Deczyński zwrócił się ku niemu niską,
niepozorną postacią.
— Włościański jestem syn, tutejszy... a przytem... nauczyciel szkółki elementarnej w tej wio

Kordjan i cham
Ekonom Felś niecierpliwił się. Już już miał
parsknąć gniewnie i rzucić w dół ostre podjudza
jące słowo — gdy naraz podniósł głowę i spojrzał
w bok, ku wąskiej i błotnistej ulicy wiejskiej.
Czyjeś spieszne kroki chlupały stamtąd po śli
skiej glinie.
— Patrzno! — mruknął, trącając w bok Ku
biaka. — Kogo to licho niesie...
— Oho! Toż Deczyński ze swoim smykiem! —
odwarknął włodarz i, zwracając się do pana Miranowskiego, żandarma, dodał ciszej. — Ten
młody w kapocie... buntownik na całą wieś!...
Zwróćcie uwagę, panie obwodowy!...
— Ehm! — chrząknął żandarm niedbale, jakby
la wiadomość nie zrobiła na nim żadnego wraże
nia. Jednakże wyprostował nieznacznie swą bar
czystą postać i zwrócił głowę ku nadchodzącym.
Im zaś zabiegła drogę lamentująca dziewka.
Spomóżcie, stryjku, laboga... ratujcieee!... —
krzyknęła, chwytając za rękę starego chłopa. —
Ojca nam tu chcą zabić... te zbóje!...
— Cichajże, ścierwo nieznośne!...
wrzasnął
ku niej Kubiak taJk groźnie, że lament umilkł na

wspólnetn w sobotę następujący protest:
„Międzynarodówka socjalistyczna i Międzynanaró-wka związków zawodowych nie mogą ścier piieć, aby konferencja rozbrojeniowa została ot war
ta bez p-rotestu przeoiw napadowi Japonji na Chi
ny. Jeżeli się mówi, że niema wojny, to fakta do
wodzą coś przeciwnego. Przedstawiciele obu Mię
dzynarodówek mieli zamiar oświadczyć to dziś z
trybuny k-onferencji rozbrojeniowej. Przepisy uchwalone przez komisję petycyjną przeszkodziły
im w wystąpieniu z energicznym protestem prze
ciw łamaniu umów przez Jap-onję i .przeciw mil
czeniu konferencji, -które poniżają powagę konfe
rencji, -Ostatnie wydarzenia w związku- z napadem
Japonji na. Chiny spowodowały
NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU
ŚW IATOW EGO.
Dopóki Japonja działała w Mandżurii, mocarstwa
nic -nie zrobiły dla spełnienia swego obowiązku, nie
odważyły się spełnić swych zobowiązań wobec
paktu Ligi, paktu Kelloga i umowy między 9 pań
stwami. Państwa powinny były zmusić Ja-ponję do
zaniechania imperialistycznego ataku na Chiny. Ale
Liga narodów była bezsilną, ponieważ mocarstwa
w niej decydujące tak -chciały.
Wystąpienie mocarstw przeciw bombardowa
niu Szanghaju i Nankinu obudziło podejrzenie, że
wystąpiły dlatego, -aby bronić własnych interesów
i przywilejów, nie wolności -i praw Chin. W tych
warunkach mógłby krwawy zatarg na Dalekim
Wschodzie prędzej czy .później
ZAMIENIĆ SIĘ W WOJNĘ ŚW IATOW A.
sce... Ale to mniejsza! Dziwno mi, że pan, panie
żandarmie, powołany dla chronienia od krzywdy
spokojnych mieszkańców, patrzysz bez wstrętu
na to, co ci ludzie, oficjaliści pana Czartkowskiego,
poczynają sobie tutaj, jako gwałciciele słabego,
a uczciwego kmiotka!
— Nie asana rzeczą sądzić, panie nauczycielu,
do czego jestem powołany! — rzekł surowo żan
darm. — A jestem, wiedz to, w służbie, na egze
kucji, względem nieposłusznego chłopa Adamusa!
— Jakąż to zbrodnią zasłużył ten nieszczęśnik,
że go w tak nieludzkich opresjach widzimy?
żandarm spojrzał zukosa na ekonoma Felsia.
Ten jednak milczał pogardliwie i lekceważąco,
choć w głębi ekonomskiej godności rozpierała go
wściekłość, dławiona ledwo-ledwo, z największym
wysiłkiem. Obecność młodego nauczyciela snąć
nie była mu na rękę; onieśmielała bądź co bądź
jego niepohamowaną zazwyczaj wyraowność...
Więc pan Felś tylko splunął rzęsiście i z wielką
celnością w sam środek stojącej kałuży rozciekłego
śniegu.
— A co? — zagadnął, napozór obojętnie, w stro
nę Kubiaka. — Dłużej tu stać nie będziemy, hę?
— Juści, trzeba panu dzierżawcy zameldować,
co i jak? — mruknął tamten, łypiąc okiem w stro
nę nauczyciela.

(Ciąg dalszy nastąpi).
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Międzynarodówka socjalistyczna i zawodowa oświadezają:
1) Rządy kapitalistyczne przez swą bezczyn
ność wobec ^napadu Japonji w zięły na siebie współ
winę za obecne wydarzenia.
2) Rządy państw kapitalistycznych rozporzą
dzają dostatiecznemi środkami gospodarczemi i finansowemi, aby zmusić Japonję do dotrzymania
umów. Należy wskazać na to, że świat kapitali
styczny, który tak często posługiwał się tema śród
kami dla pokonania ruchów rewolucyjnych, nie
próbował nawet zastosować ach wobec Japonii.
Obie Międzynarodówki wzywają trakcje parla
mentarne partyj w należących do nich krajach,
aby w swych parlamentach poruszyły sprawę po
szanowania istniejących traktatów i aby przeszko
dziły .popieraniu wojny przez obywateli swych
krajów przez dostarczanie broni i kredytów na
pastnikom.
3) Wtooócu obie Międzynarodówki przypominają
rządom państw należących do Liga' Narodów, źe
w ramach Ligi e metodami przewidizianemi w jej
pakcie dane są możliwości wystąpienia i źe jeżeli
tego nie czynią, usprawnione jest obwinienie ich,
że w tem tragicznem położeniu broniły w yłącznie
swoich własnych interesów i p rzyw ilejów w Chi
nach.
4) Nile te interesy j przywileje, łecz metykaikiość
całego obszaru chińskiego i poszanowanie trakta
tów powinny być bronione.

Wiadomości polityczne
H IT L E R KANDYDUJE
Pisma niemieckie donoszą, że Hitler zwrócił się
do prezydenta Hindenburga z prośbą o nadanie
mu obywatelstwa niemieckiego, powołując się na
to, że podczas wojny przez 4 lala służył w armji
niemieckiej i otrzymał .żelazny krzyż" I klasy.
Hitler nie ukrywa się z tem, że chce kandydować
na prezydenta, a czyni to, jak twierdzi, na nale
gania swoich zwolenników. Ponieważ sztuczka z
nominacją na komisarza żandarmerji nie udała
się, Hitler próbuje w inny sposób dojść do swego
celu.
Równocześnie donoszą, że policja w Karlsruhe
wykryła tajne archiwum hitlerowców. Wśród zna
iezionych dokumentów najciekawszą jest instruk
cja dla chłopów. Hitler nakazuje im, aby zbiory
siwe przetrzymywali celem wygłodzenia miast. Po
nieważ, powiada instrukcja, socjaliści są w mia
stach bardzo silni, można ich pokonać tylko —
głodem.
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S a n a cja ow ładnęła T N SW w Krakowie
W ub. sobotę odbyło się walne zebranie krakrakowskiego Koła Tow. nauczycieli szkół śred
nich i wyższych (TNSW). Sanacyjne grono człon
ków rozwinęło szczególną akcję jeszcze przed
walnem zebraniem i w rezultacie kandydat sana
cyjny p. Władysław Rutkowski, nowy dyrektor
III gimnazjum, został wybrany większością 'kilku
nastu głosów prezesem Koła krakowskiego, prze
ciw drowi Skiminie, prof. UI gimnazjum, który w

tych warunkach nie mógł zw yciężyć. W y b o ry by
ły w myśl zasad sanacji do pewnego stopnia ja w 
ne. Sanacja oddawała zielone kartki p rzy głoso
waniu. Obecnych było ponad 140 członków. —
Owładnęła więc sanacja TNSW, a w yb ory te są
dowodem, ż© sanacji nie w ystarczy jej własna or
ganizacją „Zrąb". P o d presją część nauczycielstwa
szkół średnich głosow ała «na zielono".

— OOO -—

0 obniżenie ceny prądu elektrycznego
w Krakowie

Cena prądu elektrycznego' w Krakowie jest bar
dzo wysoka; dość stwierdzić, że znacznie wyższa
niż cena prądu elektrycznego' w Berlinie. Swego
czasu spodziewano się, że cena prądu elektrycz
nego będzie obniżona z powodu otrzymania bar
dzo taniego .prądu z Jaworzna. Tymczasem dotąd
obniżono jedynie płace pracowników elektrowni,
zmniejszono jm świadczenia w naturze, a mimo
tego nie obniżono ceny prądu. Ludność m, Krako
wa, używająca prądu, przechódzi obecnie ciężki
kryzys z powodu obniżki plac, bezrobocia oraz
zastoju w przemyśle ii handlu, w biec czego nie jest
w stanie płacić tak wygórowanych cen za .prąd.
Dyktatura jednak pułkownika magistratu i sztabu
jego ordiynainsów głucha jest na opinję publiczną
d .katastrofalne położenie ludności.
Gdybyśmy w Krakowie mieli prawdziwą radę
miejską oraz prezydium miasta z wyboru, toby
niemożliwe były lichwiarskie ceny prądu elek
trycznego, mimo ogólnego, spadku cen i płac. Gdy
by prywatna elektrownia uprawiała taką lichwę,

