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Na w torkow em posiedzeniu sejmowej komi
sji ośw iatow ej w ygadał się poseł Szyszka, że
w ubiegłą niedzielę odbył się w W arszaw ie
zjazd sześćdziesięciu sanacyjnych profesorów
i docentów szkół w yższych , zw ołany przez p.
ministra Jędrzejewicza. W oficjalnym organie
sanacji cicho i głucho było o tym zjeździe, w i
docznie uznano tam, że niema się czetm chwa
lić. Dopiero gd y enfant’ terrible w ygadał się
z tem w komisji sejmowej, przyniósł „C zas“ popielcow y kilkadziesiąt w ierszy sprawozdania
z o w e go zakonspirowanego zjazdu. Jest to jedyna informacja, jaka o> tym tajemniczym zjeź
dzie do wiadomości publicznej przeniknęła, za
sługuje w ięc na to, b y ją tu pokrótce ośw iet
lać.
Przedew szystkiem wym aga sprostowania
nieprawdziwe twierdzenie p. Szyszki, jakoby
zjazd ten zw ołał p. minister Jędrzejewiez. W
dniu 3 stycznia b. r. zapewnił p. Jędrzejewiez
solennie zjazd rektorów szkół akademickich, że
rząd 1nie zamierza w nlczem ograniczyć auto
nomii uniwersytetów, a gd yb y jakieś zmiany
okazały się potrzebne, to co do ewentualnych
zmian porozumie się z senatami akademickiemł uniwersytetów. Tym czasem tajemniczy
zjazd, odbyty w ubiegłą niedzielę, miał w ła
śnie na celu wystąpić przeciw autonomii uni
w ersytetów . T o też zjazdu nie zw o ły w a ł p.
minister, lecz zw ołała go założona przez p.
Jędrzejew icza organizacja kryjąca się pod
nazwami „Z rą b " i „T o w a rzy s tw o kultury aka
demickiej". N a zw y te oznaczają jaczejki sa
nacyjne, wciskające się pom iędzy profesorów
uniwersytetów. Zjazd tych jaczejek właśnie
odbył się w ubiegłą niedzielę w W arszaw ie.
Aranżerem b ył lw ow ski profesor p. Stan. Za
krzewski, który w życiu swem przeszedł już
przez w iele partyj, a obecnie jest narzędziem
p. Jędrzejewicza. P. minister Jędrzejewiez i k‘s.
wiceminister Żon gołłow icz — jak doniósł
„C z a s " — w zięli osobiście udział w o w ym zjeź
dzie, urządzonym przez p. Zakrzewskiego, a
w ym ierzonym przeciw autonomii 'uniwersyte
tów.
U ch w ały tego zjazdu p rzyto czył „C zas“ w
całości. P ierw sza z uchwalonych rezolucyj oświadczała się za autonomią uniwersytetów.
Że to jest jednak tylk o gołosłow ny frazes,
obliczony jedynie na bałamucenie opinji pu
blicznej, o tem niedwuznacznie św iadczy trze
cia z przyjętych rezolucyj, która opiewa w dosłownem brzmieniu podanem w „C zasie", jak
następuje:
„Zjazd uznaje projekt ustawy o szkołach
akademickich, opracowany przez Tow arzy
stwo kultury akademickiej w© Lwowie, za
punkt wyjścia do dalszej dyskusji w ośrod
kach akademickich i na' zjazdach ogólnych,
powierzając statejj delegacji tę sprawę".
P rzyp a trzm y się zatem zbliska owemu sła
wetnemu projektowi lw ow skiej jaczejki, go 
dzącemu w autonomię uniwersytetów. P rz e 
dew szystkiem w prow adza on zatwierdzenie
wyboru rektora przez ministra ośw iaty, z tem
jeszcze w dodatku, że w yb ra n y rektor ma je ź-
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„Usprawnienie" śruby podatkowej
P. minister skarbu Jan Piłsudski powiedział w
Sejmie, że samymi sekwestratorami nie można
wydobyć od ludzi podatków. Całkiem słusznie,
gdyż okazało się, że mimo intensywnej działal
ności egzekutorskiej zaległości podatkowe urosły
powyżej miijarda zł. Powiedział dalej p. minister
skarbu, że sekwestraterzy — powiedzmy — robią
sobie konkurencję: przychodzi w jednym i tym
samym czasie i celu sekwestrator za podatek pań
stwowy, sekwestrator za podatek samorządowy,
sekwestrator za składkę do kasy chorych itd. —
jeden drugiemu wyrywa z ręki ostatnią podusz
kę czy zabiera ostatnią krowę nieszczęsnego po
datnika. Trzeba więc, powiada p. minister, napraw
nić ściąganie podatków tj. skoncentrować je w je 
dnych rękach.
Tak też się stało. Na wtorkowem posiedzeniu
itada ministrów uchwaliła projekt ustawy o scen
tralizowaniu egzekucji wszelkich podatków i n>a-

leżytoćci w ministerstwie skarbu. Nie można wąt
pić, że większość tę ustawę uchwali i wówczas —
co wówczas? Czy może podatki ud. będą obficiej
wpływać? O tem się nawet nie marzy i chce się
tylko, jak się mówi, zaoszczędzić na kosztach. To
może się stać, ale czy skarb cośkolwiek na tem
zyska, można wątpić. Dopóki żyjemy w przesile
niu, nie pomogą sekwestraterzy tak czy inaczej
usprawnieni, gdyż i najbystrzejszy i najbezwzglę
dniejszy nie w y c iś n ie nic, gdy nic niema.
Panowie układający takie projekty zapominają
o jednej, naszem zdaniem, decydującej'rzeczy,
mianowicie, że lwia część dochodów państwowych
płynie z monopoli i przedsiębiorstw państwowych,
Otóż niema żadnego sekiwestraitora na świecie,
któryby potrafił zmusić ludzi do palenia, do picia
wódki, do jeżdżenia koleją, do pisania listów itd.
— tu wszelkie usprawnienia zawiodą, bo niema na
to egzekutywy.

Niepokój wśród inwalidów
GZY ISTNIEJE PROJEKT PO ZB AW IE N IA ZAO PATR ZE N IA LŻEJ POSZKODOWANYCH?
ZPPS otrzymuje z całego kraju listy i uchwały
różnych kół Związku inwalidów wojennych w
sprawie istniejącego podobno w kołach rządowych
planu pozbawienia zaopatrzenia inwalidów t. zw.
lżej poszkodowanych, a więc takich, którzy utra
cili zdolność do pracy w stosunku poniżej "34 pro
cent.
Zaopatrzenie to wynosi dzisiaj od 18 zł. do 50
zl. miesięcznie. Pozbawienie tych szczupłych kwot
•skazałoby tysiące i tysiące łudzi na nędzę osta
teczną, liczba ogólna zaś takich „lżej poszkodo
wanych" — to około 60 procent wszystkich inwa
lidów wojennych w Polsce.

Wchodzą tu w grę dwa czynniki:
1) obowiązek moralny państwa wobec tych, któ
rzy złożyli ofiarę najboleśniejszą w latach wojny;
2) bezcelowość gospodarcza takiego zarządze
nia ponieważ raptowne załamanie się egzysten
cji mnóstwa łudzi musiałoby pogłębić katastro
fę gospodarczą, a w szczególności zaognić nie
zmiernie klęskę bezrobocia.
Inwalidzi wojenni mają prawo domagać się, by
sprawa została wyjaśniona i nie trwała w stanie
najbardziej denerwującym — mglistych zapowie
dzi i nieokreślonych przypuszczeń.

„Nieznani spraw cy*1 Mowa posła Żuławskiego
UMORZENIE Ś LED ZTW A W SPR AW IE
ZAM ORDOW ANIA HOŁÓWKI?
„Gazeta Warszawska" donosi że śledztwo w
sprawie zamordowania śp. Tadeusiza Hołówki zosiało umorzone i że akta sprawy odesłane zostały
do Warszawy. Sąd samborski prowadzi w tej
chwili dochodzenia w sprawie napadu na ambu
lans pocztowy w Truskawcu. ’

Na środowem posiedzeniu Sejmu, w dyskusji
nad budżetem ministerstwa pracy, wygłosił tow.
poseł Zygmunt Żuławski mowę późnym wieczo
rem, pod koniec posiedzenia. Mowę tę wydruku
jemy w jutrzejszym numerze „Naprzodu".
—ooo—

dzić do ministra i składać mu jakieś, nieokre głym w yraźną uchwałą odciął się od roboty
ślone bliżej, ślubowanie. W y b ó r rektora uni lw ow skiej jaczejki uniwersyteckiej i obecnie
potępił w całości i w szczegółach sławetny
wersytetu ma zatem 'być oddany pod kuratelę.
Dalej wyjmuje ów projekt z pod w ład zy se-' projekt p. Zakrzewskiego.
natu akademickiego młodzież akademicką i od
W racając do konspiracyjnego zjazdu z 7 lu
daje ją pod w ładzę specjalnego urzędnika po
tego, podkreślić trzeba, że prasa rządowa nie
licyjnego, osłabiając tem w p ły w profesorów
ogłosiła spisu uczestników ow ego zjazdu. W i
na młodzież i swobodę senatów w załatwianiu
docznie są tam same nazwiska nieznane w
spraw m łodzieży. P o trzecie w prow adza ów
nauce, n ajw yżej trzeciorzędne, któremi nie
projekt lw ow ski jakąś n ajw yższą radę nauko
można nikomu imponować. W zasadzie nie
wą, złożoną z nominatów ministra, p o w o ływ a  można się dziwić, że na 800 profesorów uni
nych nawet zpoza kół uniwersyteckich. I to
w ersytetów znalazła się pewna, mała zresztą,
w szystko choe uchodzić za nieograniczanie
liczba młodych karierow iczów , o których w ie
autonomii uniw ersytetów !
sanacja, a nie w ie świat naukowy.
Znamienna jest czw arta uchwała wspomnia
Dow iedzieliśm y się z „C zasu", że na ow ym
nego konspiracyjnego zjazdu, która
zjeździe referentem projektu odjęcia autonomii
„wypowiada pogląd, że poza normalnym
uniwersytetom b ył p. Czerny. Ze spisu profe
biegiem 0 0 P*rac prowadzonych przez senaty
sorów uniwersytetu lw ow sk iego dowiadujemy
i rady wydziałowe uczelni akademickich by
się, że to jest tam tejszy romamsta, z bibljołoby wskazane organizowanie zebrań dysku
syjnych",
grafji, naukowej nie można się dow iedzieć o
tym „uczonym ".
oo nie oznacza nic innegoi, jak krecią robotę
Tak ted y dokonywa sanacja „reform y szkol
poza plecyma senatów i fakultetów.
nej" pod egidą pp. Szyszki, Sanojcy i Burdy.
N ie od rzeczy będzie zaznaczyć, że senat
politechniki lw ow sk iej jeszcze w roku ubie
Emil Haecker.
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ciński sekretarz generalny, dr. Alfred Krieger,
skarbnik.
Również omówiono w ogólnych zarysach plan
pracy na przyszłość.

Trzy sanacyjne wielkości „Czasu"
Trzema potężnemi nazwiskami — jak latarnia- .
mi acittylciiowemi — zaświeci! „Czas-* w oczy- o- !
pozycji... Wybrał on z pośród mnogich luminarzy j
sanacyjnych łych trzech: Połczyński — Pieracki '
— Duch i o ich czynach prawi.
Dowiadujemy się więc, że p. Połczyński wiekopomnemi słowy zgromił opozycję: bo ci oponenci
„zachowują się wobec kryzysu tak jak widzowie
na sporlowem widowisku--, a nawet czasem „z ra
dości cieszą się-- (stylistą p. Połczyński nie jest):
„będziecie leżeć--.
Nie wiemy, skąd p. dziedzic pomorski uważa,
że kryzys jest dla lewicy jeno widowiskiem. Jed
nym z najcięższych zarzutów powtarzanych przez
opozycję pod adresem sanacji jest, że cierpi ona
na czczą projoktomanję, że woli z rosnącą wciąż
bezwzględnością niszczyć egzystencję lub wypa
czać charaktery ludzi zależnych, niż skupić colą
swoją uwagę na walce z kryzysem.
P. Połczyński zarziuca opozycji, iż w zacietrze
wieniu nie oszczędza ona jakoby państwa, byle
dopiec czynnikom sanacyjnym. My zaś uważa
my, przeciwnie, że sanacja traktuje resztę, a ra
czej większość społeczeństwa wedle metod okupanckich: nie chce jej dopuszczać ni do głosu, ni
■pozostawić na najskromniejszych nawet placów
kach, otacza ją rojem swoich zauszników i konfi
dentów...
A wróżby? Majowy marsz na Warszawę rozpo
czynał się w okresie, po którym niebawem rozbły
sła dobra konjmnktura. — Ałe z tą dobrą konjunkturą stało się, jak z triumfalnym pochodem

na Kijów,
Zresztą, co będziemy sie. spierali z p. Potczyftskim o sprawy, nie lezące w jego resorcie.
A propois zaś zasług sanacyjnych kolo rolnic
twa, które „Uzas“ za pp. mmistrrmi podkreśla, lo
sLan wsi ilustrujemy dość często. Niedawno na
wet ksi ążęco-r auzi wiłłowsk i „Dziień Polski-- ujął
tragedję wsi w Polsce w opis licytacji zamożne
go niegdyś włościanina z powiatu rówieńskiego.
Który oo sekwestratora powiedział:
*— Ja panie „tużę“ (troskam się) nie z tego.
że mi sprzedajecie Ostatnią krowę, ale „lu/ę"
nad tem, co wy na raz przyszły u mnie weź
miecie, kiedy mi już nic więcej nie pozostało*-.
Wymową p. Pierackiego zajmowaliśmy się już
obszernie, przejdziemy do p. Ducha.
„Czas-- widzi w zastępcy ip. Beliny (a kandyda
cie na następcę) śmiałego obrońcę przeciwko za
kusom, zmierzającym do tego, ażeby Kraków upo
śledzić i ubić Katowicami.
Ale skąd wieje ten wiatr, wrogi Krakowowi?
Chyba dość znaną jest niechęć najwply ootuszych kól sanacyjnych do naszego miasta. I te tyl
ko koła mogą miastu zagrażać.
Do toku rozumowań „Czasu--, atakującego opo
zycję, historja o p. Duchu jest niedobraną zu
pełnie.
Mógł raczej redaktor „Czasu*- „zachwycać się-*
jego pomysłem sejmowym „jednominutowych**
mów.
To jest oryginalny pomysł, w którym się duch
sanacji ujawnił.