to niezawodnie prokurator musiałby wkroczyć,
zresztą władze nadzorcze nie tolerowałyby takie
go wyzysku odbiorców prądu. Ałe pułkownicy
choćby magistraccy w Polsce są wszechwładni.
Zresztą muszą się znaleźć pieniądze dla takich
„emerytów" jak dr. Kolłoiewicz i Wielgus.
Od 1 stycznia br. obowiązuje nowy sanacyjny
podatek od prądu elektrycznego w wysokości 10
.procent należytości za prąd, płatny przy rachun
ku, obecnie doręczanym. Wobec tego horendalna
cena prądu elektrycznego w Krakowie jest tembardziej dotkliwa dla sfer robotniczych i urzędni
czych.
Dlatego też związki zawodowe robotnicze i urzędnicze powinny rozwinąć energiczną akcję za
obniżeniem lichwiarskiej ceny za prąd elektry czny.
Cierpliwość ludności Krakowa jest bardzo wiel
ka, ale wszystko ma swoje granice. Nasuwa się
pytanie: Jak długo jeszcze pułkownik magistratu
nadużywać będzie naszej cierpliwości?!
***0 o o —™

rajemmcza afsra dyrektora głównego urzędu pocztowego
Dyrekcja poczt i telegrafów w Krakowie nade
słała nam następujące sprostowanie urzędowe:
Nieprawdą jest, że delegat ministerstwa poczt i
telegrafów ,p. Jasiński po lustracji przeprowadzo
nej w giównym urzędzie pocztowym przy ul. W ie
lopole, posłał na razie na urlop dyrektora tego urzęctu p. Cyrkowicza, natomiast prawdą jest, źe
delegat ministerstwa poczt i telegrafów p. Jasiński
nie przeprowadzał lustracji głównego urzędu po

cztowego w Krakowie oraz, że naczelnik tego urzęJu p. Cyrkowicz otrzymał 6-tygodn.owy urlop
■wypoczynkowy na własną prośbę. — Nieprawdą
jest, ż t w związku z urlopowaniem p. Cyrkowicza
toczy się śledztwo dyscyplinarne, które zakończy
się. jak słychać, oddaniem sprawy prokuraturze,
natomiast prawdą jest. że przeciw p. Cyrkowiczowi nie toczy się śledztwo dyscyplinarne.
Prezes: Inż- Gosłwłcki

Chciał poślubić wiasną córkę
SZCZĘŚLIWE ZAKOŃCZENIE TRAGICZNIE ZAPOWIADAJĄCEGO SIĘ M AŁŻEŃSTW A

Armin Ferster, po śmierci żony, w roku 1920 .poczęli szykować wszelkie nieodzowne w takich
wypadkach dokumenty. Marta Szmidt posiadała
sprzedał swoje mieszkanie w Łodzi i postanowił
jedynie metrykę urodzenia.
wyemigrować do Niemiec. Przed wyjazdem pozo
stawił pod opieką swego przyjaciela 6-letnią có
Gdy Ferster zajrzał do metryki przeraził się.
reczkę Martę. Gutszke obiecał zaopiekować się
Okazało- się bowiem, iż Marta Szmidt jest... jego
dzieckiem wzanuan za pewne wynagrodzenie. Po
córką.
wyjeździć
Ferstera między przyjaciółmi toczyła
KLUB DYSKUSYJNY TUR
Okazało się, iż przed laty bezdzietni małżonko
się przez dłuższy czas korespondencja, która jed
wi© Szmidt postanowili zaadoptować dzieckoW© środę 10 bm. o godz. 7 wieczór odbędzie
nak nagle urwata się.
Znali Gutszkiego i zaproponowali mu, aby ira od
się XIV posiedzenie Klubu dyskusyjnego TUR. Na
P o U latach pobytu w Niemczech, Ferster tra
dał swoją wycbowanieę. Gutszke, będąc obłożnie
porządku dziennym odpowiedź tow. Mostka 1
wiony tęsknotą za córką, postanowił wrócić do Ło
chory | czując, że długo już nie pożyje, zgodził się.
tow. ctr. Drobnera na dyskusję nad referatem pt.
dzi, gdzie zamieszkał przy ul. Limanowskiego 148. W ten sposób Marta została dzieckiem Szmidtów,
„6 listopada 1923", oraz referat na temat „C zy
Natychmiast
wszczął poszukiwania za Gutszkem,
którzy po adaptacji, nadali jej swe nazwisko.
kryzys obecny jest ostateczny". Wstęp za zapro
pragnąc jaknajryohlej zobaczyć się z córką. Ku
szeniami dla członków TUR, OKR P P S i Bunda.
Jedynym dowodem jej faktycznego pochodzenia
swemu przerażeniu dowiedział się, iż Gutszke od
była metryka urodzenia. Ferster, który był począt
W YK ŁAD Y TUR
kilku lat już nie żyje, zaś o córce .nikt mu żadnych
kowo tem odkryciem niezwykłe zrozpaczony, po
U tramwajarzy (Podgórze, pl. Serkowśkiego)
wiadomości udzielić .nie mógł. Mimo usilnych po
godzi5
się z losem j swą miłość do .narzeczonej za
we czwartek 11 bm. o godz. 7 wiecz. odczyt tow.
szukiwań na trap córki w żaden sposób n.e mógł
mienili
na ojcowską. Również Marta pokochała
mgr. Zygmunta Grossa: „Przesilenie polityczne
wpaść. Pogodził się więc z losem, w przypuszcze
swego
„nowoodkrytego"
ojczulka miłością dziec
we Francji".
niu, iż córka również zmarła.
Zwierzyniec (TUR) we czwartek 11 bm. o godz.
Minęło kilka miesięcy. Niedawno Ferster na ka. Swych .przybranych rodziców opuścić jednak
nie chciała, wobec czego Ferster na jej usilne
7 wieoz- tow. Adam Polewka: .Kobieta i jej rola
jednej z zabaw poznał 204etnią Martę Szmidt. Po
w. życiu".
między Fersterem, liczącym obecnie 50 lat, a mło prośby przeprowadził się do mieszkania Szmid
Czarna Wieś (u Schlamga) w e czwartek U bmdą dziewczyną nawiązała się nić sympatia. Po ty tów przy ulicy Rzgowskiej 124.
0 godz. 7 wtocz. tow. Haubenstock: „Mandżuria".
Niezwykła ta historia jest obecne tematem roz
godniu Ferster oświadczył się i Został przyjęty.
Dom Robotniczy w Podgórzu (ul. Smolki) w pia Przed uroczystością ślubną przyszli małżonkowie mów całej dzielnicy chojeńskiej.
tok 12 bm. o godz. 7 wiecz. tow. dr. Feliks Gross:
— ooo
„U początków społeczeństwa i rodziny".
Wystawa ta będzie otwarta jeszcze tylko dwa
N IE Z W Y K Ł Y SUKCES W Y S T A W . Otwarte w
U kolejarzy (ZZK, ul Warszawska 15) w sobotę
13 bm. o godz. 7 wiecz. odczyt tow. dra R. Szum Pałacu Sztuki wystawy cieszą się istotnie niezwy- tygodnie, gdyż czynią się już przygotowania do
kłyc sukcesem: nie tylko niedziele i święta, ale wystawy zrzeszenia „Jednoróg" i wystawy bieżą
skiego pt. „Światła i cienie rządów koalicyjnych".
Łobzów w sobotę 13 bm. o godz. 7 wiecz. tow. dni powszednie gromadzą znaczną ilość publicz cej. Na tę ostatnią zgłoszenia nadsyłać należy naj
ności, która ma pierwszorzędny i ciekawy ma ter- później do 12 ban. Zwiększa się również stale po
Mieczysław Drobner: „Jak .powstał świat?"
jął. W dużej sali wystawa „Dziesięciu" tj. Goep- pyt na akcje (bilety roczne), które dają tyle ko
— ooo —
WYJAŚNIENIE. Odnośnie , do notatki z dnia perta, Grotta, Gotliba, Hofmana, Karpińskiego, rzyści. Z ostatniej wystawy sprzedano kilka dziel
1 bm. „Straszne skutki zarządzeń kuratora No Machulskiego, Popławskiego, Pronaszki, Rzepiń i jest nadzieja, że kilka innych znajdzie nabyw
wickiego" od koleżanki p. Maślaniec otrzymujemy skiego, Samlickiego, w Świetlicy kilkadziesiąt oców, tem więcej, że ceny są b. przystępne. Kto
następujące wyjaśnienie: Jako obecna wraz z p. łirazów portretowych S. I. Witkiewicza, w sali na więc nie widział ostatniej wystawy, powinien ją
M. w czasie jej zemdlenia po rozmowie z p. w i przeciw obrazy Cenitner szwero w ej, Ghlebusa i Rcjeszcze przed zamknięciem zobaczyć. Tegoroczna
zytatorem Rzepeckim stwierdzam, oo następuje:
kuckiego, w salach zielonych wystawa Krakow śliczna prenrja Towarzystwa jest do odebrania w
Zemdlenie p. M. nie pozostawało w związku z skich grafików znanego artysty malarza Leona Pałacu Sztuki codziennie od 10 rano do 3 popoł.
przyjęciem je j przez p. wizytatora, który, przeciw Kowalskiego. Materjał więc ogromny i ciekawy,
S TR Z E LA Ł N A W IW A T . Na ul. Lipowej wczo
nie, odniósł się do p. M. z całą życzliwością i dający powód do dyskusji, która też toczy się raj w nocy dały się słyszeć strzały. Gdy nadbiegli
wapókmciem i obiecał w sprawie jej przeniesie między zwiedzającymi, co w rezultacie ożywia
przechodnie i policjant stwierdzili, źs strzelał na
nia mterwenjować u p, kuratora. Pan wizytator ruch i sprawia, że salony Pałacu Sztuki stały się wiwat niejaki Paweł Malchatka. Rewolwer i kar
aająj się też szczerze ratunkiem zemdlonej.
terenem spotkań elity towarzystwa krakowskiego. tę na broń odebrano wolnemu strzelcowi.
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ZAMACH SAMOBÓJCZY. Wczoraj rano w przy
?pie zdenerwowania 20-letnia Marja Wyrooówwypiła większą ilość esencji octowej. Wezwalekarz pogotowia ratunkowego udzielił despe
ratem pierwszej pomocy, poczem przewiózł ją do
Szpitala św. Łazarza.
W ŁAM AŃ IŁ. Do mieszkania p. Heleny Zwoliń
skiej przy ul. Królowej Jadwigi 1. 50 dostali się
lacyś opryszki. Skradli oni tam pewną kwotę oraz
detektor i słuchawki.
W Y P A D K I SAMOCHODOWE. Taksówka pro
wadzona przez A. Wójcickiego najechała w rynku
§Ł u wylotu ul. W iśinej na p. Franciszkę Zbo
rowską. Nieszczęśliwa upadając na ziemię, doaaała ogólnych obrażeń. Kanną opatrzył lekarz
Pogotowia ratunkowego. Dorocaka konna wpadła u
"Jiotu ul. Szpitalnej i Basztowej na taksówkę,
^skutek zderzenia u taksówki zostały wybite
szyby i pogięLe wachlarze. U dorożki konnej zo
stał złamany dyszel. Koń lekko skaleczony. W y 
padku w ludziach nie było.
POŻAR T R A W Y N A N A S Y PIE KOLEJOW YM
obok ul. Przemyskiej wybuchł wczoraj od iskry
Przejeżdżającej lokomotywy. Straż pożarna ogień
11gasiła.
Z A RÓŻNE GRZECHY. Za kradzież materji na
ńbrame w sklepie Baltona aresztowano Stanisła
wa Krupińskiego (lat 34), Józef W ilczek (łat 27)
skradł srebrny zegarek na szkodę podchmielone
go przechodnia. Wilczek został aresztowany. Za
karę dostał się do aresztu Michał Łupkieiwicz, gdyż
wyłudził 300 zL od Salomei Banasik pod pozorem
małżeństwa. Walerjan Krzyżowski (lat 50) popeł
nił szereg kradzieży, za które pokutuje w aresz
tach sądowych. Podczas rewizji w mieszkaniu
Krzyżowski<.go znaleziono dwa futra, pochodzą
ce z kradzieży.
U W AŻAĆ Z SUBLOKATORAMI. Do p. M atji
Gzennej, krawcowej, zam. przy ul. Pędizachów 21,
Przyszła jakaś kobieta z prośbą o podnajęcie jej
pokoju. Gdy gospodyni domu wyszła na chwilę
do drugiego pokoju, nieznajoma skradła jej gar
derobę i zbiegła. Podobna przygoda spotkała p.
Marję Furmauikową, zam. przy ul. Ks. Skorupki
1. 1U. Gościła ona przez kilka dni u siebie Halinę
Go®kównę, która skradła jej garderobę i futro,
wartości 500 zł., poczem zbiegła,
n
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wińskim, Redo, Horskim itd. razem z chórem i baletem
45 osób. Goście warszawscy wystawiają prześliczną
operetkę Straussa pod tytułem „Czar walca", której
niedawna premiera w Warszawue spotkała się z nlezwykłerii uznaniem. Artyści warszawscy w tak Iicznem
i dobranem zespole poraź pierwszy przybywają do Kra
kowa i tylko szczęśliwemu zbiegowi okoliczności mo
żemy zawdzięczać tą niezwykłą gościnę. Bilety od śro
dy 10 bm. do nabycia w kasie Bagatela.
VASA PRiłiODA, jeden z największych skrzypków
doby współczesnej, wystąpi z jedynym koncertem w
sobotę 13 bm. w Starym Teatrze. Gra Prihody, pokonywująca największe trudności, zdumiewa i olśniewa
słuchaczów, których entuzjazm nie ma granic.
— ooo —

O D C ZYTY I ZEBRA N IA
JL KRAJU RÓŻANEGO OLEJKU" (BUŁGARJA). —
Odczyt dra Zbigniewa Grabowskiego odbędzie się sta
raniem Towarzystwa geograficznego jutro we środę,
w sali Instytutu geograficznego (ul. Grodzka 64) o go
dzinie 18.
Z KURSU UMIEJĘTNOŚCI SPRZEDAWANIA. Dziś
we wtorek odbędą się w Muzeum przemysiowem nastę
pujące wykłady: godzina 7’30: „Zachowanie się w przed
siębiorstwie" dra Grodzińskiego: godzina 8‘30: „Demon
strowanie towaru" H. Szenwaldera.
KURS NOWOCZESNEGO BUDOWNICTWA W KRA
KOWIE. Jak się dowiadujemy, staraniem Towarzystwa
technicznego oraz Związku architektów województwa
krakowskiego, odbędzie się dla inżynierów., architek
tów a budowniczych w dniach 18, 19 i 20 lutego popo
łudniu w Krakowie, kurs nowoczesnego budownictwa
stalowego, na którym wykładać będą profesorowie inź.
St. Bryła, inż. E. Cieślewski, taż. arch. W. Ktębkowski,
I. Stefla-Sawicki, taż. Taub i inż. P. Tułacz. W każdym
dniu kursu przewiduje się wyświetlenie odpowiednich
przeźroczy, oraz filmów krajowych i zagranicznych, jak
również praktyczny pokaz spawania elektrycznego konstrukcyj stalowych najnowszemi metodami. Udział w
kursie 10 złotych. Zgłoszenia przyjmuje katedra budow
nictwa i inżynierii Akademii Górniczej w Krakowie.
S-OO o —

KARNAWAŁ
TRADYCYJNY BAL MASKOWY URZĘDNIKÓW
MAGISTRATU. Dziś we wtorek odbędzie się tradycyj
ny bal maskowy urzędników magistratu miasta Krako
wa w salach Starego Teatru. Ba! ten, będący zawsze
najweselszem zakończeniem szeregu zabaw karnawało
wych, zbierze jak co roku elitę towarzystwa krakow
skiego. Początek o godzinie 9 wieczorem.
= -0 0 0 —
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W YK O LEJE N IE SIĘ DWÓCH W AGONÓW
PREM JĆlk ,POM STY JONITOWEJ" OPERY BO POCIĄGU POSPIESZNEGO W A R S Z A W A -K R Y LESŁAWA WALLEK-WALEWSłubOO. Daiś, we wto
rek występuje opera krakowska z jedenastą w bieżą NIGA. Wczoraj o godz. 7 minut 47 rano, na linji
cym sezonie premierą .Pomstą Jontkową". Autor jej Kłaj—Bochnia, wyiKoieiły się dwa wagony pocią
Bolesław Waliek-Waiewski chlubnie znany w polskich gu pośpiesznego, zdążającego z Warszawy do Kry
berach artystycznych, po sukcesach swego dzielą w nicy. Wykolejeniu uległ wagon sypialny i jeden
Poznaniu, Lwowie i Katowicach, osobiście będzie dyry- wagon II klasy, a to skutkiem ©opadnięcia obrę
SOwai .Pomstą" dzisiejszego wieczoru, „Pomsta Joat- czy z fe iu wagonu sypialnego. Oiiar w ludziach
sowa" jest trzeciem z rzędu dziełem operowem Wa na szczęście nuemaa ani w zabitych, and w ran
lewskiego. Obfituje ona w intencję melodyjną i świetnie nych. Po kihtugodzdnnej przerwie podróżni udali
stylizowany folklor Podhala. Nawiązując do tradycyj
'Moniuszkowskich, kompozytor zaznacza kilkakrotnie się w dalszą drogę tym samym pociągiem.
DRAKOŃSKA R E W IZJA W GIMNAZJUM W
r°zmyślnie reminiscencje motywów z ,Halki" w nowo
czesne® ujęciu harmonizacyjnem 1 instrumentacyinem. JAROSŁAW IU. Sensacją w Jarosławiu była dro
W spektaklu uświetnionym współuczestnictwem kom biazgowa rewizja osooista, przeprowadzona u
pozytora w charakterze dyrygenta ukażą sde czołowe wszystkich uczniów drugiego gimnazjum państwo
yiy nasze5 opery pp.: Jaworzyńska (Jagusia), Chmiei- wego. Rewizja zarządzona zasilała wskutek uchwa
J tyczyńska (Helena), Pastówna (Zofja), Stępniowski ły groma profesorów. U niektórych uczniów dowontek), St. Romanowski (Janosik), Mazanek (starosta), klaiuność rewizja posuwano tak diaieko, że kaza
Woźniak (Wacław), Mazurek (ksiądz). Partię starego
wykonywana dotychczas przez basistów, odtwo no im zdejmować z nóg buciki. Przyczyna i w y
rzy recytatywnie znany gawędziarz podhalański p. W. niki poszukiwań są nieznane, Wedle wszelkiego
°orula. Całość opracował reżysersko p. Steian Roma prawiUopodichieńsiiwa, sprawa słoi w związku z
rozrzuceniem w gimnazjum jakichś ulotek.
nowski.
Z TEATRU MIEJSKIEGO IM. J. SŁOWACKIEGO.
W ICHURA ŚNIEŻNA I MRÓZ W E L W O W IE
Jutro po dłuższej przerwie powróci na repertuar ulu- Przy 16 stopniach mrozu szalała we Lwowie w i
Mona komedia Br. Winawera „Poprostu — truteń", peł chura śnieżna, jakiej oddawna nie pamiętają. Na
na aktualnych satyrycznych sztychów. We czwartek 1 skrętach, skrzyżowaniach dróg, a zwłaszcza na
w Piątek powtórzenie ostatnich francuskich nowości re?ertuarowych L. Marchanda „Baltazar" oraz Madisa peryferjach, wicher był szczególnie dokuczliwy,
1Boucarda „X-33" Wszystkie te przedstawienia po ce- potęgując jeszcze wrażenie mrozu. W iele osób odniosto odmrożenia uszu i nosa. Pogotowie ratun
nach zniżonych.
JFtGENJA W AULIDZIE" EURYPIDESA NA SCE kowe udzieliło pomocy 40 osobom, które zgłosiły
NIE KRAKOWSKIEJ. W sobotę 13 bm. wchodzi na re się z odmrożomeini uszami. Zamieć śnieżna szala
pertuar teatru miejskiego im. J. Słowackiego przygo ła też przez cały dzień we wschodniej i południo
towywane od dłuższego czasu arcydzieło poezji klasy wej części Polski. Na linjach kolejowych groma
cznej Eurypidesa „Ifigenja w Auiidzie", jeden z naj dziły się zwały śnieżne tak, że trzeba było je usu
wznioślejszych poetyckich hymnów na cześć rezygnacji
z osobistego szczęścia w potrzebie ojczyzny. W wysta wać przy pomocy pługów odśnieżnych. Między
wieniu tego utworu, który .poza swym punktem wyj Muszyną a Krynicą ugrzązł w śniegu pociąg oso
ścia, z obyczajowości i wierzeń antycznej Hellady, jest bowy. Parowóz ratunkowy wysłany z Muszyny,
najzupełniej aktualny dzisiaj i maluje konflikt możliwy doprowadził pociąg do Krynicy z dwugodziinnean
w każdej epoce i w każdero środowisku, kładzie reży opóźnieniem.
seria cały nacisk na stronę psychologiczną i rzeźbę słoZAREMBA N A WOLNOŚCI. W sobotę nadeszła
Sceny chóralne, które zdaniem najwybitniejszych Z Warszawy do rąk sędziego śledczego Kulczyc
hellenistów, są słabą stroną twórczości Eurypidesa, o- kiego ekspertyza daktyloskopijna z odcisków pal
^rariiczone są do minimum, natomiast akcję wspiera
rogata ilustracja muzyczna, zaczerpnięta zc wspaniałej ców Zaremby. W wyniku ekspertyzy prok. dr. ka
2, nigdzie prawie na świecie nie grywanej opery K. W. niowski postanowił po uprzedniem przesłuchaniu
'ncka na ten sam temat. W „Iflgenj!" inscenizowane:! Zaremby wypuścić go na wolną stopę. W ciągu
orzez (jyr. j . Trzcińskiego udział biorą pp.: Zaklioka, dnia została po raz ostatni przesłuchana Gorgo^mijewska, Burnatowicz, Dąbrowski, Kułakowski, No- mowa, która stanowczo obstaje przy swoich po
akowsk, i Szymański. Rozpoczęto również próby obe- przednich zeznaniach, twierdząc, że do winy się
ynie z ogromnem powodzeniem w Teatrze Narodo ■nie poczuwa i nie jest sprawczynią zbrodni. Śledz
wym w Warszawie.
* TEATRU BAGATELA. W piątek 12, w sobotę 13 two w sprawie zbrodni brzuchów ickiej zbliża się
‘ w niedzielę 14 bm. odbędą się trzy występy operetki * ku końcowi. Wkrótce zostanie sporządzony akt
^rszawskiei z Mankiewlczówną. Dębowskim. Szcza* i oskarżenia tak, że sprawa znajdzie się w kaden