322.512 bezrobotnych
Na dzień 6 lutego było w Polsce 322.512 zare
jestrowanych bezrobotnych. W ciągu jednego ty
godnia przybyło nowych 6.730 bezrobotnych. —
Z cyfr tych walać, że fała bezrobocia rośnie i że,
o ile będzie w tym samym stopniu wzrastać, doj■dziumy do daleko wyższej cyfry niż 300.000, którą
ogłoszrmo jako możliwie najwyższą.
W porównaniu z tak giganlycznemi liczbamijtak 6 miljonów bezrobotnych w Niemczech, a bli
sko 3 mil jony w Angłji, nie mówiąc już o jeszcze
wyższej w A ir “ryce, mogłoby się zdawać, że u nas
jeszcze nie jest tak źle. Ale te cyfry są względne,
trzeba je brać w zestawieniu z ogólną liczną ro
botników w danym kraju i wteay okaże się, że
procent n iezatruunio-nych jest u nas wyższy niż
gdzieindziej.
Najgorsze jest jednak to, że nie widać końca
tego rosnącego z tygodnia na tydzień nieszczę
ścia, Wedle praktyki z lat ubiegłych największe
nasilenie bezrobocia panuje mięuzy połową lute
go a potową marca, o ile z powodu przeciągania
się zimy nie trwa dłużej. Obecnie podstawą obli
czenia jest 6 lutego, a więc przeszło tydzień do
połowy tego miesiąca tak, że do potowy statysty
ka będzie miała do czynienia z conajmniej tąsaoną
cyfrą wzrostu, co w pierwszym tygodniu lutego.
A w dodatku nastały mrozy, które zamienią się
w kłęskę dla tych, którzy przy łagodnej zimie
mieli jeszcze pracę, np. przy robolach drogowych
w miastach. Teraz przy zamarzłej na kość ziemi o
kopaniu czy szutrowaniu niema mowy — będzie
nowy materjał do rejestracji a może nawet i lego
nie będzie, o ile ci robotnicy nie nabyli praw do
zasiłku.
A co się robi dla ulżenia tej nędzy masowej,
pozostawiając na boku robotę nad usunięciem
przyczyn? Mamy oo kilka dni komunikaty z dzia
łalności komitetów, z których wynika, że operują
one tak znikomemi środkami, że rzeczywistej po
mocy z nich dawać nie mogą. Nic w tem dziw
nego; ludzie wszystkich stanów i zawodów są tak
wyczerpani, że trudno się zdobyć na dobrowolny
— mniej lub więcej — datek. Już w początkach
tej akcji, w jesieni ub. r. byliśmy sceplycasnie
usposobieni, gdyż znaliśmy położenie lepiej niż ci*
których postawiono bez żadnego przygotowania na
czele różnych komitetów. I nasze obawy spełniły
się, nie mówiąc już o tuzinach skarg, jakie dzień
w dzień otrzymujemy ze strony bezrobotnych na
sposób udzielania pomocy.

S a n a t o r z y p c tm fę d z y s o b ą
PROCES Z ZARZUTU 0 P Ł A T NE INTERW ENCJE POeELSKIE
Pisaliśmy już o procesie dwóch znanych w Po 200 miljonów dolarów dla ministerstwa komuni
znaniu postaci z RB — artysty-malarza, p. Sonkacji, przyczem w charakterze prowizji miał onenwenda i prezesa BB na okręg poznański, mec. Irzymać 2 proc., tj. 4 milj. dolarów. Na szczęście
Jeszkego, będącego zarazem posłem. — P. Sonnen- transakcja ta nie doszła do skutku.
wend zarzucił mu, iż wykorzystuje swoje wpły
Sąd wydał wyrok, fatalny dla p. Jeszkeigo. Uka
wy poselskie dla płatnych inlerwcmcyj, przysła rał p. Soinnenwenda tylko za formalną obrazę i to
nianych togą adwokacką i, że za zabiegi konce niską stosunkowo grzywną 300 zł.
syjne itp. w interesie kilku aptekarzy — pobrał
bpnprarjum około 50.000 zl.
Oskarżony p. S. zeznał na wznowionej rozpra
wie, że wyrok sądu klubowego BB, uznaje tylko
za opinję ęwyrok ów oczyścił był p. Jeszk.go) po
nieważ był wydany na podstawie zeznań jedno
stronnych, tj. po przesłuchaniu tylko posła JeszDnia 9 bm. odbyło się w Warszawie pierwsze
kogo. Oskarżony dodaje, że wyrok powyższy nie po V walnym zjeździć TUR posiedzenie zarządu
jest miarodajny dla niego, gdyż podpisał go tylko głównego TUR.
jeden senator Bogucki. Sen. Bogucki może to uPrezydjum wybrane zostało w następującym
czynił, ponieważ tak samo pojmuje istotę płat składzie: tow. poseł Ignacy Daszyński, prezes, po
nych ińterwencyj poselskich, jak poseł Jeszke. — seł Kazimierz Czapiński I. wiceprezes, dr. Adam
Sen. Bogucki pertraktował w sprawie pożyczki Próchnik II. wiceprezes, senator dr. Stefan Kop-
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------— W ięc pan dzierżawca, że niby obrażony nie
posłuszeństwem, kazał u mnie pierzynę zabrać...
Juści, pierzynę!... Myślał, że dziewka mrozu znieść
nie mogąc, pójdzie za nią do dworu, na tę tam ich
służbę... Ale nie poszła, moiściewy!... Więc się pan
dzierżawca dalej srożąc, przysłał mi tu do cha
łupy żandarma z Kalisza... widzieliście go prze
cie!... Na egzekucję niby, powiada... Już tu siedzi
szósty dzień... żywność mu dawać trzeba i paszę
dla konia, bo juści na koniu se przyjechał... A je
szcze, mówi, egzekutnego po dwa złote za każdy
dzień mam onemu zapłacić!.- 0, Jezu miłosier
ny!.,. Dwa złote za każdy dzień, to policzcie!
Umilkł znowu, jakby przestraszony własnemi
słowami i patrzył na tamtych oczyma okrągłemi,
wytrzeszczonemi niezmiernie. Tarł przylem drga
ją cem i dłońmi chude, rozstawione szeroko kolana.
— Dzisiaj — ozwał się po chwili — przyszło
ich aż sześć... ano, widzieliście przecie!... Leżałem,
bom chory... ale jak mi dziewczyna z krzykiem
wpadła, że idą... pomyślałem, pewnie mnie chcą
siłą brać, do uworu, do pana dzierżawcy!... Więc
zwlokłem się z pościeli... nie poradzisz, ino trza
się kryć przed tymi... Wlazłem do onego dołu kar
toflanego, ałe mnie psiekrwie rychło zwęszyli,
gdzie jestem... żgali kijami, wrzeszczeli, jak na
psa... o, Jezu!.., że leż niema kary nijakiej na ciejniężycieli!—

Utkwione gdzieś, wbrudnej błonie okienka, wy
blakłe ślepia Adamusa patrzały tępo i nieruchomo.
Zwolna zachodzić zaczęły szklistością połyskliwą,
coraz grubiej, coraz obficiej... Aż zwarły się na
gle mrugającemi powiekami, z pod których wy
lały się niespodzianie* jedna po drugiej, nikłe,
zmącone łzy... Spłynęły krzywemi bruzdami po
brudnej, uwalanej gliną twarzy chłopa,
Deczyńscy milczeń ponuro.
Byli zwyczajni takich opowieści o krzywdzie
ludzkiej, nie dającej się zażegnać nijakiem, by
najmocniejszem słowem. Wyrośli w tem — i nie
inaczej widzieli świat, jak właśnie poprzez gry
zący opar tej postokroć pomstowanej krzywdy.
Więc stary długo przemyśłiwał, wzdychając i po
trząsając głową — że to niby Adamus pytał o karę
dla ciemiężycieli — aż znalazł wkońeu rzeczenie
ciężkie i twarde, a trafiające w rzecz samą.
— Dużo nas, chłopów i poddanych... a ich nie
wielu, panów i ciemiężycieli!— Ale, widzi mi się,
my jak te barany w trzodach, zaslrachane zawsze
i błędne------ a oni jako pastuchy, jeden na sto!...
A przecie my nie barany, ino ludzie, jak i oni!—
Ich rząd, przez nich stanowione prawo— dla nich
dobrość i władza, a nam uciemiężenie!-. 1 pokądże to znosić będziemy, kiedy my ano ludzie,
nie barany!— Kiedy nas dużo — ich niewiele!
Nauczyciel spojrzał na ojca z podziwem. Zdu
miał się nad śmiałością i oczywistością słów sta
rego, nieośwjeconcgo chłopa — nad ich prostotą
nadewszystko. On, wychowanek niegdyś powia j
towej szkoły ojców Bernardynów, był w tym wy-