cji marcowej sądu przysięgłych. Jak się obecnie
okazuje, odciski rąk męskich na ścianach pokoju
pochodzą od ręki Stasia Zaremby, który najpraw
dopodobniej po stwierdzeniu mordu i dotknięciu
się zwłok, splamił sobie ręce krwią, a biegnąc w
ciemnościach przez pokoje, dotknął się ścian.
_ PĘKNIĘCIE RURY GAZOWEJ: ZATRUCIE
5 OSÓB. W Warszawie w sobotę w południe pnzy
ul. Miodowej 12, będący w piwnicy: Henryk W ojtkowski i Lucjan Bielecki, praktykanci mieszczą
cej się w tymże domu spółki akc. handlu win,
omdleli wskutek zatrucia gazem wydobywającym
się z pękniętej rury. Prezes wspomnianej firmy,
Pudelski zaalarmował pogotowie ratunkowe i ga
zowni miejskiej. W międzyczasie okazało się, że
w sąsiednim sklepie, należącym do Adama Bu
kowskiego, również wydzielał się gaz, którym za
truli się: Bukowski i 18-leŁni Kazimierz Ćwikliń
ski. Jeden z pracowników pogotowia gazowni St.
Retdman, wszedłszy do piwnicy celem poszuka
nia miejsca, gdzie się ulatnia gaz, nie będąc zao
patrzony w maskę ochronną, również uległ za
truciu. Lekarz pogotowia udzielił pomocy wszyst
kim zatrutym, poczem Bukowskiego i Retelmana
w stanie ciężkim przewiózł do szpitala. Następnie
przybyli przedstawiciele - gazowni, w obecności
których rozkopano ziemię pod chodnikiem i zna
leziono pękniętą rurę, która była niezmieniona od
kilkudziesięciu lat.
K A T A S T R O FA SAMOCHODOWA. 2 OSOBY
ZA B ITE I 2 RANNE. Pod Kiełpinem w pow. tu
cholskim na Pomorzu wydarzyła się katastrofa
samochodowa, w której poniosły śmierć 2 osoby,
a 2 zostały ranne. Szosą z Kiełpina wracali sa
mochodem osobowym z zabawy tanecznej do Tu*
Ą-holi Tomasz Ponury, jego siostra Anna, Jan De
ja i jego syn Roman. Samochodem kierował Eryk
Lipski, właściciel samochodu. Całe towarzystwo
było pijane i śpiewało. W pewnej chwili kierow
nica wymknęła się z rąk Lipskiego i samochód
w całym pędzie wpadł na przydrożne drzewo,
rozbijając się doszczętnie. Jan Deja i Tomasz Po
nury ponieśli śmierć na miejscu, Roman Deja i
Anna Ponurówna odnieśli ciężkie rany. Lipski
wyszedł cało i zbiegł.
S ZA Ł PIJANEGO SEKW ESTRATORA. Z W il
na donoszą: W Sejnach pijany sekwestrator za
mordował właściciela restauracji. Do restauracji
Jaroszewicza przybył sekwestrator Dobkowski
wraz z sołtysem i dwoma chłopami. Gdy przyszło
do płacenia rachunku, Dąbkowski zapłacił poło
wę a sołtys, nie mając pieniędzy-, obiecał wyrów
nać rachunek w dniu następnym. Gdy właściciel
restauracji odchodził od stołu, nagle Dąbkowski
wypajlił do niego z browninga, zabijając go na
miejscu. Pozatem usiłował również strzelić do sy
na Jaroszewicza, lecz rewolwer zaciął się. Dob
kowskiego rozbroili obecni.
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Teatr im. Słowackiego:
„K ŁO PO TY BOURRACHONA“ , komedja w 3 ak
tach L. Doilleta.
Na zakończenie swych gościnnych występów
wybrał sobie p. Ferłner rolę tytułową w „Kłopo
tach Bourrachcna", która dała mu sposobność uka
zania swego talentu z mniej znanej strony. P. Fertner okazał, że jest nietylko komikiem, umiejącym
jak mało kto bawić i śmieszyć, lecz posiada także
aspiracje i zdolności w innym kierunku, że nie
obcy mu także ów humor, który pod maską gro
teskową kryje ludzkie cierpienie. Bouirachon to
typ przeciętnego mieszczanina, którego ciężko do
świadcza los. Nie jest ten aptekarz orłem, ale
ishrzętnym kupcem, a przy tem bardzo dobrym
człowiekiem, którego ideałem jest ciche szczęście
domowe. Pierwsza żona zdradza go, rozwodzi się
z nią i żeni z inną, która po pięciu miesiącach
rodzi mu dziecko. Po walce z sobą Bourrachom
postanawia nie wypędzić tej drugiej żony i uznać
jej dziecko za swoje. W dzisiejszych czasach, kie
dy modna jest kampanja przeciw uczuciu zazdro
ści, „Kłopoty Bourrachotna" mogą uchodzić za
sztukę propagandową. P. Fertnor, nie nastrajając
jej na ton tragiczny, odtworzył jednak wzrusza
jąco tragedję wewnętrzną szarego, poczciwego
człowieka, rozrzewniał widokiem mężczyzny pokonywującego w sobie naturalne uczucie zazdro
ści i pozwalającego wziąć górę uczuciom litości
i dobroci.
Dobrze zagrali resztę ról pp. Ludwiżanka, No
wakowska (wyborna jako herod-baba) i pp. Szyn
dler, Kułakowski i Hierowski.
E. H.
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gatunków broni lufo metod. W obu tych w ypad
kach potrzebny jest jako dalsza gwarancja autory
tet międzynarodowy, czuwający, aby te ograni
gą część wojna przyszła. Stosunek procentowy w
czenia nie zostały przekroczone, a w razie stwier
innych państwach jest podobny. I tam lwia część
dzonego przekroczenia można było w ywrzeć sku
dorobku społecznego spala się w czeluściach zbro
teczny nacisk na państwo, łamiące układ. Obie te
jeń i długów wojennych. Naturalnie, że zestawie
metody zawarte są w projekcie konwencji, którynia tego rodzaju, oparte na oficjalnych cyfrach
zdaniem rządu angielskiego, powinien być podsta
wą dalszych prac konferencji. Dalej uważa rząd
budżetowych, nie dają pełnego obrazu rzeczywi
brytyjski za bardzo dobry pomysł
stych sum. Kwoty ukryte w innych pozycjach bu
dżetowych, służących jx»zornie celom pokojowym,
OGRANICZENIE ZBROJEŃ O 25 PROCENT,
w rzeczywistości jednak mających charakter m i
sądzi jednak, że psychologicznie słuszniejsze było
litarny, idą w krocie i o te sumy należałoby po
by ustalenie granicy maksymalnej, którejby nie
wyższy stosunek procentowy jeszcze .powiększyć. wolno było przekroczyć. Celem obecnej konferen
W jakim jednak bezpośrednim związku pozo
cji jest nietylko ograniczenie, lecz °bn żetnfe zbro
staje zagadnienie zbrojeń z problemem reparacyj jeń. Simon zapowiedział, że delegacja angielska
i długów wojennych? Kwestja długów wojen .podda projekt rządu francuskiego szczegółowemu
nych, dziedzictwa wojny światowej była już wał
i życzliwemu zbadaniu i przyjmie wszystkie wnio
kowana niezliczone razy. Ideałem marazie nieosią
ski, które uzna za użyteczne i celowe. W zakoń
galnym i myślą przewodnią tego problemu jest czeniu swego'przemówienia Simon oświadczył, że
uwolnienie świata od nieproduktywnego brzemie Wielka Brytanja przyjmuje za podstawę dalszych
nia wzajemnych długów i wierzytelności. Bo nieprac projekt konwencji i zawarte w nim metody
tyilko długi, ale i wierzytelności wojenne ńie przy
w sprawie ograniczenia zbrojeń przez ustalenie
noszą w głębszych następstwach korzyści gospo
najwyższych cyfr zbrojeniowych. Anglia wypo
darczych, Sprawa jest przykra dla dłużników i dla
wiada się za utworzeniem stałej komisji rozbroje
■wierzycieli, dla płacących i dla tych, którzy za
niowej, oraz żąda zniesienia wojny gazow ej J che
płatę otrzymują. Łańcuch ciężarów wojennych za micznej, jak również zniesienia ł<>dzj podwodnych.
czynający się na Niemczech, a idący przez Fran
Specjalną uwagę pośwęca Anglją tym zakazom
cję, Włochy, Anglję ku Ameryce ma to do siebie,
lub ograniczeniom, które zmierzają do osłabienia
że niszczy życie gospodarcze nietylko pierwszego
lub usunięcia środków zaczepnych.
ogniwa, ale i ostatniego. W życiu gospodarczem
M OW A TARDIEU
jedynosiek wierzyciel nieraz rezygnuje z ściągaiP o przemówieniu S.mona zabrał głos franeusk*
nej wierzytelności dla utrzymania jedynostki go minister wojny Tardieu. Podkreślił i on na wstę
spodarczej, dla uratowania konsumenta. Ameryka
pie, że zadaniem konferencji jest przygotowanie o~
zna tę zasadę i Amerykanie często ją stosują. Ale
graniczenia ti obniżenia zbrojeń. Może to nastąpić
Amerykanin powiada, że dłużnik, który ma m iltylko pod następującemi warunkami: Najpierw mu
jardy na gazy trujące i armaity prezentów nie,
si zaistnieć bezpieczeństwo, co jest kardynalnym
potrzebuje. Zbrojąca się Europa musi płacić! Dla
warunkiem rządu francuskiego. Dalej musi być za
tego sprawa reparacyj i długów wojennych jest
gwarantowana
nietylko pochodzeniem ale i byłem związana z za
AKCJA W SPÓ LN A W SZYSTKICH PAŃ STW
gadnieniem zbrojeń międzynarodowych.
na wypadek zaatakowania jednego państwa, musi
Kapitalistyczna gospodarka państwowa operu
jąca na polu ubezpieczeń społecznych i świadczeń być uwzględniona sytuacja geograficzna, a w re
socjalnych tak szybko i energicznie nożem kryzy szcie specjalne warunki. Warunki, pod jakiemi mo
sowych oszczędności, na polu militaryzmu tych że nastąpić ograniczenie lub obniżenie zbrojeń, nie
są jednakowe i zależą od wielu rozmaitych oko
fcategoryj gospodarczego sposobu myślenia stoso
liczności.
Równouprawnienie jest rzeczą wzglę
wać nie chce.
dną. Zabezpieczenie pokoju i ograniczenie zbrojeń
Logika i rozsądek przemawiają za kuratelą rzą
będzie tylko wtedy możliwe, jeśli wprowadzon:.
dów socjalistycznych!
Dr. Józef Loos.
będzie ndędzynarodowy system bezp eozeństwa *
gwarancji, obowiązujący wszystkie państwa. Pro
jekt rządu francuskiego, przedłożony konferencji
rozbrojeniowej, służy właśnie temu celowi Tardieu
rozwija dalej tezę francuską i oświadcza, że art. 8
du prezydenta dyrektorjatu Boettchera i areszto paktu Ligi Narodów dotyczy nietylko kwestji roz
brojenia, lecz także wspólnego -bezpieczeństwa. —
wanie go, oraz samowolne mianowanie jego na
Obie te kwestje są oał0ścią nierozłączną. Obniże
stępcy. Dalej donosi rząd niemiecki, że posiada
nie zbrojeń może być dokonane po stworzeniu or
informacje, iż gubernator Kłajpedy Merkys w po
ganizacji bezpieczeństwa. — Francja obniżyła już
rozumieniu z rządem litewskim planuje dalsze po
stan swego uzbrojenia, lecz ludność Francji musi
dobne zarządzenia. Wszystko to uważa rząd nie
miecki za jawne naruszenie statutu kłajpedzkiego, pamiętać, że w przeciągu ostatnich stu lat prze
szła trzykrotną inwazję wojsk obcych. W stosun
j oraz za zagrożenie przysługującej Kłajpedzie auku do 1913 roku Francja zmniejszyła efektywny
; fonomji i z tej przyczyny prosi o możliwie naj
stan
o 25 procent, cyfra jednostek obniżona zosta
1 rychlejsze postawienie lej kwestji na porządku
ła do połowy, a czas służby wojskowej skrócony
| dziennym Rady Ligi Narodów.
został o dwie trzecie. W przeciwieństwie do tego
inne państwa wzmocniły w e uzbrojenie. W roku
1919 Anglją i Stany Zjednoczone oświadczyły uro
czyście, że bezpieczeństwo Francji nie jest wystar
li Japończycy atak na dworzec północny w Cha- czające. Naród francuski niczego innego nie pra
gnie, jak ochrony } bezpieczeństwa. Francja da
pei. Po dwugodzinnej walce wojska japońskie zo
wała
już dowody dobrej woli, ewakuując Nadrenję
stały wyparte w kierunku północno-wschodnim.
Londyn, 6 lutego. Donoszą z Tokio, że rząd ja  o pięć lat przed terminem ustalonym w traktacie
wersalskim. W dalszym ciągu swej mowy Tardieu
poński zamierza wysłać swego reprezentanta do
dał do zrozumienia, że zasadniczym warunkiem
Szanghaju, celem, nawiązania ścisłych stosunków
poważnego kroku w dziedzinie rozbrojeniowej jest
z tamtejszymi przedstawicielami obcych mo
PRZYJĘCIE PROGRAMU FRANCUSKIEGO.
carstw.
Genewa, 8 lutego. Delegat chiński Yen wniósł Mowę swoją, często przerywaną burzliwemi okla
skami, zakończył Tardieu stwierdzeniem, że układ
do generalnego sekretarjatu Ligi Narodów wnio
sek domagający się natychmiastowego odbycia rozbrojeniowy bez gwarancji bezpieczeństwa był
by brutalną premią dla tych, którzy technikę swoją
posiedzenia Rady Ligi Narodów cetean podjęcia
obrad nad sprawozdaniem korpusu konsularnego przystosowali do celów wojennych.
w sprawie wypadków w Szanghaju.

W obcęgach reparacyj i zbrojeń
Mówi się dzisiaj przy każdej prawie sposobno
ści, że znamieniem czasu, który przeżywamy jest
międzynarodowy kryzys. Że nędza i zubożenie są
powszechne i nie znają wyjątków. I logika gospo
darczego sposobu myślenia nakazuje w takich wa
runkach komuś kto szczupleje z dnia na dzień,
kto chudnie z godziny na godzinę, ograniczać się
w zbędnych wydatkach i zaciskać pasa. Ograni
czać w pierwszym i wyłącznym rzędzie wydatki
nieproduktywne, wydatki które niszczą sity go
spodarcze i paraliżują gospodarcze życie. Gobyśmy
powiedzieli o gospodarce i rozumie ekonomicz
nym człowieka, który większą część swych docho
dów wydaje stale na dwie zupełnie nieproduk
tywne rzeczy: na utrzymanie uzbrojonych dozor
ców swego bezpieczeństwa i na płacenie stałego
odszkodowania z powodu ‘ wyrządzonych innym
przez tych dozorców szkód i strat. Powiedzieli
byśmy, że chyba jakiś niespełna rozumu manjak
strachu w taki sposób gospodaruję. Że taki czło
wiek musi być oddany pod kuratelę!
Gzem innem jest gospodarka rządów kapitali
stycznych obecnej chwili jak nie bezmyślnem
trwonieniem dorobku pracy narodów na utrzy
manie uzbrojonych dozorców bezpieczeństwa i
stałą zapłatę wyrządzonych przez tych strażników
ładu, strat i szkód? Budżety największych mo
carstw świata w iją się w obcęgach zbrojeń i dłu
gów wojennych i w uścisku długów przeszłej w oj
ny i przygotowań do przyszłej wojny, oddają
ostatni dech pozornie zrównoważonej gospodar
ki. Według obliczeń i zestawień statystycznych
Rocznika Ligi Na_odów wydatki na współczesne
zbrojenia i długi ostatniej wojny stoją w czterech
głównych mocarstwach w następującym stosun
ku procentowym do całości ich wydatków pań
stwowych:
Razem
Zbrojenia Ripamje i dług' wojenne Zbrojeniai długi woj,
Francja
26.9%
33.3%
60.2%
Anglją
12.6%
41.3%
53.9%
Włochy
22.7%
22.1%
44.8%
Niemcy
9.9%
31.5%
41.4%
Z zestawienia tego wynika jasno i niezbicie, że
połowa budżetu tych państw pożerana jest przez
molocha wojny. Część zabiera wojna przeszła, <łru

Zamach litewski na Kłajpedę
Kowno, 8 lutego. Gubernator Kłajpedy Merkys
polecił zwolnić usuniętego z urzędu prezydenta
dyrektorjatu kłajpedzkiego Boetbchera z więzie
nia z zastrzeżeniem, że nie wolno mu wydalić się
z mieszkania i każdej chwili na wezwanie ma
się stawić do dyspozycji gubernatora.
Genewa, 8 lutego. Do generalnego sekretarjatu
Ligi Narodów wpłynęła dziś nota rządu niemieckiego w sprawie zamachu stanu, jakiego dokonał
gubernator litewski w Kłajpedzie. W nocie tej
zwraca rząd niemiecki uwagę na usunięcie z urzę-

B itw a p o d S z a n g b a je :
Paryż, 8 lutego. W alki pod Szanghajem trwają
w dalszym ciągu i koncentrują się głównie wokół
fortyfikacyj w Wusung. 6 krążowników i 21 kontr
torpedowców japońskich bierze udział w bombar
dowaniu twierdz chińskich, które trzymają się
dalej, mimo częściowego zniszczenia ich przez artyierję japońską. Wczoraj 20 samolotów japoń
skich bombardowało twierdze chińskie przez 4 go
dziny. W zajętym porcie Wusung lądują dalsze
posiłki wojskowe. Oczekują, że w najbliższych
godzinach podejmią Japończycy atak generalny
na twierdze chińskie.
Paryż, 8 lutego. Z Szanghaju donoszą, że po
dłuższej przerwie dziś wieczorem ponownie podję