padku mniej pochopny do szerokich, samorodnych
uogólnień... Więc podjął rzecz oględniej i światłej,
możnaby rzec, polilyczniej — jak przystało na
człowieka, wiedzącego to i o w o ------— Cesarz Francuzów dał wolność chłopom
w Polsce— Toż i łaskawy imperator Aleksander
poręczył ją w konstytucji świętej naszego króle
stwa!— Jest więc prawo i władza, do której trzeba
się uskarżać na panów dzierżawców i posiedzicieli, jeśli oni okazują się ciemiężycielami poczci
wego ludu, a gwałcąc ustawy, gnębiąc powinno
ściami pańszczyzny ponad miarę, przepisaną
w inwentarzach i tabelach, do nędzy i ruiny przy
wodzą pracowitego kmiotka!—
— Kaźtnirku miły! •— jęknął Adamus, żałośnie
patrząc na nauczyciela. — Jakże mi skarżyć się
do władzy dalekiej, mając w chałupie pana żan
darma na egzekucji, którego żywić i jeszcze po
dwa złote za każdy dzień opłacić muszę!— Ano
i życia też będąc niepewnym każdej godziny
wskutek złości sług dworskich naszego pana dzier
żawcy!
Tu niespodzianie dziewczyna, pochlipując gło
śno, wstała od progu i nieśmiało podeszła ku ojcu.
— To już chyba pójdę... — rzekła zcicha, jakby
ostatkiem tchu. — Pójdę chyba do dworu... na tę
taiu służbę!— Niechże się ano skończy to utrapie
nie, co przezemnie cierpicie!... To już i żandarma
się Zbędziecie- i tych napaści dworskich- Pójdę
jutro, ojciec!—
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Drugi memorjał
Senatu Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego
W SPRAWIE TYCH POSTANOWIEŃ PROJEKTU USTAWY O USTROJU SZKOLNICTWA, KTÓRE ODNOSZĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO DO SZKÓŁ
AKADEMICKICH
Pidczas bytności rektorów szkól akademickich
u pana ministra W. R. i O. P. w dniu 3 stycznia,
oświadczył pan minister, że projekt ustawy o szko
łach akademickich me zOstame wnieśm y (j0 sej
mu i Senatu bez porozumema s ę z władizaini tych
że szkól co do zmian, jakie są potrzebne w obec
nie obowiązującej ustawie z roku 1921. Z oświad
czenia tego należy wnosić, że ministerstwo stoi w
zasadzie na gruncie potrzeby porozumienia się z
czynnikami akadem.okiemi, Teprezentująoenh w
sprawach szkól wyższych doświadczenie oraz zna
jomość potrzeb nauki i nauczania.
Jednakowoż mimo to, iż ministerstwo w zasa
dzie uznało potrzebę tego rodzaju porozumiewania
się w*sprawach, dotyczących szkól wyższych, nie
dostarczono władzom tych szkól sposobności, aby
wypowiedzialy swe zdanie co do tych ustępów
projektu rządowego ustawy o ustroju szkoln.ctwa
(wniesionego do Sejmu Rzeczypospolitej w dniu 13
stycznia jako druk 451), które odnoszą się do szkól
akademickich i bądź to zmieniają dzisiejszy stan
prawny całkiem wyraźnie, bądź to pośrednio do
tykają warunków, od których zależy nauczanie w
szkołach akademickich. W szczególności nie zapy
tano przed wmee-eniem tego projektu o zdanie ani
senatów szkół akademickich, ani konferencji rek
torów.
Dlatego też szkoły akademickie nie miały moż
ności wypowiedzen.a swych uwag w sprawach,
które przedstawiają się dla tychże szkół jako rze
czy pierwszorzędnej d-ttiosłcśd. Projekt ustawy,
przedłożony Sejmowi, jest w tej chwili przedmio
tem obrad komisji oświatowej Sejmu, odbywają
cych się w bardzo szybkiem tempie. Wobec tego
grozi niebezpieczeństwo, że projekt może być uchwalony bądź to przez komisję Sejmu, bądź na
wet przez .oba ciała ustawodawcze bez uświado
mienia sobie, jakie konsekwencje pociągnęłyby je
go przepisy dla nauczania w wyższych szkołach,
so znaczy bez zrozumienia tego n*ectupieczeristwa,
jakiemu to szkolnictwu wyższemu zagraża, a w
szczególności, jaką jest doniosłość zmian, wprowa
dzonych przez projekt w organizacji szkół w y ż
szych. Szkoły akademickie nie mają już ani moż
ności, ani czasu porozumieć się w tej sprawie ze
sobą i z uwagami swojemi łącznie wystąpić. Dla
tego też senat Uniwersytetu Jagiellońskiego uwa
ża za stosowne wystąpić na własną rękę z memo
riałem oświetlającym ujemne skutki, jakie pewne
postanowienia projektu, odnoszące się bezpośre
dnio do szkól wyższych i zmieniające oibecny śtan
prawny, bęaą musiały wywołać. — Memorjał ten
swój przesyła panu min.strowi,, prosząc o wzięcie
go pod uwagę i o zmodyiikowanie niektórych pun
któw w projekcie ustawy o ustroju szkolnictwa
przed jej ostatecznem uchwaleniem.
Wobec pośpiechu, jakiego cała sprawa wymaga,
jeżeli uwagi senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
mają mieć jakikolwiek skutek, przesyia senat rów 
nocześnie poniższy memorjał ciałom ustawodaw
czym na ręce marszałków Sejmu i Senatu, prosząc
o skierowanie go do odnośnych komisyj, względnie
o zakomunikowanie go Sejmowi i Senatów, gdy
by tymczasem komisje oświatowe ukończyły swo
je prace■Poniższy memorjał zawiera wyłącznie uwagi,
odnoszące się do tych postanowień projektu usta
w y o ustroju szkolnictwa, które bezpośrednio wkra
czają w dziedzinę szkolnictwa wyższego, a więc
co do których należało oczekiwać, iż ministerstwo
zasiągnie opinji szkół akademickich. W osobnym
memorjale przedłoży Senat swoje uwagi nad kwe
stją reform w szkolnictwie średniem, które pośre
dnio tylko — ale nie mniej bardzo doniosłe — do
tykają interesów szkół wyższych, regulując spo
sób kształcenia młodzieży, napływającej potem do
wyższych szkół.

| dwuletnie, po ukończeniu gimnazjum, mają obej
mować wykształcenie ogólne, przygotowanie spoI łeczno-obywatelskie i peaagog.czne, oraz praktyj kę pedagogiczną. Obarczone tak obfitym progra| mem peuagogcznym i praktycznym, n.e dadzą one
poważniejszego wykształcenia ogólnego, któreby
można stawiać na równi z owocami liceum ogólno
kształcącego. Pomijając już, że studia akademic
kie nie wydają s.ę konieczne da *cłu-narek, na
wet „w przedszkolach zorganizowanych na więk
szą miarę" lub „do wypracowywania nowych ro
dzimych metod" (tak uzasadnień,e projektu art.
31—38), zapytać należy, na jakie wydz.ały szkół
akademickich mają być dopuszczane nowe absol' wentki? Kwestją ta nie jest n.gdzie wyjaśniona, a
wobec tego może nastąp.ć uprzywilejowanie ab
solwentek oraz niepożądany napływ tego rodzaju
słuchaczek nie przygotowanych do studjów w
szkodach akademickoh.
2) Absolwentem Uceów pedagogicznych. Dotych
czas absolwenci seminariów nauczyc.elskich tego
prawa nie mieli. P rzy zwiększeniu w myśl projek
tu długości ich studjów o jeden rok (absolwent te
go liceum wogóle o rok diużej będzie się uczył od
absolwenta liceum ogólno-kształcącego) możnaby
nauczycielom szkoły powszechnej przyznać wstęp
do szkól akademickich, ale z wyraźnem zastrzeże
niem np., że tylko do nauk pedagogicznych. Czy >
na inne działy? Zależałoby to od poziomu przed
miotów ogólnie kształcących w liceach pedagogi
cznych; tu nie wystarczy sam ich program (dotąd
nieznany), ale oprzećby się trzeba na obserwacji
dłuższej co do rzeczywistych rezultatów w tym
kierunku3) Absolwentom liceów zawodowych. Niewiado
mo dotąd, jaka będzie rola wykształcenia ogólnego
w tych liceach- Tu w grę wchodzą raczej polite
chniki. ale zainteresowane są. także uniwersytety,
jako mające wydziały rolnicze i studia chemiczne.
4) Os»bOm, które na podstawce egzaminu uzyska
ły z powyższych typów świadectwo, stwierdza
jące kwalifikacje do studjów wyższych (eksterni).
Projekt nie określa, jakich to liceów ukończenie
uprawnia do wstępu do szkół akademickich i na
jakie wydziały, zostaw, ając to. rozporządzeniu mi
nistra. Tu kryje się w !elk!e n ebezp eczeństwo ustawiciznych zmian i niepewności. Minister ‘bowiem,
zależnie od chwilowych czy osobistych poglądów,
może dowolnie rozszerzać i zmieniać podstawę do
puszczenia do studjów akademickich. Projekt za
powiada też dopuszczanie absolwentów liceów i
na te wydziały, dla których dane 1c&um n e sta
nowi dostatecznej podstawy, po zdaniu odpowiednich egzaminów uzupełniających, jakie określi sam
minister. Takie egzamny są i dziś dopuszczalne,
ale unormowane jasno ltrzeba uzupełnić egzamin
dojrzałości w gimnazjum); w przyszłości wobec
braku egzaminu dojrzałości otwiera się droga róż
nym dowolnościom, wyjątkom i sziochwym oJa
poziomu studiiówr udogodnień om.

II. KOLIZJA Z ART. 86 USTAWY O SZKOŁACH
AKADEMICKICH
z dnia 13 lipca 1920 roku
Powyższe postanowienia projektu kryją w sobie
możliwość niebezpieczeństwa, że nastąpi napływ
do szkól akademickich elementów nieprzygotowa
nych lub gorzej przygotowanych, o ile zapowie
dziane rozporządzenie ministra tego rodzaju sze
rokie uprawnienia i.m przyznały (ochrenarek, eksternistów, wychówańców szkól n’e dających ogól
nego wykształcenia). Wszak mówiąc o wydaniu
tej treści rozporządzeń oddano całą tę sprawę w
ręce ministra nawet bez takiego dodatku, jak np.
„po wysłuchaniu odnośnych władz szkolnych". —
Jest to szczegół głęboko niepokojący. Wprawdzie
przed zbytnim napływem takich żywiołów mogą
I.
WSTĘP DO SZKÓŁ AKADEMICKICH
się bronić szkoły wyższe izapomtocą art. 86 obecnej
(KC;Iizja z art. 2 J 85 ustawy o szkołach akad.)
ustawy O' szkołach akademickich, który powiada:
Ustawa o szkołach akadenrckich w art. 2 i 85 „Rada wydz. ma prawo ograniczania liczby przyj
mowanych studentów za zgodą ministerstwa W R
dopuszcza do nich jedynie absolwentów szkół ogólnie kształcących, zaopatrzonych w świadectwo i ,OP“ . I istotnie w wielu wypadkach rady wydz.
z tego swego prawa obecnie korzystają — tam,
dojrzałości. Obecny projekt zmienia owe artykuły,
gdzie fcmak sal i środków naukowych, a także
rozszerzając wybitnie w artykule 51 ilość szkół,
szczupłość sił naukowych czyniłaby iHuzorycznem
których ukończenie bez matury, lecz tylko z świa
dectwem „stwierdzającem kwalifikacje do stwdjów studjum zbyt wielu naraz studentów (np. na w y 
działach medycznych).
wyższych“ , uprawnia do wstępu do szkół w y ż
Projekt obecny zawiera jednak w- artykule koń
szych. Obok absolwentów liceów ogólnoksztalcą- ■
cVch przyznaje projekt te prawa:
cowym (art. 59 punkt 4) bardzo niebezpieczną za
1)
Absolwentkom liceów dla wychowawczyńpowiedź, która może być tłumaczona jako znie
przedszkoli. Licea te, przewidziane w art. 36 jako
sienie" powyższego artykułu 86 ust o szkołach