Konferencja rozbrojeniowa
Genewa, 8 lutego. Dziś przedpołudniem otwarta i dziecięcych. Simon wskazał na itWównbść uzbr°została na konferencji rozbrojeniowej dyskusja ge | ienia państw i celem uniknięc.a dalszych komplineralna. Sala obrad, galerje dla publiczności i loża kacyj zaleca przeprowadzć ścisłe zbadanie obec
dziennikarska wypełnione są szczelnie.
nego stanu zbrojeń, co ma być punktem wyjścia
M O W A SIMONA
dla przyszłego rozbrojenia. Zbija dalej tezę, jakoby
O godzinie 10‘15 prezydent konferencji Hendfor- wysoki stan uzbrojenia dawał gwarancję bezpie
•hn_otwiera obrady i udziela głosu anglelsk-emu czeństwa. W najlepszym razie sprawia po jednej
ministrowi spraw zagranicznych sir J°hn S:meno stronie iluzję bezpieczeństwa, po drugiej zaś za
wi, który wygłosił godzinne przemówienie. Zazna ostrzą uczucie niebezpieczeństwa. Ideaiem bezp eczył on na wstępie, że nadszedł już najwyższy
ozeństwa jest równe bezpieczeństwo dla wszystczas, aby pomyśleć poważnie o kwestii rozbroje | kich, to zależy od ograniczenia zbrojeń. Mówca
nia, ponieważ pokolenie, które bezpośrednio i w 1 oświadcza, że ograniczenie zbrojeń przez układ
pełnej świadmości przechodziło ostatnią wojnę
międzynarodowy da się osiągnąć tylko przez zaśw;atową, -powoli ustępuje miejsca pokoleniu, dla j warcie układów, ustalających najwyższą granicę
którego wojna jest zaledwie wspomnieniem lat • uzbrojenia i wykluczających używanie pewnych

TELEGRAMY
K R W A W E BÓJKI
M IĘD ZY H ITLER O W CAM I A KOMUNISTAMI
Berlin, 8 lutego. W ciągu niedzieli dochodziło w
różnych częściach Berlina do licznych bójek mię
dzy hitlerowcami a komunistami, w toku których
1 osoba została zabita a kilkadziesiąt osób odnio
sło cięższe lub lżejsze rany. Policja zmuszona by
ła do interwencji przeszło 30 razy, przyczem are
sztowano ogółem 150 osób.
K ATAS TR O FA AUTOBUSU Z GOŚĆMI
W ESE LN YM I
Praga, 8 lutego. Koło Igławy wywrócił się dztft
do rowu autobus wiozący gości weselnych. Auto
bus uległ zniszczeniu. Szofer i 7 gości weselnych
odniosło rany ciężkie a 23 zostało lżej rannych.
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Wawel utracił najcenniejsze obrazy swej galerji!
^ F o r m a c j e „ i k c ** s p ó ź n i o n e o.,. 6 l a t . — t a j e m n i c a „ f u n d a c j i w a w e l s k i e j h r .
FlMNSKIEGO". — DARY ODEBRANE. — W Y W Ó Z W AW ELSKICH DZIEL SZTUKI ZAGRANICL Z APRO BATA WŁADZ. - ODARTE ŚCIANY KOMNAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ.
Beznadziejnie wzrastający kryzys gospodarczy
-■IKC" poda] w formie sensacyjnej 'komunikat pt.
dosięgną! swemi szponami a hr. itthaństoego. Nie
''Skarby sztuki dla Wawelu. Wielkoduszny dar
dawno zwrócił się on do odnośnych władz z oLeona kr. Pinmsikiego", w którym powiadamia o
świadczeniem, iż uważa sprawę „Fundacji W awelofiarowaniu W awelowi zbiorów hr. Ponińskiego ze
skiej“ za niezałątwioną, a tem samem zb ory jego
Lwowa, złożonych prawie wyłącznie z obrazów
na Wawelu nie są darem, lecz depozytem. Chcąc
malarzy starych szkól i współczesnych. Z przesaratować swe dobra, będzie musiał wycofać z
i patosem wteściwemii temu pismu komunikat
akcentuje niesłychaną jakoby wartość tych zbio Wawelu swą galerię, chyba, że władze zgodzą się
na to, by ofiarodawca odebrał jodyn.e kilkanaście
rów ,0!raz j^h ,znaczenie dla przyszłych poko
najcenniejszych obrazów starych mistrzów i udzie
leń* (? ) — przydając do tego fotografię ofiaro
lą mu pózwblehia na w yw óz ich zagranicę ce
dawcy.
lem sprzedaży na międzynarodowych rynkach an
Artykulikiem tym pobił „IRC** wszystkie do
ty kwarskieh. W tym tylko wypadku wyraził zgo
tychczasowe rekordy pośpiechu dziennikarskiego,
dę
na pisemne i formalne ofiarowanie reszty zbio
óto bowiem cała wiadomość jest spóźniona przyrów Wawelowi.
n^jttmiej o 6 lat!
Na warunki te władze przystały, wystawiły hrJak mianowicie dowiadujemy się z najbardziej Ptaińskiemiu odpowiednie certyfikaty wywozowe,
Wiarygodnych kół muzealnych cały ten zbiór zoon zaś podpisał akt fundacyjny, przekazujący tym
stał ofiarowany Wawelowi, a tera samem państwu
razem już na serjo pozostałe zbiory „na własność
Polskiemu już przed m. w. sześciu laty. W zbiorze
Narodu**. I stąd taka uciecha „Ilustrowanego Ku
Znajdowało się kilkanaście obrazów starych rai- riera Codziennego*1.
strzów różnych dawnych szkół europejskich pierw
Formalnie niby to wszystko w porządku, moral
P rzę d n e j wartości, poza tem olbrzymią więk nie nie bardzo. Wygląda to tak, jakby ktoś ko
szość obrazów stanowiły malowidła mniejszej muś „wielkodusznie** ofiarował tort, lecz później
Wartości artystycznej, mniej cenionych i znanych
„namyślił siię“ , zawrócił od drżwii i powtedziai:
Ąktorów, lub nawet podejrzanej autentyczności,
„Pozwól, abym wyjął z tego tortu wszystkie ro
^■kkolwilek opatrzone przylepionemi do ram kar
dzynki i migdały, inaczej zabiorę tort z powro
c zk a m i z najwybitniejszemi nazwiskami. O ofoatem!“
T°Waniti kolekcji pisały swego czasu obszernie
Na Wawelu tymczasem wre gorączkowa praca,
Wszystkie dzienniki, podnosząc z uznaniem ofiar choć zupełny brak dotacyj państwowych nie do
ność właściciela. Wnet potem zbiory przewieziozwala nawet na krok posunąć robót odno wicie!^ zostały ze Lwowa na Wawel, ptrzyczem nąjskich. Oto kustorz Zbiorów Państwowych na W a
Cnjedsze obrazy zostały rozwieszone na ścia welu Dr. Świeży-Zakski, otoczony sztabem służ
nach apartamentów na I. piętrze, w których dwu
by, ściąga ze ścian komnat królewskich najlepsze
krotnie gościł prezydent Rzeczypospolitej; inne obrazy i przygotowuje do wysyłki zagranicę. —
obrazy rozmieszczono w salach parteru i II. piętra.
Znikają w pakach takie dzieła, jak „Młody kairdySŁŚ prac© słabsze oraz malowidła współczesne unal“ , przypisywany Rafaelowi, krajobrazy, portre
'bkowano tymczasowo w gmachu poszpitalnym.
ty i dzieła religijne największych mistrzów starych
h życzenie ofiarodawcy tuż przed pierwszą goszkół... Powędrują już na zawsze na obczyznę, aby
'n ą prezydenta Mościckiego na Wawelu potam świadczyć o polskim „raju gospodarczym**,
uszczano na każdym z tych obrazów kartonika
tak samo jak owe białe araby magnata wielkopol
złotym napisem: „Fundacja wawelska im. Leona
skiego, podziwiane, przez całą Polskę na Pewucc,
P.nińskiego". Dlaczego właśnie „fundacja*1 a
a niedawno sprzedane na licytacji po 200 złotych
popróstu „dar** — to już pozostało zagadką.
do Niemiec...
Na ścianach komnat Prezydenta Rzeczypospoli
5 tak minęło kilka lat. Nikomu przez myśl nie
tej, w sypialni Jego w „Alchemii**,: w „Kurzej Sto
Przeszło, jakoby W awel nie był prawomocnym
pce" świecą puste miejsca po zdjętych i odebra
Właścicielem ofiarowanych zbiorów. Przez nieponych „darach z przed sześciu lat". Pewnie, że coś
Wtą jednak opieszałość czy niedbalstwo odpowiied.
tam na ich miejsce się powiesi, jeno, że Rafaela
Lich czynników, a w pierwszym rzędzie dyrekcji
*bdorów państwowych przy ministerstwie W . R. czy Rembrandta nie tak łatwo zastąpi pierwszy
lepszy... Kicz-man, czy Van Knoot...
^ 0. P. popełniono błąd zasadniczy. Oto zapommaAle ty Polsko, uderzaj w fanfary radości !
1110 o spisaniu z ofiarodawcą formalnego aktu daGaudę Mater P olon ia
et respice Lnem!
tó^izny — i to się obecnie zemściło.