akad. Czytamy tam mianowicie: „W wypadkach,
w których przewidziano wydanie rozporządzeń
przez ministra W. R, i O, P. — przepisy dotych
czasowe zachowają moc obowiązującą w charak
terze rozporządzeń do czasu zastąpienia ich n o
wemi rozporządzeniami". W ten sposób rozporządszenbaani byłotoy odtąd wolno znosić posta
nowienia ustaw, jakie num.stierstwo uzna za koli
dujące z dzisiejszym projektem ust. o ustroju
szkoin.; a więc także i art. 86 ust. o szkołach a~
kademickich mógiby być każdej chwili uchylony.
W tak 'daleko idąoeim pełnomocnictwie dia mini
stra, stanowiącem prawdziwy wyjątek od ogólno
przyjętych zasad techniki prawnej, kryje się n-eb£!zp.©ez©ństwo dla szkół wyższych 1 dla normal
nego spokojnego rozwoju kultury całego społe
czeństwa. Jeśli to niebezpieczeństwo ma być .usu
nięte, to należałoby przyjąć zasadę, że kwestją
uprawnień absolwentów (poza absolwentami li
ceów ogólno- kształcących) do studiowania w sizko
łach wyższych nie będzie przedmiotem dowolnych
i zmiennych rozporządzeń, ale zostanie uregulo
wania jaisno i na stale w drodze ustawowej. W gra
niach tak ustalonych zasad byioby najtrafniejszem, aby sakoiy akad. miały prawo ustalania
norm (które ministrowi przedstawią do zatwier
dzenia), a w ach obrębie wydziały powinny mieć
woiiną rękę. Pnzy bardzo rozmaitej i niewspół' miernej kwalifikacji kandydatów, pochodzących z
różnego typu liceów, po ukończeniu w nich różne
go typu wydziałów, a zgłaszających się na w y 
działy uniwersyteckie trzeba będzie poprostu in
dywidualnie rozpatrywać kwalifikacje poszczegól
nych kandydatów, a w wiciu wypadkach nieuchironnemi okażą siię egzamina wstępne.
10. STUDJUM OBYWATELSTWA, SPRAWNOś a FIZYCZNEJ I OBRONY TECHNICZNEJ
A r t 52 projektu zapowiada organizację niezna
nego dotąd w szkołach akademickich studjum „dla
studentów szkół wyższych" (a więc wszystkich?
zapewne i studentek) w zakresie 1) obrony tech
nicznej Państwa, 2) nauki obywatelstwa, 3) spraw
ności fizycznej. W motywach położony jest nacisk
nie na obronę Państwa ani na sprawność fizyczną,
ale na naukę obywatelstwa. Co ma być jej treścią
nie określono. Tylko z przytoczeń wzorów ob
cych (zwłaszcza Niemiec, Włoch i Rosji Sowiec
kiej) dowiadujemy się, że tu chodzi o naukę o te
raźniejszości i o zagranicy, względnie: o naukę w
•zakresie wiadomości politycznych i że: „często
kroć nie będą cne miały charakteru ścisłych nauk“.
Organizacja tych studjów należeć będzie bezpo
średnio do ministra j według a rt 52 „będzie two
rzona bądź przy szkołach wyższych, bądź oddziełnue, na zasadach, jakie ustała rozporządzenie mi
nistra".
Zapowiedzi są zbyt ogólnikowe, aby się w nich
z caią pewnością orientować. Jeśli chodzi o w y 
chowanie fizyczne, to zdaniem fachowców Uniw.
JagiielL organizacja jego rozciągająca się na ty
siące młodzieży akademickiej, byłaby .pożądana,
ale wymaga ogromnych sum (urządzenia, sale, in
struktorzy); niepodobna również projektować kur
sów określonych krótkim terminem, ale należałoby
pracę rozłożyć na mniej więcej dwa lata. aby
przez odpowiednie ćwiczenia w pewnych termi
nach podnosić sprawność fizyczną młodzieży.
„Wiadomości związane z obroną techniczną Pań
stwa“ otrzymuje znaczna część młodzieży męskiej
podczas służby wojskowej, dla reszty niewiado
mo, coby w grę wchodzić mogło (np. obrona prze
ciwgazowa?), ale i toby jakoś złączyć można z w y
chowaniem fizycznem. Przy dostarczeniu środków
mogłyby szkoły akademickie w swym obrębie
podołać tym zadaniom.
Co do nauki obywatełstwa, jeżeli chodzi o wy
kłady prawa politycznego, konstytucji, t zw. nauki
o Polsce współczesnej, to wszystko to, co mieści
się w ramach nauki I obiektywnego przedstawie
nia, dać mogą młodzieży szkoły akademickie le
piej, niż jakiekolwiek inne studia. W łonie uniwer
sytetu nieraz rozważano sposoby kształcenia obo
wiązkowego młodzieży w tym kierunku. Wydzia
ły prawnicze posiadają w tej dziedzinie najbar
dziej powołanych profesorów. Jeśli chodzi o w y 
twarzanie ogólnej atmosfery przywiązania do Pań
stwa, to działalność szkół akademickich 'jest tym
duchem przesiąknięta i w chwilach krytycznych
dla Państwa młodzież tych szkół składała dosta
teczne dowody patrjotyzmiu \ poświęcenia. Niepo-
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dobita przypuścić, aby jakiekolwiek poza uniwer
sytetem zorganizowane studja mogiy przynieść owoctiiejsize rezultaty, raczej gro-zi obawa, że przy
niosą skutki niepożądane i nieobliczalną reakcję.
Zwłaszcza gdyiby to studjum maio służyć jakim
kolwiek doraźnym celom. R e sądzimy, aby w pol
skich szkołach akademickich celowe byty metody,
jakiemu odbywa s;ę cytowane w „uzasadnieniu pro
jektu" „przystosowanie szkól wyższych do po
trzeb państwowych we Włoszech i w Rosji". Nie
można też w tym punkcie zapominać o wysokim
w szkołach akademickich procencie młodzieży
przynależnej do mniejszości narodowych.
Z powyższych przyczyn jesteśmy zdania:
1) że to wszystko, czego Państwo wymagać mo
że od młodzteży szkól akademickich w zakresie
poruszonym w art. 52, może być zaspokojone w
obrębi© organizacji studjów uniwersyteckich,
2) że jednak w tym celu treść art. 52 powhimiaiby
być sprecyzowaną, by nie pozostawić pola domy
słom i dowolnym interpretacjom,
3) że powierzenie kierownic twa tego rodzaju
„studjum" władzom uniwersyteckim jest najlepszą
gwarancją, iż będzie ono prowadzone obiektywnie
w dccii u potrzeb Państwa, a wyjęcie go z pod
władz uniwersyteckich może wywołać do nich
lńechęć i niepożądaną reakcję wśród mtodztoży.
IV. S PR A W A KURSÓW PEDAGOGICZNYCH
Jeżeli art. 52 odnoszący się do całej młodzieży
szkół akademickich me zapowiada jeszcze całkiem
wyraźnie przymusu stworzenia studjum „obywa
telstwa", to przymus taki wprowadza wyraźnie
art. 44 p. 1 i 4 dla studentów wydziału Jiłozołicznego, którzy przygotowują się 'na nauczycieli
szkól średnich, dodając do dotychczasowej kwali
fikacji naukowej i pedagogicznej trzecią: przy goto w a nie spoleczno-oby watełskie, które się odbyć
może bądź na studjum wyżej omówionem, bądź
na kursach pedagogicznych. Kursa pedagogiczne,
przewidziane jako co najmniej roczne dla przy
szłych nauczycieli szkół średnich, istniejące już w
trzech uniwersytetach, działają naogół celowo i
wzorowo, w programie kursów pedagogicznych
Uniwersytetu Jag.eilońskiego już znajduje się w y 
kształcenie społeczne d obywatelskie przez w y
kłady socjologii i prawa, co może być zorganizo
wane jeszcze bardziej systematycznie, rozszerzo
ne i pogłębione. Umieszczenie kursów pedagogicz
nych poza szkołami wyższemj grozi obniżeniem
ich poziomu naukowego, co mogłoby pociągnąć za
sobą niebezpieczny dla pedagogów zalew irazeologji 1 blagi.
*
*
*
Omówione powyżej postanowienia zmieniają lufo
mogą zmienić bardzo zasadniczo przepisy dotych
czas obowiązujące ustawy o szkołach akademic
kich. Zmiany takie nietylko powiększą ilościowo,
a pogorszą jakościowo materjaj młodzieży, jaki
szkoły akademickie otrzymują do ditlazego kształ
cenia, ałe także ograniczą wpływ czyinmków aka
demickich na ich kształcenie.
Z liceów o g ó1no- kształcących, do których pra
widłowego ukończenia nie trzeba będzie odtąd osobnego egzaminu dojrzałości, ale także z innych
typów szkół średnich będzie płynąć młodzież je
szcze bardziej masowo nćźli dzisiaj do szkół w y ż
szych. Absolwenci, którzy n:e otrzymają świadec
twa uprawniającego do szkoły wyższej, będą się
starali zdać egzamin dla eksternów, czemu nie bę
dzie się można po tylu fatach studjów dziwić. Śre
dnie szkoły, nie kształcące ogólnie, będą zawsze,
biorąc rzecz w przecięciu, łatwiejsze od ogólnokształcącyoji, to też tem korytem płynąć będzie
również do szkół wyższych dość pokaźna ilość
młodzieży intelłektualnie słabszej, o ile drogą roz
porządzeń ministra nabędzie do tego prawa.
Z tych powodów senat akademicki UiTwersyte» tu Jagiellońskiego zajmuj© wobec projektu stano
wisko pełne obawy 1 musi wyrazić żal, że przed
zaprojektowaniem tak doniosłych przepisów, nie
porozumiano się z władzami szkół akademickich,
nie zasiagnięto ich zdania, nie rozważono ich ar
gumentów, a temsamem nie i'czon0 się zupełnie
z ch doświadczeniem pedagogOznem. To nieoglądanie się na zdanie szkół akademickich stoi zre
sztą w sprzeczności z całym dolychcizasowym, a
przez wszystkie dotychczasowe rządy przyjętym,
sposobem załatwiania spraw szkół wyższych;
wszak zawsze dotąd szukało nfiństerstwo oświa
ty porozumienia z władzami szkół akademickich,
gdy chodziło o jakiekolwiek sprawy dotyczące ustroju. Tym razem tego nie uczyniono, pomimo, że
pan minister W. R. i O- P., jak na początku za
znaczono, uzna)} w dniu 3 stycznia w zasadzie .po
trzebę, aby ministerstwo korzystało w sprawach
tychże szkół z pomocy i współpracy wladiz szkol
nych akademickich.
Ponieważ zdaniem senatu Uniwersytetu Jagiel
lońskiego projekt o ustroju szkolnictwa w tvch
punktach, w, których się do szkół akademickich
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odnosi, przynosi dla rozwoju tych szkół duże nie
bezpieczeństwo, przeto senat Uniwersytetu Ja
giellońskiego zwraca się do pana ministra oraz do
Wysokiego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej z
prośbą o rozważenie zawartych w mniejszym me
moriale uwag j o zmodyfikowanie, póki jeszcze
czas, tych postanowień projektu, które mogą od
bić się ujemnie na dalszym rozwoju nauczania w
szkołach wyższych.
tXX»QOOOCXXXXXXXXXX?OOOOOOOOOCXX30000t.

TOW ARZYSZKI!
TOW ARZYSZE!
OKRĘGOWY KOMITET ROBOTNICZY PPS
KRAKÓW — MIASTO
odbędzie

pełne zebranie
wraz z kierownikami organizacyj dzielnicowych
w Domu Robotni ozy m w sali TUR (uh Dunajew
skiego 5 lii p.) w niedzielę 14 bm. o godz. 4 popoł.
Referenci: tow. posłowie Golkosz i Żuławski.
OOOQOtXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX»

Pnctfhid gospodarce
BILANS HANDLOWY ZA STYCZEŃ
W e ć !’"g iy n .„. azowych obliczań g fó "n-go urzę
du statystycznego przywieziono w styczniu do
Polski towary wartości 00,467.000 zł., wywieziono
za 93,316.000 zł. tek, że czynne saldo handlu zagraniozmegw za styczeń wynosi 12,654-000 zł.
SP a -W ,.* IJKl>ViDACJI S A U N W BOCHNI
lita m ./i Pofaoe swoją historię. Poważne tńebezpk.-zerstw*'/ zagrażało salinom 'bocheńskim wsku
tek jcuwały Rady ministrów z 1 sierpnia 1930 r.
polecającej kkwr&ację saln tych do końca r. 1931,
jednak na skutek interwencji Izby przemysłowohandlowej w Krakowie ministerstwo przemysłu i
banału spowodowało we wrześniu 1930 r. częścio
wą reasumpcję tej uchwały, przesuwającą termin
zamknięcia saln do końca roku 1933.
Tymczasem odbudowa urządzeń, zniszczonych
w lipcui 1930 r. przez pożar salin, została na całej
linji podjęta i saliny bocheńskie przystąpiły do
normalnej pracy.
Jednak wyniki osiągnięte w salinach bocheń
skich, szczególnie w dziedzinie obniżenia kosztów
produkcji, skłoniły cale obywatelstwo bocheńskie
do poczynienia kroków celem uwolnienia się na
stale od groźby zamknięcia salin, przewidzianej do
końca roku 1933. W zrozumieniu ważności d-la ży
da gospodarczego województwa krakowskiego
dalszego istnienia salin bocheńskich, Izba przemy
słowo-handlowa w Krakowie rozpisała w grudniu
1931 r. ankietę do najwybitniejszych znawców nie
tylko kopalnictwa solnego, ale też | polityki solnej,
w sprawie zamknięcia saln bocheńskich. Do wzię
cia udziału w ankiecie zostali zaproszeni pp. dr.
inż. Witold Budryk, profesor Akademii górniczej,
dr. inż. Jułjan Czaplińska, s t radca górniczy, dr.
W alery Goetel, profesor Akademii górniczej, toż.
Stanisław Skoczylas, rektor Akademii górniczej,
inż. Edward Windakiewiicz, em. naczelnik wyższe
go urzędu górniczego1
, oraz inż, Feliks Zalewski,
profesor Akademii górniczej.
Cefem przeprowadzenia dyskusji 'nad zebranemi
materiałami i ustalenia końcowych wniosków, od
była się w Izbie przemysłowo-handlowej w ponie
działek 8 lutego w obecności przybyłego- specjal
nie z Warszawy dyrektora monopolu solnego p.
W. Choroszewskiego konferencja, w której oprócz
wymienionych wyżej członków ankiety, wzięli
również udział p. inspektor pracy Fr. Czarnecki,
naczelnik urzędu górniczego p. Wasyliszyn, dy
rektor salin bocheńskich p. inż. J. Paschek, oraz
przedstawiciele .tamtejszego obywatelstwa pp.
burmistrz miasta Bochni Han, radca Izby Szyrnanowieiz i dr. Gótttogeif otraz prezydium Izby,
Zebranie zagaił prezes Izby p. Epstein. 'refero
wał dyrektor inż. Mianowski. W dyskusji, jaka ssę
wywiązała nad referatem, zabierali glos dyrektor
monopolu solnego p. Ghoroszewski, którego prze
mówienie cechowało życzliwe ustosunkowanie sdę
do salin bocheńskich, o*raz wszyscy obecni.
Wtoońcu uchwalono następującą rezolucję, która
wraz iz zebranymi materiałami przedłożoną będzie
rządowi: „Ankieta zebrana w Izbie przemysłowohandlowej w Krakowie w dniu 8 lutego 1932 r. nie
może po wszechstronnem zbadaniu dopatrzeć się
realnych korzyści d!Ia skarbu państwa w ewentuałnem zlikwidowaniu salin 'bocheńskich. Dlatego
też ankieta, uwzględińając osiągnięte przez zarząd
kopalni nawet wprost prymitywne ml środkami w y
ni-ki w ostatnim roku. stwierdza, że PO dokończe
niu 'nwestyeyj. nawet przy utrzymaniu obecnego
(rok administracyjny iPM
przydziału sfoli,
koszta produkcji winny ujeę dalszej poważnej 0 ' i
ee, a przy zrealizowaniu przez władzę itionOpsJp'
w e chociażby w części postulatów, zawartych w

ankiecie solnej, zwołanej w dniu 20 kwietnia 192?
r. przez ministra Kwiatkowskiego, jak i wskazań,
zawartych w ank.ecie Izby przemysłowo-handlo
wej w Krakowie z dnia 8 lutego 1932, saliny bo
cheńskie staną słę jednem z najproduktywrtiejsizyoh przedsiębiorstw państwowych."

HB0N1 HA
TUR
WYKŁADY TUR
D«m Robotniczy w Podgórzu (ul. Smolki) w pią
tek 12 bm. o godz. 7 wiecz. tow. dr, Feliks Gross:
„U początków społeczeństwa j rodziny".
U kolejarzy (ZZK, ul Warszawska 15) w sobotę
13 bm. o godz. 7 wiecz. odczyt tow. dra R. Szum
skiego pt. „Światła i cienie rządów koalicyjnych",
Łobzów w sobotę 13 bm. o godz. 7 wiecz, tow.
Mieczysław Drobner; „Jak powstał świat?;"
TEATR TUR
W niedzielę 14 ban. wystawia teatr TUR
‘Do
mu Robotniczym przy uj. Dunajewskiego 5 trage% Ernesta Tetera pt-: „TLnkeroan". Jestto sztuka
z życia proletariatu. Dzięki starannemu technicz
nemu | artystycznemu opracowaniu stanie się pre
miera „łlłnkemanna" jednem z najciekawszych
przedstawień. W sztuce biorą udział wszyscy
członkowie teatru TUR z tow. Patyną, Loewutem*
Januiszową i Sikorzauką na czele. Prelekcję wy
głosi tow. dr. B. Drobner.
W antraktach koncert orkiestry otrg. mł. TUR,
Początek punktualni© o godz. 6 wieczór. Ceny
miejsc zwyczajne.
KINO MUZEUM DLA TUR
W niedzielę 14 bm. o godz. 7 wieczór najpopufauniejisze kino Muzeum wyświetla dla TUR mo
numentalny dramat w 12 aktach p. t :
„NAPOLEON BONAPARTE".
Wspaniały te.n film przedstawia życie Napoleo
na z okresu jego młodości Ponadto dodatek i we
soła komedja. Wszystkie miejscd numerowane.
Ceny: I miejsce 1 zł., II miejsce 80 gr„ III miej
sce 40 gr. Bilety wcześniej do nabycia w sekre
tariacie '1UR przy ul. Dunajewskiego 5, a w dzień
przedstawiania od 3 popoL w Mnie Muzeum przy
uh Smoleńsk 9.
- O O f l -

W IS Ł A POD KRAKOW EM ZAM ARZŁA. Z po
wodu kilkudniowych, osLrycb mrozów, Wisła pod
Krakowem na całej szerokości pokryła się lodem.
Wczoraj rano Umiomelr wskazywał — 18 C. Oko
ło południa przy słonecznej pogodzie nastąpiło
nieznaczne ocieplenie, a wieczorem mróz zaczął
przybierać na sile. Lekarze pogotowia ratunkowe
go opatrzyli wczoraj szereg osób z odmrożonemr
uszami i rękami. Zaianaczyć należy, że od Sando
mierza do Jdoetka zamarzła Wisła już przed trze
ma dniami.
KO M ITET POMOCY OFIAROM PR ZE S ILE 
N IA GOSPODARCZEGO, Na wczorajszem posie
dzeniu krakowskiego komitetu pomocy pod prze
wodnictwem prezesa gminy dra, Rafała Laiulaua
złożono sprawozdania z działalności komitetu. —
W styczniu br. wydano 2056 deputatów żywno
ściowych. zaś wsparć pieniężnych udzielono okrą
gło 3.000 zł. Dla dorosłych wydano ohjadów 9126,
a dla dzieci szkolnych bez różnicy wyznania 16
tysięcy cfojadów. W dyskusji stwierdzono jedno
myślnie dodatnie wyniki pracy komitetu i ulgę,
jaką ta akoja przynosi ludności cierpiącej nędzę.
Komitet uchwalił intensywnie akcję tę nadał pro
wadzić.
ZAMACH SAMOBÓJCZY. Dnia U bm. o godz.
4-tej, patrolujący posterunkowy na dworcu towa
rowym znalazł leżącą Hetkównę Marję, lat 20, słu
żącą u kasjera na dworcu towarowym w Krako
wie, która w zamiarze samobójczym wyskoczyła
z okna I p. na bruk. Wezwane pogotowie ratun
kowe przewłoko ją do szpitala św. Łazarza, —
Stwierdzono ogólne potłuczenia i odmrożenie nóg
skutkiem dłuższego pozostawania na mrozie. Po
wód samobójstwa na razie nieustalony.
W YK O LE JE N IE SIĘ LO KO M O TYW Y. Dnia
10 bm. na lorze obok mostu warszawskiego Wy
skoczyła z szyn lokomotywa pociągu towarowego
w czasie przeiaczania — wskutek czego pociąg po
spieszny ck> Warszawy odjechał z opóźnieniem
o 25 m, a do Katowic o 90 minut. Wypadku w
ludziach nie było.
ZASŁABNIĘCIE N Ą ULICY. Dnia 10 bm. przed
południem, Zwoliński, łat 21, student Akademji
Gćrnięzgj, sam.- Nowowiejską 26, z niewiadomej
przyczyny upadł pa chodnik w Alei Mickiewi
cza i strapił prżytoumość. Węzwapo pogotowie ra
tunków® prźowiozło go de szpitala św. hmeemLekarz stwierdził wstrząs mózgu.
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POTRĄCONY PRZE Z TRAM W AJ. Dnia 10 hm.
® godz. 18.30 Józef Fuss, zam. w Eienczycach, ja 
dą© ulicą Lwowską wozem plaltormowyin, nała
dowanym mąką — w chwili gdy skręca! w ulicę
Krakusa został potrącony prz-iz tramwaj linji 6,
Prowadzony przez motorowego Niezgodę, wskutek
czego Fuss spadł z wozu, doznając ogólnego po
duczenia ciała. Również jeden koń został skale
czony.
RO W E R ZYSTA NAJECHANY PRZEZ AU TO 
MOBIL. Michał Piwowarczyk, kierowca taksówki
•V. 121, jadąc ulicą Basztową, wskutek nieuwagi
najechał u wylotu ul. Szpitalnej na Władysława
SolLyka, lat 18, robotnika, jadącego na rowerze,
wskutek czego Sołtyk upadł na bruk i doznał ogól
nego potłuczenia ciała. Rower został uszkodzony.
Unia 10 bm. o godz. 12 w nocy powstał pożar
podręcznego magazynu drzewnego oraz pracowni
stolarskiej i kowalskiej na stacji kolejowej Kra
ków—Grzegórzki własność PKP. Pożar powstał
wskutek pozostawienia ognia przez robotnika w
praw w ni kowalskiej. Spłonęła część magazynu.
Szkoda około 600 złotych. Ogień zagrażał innym
zabudowaniom drewnianym i składowi węgla.
Wezwana straż pożarna ogień zlokalizowała. Z po
wodu zamarznięcia hydrantów wodociągowych,
wodę brano z podwórza rzeźni miejskiej.
POŻARY. Unia 10 bm. o godz. 7 wieczór w real
ności Marji Dworak, przy ul. Felicjanek 10 po
wstał pożar na strychu, wskutek nieostrożnego ob
chodzenia się z ogniem przez Stanisława Perso
na, którumu wypadła z ręki świeca, od której za
paliła się słoma a następnie wisząca bielizna i
wiązania dachowe. Straż pożarna ogień ugasiła.
Szkoda narazie nie ustalona.
Wczoraj wieczorem wezwano straż pożarną do
Woli Uuchackiej, gdzie wybuchł pożar w domu
Fr. Frasika. Spłonął dach i powała. Straż ogień
opanowała.
ZGUBIONO 940 ZŁ. Sturm Małka, zam. w Cięż
kowicach, zgubiła w tramwaju linji Nr. 1 kwotę
940 zł., które miała ukryte w śniegowcu, na no
dze.
—ooo —

T c A lr t Y i K O N C E R T Y
Z TEATRU MIEJSKIEGO IM. J. SŁOWACKIEGO.
Dziś na przedstawieniu po cenach zniżonych pełna dra
matycznego napięcia komedia szpiegowska „X-3d“ z p,
Jaroszewską w głównej roli kobiecej, Aktualno-satyryczna- komedia współczesna Br. Wioawera poprostu —
truteń"' ukaże się następny raz w niedzielę na przedsta
wieniu popoludniowem, po cenach zniżonych, — Jutro
wchodzi na afisz rzadkie zjawisko w repertuarach tea
trów polskich: jedno z arcydzieł tragedii greckiej, Eu
rypidesa „liigenja w Auiidzie". Założeniem wystawie
nia tego utworu było, by wiekuistą ogólno Judzka treść
dramatu podać współczesnemu widzowi w formie jaknajoardziej przystępnej i efektownej. Poza drobiazgowo
analjtycznem opracowaniem tekstu przyczyni się do
tego w wysokim stopniu przepiękna ilustracja muzycz
na, -złożona z fragmentów nigdzie prawie niegrj wanej
opery Krzysztofa Wiłlibaida Giucka n-a ten sam temat,
jednego z najszlachetniejszych tworów muzyki klasycz
nej. Wyjątki z tego dzieła służyć będą jako ilustracja
scen mimicznych, oraz jako podkład do melodeklarnacji.
Odtworzy je powiększony zespół orkiestry teatralnej.
Akcja podzielona jest na trzy akty, które przez ograni
czanie scen chóralnych niemal do minimum, dadzą wi
dowisko zwarte i szybko się rozwijające, W próbach
J. Szaniawskiego „Fortepian4*.
OPERETKA W BAGATlLL Dziś w piątek o godzinie
8*30 wieczorem premjera operetki Straussa „Czar walea‘* w wykonaniu zespołu operetkowego, w składzie 45
osób z Mankiewiczówną, Dębowskitn, Szczawińskim.
Redo, Hordom i innymi. Bilety do nabycia w kasie tea
tru Bagatela od godziny 10 ,do 2 i od 4 do 8‘30.
VASA PRIHODA, fenomenalny skrzypek-wirtuoz, któ
ry dzięki wyjątkowemu talentowi, niesłychanej technice,
bajecznej muzykalności i poezji, płynącej z pod jego pal
ców zdobył sobie całą Europę i Amerykę, wystąpj z je
dynym koncertem w sobotę 13 bm. w Starym Teatrze.
KO.NCl RT NA OUMPJADę NARCIARSKA. Stara
niem polskiego Związku narciarskiego 1 sekcji narciar
skiej kolejowego przysposobienia wojskowego odbędzie
się pod protektoratem ministra komunikacji Inżyniera
Alfonsa Kiihna koncert we czwartek 18 bieżącego mie
siąca w Starym Teatrze. Organizatorom udało się uprosić do łaskawego wzięcia udziału znakomitą śpie
waczkę Adę Sari oraz wybitnych artystów pp.: Tadeu
sza Szymonowicza, Stefana Romanowskiego i dyr. Bo
lesława Wallek-Walewski-ego.

O D C ZYT Y ł ZEBRAN IA
„NOWA SZKOŁA I ROZBROJENIE DUCHOWE4'. —

Staraniem akademickiego Związku pacyfistów prof. dr.
Henryk Rowid, dyr. państwowego Pedagogium, wygłos]
odczyt Pód powyższym tytułem dziś, tj, w piątek 0 go
dzinie 1 wieczorem w sali 66 Coli. Novum. Odczyt ten
ze względu na niezwykle aktualny temat jak i na pSobe
Prelegenta wzbudził duże zainteresowanie.
ODCZYT: „OŚWIETLENIE SKLEPÓW, WYSTAW,
MIESZKAŃ i BIUR" wygłoszony zostanie staraniem elektrowni miejskiej przez prelegenta ze Stowarzyszenia
organizacji gospodarki śwetjnej w poń'edz'e}ek 15 bm.
o godzinie 19*30 w Towarzystwie tęchniczn.ęm (ul. Stra
szewskiego 2SV Odczyt ilustrowany będzie przeźrocza
mi- Wstęp wolny.