Budżet m inisterstwa sp raw w ew nętrznych
( Telefonem od korespondenta ..Naprzodu")
I — z pośród niższych pracowników jeden ma w a z
Warszawa, 8 lutego.
I z dodatkami ponad 1000 zł. miesięcznie, dziewię
. Ńą dzisiejszem posiedzeniu Sejm prowadził w
ciu ponad 900 zł., a tylko 20 ponad 200 zł.
^ k z y m oiągu dyskusję nad budżetem min. spraw
ADMINISTRACJA NA USŁUGACH BB
Wewnętrznych.
Pos. Polakiewicz (BB) stwierdza, że BB, 'który
Pos. Duch (BB) omawiał sprawę terytorialnego
ofiarowuje swą pomoc i wspóMzóałalność, za pra
^działu .państwa, organizację administracji i sacę nad Wyprowadzeniem państwa z kryzysu poli
^ rzą d ó w . Odnośnie do podziału admimsiracyjtycznego i społecznego ma prawo inaczej być
■kgo państwa zastosowano idee, które marsz. P iłprzez administrację traktowany i nic dziwnego, że
^dski nazwał „aberacjami myślowemi". Dotyczy
administracja powinna się do BB inaczej odnosić.
regionalizmu i naukowej organizacji pracy. —
„GADAJ DO LAMPY**
^ projekcie komisji są wielkie Luki M. in. jako
Pos. Ładyka (Ukr. soc.) oświadcza, że dopiero
^chę regionalna w ojew ództw a krakowskiego kow Sejmie polskim zrozumiał, co znaczy wyrażenie
dLsja. przyjęła rolnictwo, gdy większe znamię w y .
„gadaj do lampy". Przyjdzie chwila, gdy pracują
cLka tam sprawa uzdrowisk, przemysł letniskowy
cy lud polski zastanowi się nad kwestią ukraińską
* turystyczny. Komisja .proponuje dołączenie do
i rozstrzygnie ją wraz z narodem ukraińskim w
krakowskiego niektórych części woj. lw ow myśl zasady samostanowienia narodów. (Krzyki
sLiego i kieleckiego, zaś odłączenie niektórych
na ławach BB). Ukraińcy są traktowani jako oby
^ ś c i do woj. śląskiego. To ostatnie należy^ uznać
watele trzeciej klasy, zaś wobec zagranicy gra się
najgorsze, trzeba bowiem dążyć do najściślejkomedję praworządności.
|2eko związania Śląska z Polską, trzeba Górny
U K R A IŃ C Y, BIAŁORUSINI I ŻYD ZI Z BIB
^ląsk obrócić twarzą do Krakowa i Polski. Wielki
Pos.
Pewny (Ukr. z BB) oświadcza, że ruch unij
frrzemysł górnośląski znajduje się w rękach .nie
ny idzie ze Lwowa ii nabiera cech antypaństwo
polskich, gdy przemysł zachodniej części woj, krawych. Szkodzi on kościołowi rzym.-kat. i Rzeczy
■Jowskiego jest w rękach polskich lub jednostek
pospolitej.
*o*iiUtnalnych. Zespolenie w jeden obszar adminiPos. Szymanowski (Białorusin z BB) zgłasza
^Lacyjny tych jednostek może spowodować zanik
deklarację
współ pracy z rządem.
la n ych gałęzi przemysłu w woj. krakowskiem i
Póś. Jaćger (Żyd z BB) oświadcza, że ludność
®®[©ckiem.
żydowska miała prawo spodziewać się od rządu
, -W sprawie samorządu przemówienie p. Ducha
pomocy dla rozwoju swych sił. Położenie ludności
dalszym etapem wałki BB z samorządem,
żydowskiej jest złe, potrzeby jej w wielu dziedzi
twierdz?;} on wprawdzie, że projekt ustawy sanach są niezaspokojone.
Jp^ządowej będzie musiał ulec pewnym przeróbPos. Staniewicz (BB) omawia potrzeby WileńJJ®: mówca jest zwolennikiem silnej ingerencji
szczyzny.
Państwa w sprawach samorządowych. Dalej w yCZY W POLSCE PANUJE SYSTEM
c^.puję przeciw dotychczasowemu uposażeniu pra
POLICYJNY?
wuikdw komunalnych, przytaczając jako przyZabiera głos min. spraw wewnętrznych p. iPie^
eteldiwwiiie krakowską, gdzie — lak twierdzi

racki, który znaczną część swego przemówienia
poświęca obronie administracji przed zarzutami oP&zycji.
Dalszą część swojego przemówienia min. Pieracki poświęca zarzutom opozycji, dotyczącym
systemu policyjnego panującego w Polsce. Mini
ster usiłuje odeprzeć ten zarzut oświadczając:
„Uprawianie systemu policyjnego możliwe jest
albo w drodze całkowitego negliżowania prawa,
albo też przez wydawanie norm prawnych, prze
pojonych tendencjami policyjnemu."
Minister uważa, że tego w Polsce niema...
W dalszym ciągu swego przemówienia min. Pieraoki omawia sprawę stosunku do mniejszości na
rodowych. Podtrzymuje deklarację z 16 stycznia,
stwierdzającą, że współżycie narodów zamieszki!
jących Małopolskę wschodnią, jest nieodzownym
warunkiem rozwoju tej dzielnicy. Rząd ponad gło
wami polityków będzie szukał drogi do porozu
mienia się z ludnością.
Przechodząc do spraw samorządowych stara
się mówca odeprzeć zarzuty opozycji, streszcza
jące się w tem, że samorząd w Polsce został pod
porządkowany władzom administracyjnym.
Minister zupełnie nie rozwiał obaw, które na
suwa projekt ustawy.
Następni© izba prży stąpiła do omawiania bud
żetu
MINISTERSTWA ROLNICTW A
Posiedzenie trwa,
—ooo —
USTĄPIENIE WICEMINISTRA
SPRAWIEDLIW OŚCI
Warszawa, 8 lutego (teł. wł. „Naprzodu"). Ro
zeszła się pogłoska, że w najbliższym czasie ustą.
pf ze swego stanowiska wiceminister sprawiedli
wości! P- Świątkowski.

Kto zamordował
T. Hołówkę?
Lwowskie „Diiło" donosi, że śledztwo przeciwko
podejrzanym o zabójstwo Tadeusza Hoiówki Senyszynowi,:. Ko,tólnykowj,:Butryirowi i Krysce zo
stało definitywnie zastanowione, natomiast toczy
się przeciwko nim dochodzenie w sprawie napadu
na pocztę w Truskawcu.

Triumf sanacyjnej arytmetyki
Ludność Polski wzrosła w ciągu roku o pół
miljona ludzi.
Ludność w miastach polskich wzrosła w tym
czasie przynajmniej o 100 tysięcy osób.
Ilość zdolnych do pracy wzrosła zatem o kilka
set tysięcy, a w samych miastach o kilkadziesiąt
tysięcy.
Wzrosła zatem bezsprzecznie ilościowo klasa ro
botnicza.
Z drugiej strony ilość robotników zatrudnionych
w przemyśle zmalała w tym samym okresie o 9i
tysięcy osób.
Emigracja zarobkowa zanikła, wzrosła nato
miast reemigracja: więcej robotników powróciło
z zagranicy niż wyjechało.
Urzędowe cyfry statystyczne wykazują jedna
kowoż, że ilość bezrobotnych w Polsce jest obec
nie w przybliżeniu takasama jak role przedtem.
Co się stało z tymi, którzy w zeszłym roku mieli
pracę, a obecnie jej nie mają?
Co się stało z tymi, co powrócili z zagranicy?
Kilkaset tysięcy ludzi przepadło bez śladu.
Znikli jak Zagórski? Popełniali masowo samo
bójstwa? Pojechali na Mad erę?
Kto to potrafi wytłumaczyć?
CXXXX3OQtXXXi0O00CXXXXXX3000OO0CX30000QO
Świeżo wyszła z druku nakładem TU R
w Krakowi©
SENSACYJNA BROSZURA
MAR JANA PORCZAKA:

Piatlletka
sanacyjna
D o’ nabycia w administracji ..Naprzodu*1 (Kraków,
ul. Dunajewskiego 5)
tylko za gotówkę.
Cena 50 gr., z przesyłką poczt, poleconą 1*15 zl.
Dla kolporterów rabat!
lo o o o a a c r a o a o o a a o o o p p o o c m
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Z życia robotniczego
NIE ODBIERAJCIE OSTATNIEGO KAWAŁKA
ChLEliA BEZROBOTNYM!
W zawodzie piekarskim w Krakowie dzieją się
rzeczy, na które p. inspektor pracy patrzy przez
palce- Bezrobotnych robotników piekarskich jest
dwustu i przejdzie nieraz caiy mies.ąc, że bezro
botny nie może zarobić na utrzymanie siebie i
swej rodziny ani grosza. A tymczasem po p.ekarniach pracują po 16 do 20 g^drin na dfóbę. Zbro
d n i jest w tych czasach na c°ś takiego pozwoEć.
Gdy zbliża się święto, w każdej piekarni pracuje
się za dwa dni, bo piecze się na sobotę i na nie
dzielę. Jedni i ci sami robotnicy robią na te dwa
dni. Jest parę piekarń, które dobierają po jednym
człowieku zaledwie, gdy powinny być urucho
mione dwie zmiany. Majstrowie nie dopuszczają
bezrobotnych, aby się Zw.ązek .nie dowiedział Ja
ka płaca jest w danej ptekanri.
I na całym froncie winni są majstrowie piekar
scy. Za ich wiedzą pracują robotnicy piekarscy
w ich piekarniach po 16 do 20 godzin i oni przez
władze winni być pociągnięci do odpowiedzial
ności. Niestety tak nie jest! Trzeba przeprowadzić
surową kontrolę piekarń i surowo karać właści
cieli piekarń, gdzie praca będzie przeciągana po
nad 8 godzin. A pieniądze z tych kar winny być
obrócone na pomoc dla bezrobotnych piekarskich
robotników.