o

W obec zam iarów i gołocenia W awelu
Pomieszczony w numerze wtorkowym „Naprzo
du44 rewelacyjny artykuł, odsłaniający okryty do
tąd tajemnicą zamiar wywiezienia zagranicę z aprobaią władz najcenniejszych obrazów wawel
skich wywołał w calem mieście oiorzymi© wraże
nie. Treść jego stała się tematem ożywionych roz
mów j komentarzy, wywołując powszechny głos
protestu przeciw pozbawieniu Wawelu darów ofiarowanych mu przed 6-em łaty. Mimo trzaska
jącego mrozu podążyły na Wawel liczb© grupy ©sób, aby na miejscu stwierdzić stan rzeczy. Wiele
osób miało aparaty fotograficzne, aby przynaj
mniej na płycie utnkalić postać skazanych na
w yw óz dzieł sztuki, oraz moment pakowania ich
do skrzyń przez kustosza dr,a Stanisława SwterzaZaleskiego. Spotkał fch jedoak zawód, zarząd zam
ku bowiem wydał surowy zakaz fotografowaniia
i zamknął dostęp do sal I. pięiira, gdzie są zgro
madzone obrazy odebrane przez hn Piinińskiego.
„IKC“ po zbadaniu sprawy potwierdził nasze
relacije, pocieszając się jedynie, iż obrazy są je
szcze na miejscu i niema dotąd pozwoleń na w y 
w óz ich z kraju.
P r o t Szyszko.iBohusz odbyt szereg ważnych
•roizmów telefonicznycli z ministerstwem W . R. i
O. P. i innemi władzami warszawsikiem z wywikierii narazie nieznanym.
Jak już pokrótce wczoraj donieśliśmy, sprawa
przedstawia się o wiele groźniej, niż podaliśmy
we w torek. Oto bowiem zniknie z Wawelu prócz
najlepszych płócien starych mistrzów cały zbiór
pierwszorzędnych obrazów starych mistrzów an
gielskich, iedyna tego rodzaju kolekcja w Polsce
' izaiiczew. wogóle najkompletniejsza poza Anglją.
Zoiór en był pomieszczony w komnatach pani
paezyoentówej Mościckiej na I. p., głównie w
oset v rS’,ej sali przy schodach poselskich z© zna
nym napisem „Nihil sine causa44. Razem w yw ie
zionych będzie 49 najlepszych obrazów, czyli piiąta część ogółu zborów! Pu ócz kolekcji nowszego
malarstwa polskiego pozostaną na Wawelu z ob
cych szkól rzeczy małej wartości i wybiórki. Tym
sposobem przepada galeria błyszcząca dotąd ta
kiemi nazwiskami jak Peeuigitno, Rafael, Signordli,
Lippi, Fra Angdico, Mainardi, Riberą. Francesco,
Guardi, Tiepolo, Barendt van Oetey, Gerard
Davłd, Velasfluez, Gonzales -C oques, Gneiuze, Boucher. DSrk Hals, Rambraindt, Ostade, Jan Steein,
Brouver, Wouworman, Caspar, Netseher, Tenrórs,
Honthorst, z Anglików opuszczają Wawel w szy
scy, Gausbcirough, Romney, Reynolds i wie
lu Innych najgłośniejszych.
ZEBRANIE MIŁOŚNIKÓW JEŻYKA POLSKIEGO, po
łączone z odczytem prof. St. Zatheya „O stosunkach
wyrazów4*, odbędzie się w niedzielę 14 bm. o godzinie
11 w saJi seminarium języka polskiego (ul. Gołębia 20).
NOWE KURSY JEŻYKÓW OBCYCH W POLSKIEJ
YMCA. Pod kierownictwem pierwszorzędnych sił fa
chowych rozpoczną się dnia 15 lutego (w razie odpo
wiedniej liczby zgłoszeń) nowe kursy języka angielskie
go, francuskiego i niemieckiego dla pań i panów. Infor
macje i wpisy w sekretariacie polskiej YMCA, ul. Kro
woderska 8, tel. 124-36 codziennie od godziny 9 do 10
wieczorem.
— ooo —

1 Pulsio
AR E SZTO W A N IE 17 CZŁONKÓW ZJAZDU
KOMuNlST. „ClłLUiW KlEJ PRZYSZŁOŚCI44 W
TARNO W IE. Z końeem roku ubiegłego w woje
wództwie krakowskiem utworzona została .spół
dzielnia pod nazwą „Chłopska Książka*4, dla sprze
dąży dzieł popularno-naukowych, broszur i w y
dawnictw beletrystycznych. Spółtezielnia ta przy
stąpiła następnie do wydawania pasma pt. „Chłop
ska Przyszłość44, o tendencjach komunistycznych.
Założycielem pisma był taktycznie Józef Berek,
b. poseł i niegdyś członek stronnictwa chłopskie
go, w skład zaś komitetu redakcyjnego wchodzili
komuniści. W dalszym ciągu zaczęto organizować
grupy pod nazwą „Kół Chłopskiej Przyszłości44 o
charakterze politycznym, które rozwijały działal
ność komunistyczną w województwie krakowskiem i w sąsiednich -województwach. Tworzeni©
tych kół było kontynuacją akcji, zlikwidowanej
swego czasu przez władze organizacji Zjednocze
nia lewicy chłopskiej „Samopomoc*4. Chłopska
Przyszłość miała być 'przybudówką legalną komu
nistycznej partji Polski. Na dzień 2 lutego „Chłop
ska Przyszłość4* zwołała zjazd delegatów do T ar
nowa. Policja mając już odpowiednie materjały
obciążające, wkroczyła w czasie zjazdu do holełu
„Aistoria4* w Tarnowie i dokonała aresztowania
17 osób, delegatów zjazdu. Przytrzymani zostali:
Wł. Szlema, nauczyciel, Br. Kruszyna i Józef Kru
szyna, rolnicy, Józef Berek, rolnik, b. poseł, Józef
Trziaiskoś, red. edp. „Chłopskiej Przyszłości", Adolf
Starzec,‘student WSH, Andrzej Rozborski. robot-

Z fachowych kół antykwairskich informują nas,
iż na rynku zagranicznym dużą rolę odgrywa pro
weniencja obrazu. Dotyczy to zwłaszcza rynków
Angljj i Ameryki, gdzie snobizmowi kolekcjoneirów wybitnie schlebia fakt, iż dany obiekt pocho
dzą z historycznego miejsca. Tem samem obrazy
br. Pinlńskiego przez fakt kilkuletniego pobytu na
Wawelu zyskały bardzo^ na' wartości w oczach
pośredników i nabywców zagranicznych. Będą o■ne niewątpliwie reklamowane jako pochodzące
„z zamku królów polskich na Wawelu44 — mniej
sza o to, jak tam długo pozostawały- Znaczy to
chyba coś więcej, niż „obrazy z galerii br. PjnMskiego44. Takich gateryj jest dziś masę na sprze
daż. Ałe 'królewskich — oo innego. Dopomoże w
tem zresztą fakt, iż przeznaczone do wywozu
obrazy były już dawno wciągnięte cb inwentarza
Zbiorów wawelskich, opatrzone odnośnenń nume
rami i pieczątkami z napisem „Zbiory państwowe
na Wawelu44.
*
*
*
Równocześnie jeden z profesorów Uniw. Jag*elL
z” -:rócił uwagę na okołiezność nie wyzyskania
n: -żr wości ratunku galerii przez odnośne czynni
ki. Skoro br. PSniński jako powód odbioru klejno
tów swej galerii podaje zły stan swoich majątków
— w takim razie zdaniem naszego interlokutora
rząd winien mu przyjść z pomocą w Irtny sposób,
np. przez ułgf podatkowe, 'kredyt długoterminowy
lub Ł p. — a nie dopuścić do odbioru raz ofiaro
wanych obrazów j nie dozwolić na ich w yw óz za
granicę, co zresztą, jak wiadomo, jest surowo
wzbronione ustawami.
*
*
*
JPodająe powyższe wiadomości zwracamy uwa
gę, iż dopóki obrazy wawelskie nie przekroczą
granicy Polski, nie jest zapóźno z ratunkiem! Niie■chaj władze rozważą sprawę wszechstronnie przed
wydaniem 'ostatecznych decyzyj. Niech szeroka
opinia społeczeństwa, której drogim jest Wawel
i jego przeszłość, podniesie potężny protest prze
ciw odarciu jego dostojnych morów! Należy ocze
kiwać, że apel nasz znljdzie zrozumienie i od
dźwięk u tych czynników, ia zwłaszcza wśród kół
intelektualnych i artystycznych m. Krakowa. T o 
warzystwa przyjsęiół Wawelu, Towarzystwa mi
łośników historii i zabytków Krakowa, oraz sze
rokich sfeir tak aktywnych na naszym gruncie w
ostatnich czasach artysto w-p lastyków.
Rzucamy hasło: Ratujmy Wawel przed zakusa
mi zubożenia jego skarbów sztuki!
Powtarzamy — jeszcze nie jest zapóźno!
nik, Stan, Głowacki, roib., Br- Kobach, rolnik, Fr.
Ziaja, rołriik, Jap Gac, rolnik, Jan Kor dcl, Fr.
Wójcik, rolnik, Fr. Wilk, rolnik, St. Błoch, rolnik,
J. Walaszka i Wł. Stój, rolnik. Wśród przytrzy
manych znajdują się jednostki znane z działal
ności w t. zw. „PPS lewicy". Jak głosi policja, na
zjeździe tarnowskim zamierzano wyłonić krajowe
kierownictwo organizacji pod nazwą „Zjednocze
nia chłopsko-robotniezego Przyszłość,4, które mia
ło być parawanem dla komunistycznej agitacji
na wsi.
ŚLEDZTW O W SPR AW IĘ MORDU W BRZUGHOWIGACH w najbliższym czasie zostanie aamknięte i akta przekazane zostaną do dyspozycji
prokuratorji, która zajmuje się wygotowaniem ak
tu oskarżenia. Wobec, ogromu malerjału opraco
wanie aktu oskarżenia będzie wymagało dłuższe
go okresu czasu. Możliwem jest, że proces Gorgonowej odbędzie się przed marcową kadencją przy
sięgłych. Gorgonową już podpisała pełnomocnic
twa} adw. drowi Akscrowi, który podjął się jej
0,JUSlŁOW ANE MORDERSTWO STUDENTA
GIMNAZJALNEGO. W Kołomyi usiłował popeł
nić morderstwo abiturjent gimo. Karol Kuszyk.
O godz. 8 wieczorem na ul. Mickiewicza, strzelił
z rewolweru do 19-łetniej Anny Jaremczuk, po
czem oddał strzał do sknie, raniąc się ciężko w
prawą skroń. Kula zraniła Jarcmczukównę w le
wą łopatkę. Przyczyną zamachu zawód miłosny.
N IE Z W Y K Ł E AFE R Y LE KARZA. W maju r.
ub. przyjechał do Lodzi z Radomin młody lekarzwenorołcg dr. Maurycy vel Mieczysław Siar ker,
który zamieszkał przy ul. Piotrkowiskiej 84. Nie
mając praktyki i widocznie też chęci do pracy, obrał sobie innego rodzaju „zajęcie". Oto w ciągu
roku zaręczył się '6-krotnie, pobierając za każdym
razem zaliczki na posag. M. in, nabrał jako „przy
szłych teściów44 dwóch lekarzy i czterech kupców,
łącznie na 5.000 dolarów; Pozatem, jak wychodzi
obecnie na jaw, sfałszował weksle, dyskontują© je.
Pieniądze 'wydawaj na hulanki w Warszawie,
gdzię posiadaj utrzymańkę. Gdy wpłynęło do urzę
du śledczego doniesienie dr. Siarkę? zdołał ulot"
nić się.
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Minister oświaty Jgdrzejewicz
przeciw Uniw. Jagieł!.
(Telefonem od korespondenta „Naprzodu")
Warszawa, 11 lutegoNa dzisiejszem posiedzeniu senackiej komisji skar
bowo-hudżetowej minister oświaty p. Jędrze jew.cz
poruszył sprawę ustroju szkolnego, zarzucając opozycji, że ze sprawy ustroju szkolnego chce zro
bić odskocznię dla celów czysto politycznych. Mi
nister oświadczył:
— W szczególności muszę omówić rzecz, która
w dniach ostatnich stała s.ę przedmiotem powsze
chnego zainteresowania. Myślę tu o dwóch memo
riałach senatu Uniwersytetu JagieJlońsk-ego, skie
rowanych do mnie, a także do- obu Izb Ustawodaw
czych. Odrazu chcę stwierdzić, że niezależnie od
treści i formy obu opracowań uważam za wysoce
niewskazaną i niebezpieczną drogę bezpośrednie
go ingerowania na terenie parlamentarnym ze stro
ny jakiegokolwiek ciał urzędowego, wyraźnie pod
porządkowanego czynnikom rządowym. — Całe
szkoln.ctwo jest dziedziną, za którą minister pono
si całkowitą parlamentarną i konstytucyjną odpo
wiedzialność. wobec czego tylko on na terenie Izb
Ustawodawczych może być jej reprezentantem. —
Niebezpieczną, gdyż byłoby to próbą uczynienia z
parlamentu jakiegoś rozjemcy czy arbitra w spra
wach podległych całkowicie kompetencji ministra,
a przez to sprowadzałoby czynnik ustawodawczy
do roli nieprzewidzianej przez konstytucję.
Nie chcę przez to powiedzieć, że profesorowie
nie mają prawa zwracania się do Sejmu lub Senatu
w charakterze prywatnych obywateli, gdyż prawo
to przysługuje im niewątpliwie. Chcę tylko kate
gorycznie zwrócić uwagę, że Senat uniwersytetu,
niezapytany przez nikogo, nie jest w żadnym razie
powołany do opiniowania na forum externum pro
jektów ustaw wbrew stanowiska ministra, które
mu podlega. Caia ta sprawa staje się tembardziej
przykra, gdy wnikniemy w formę enuncjacji, o któ
rej mówię. Forma ta bowiem dać mogła i dala po
wód do posądzeń, że wysokie to ciało naukowe
dało się wciągnąć do walki politycznej, a nie po
trzebuję chyba dowodzić, że byłaby to dla Senatu
wysoce niewłaściwa rola.
1
Nie można też nie zwrócić uwagi na fakt, że te
go rodzaju posądzenia nie podnoszą autorytetu
władz akademickich. Autorytet ten i tak już został
narażony w czasie ostatnich rozruchów młodzieży.
Tembardziej zaliczałoby mi -na tern, aby niewłaści
wość wystąpienia, wzajemne wewnętrzne ciał akademiicki-ah zaidraMienfa doprowadzające niekie
dy — jak się dowiaduję — do niczem nieumotywowanych zakazów uczestniczenia w dysktlsjach nie
wątpliwie ogól profesorów obchodzących, nie na
rażały Senatów akademickich na możliwość ata
ków publicznych, które w interesie ani Senatów,
ani ministerstwa fcżeć nie mogą, łatwo natomiast
mogą na szwank narazić powagę naszych najwyż
szych uczelni.
*
*
*

W dniu dzisiejszym (czwartek) zbiera się w War
szaw e konferencja rektorów, która zajmie stano
wisko wobec projektu ustawy o ustroju szkolnic
twa, jako jedyne uprawnione ciało do reprezento
wania w dej doniosłej sprawie opinji szkół w y ż
szych".
Poza tem przypominamy, że już onegdaj „Czas"
wyjaśnił, iż ów „zakaz", który tak potępia P- J§"
dirzejewicz, był prośbą, z jaką przed rokiem zwró
cił się senat Uniwersytetu Jagiellońskiego do pro-

DALSZE FABRYKOW ANIE USTAW Y
O SZKOLNICTWIE
Warszawa, 11 lutego (tej. wiasny „Naprzodu").
Na dzisiejszem posiedzeniu sejmowej komisji oświatowej toczyła się dyskusja na-d działem szkół
średnich ogólnokształcących. Wszystkie istotne po
prawki, zgłoszone przez przedstawicielu opozycji,;
zostały przez większość rządową odrzucone.

Zniesienie i i IV klasy na kolejach
\Telefonem od korespondenta

Naprzoau")
VVi'rc ,awat U lutego-.
Na cDzfśiejszem posiedzeń"! „e,irackiej- komisji
skarbowo-budżetowej minister komunikacji Kukn

oświadczy ły że I 8IV klasa w pociągach osobowy©,
zostanie zniesiona. Pierwsza klasa pozostawiona
będzie tylko.na szlakach pociągów międzytnarodowyciu
■

Przeciw zniesieniu 5 powiatów w woj. krakowskiem
(Telefonem od korespondenta „Naprzodu").
Warszawa, 11 lutego.
Na dzisiejszem -postedzenllu sejmowej komisja ad
ministracyjnej obradowano nad wnioskiem klubu
narodowego o wstrzymanie wykonania rozporzą
dzenia rządu co do zniesienia 20 powiatów, mię-

dizy innemi 5 powiatów w woj. kralkowskiem: w
Wieliczce, Grybowie, Pilźnće, Makowlie -i Oświęci
miu.
Wszystkie wnioski zostały przez większość zło
żoną z posłów BB odrzucone. Zgłoszone one zostały jako wotum mniejszości.

Konferencja rozbrojeniowa

Genewa, 11 lutego. Na dzisiejszem posiedzeniu
konferencji rozbrojeniowej pierwszy zabrał głos
bcig-jMti minister spraw zagranicznych
HiMAiSS.
Podkreślił on na wstępie, że rola Belgji na kon
ferencji rozbrojeniowej jest podwójna: — pragnie
współpracować nad porozum.en.em międzynaiodowem w sprawie ograniczenia lub obniżenia zbro
jeń, równocześnie zaś pragnie czuwać nad bezpie
czeństwem swego Kirauu. ocig-jama wp.awuz.e spe
cjalnie w pakcie reńskim zagwarantowane bezpie
czeństwo, wie jednak, że każay kdnfkkt pce,ąga
za sobą powikłania natury poitycznej, gospodar
czej i społecznej, zdolne wystawić Beigję na n-ebezpieczeństwo. Belgia pragnie zatrzy mać broń po"
trzebną do obrony w razie napadu, popiera jed
nak w całej rozciągłości projekt zakazu używania
ciężkiej broni zaczepnej i prowadzenia wojny che
miczno bakte-rjologiczno-j, domaga się ochrony lud
ności cywilnej i utworzenia międzynarodowej ko
misji kontrolnej, w dziedzinie zbrojeń. Belgia po
piera projekt francuski w całej rozciągłości. Belgja
była już wielokrotnie widownią wielkich wojen.
Obowiązkiem jej jest zapobiec powtórzeniu się po
dobnych katastrof i dlatego zmuszona jest fortyfikować swoje granice. Ważną rzeczą jest kwesja
bezpieczeństwa, która ściśle zwązana jest z kwe
stią rozbrojenia. Jest to- dla Belgji, jako dla kraju
specjalnie eksponowanego, rzeczą pierwszorzęd
„CZAS“ W ODPOWIEDZI P. MINISTROWI
nego znaczenia. Niestety — stwierdza Hymans —
JĘDRZEJEWICZOW1
Belgja nie posiada dostatecznego bezpieczeństwa.
Uprzedzając mowę p. Jędrzejewicza,-— pisze
Obniżenie zbrojeń sprowadz.-łoby pewne odpręże
„Czas‘‘ o memoriałach senatu Uniwersytetu Ja
nie i uspokojenie, ale nie można zapominać, że roz
giellońskiego :
brojenie materialne Idzie w parze z rozbrojeniem
„Zarówno w komisjach senatu, jak i. na samem
morąlnem. Organizacja pokoju nie jest dziełem
posiedzeniu senatu (a tak samo w treści obu me
wyłącznie politycznem i prawniczem, lecz w wiel
moriałów) motywy polityczne nie grały żadnej ro
kiej mierze psychołogicznem. — Wreszcie zwrócił
li. Oba memo-rjały natchnięte są wyłącznie troską Hymans uwagę na niezwykły objaw. W chwili,
o bardzo ujemne skutki na polu szkolnictwa, ja
gdy głosi się potrzebę organizacji pokoju politycz
kie by musiały ssę zjawOć, gdyby do projektu rzą
nego, organizuje się wojnę gospodarczą.
dowego nie wprowadzono zmian. Wszelkie insy
Drugi zkolei zabrał głos sowiecki komisarz spr.
nuacje, jakoby senat Uniwersytetu Jagiellońskiego
zagranicznych
kierował się w tej sprawie względami polityczneLITW IN O W :
mi, są w najostrzejszej sprzeczności z prawdą i
Rosja sowiecka nie stawia alternatywy: wszyst
dziwić się należy, jeśli je jeden z posłów podniósł,
ko lub nic. Zdaniem jej nie osiągnie sie celu przez
a warszawski organ konserwatywny nieopatrznie
nieznaczne obniżenie zbrojeń lub zmniejszenie bu
taką insynuację za nim powtórzył. Dodać wreszcie
dżetów wojskowych, lecz wyłącznie przez stwo
należy, że uchwały senatu Uniwersytetu Jagielloń
rzenie środków wykluczających wojną. Ani istnie
skiego zapadły jednomyślnie, pomimo,, że ‘w skład
jące traktaty, ani ograniczenie zbrojeń nie zapo
senatu wchodzą ludzie o różnych przekonaniach
biegną wojnie. Formuła delegacji sowieckiej brzmi:
politycznych.
bezpieczeństwo przecłw wojnie.
Omawiając projekt francuski, Litwinow oświad
czył, że projekt ten jest jedynie skonkretyzowa
niem protokołu genewskiego, którym bezskutecz
nie zajmowała się Liga Narodów przez lat 7. Opie
—o—
rać się dalej na nim oznaczałoby odsunąć kweetję
W YR O K W PROCESIE O KOMUNIZM
rozbrojenia na szereg a może dziesiątki lat. Go się
W dniu wczorajszym zapadł wyrok w -procesje
tyczy armji międzynarodowej, o czem mówi pro
jekt francuski, to kto ręczy, że przy istnieniu egoi
o komunizm, toczącym się przed sądem przysię
głych przeciw Eliaszowi i Jakóbowi Horowitzom
zmu narodowego armja ta nie byłaby użyta w in
teresie tego lub innego państwa?
oraz Mojżeszowi WiesenfeIdowi j Haimowi Redleinowi. W wyniku rozprawy, na podstawie w er
Dalej zauważa Litwinow, że po-zostawia na boku
kwestję, czy Rosja sowiecka m°że bezpieczeństwo
dyktu jawy przysięgłych sąd uwolnij od winy i
kary Eliasza Horowitza, zaś wszystkich pozosta 1 swoje i część swej armii powforzyć organizacji
łych skazał każdego na ł rok ciężkiego więzienia. 1 międzynar°dowej, której większość składa się z

Z SALI SADOWEJ

leserów, by wystąpieniami publicznemi na własną
rękę nie otwierali orogl do -nadwątlenCia autonomji
uniwersytetów. Przypominamy również, że w ubiegłym roku rektorem Uniwersytetu Jagiellońskie
go był prof- Załęski, członek BB, który uczestni
czył w zeszłorocznym zjeździe „Zrębu", zwołanym
przez p. Jędrzejewicza do Warszawy,
$
*
«

jej jawnych wrogów. W obecnych stosunkach ro
botnicy i chłopi sowieccy byliby raczej skłonni do
uwierzenia, że ta międzynarofoiwa armja utwo
rzona zństała przeć*w Rosji sow^ckiej.
Jedyną drogą, wiodącą do organizacji pokoju j
bezpieczeństwa wszystkich narodów jest zalecany
przez delegację sowiecką projekt zup-łticgo roz
brojenia powszechnego. Projekt rozbrojen-a po
wszechnego korzystnie odróżnia się od wszystkich
innych planów przez swoją prostotę, łatwe wyko
nanie i łatwą możliwość kontroli.
Nie po to jednak przyjechała delegacja sowiec
ka do Genewy, aby powtarzać swoje dawne pro
pozycje rozbrojeniowe lub stawiać konferencję wo
bec alternatywy: zupełne rozbrojenie lub nie. Pra
gnie ona współpracować nad każdym projektem.
Projekt konwencji rozbrojeniowej, opracowany
przez przygotowawczą komisję rozbrojeniową, u~
waża delegacja sowiecka za niedostateczny i bę
dzie popierała swój pian, który uważa jednak za
pierwszy etap na drodze do rozbrojenia. Rosja so
wiecka podtrzymuje swoje żądania w sprawie za
kazu uzbrojenia czysto agresywnego, iak wagonów
pancernych, ciężkiej dalekonośnej artylerii, okrę
tów wojennych ponad 10 tysięcy ton, okrętów dla
samolotów, wojskowych statków powietrznych*
ciężkich samolotów bombowych, dalej zakazu uży
wania gazów trujących i bakteryj, oraz przyrzą
dów wzniecających ogień. Dalej Rosja sowiecka
domaga się dla siebie równego bezpieczeństwa. —
Znajduje się ona w sytuacji o wiele groźniejszej
od innych państwa, gdyż od czternastu lat ustawi
cznie atakowana jest i oczerniana w sposób nie
słychany. Mowę zakończył Litwinow zapowiedzią
wniesienia projektu uchwały w sprawie zupełnego
rozbrojenia wszystkich państw.
Następny zk-olei mówca, szwedzki minister spr.
zagranicznych
VAN RAMEL
stwierdza, że w ostatnich czasach daje się zau
ważyć znaczny wzrost wydatków na lotnictwo we
wszystkich prawie państwach, uważając to za ob
jaw niepokojący. Mówca wypowiada się za pro
jektem francuskim i ze specjalnem uznaniem pod
kreśla zawartą w nim myśl wyposażenia Ligi na
rodów faktyczną władzą wykonawczą. Aby to
mogło być zrealizowane, musi nastąpić w yrów 
nanie zbrojeń między poszczególnemi państwami,
oraz polityczne zbliżenie między państwami g.ównemi. Ważne jest również uregulowanie kwestii
reparacyjnej i długów wojennych. Projekt konwen
cji rozbrojeniowej uważa van Ramel za niewystar
czający-

Ostra zima we Włoszech
Rzym, 11 lutego. W e Włoszech północnych sza
leje gwałtowna śnieżyca, która powoduje wielkie
trudności w komunikacji lądowej i morskiej. —
Także w Trieście i Rjece sroży się burza śnieżna,
wskutek czego pociągi przybywają bardzo spóźdfone. Żegluga przybrzeżna została uaierucho
mioma.
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Cisza przed burze t pod Szanghajem
Pory i, 11 lutego. Od wczoraj wieczora panuje
pod Szanghajem zupełny spokój. Sądzą, że jest to
ciszą przed burzą i że w przeciągu 48 godzin pod
jęty zostanie przez Japończyków atak generalny
Chapei i fortyfikacje Wusung. Japończycy ścią
•gają znaczne posiłki. W drodze do Szanghaju
•znajdują się dwie dywizje wojsk japońskich lak,
że siły japońskie będą wynosiły przynajmniej 30
tysięcy łudzi.
Paryż. 11 lutego. W obliczu oczekiwanej ofensy
wy wojsk japońskich na Chapei, dzięki inicjaty
wie kierownika kolegjum św. Franciszka Ksa
werego w Szanghaju, misjonarza francuskiego Jac

ffuLnot zawarte zostało miedzy wojskami chiń
skiemu a japońskiemu 4-godzinne zawieszenie
broni celem ewakuacji kobiet i dzieci. Uciekinie
rzy będą ulokowani w koncesji międzynarodowej.
Londyn, 11 lutego. Samolot japoński zrzucił dziś
na terytorjum koncesji międzynarodowej w Szan
ghaju dwie bomby, które wyrządziły większe szko
dy i zabiły 5 oraz zraniły 18 Chińczyków. Ame
rykański konsul generalny złożył u konsula ja
pońskiego energiczny prolesl przeciw naruszeniu
praw eksterytorialnych koncesji międzynarodo
wej.
— O OO —