Z SALI SADOWEJ
ZA W O D O W I ZŁODZIEJE
Przed krakowskim sądem przysięgłych rozpo
częła się wczoraj dwudniowa rozprawa przeciw
Metanowi Franouziakowi (lat 30) i Franciszkowi
Kawie (lat 42), oskarżonym o cztery napady ra
bunkowe (zbrodnie rabunku z § 190, 192), szereg
kradzieży, o zbrodnię gwałtu publicznego i zbro
dnię dania pomocy do zbrodni.
Oskarżeni, po zaprzyjaźnieniu się w czerwcu
1930 r. w aresztach sądu grodzkiego w Brzesku,
gdy wyszli na wolność po odsiedzeniu kary, po
częli dopuszczać się kradzieży i rabunków. Mię
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dzy innemi w Lipnicy Murowanej napadli z bro
nią w ręku na dom Leiba Neuguta i skradli tam
większą gotówkę. W Okocimiu na szkodę W arenhaupta skradli piwo i wódkę oraz towaru kołonjalnego wartości 160 zł. Dalej okradli o,ni w
Brzozowie Józefa Apfelrotha, dopuścili się kra
dzieży w Jadownikach, w Okocimiu, w Wiśniczu
Nowym, w Złotej oraz w kilku innych miejsco
wościach w pow. brzeskim. Na wczorajszej roz
prawie przesłuchano oskarżonych i kilku świad
ków. Oskarżeni są to typy przestępców, karanych
już kilkakrotnie. Kawa odsiaduje obecnie karę
F/a-rocznego więzienia za poprzednio dokonanie
kradzieże.
Trybunałowi przewodniczy sso. Jek, wotują so.
Doelinger i so. Konopacki, oskarża prok. dr. Stawarski, bronią adw. dr. Lichorowicz i adw. dr. M.
Lewartowski.

HUMOR 1 SA1 ¥11A
Z ŁA N O TA ZE ŚPIEW U
Syn jednego z naszych towarzyszów przyniósł
celujące świadectwo a jedynie ze śpiewu notę: do
brze. Na zapytanie, dlaczego ze śpiewu ma naj
gorszą notę, odpowiedział:
— Nie umiem śpiewać I Brygady.

Zitrlazifl I z&romaazcma

(Kraków, u l Dunajewskiego 5)
gą do nabycia:
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,

,

.

2—

Piotrowski: Państwo a wychowanie
.
.25
Krapotkin; Państwo i jego rola historycz; x
..............................
1.—
Krapotkin: Spólnictwo a socjalizm wol
nościowy
. . . . . . . . . .
-60
Roszkowski: Urlopy wypoczynkowe
. 3.—
Kopankiewicz: Ubezp. pracown. umysł. 1.50
Sady pracy
. . . . . . . . i
. 2.40
Zagrodzki: Umowa o prace pracown.
umysłowych
................................... 3.—
Szymorowski: Umowa o prace robotni
ków
......................................
2.40
Ustawodawstwo P racy. T . III. Inspekcja
pracy
. , . » • • • • • • • •
4.
Porczak: Dyktator Piłsudski i Piłsud......................................
1.50
Porczak: Piatiletka sanacyjna
» * *
.50
Porczak: Walka o Demokracje . • » 1.50
Kórnicki: Zredukowani (epopeja robotni
cza)
.........................
.80
Szkolnictwo w obliczu katastrofy
. . i.—
Z. N. M. S. Historia, ideologja i zadania
.50
Socjalizm. Zarys bibliograficzny i meto
dyczny
. . . . . . . . . .
3.—
Fotografia Daszyńskiego . . . . . .
1.—
Zygmunt i Feliks Grossowie: Socjologia
partji politycznej . . . ..................... 2.50
Zamówienia z prowincji należy kierować
wprost do Księgarni Robotniczej, W arszawa,
ul. Warecka 9.
_________

MUNDANTKI ze znajomością języka niemiec
kiego do kancelarii adwokackiej w Dziedzicach
poszukuje Wydział Pośrednictwa Pracy Związku
Zawodowego Pracowników Umysłowych (ulica
Sławkowska 6, 1 piętro). — Zgłoszenia przyjmuje
związkowy Sekretariat od 12—3 popołudniu.

KOLLEGJUM WYKŁADÓW NAUKOWYCH
(Rynek gł. A—B 39) o godz. 7 wiecz.
Czwartek: Magdalena Samozwaniec: „O czeiH
młoda rozwódka przed ślubem wiedzieć powm'
„.K
21<l •
Piątek: Dr Bolesław Skarżyński: „O witaminach*’
(z obrazami świetlnemi).
Niedziela: Prof. Dr. Michał Friedlander: „Goeth«
jako twórca i człowiek" (I Krzak Gorejący).
KINOTEATRY
Adria; „Księżyc w Montanie**.
Apollo; „Sterowiec L. A. 3**.
Bagatela: „Trader Horn".
Dom żołnierza; „Noce bezsenne, noce szalone".
PrOinteń: „Grzeszna miłość" (Smosarska).
Słońce: „Tarzan, władca dżungli".
ŚwU; „W daleki świat".
Sztuka: „R o-R;ta“ (Bebe Daniels).
Uciecha; ..Trader Horn".
Wanda: „Kochanek o północy".
Warszawa: „Maska obłudy".
KRAKOWSKIE
Wtorek 9 lutego
11.45: PAT. 11-58: Sygnał czasu, hejnał. 12.10: Gra
mofon. 13.10: Komunikaty: meteorologiczny i gospo
darczy. 15.15: Chwilka lotnicza. 15.25: Odczyt z War
szawy: Dieta dla ozdrowieńców". 15.45: Giełda pie
niężna z Warszawy i komunikat dla żeglug! i ryba
ków. 15-50: Program dla najmłodszych. 16.20: Odczyt
z Warszawy: „Byron, król poetów romantycznych"
16.40: Komunikaty harcerskie. 16.45: Gramofon. 17.10:
Odczyt z Katowic: „Polska jako kraj przemysłowy W
redzmie narodów". 17.35: Popularny koncert symfo
niczny z Warszawy. 18.50: Rozmaitości, komunikaty,
krakowska giełda zbożowa. 19.10: Odczyt: „Polesie'
wygłosi p. H. Skirmunt. 19.30: Wiadomości sportowi
19.33: Gramofon. 19.45: Dziennik radiowy. 20.00: Odczyt
z Warszawy: „O generale szeregowcu". 20.15: Muzyk,
lekka z Watszawy. 21.55. Skrzynka pocztowa techr
czna. 22.J0: Popularny koncert solistów z Wars «
22.40: Komunikaty. 23.00: Muzyka lekka i taneczna.

KRAW COM

Piękna bielizna

MIEJSKIE

zn o w u p o t a n i a ł a ! — , Ł 6 A “ . wydam robotę skrojoną. Zgło
Fabryka bielizny, K ra k ó w , szenia p o d .Konfekcja dan.
ska“ B uro ogłoszeń Statterf
S z e w s k a 4.
Kraków, Rynek 8.

ZAKŁADY CERAMICZNE
W KRAKOW IE

Niewygodne 1

p r z e n i o s ł y b iu ra centralnego zarząd u 'n a

=

ul. Basztową 10 =

____________ Tel. Nr. 114-72.____________
Zawiadamiam

P.

T. Klientele, 11 znana

PRACOWNIA KOSTIUMÓW
i PŁASZCZY DAMSKICH
W KraKOWłe, Smoleńska 17.
©RÓWNY L. T, lei 105- l f
P o le c a m

się

p rz e n ie s io n a : RYNEK
( d o m W P . M a r j i Prau ss).

n a d a l ła s k a w y m

względom

g o rs e ty i pasy, zagraniczne lub
krajowe, poprawia i przerabia
na w y go d n e jedyna w Polsce
pracownia

Franciszki

H a e ck e r o w ej

Kraków, Rynek Gł. 30,
gdzie każdy model robiony jest
indywidualnie, na m iarę, a nie
tuzinowo czyli tandetnie.

JAN STANO.

(PrzeczutaC i zachować ł)
Ostatnia nowość!

Jedyne i największe w Krakowie

w dziedzinie f o t o g r a f j l

SPOŁECZNE BIURO

„P O ŁY S K *

POŚREDNICTWAPRACY
DU StUZBY DOMOWEJ

6 sztuk fotografij karmowych oraz l portret w wiel
kości 26X36 z najwyższym połyskiem w cenie s. 3 ‘—
wykonuje

„Foto-Adela“, Kraków, Grodzka 49

ul. Dunajewskiego 5, II p., lewa oficyna

OPONY
i DĘTKI
Q o ed )u r, Seiborling, f.rsutoite

Telefon Nr. 123-14

akcesoria samochodowa, łożyska I t d,

przy Związku Dozorców i Służby Domowej
w Krakowie
475

poleca

„ A U T O -R U C H "

poleca pierwszorzędne siły w za
kres pracy dom owej wchodzące,
jak również wysyła do miejsc uzdrowi
skowych w sezonie letnim i zimowym.

Toiefon 116-36.

f a

i

i

i W

U

W

t f W

Telefon 116-30,

GKM ińw HJnY, kJtDłtt i P ŁY T Y

K .ie r o t v n ł c t w o I t i u r a

f a
Wydawca: Emil Haecker.

TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO
Wtorek: „Pomsta Jontkowa“ (premjera — opera)'
Środa: „Poprośtu -— truteń" (ceny zn.żone).
Czwartek: „Baltazar" (ceny zniżone).

RADJO

POSIEDZENIE WYDZIAŁU RADY ZWIĄZKÓW
ZAW ODOW YCH odbędzie się we środę 10 bm. o
godzinie 6‘30 wieczorem w lokalu Rady (ul. Du
najewskiego 5). Uprasza się czionków wydz.ału
o niezawodne i punktualne przybycieBILANSOWANIE W OKRrSIE PRZESILENIAReferat na temat pówyższy wygłosi B. Lewin na
zebraniu Koła księgowych Związku Zawodowego
Pracowników' Umysłowych (ul. Sławkowska 6, I
piętro)' dziś we wtorek o godzinie 7‘3Q wieczoremP o referacie dyskusja. Wstęp wolny, goście miłe
widziani.
WALNE ZGROMADZENIE MURARZY KRA
KOWSKICH odbędzie się w niedzielę 21 bm. o go
dzinie 10 przedpołudniem przy ul, Dunajewskiego
5, II piętro.

BIBLIOTECE TUR

BEPERTUAII

n a jta n iej i n a jk o rz y s tn ie j za k u p is z ty ik o w fir m ie

J

,H A R iN U N M “
k r a ~ e « , piać M*r,aCKi 1.

MM

Redaktor odpowiedzialny: Michał Węgłowski. —- Drukarnia Ludowa w Krakowie pod zarz, Ignacego WkuarsHcso