Minister pracy o pp. Kolkiewiczu i Czumie

(Telefonew od korespondenta Naprzodu")
Warszawa, 11 lutego.
Na ćtzLSfletjswem posiedzeń,u Sejmu w dyssusji
nad budżetem ministerstwa pracy minister gen.
Hubicki polemizował z wczcra jszem przemówie
niem tow. posła Żuławskiego, który na jaskrawych
Przykładach zilustrował opłakany wynik rządów
sanacyjnych w zakresie pracy i opieki społecznej.
Polemika ta w zasadzie znaczną część przytoczo
nych przez tow. Żuławskiego potwierdziła. Mię
•dzy innemi minister oświadczył, że winni nadużyć
będą lub są pociągnięci do odpowiedzialności są
dowej. Inne fakta minister próbował zbagatsełlzoyfcć, oświadczając między innemu że jeszcze
przed wytoczeniem przez p. Kolkiewicza procesu
„Naprzodowi** kazał podniesione zarzuty zbadać,
ale gdy teraz sprawa jest w apelacji, nie może zło
żyć ostatecznych oświadczeń. Komisja przez miBistra wyznaczona nie zakończyła jeszcze swych
Prac, ale dotąd większość zarzutów (a więc nie
wszystkie, przyp. red-) okazała się nieprawdziwą.
Minister podaje dalej, że Czujna już n-e jest ko
misarzem nigdzie i wogóle nie pracuje już w Ka
sach chorych. W czasie wzmianki o Czumie przy
szło do wymiany słów między t«w. posłem Roge
rem a ministrem Hubickim, gdy p. minister użył
zwrotu, że „dla mnie nazwisko Czumy jest takiesame, jak Rogera lub każde inne“ .
Tow. poseł Reger: Bardzo to sobie wypraszam!
Minister: Ja nie mam zamiaru obrazić p. posła,
nie wiem. kto jest Czuma.
Tow. pości Reger: Złodziej, szubrawiec i ban
dyta.
Marszałek przywołuje posła Regera do porząd
ku.
Tow. poseł Reger: Z bandytą nie dam się po
równywać!

TAJEMNICZA ZAPOWIEDŹ USTAW Y
O UBEZPIECZENIU NA STAROŚĆ
Tajemniczo brzmi cała zapowiedź ministra Hu
bickiego w sprawie ubezpieczenia na starość. Mi
nister ośwładczyi: „Muszę stwierdź ć, że przygo
towuje się ustawa o ubezpieczeniu na starość, ale
pod znakiem kontroli wszystkich świadczeń spo
łecznych, realności tych świadczeń, żeby nie robić
krzywdy światu pracującemu, ale także nie robić
krzywdy państwu j nie stworzyć takich ustaw,
•które państwo kiedyś drogo będzie musiało pła
c ić " Bliżej istoty tej ustawy minister nie określił.
•Przystąpiono do budżetu
MIN. ROBÓT PUBLICZNYCH.
Pos. Gwiżdż (BB) omawia sprawy południo
wych połaci województwa krakowskiego, w szcze
gólności sprawę podniesienia przemysłu turystyęz
nego.
Do budżetu

MIN. KOMUNIKACJI
pos. Rzóska (BB) powtórzył swój referat z ko
misji; poczem po referacie pos. Wagnera (BB) o
budżecie rent i- emerytur przystąpiono do budżetu
M INISTERSTW A SKARBU.
Poseł Holyriski (BB) oświadczył, że doprowa
dzeń e gotówki do rolnictwa jest zagadnieniem trudnem, bo kapitałów nie posiadamy, a rynek zagraniczny jest zamrożony. Mówca stoi na stamw.sku
obrony wielkiego przemysłu i kartel1, a w zakoń
czeniu domaga się zmiany atanowska w e b e
Gdańska, którego poptyka odblja s ę B ek«TOyUtfl»
Ba dochodach skarbu państwa.
Poseł Piechulec (ChD) stwierdza, że m’msterst''vo skarbu nie os ągnie spodziewanego dochodu
2 Górnego Śląska. Wypowiada przypuszczenie, że
^ tyka dumping°wa w dziedzinę węglowej mus’
*~e załamać, i znów k;lkadz’es'ąt tys ęcy ludzi znaj*
n s'9 na bruku.
t Póset Rudziński (BB) mówj o połciżeniu rolnic
z a i stwierdza, że wpływ y z monopolu spirytu
sowego zmiń-ejszaia się z 470 miłOBÓw M 270 piijonów. aie j {a ęyfra
jęst całkowicie realna,
Poseł Rybarski (klub nar-) oświadcza, że w dyskusu nad budżetem, ministerstwa skarbu bardzo

mało mówi się o ■ skarbie. Nic w tem dziwnego, bo
trudno mówić •
ś co jest nieuchwytne.
Następnie zabra głos tow. poseł Zaremba. —•
Oświadcza on, że trzy czwarte wszystkich podat
ków, są podatkami pośradkm1, śc ąga-nemi z lud
ności, pracującej, a zaledwie 25 procent p„datków
płaca klasy posiadające.
Posiedzenie trwa.
*
*
*
NO W Y PODATEK -

NA DROŻDŻE

Warszawa. 11 lutego (tel. wiasny „Naprzodu").
Do laski marszaikowśkiietj wpłyną! projekt usta
w y o zmianie rozporządizona prezydenta Rzplitej
o monopolu spirytusowym. Projekt przewiduje, że
drożdże prasowane, wyrabiane w kraju lub spro
wadzane z zagranicy, podlegają podatkowi spo
żywczemu w wysokości 1*50 zŁ od kilograma.
Z tytułu tego nowego podatku nałożonego na kon
sumentów rząd oczekuje dochodu około 4 miliony
zł. rocznie.

RWifl.it#SO

IIII6RAPIY
PROTEST NIEMIEC W SPR AW IE K ŁAJPED Y
Genewa, 11 lutego. Sekretarz stanu von Bulów
wręczył dziś generalnemu sekretarzowi L igi Na
rodów nową notę rządu niemieckiego w sprawie
dalszych wydarzeń w Kłajpedzie, domagając się
natychmiastowego zwołania Rady Ligi w tej spra
wie.
HITLERO W CY PRZECIW HINDENBURGOWI
Berlin, 11 lutego. Organ hitlerowców „Der Augriff" przynosi dziś artykuł dra Goebbelsa, w któ
rym przywódca berlińskich hitlerowców zajmuje
się kwestją wyboru prezydenta Rzeszy z punktu
widzenia hitlerowców. Goebbels oświadcza, że w
sprawie kandydatury Hindenburga chodzi metyle
0 nazwisko Hindanourga, lecz raczej o politykę,
jaką za poradą kanclerza Bruninga pokrywa
swoim autorytetem. Ta właśnie polityka musi na
żądanie opozycji narodowej być usunięta i w spra
wie tej szkoda czasu na dalszą debatę. Nie będzie
można tej zmiany dokonać z Hindenbnrgdem,
wówczas zwróci się piartja hitlerowska przeciw
niemu, chyba, że Hindentourg zdecyduje się ustą
pić z pola walki. Go do wyboru przyszłego prezy
denta niema dwóch «zdaii: będzie nim len, kogo
wybierze opozycja narodowa. Przedtem będzie je 
dnak potrzebna gwarancja, że osoba ta będzie nie
tylko prezydentem, lecz faktycznym kierownikiem
Rzeszy,

MUSSOLINI U PAPIEŻA
Rzym, 11 lutego. Dziś przedpołudniem Mussoli
ni przybył wraz z otoczeniem do Watykanu i zo
stał przyjęty przez papieża na aiudjencji, która
trwała godzinę. Rozmowa prowadzona była w
czfery oczy, w bibljotece prywatnej papieża, po
czem Mussolini złożył wizytę sekretarzowi stanu
kardynałowi Paoelliumu. W izyta Mussoliniego w
Watykanie miała charakter oficjalnej wizyty pań
stwowej. Gwardja papieska oddawała Mussolkuemu honory, jakie przysługują wyłącznie głowom
państwa. Z przebiegu audjencji był Mussolini
bardzo zadowolony. Otoczeniu swTemu oświadczy},
że byłą to bardzo piękna chwila.
Kardynał Pacelli rewizytował dziś Mussolinie
go w pałacu Yenezia, W izyta trwała 15 minut.

—o —
W YK R Y C IE JASKINI GRY W W AR SZAW IE .
W nocy z poniedziałku na wtorek władze bezpie
czeństwa odkryły wytwornie urządzoną spelunkę
gry w mieszkaniu znanego kupca warszawskiego
Józefa. Meiznerą, przy ul. Marszałkowskiej. W oAM ERYKA CHCE PUŚCIĆ SW E ZŁOTO
gromnym salonie pięknie umeblowanym zastano 1
16 osób grającj’ch w ruletę. Wejście policji wy
W RUCH
wołało niesłychaną panikę. Gracze kryli się pod
Nowy Jork, U lutego. Dzienniki donoszą, że mię
stoły, otomany i do szaf. Przedstawiciele konii- dzy prezydentem Hooverem a przywódcami kon
sarjalu rządu skonfiskowali duże sumy w dola gresu amerykańskiego osiągnięte zostało porozu
rach, funtach szlerlingów i złotych na sumę kilku mienie w sprawie upłynnienia wolnego złota Fetysięcy. Rewizja ujawniła skrytki do przechowy deral Reserve Banku w wysokości miljarda do
wania rulety, kari i salonów do gry. Znaleziono larów i upłynnienia zamrożonych kapitałów ban
specjalnie ukryte aparaty telefoniczne i aparat kowych przez dopuszczenie do dyskonta w Fededźwiękowy, ostrzegający przed policją. Wszyst ral Reserve Banku papierów handlowych. Odpo
kich graczy aresztowano, jak również właścicieli wiedni projekt ustawy ma być przedłożony kon
mieszkania i dwóch krupierów,
gresowi w następnym tygodniu. Plan ten stoi w
W llO L D HED1NGER, inżynier, b. prezes Ra związku z kampanją rządową przeciw bezproduk
dy miejtskiej w Poznaniu i b. senator z listy en tywnemu gromadzeniu pieniędzy i ma na celu udeckiej, zmarł w nocy z 9 na 10 bm.
ruchomienie leżącego obecnie w schowkach ka
W Y B R Y K I ANTYSEM ICKIE W W IL N IE . Od pitału w wysokości około miljarda 300 miljonów.
dwóch dni daje się zaobserwować wzmożenie agi
OLIMPJADA
tacji za bojkotem, prowadzonej przez pewien od
Nowy Jork. U lutego. Na zawodach łyżwiar
łam młodzieży akademickiej. Podczas kolportowa
nia ulotek na ulicach miały miejsce starcia mię skich dla pań w Lake Placid sąd komkursowy
dzy studentami a przechodniami żydami. Zajścia przyznał zvyycięslwo i tytuł mistrzyni świata Nor
te wynikły przy zbiegu ulicy Zawalnej i Prostej weżce Sonji Henje, dotychczasowej mistrzyni
oraz na ul. Wielkiej. W wielu wypadkach inter- świata w jeżdzie sztucznej. Drugie miejsce przy
znano Fritzi Burger (Auslrja).
wenjowala policja.

n m O R IS A IY R A
UKŁUCIA
Mimo szalejącego kryzysu, we wszystkich ele
ganckich lokalach stolicy wiszystkie stoliki są za
jęte... przez komorników.
*

. *

*

Zdaniem opinji publicznej, ludność dzieli się
w obecnej chwili w Polsce na dwie grupy: Pierw
si — to ludzie porządni, drudzy — prorżądni...
*
*
i£*
Ministrowi P. i H., generałowi Zarzyckiemu,
przedłożono statystykę krajów, eksportujących ty
toń. Minister, skonstatowawszy, że Polska nie fi
guruje w tym spisie, zaopatrzył go nr.pisem, żą
dającym w. farmie kategorycznej, aby mu podano
ilość tytoniu ekspa-lowan.igo z Polski. (Polska,
ze wzgl-dów klimatycznych, produkuje tylko ma
chorkę. — Przyp. red.). Widocznie p, minister zapomniał, że Bośnia i Hercegowina, chociaż były
częścią składową monarchji c. k. austro-węgier
skiej, jednak nie należą do R. P.
*
$
0
Kamiifnlkoijg nama że osławi(my z napadiu. m

Ncwaczyńskiego Ryskalczyk Tadeusz pracuje o*
w województwie nowogrodzkicm u płk.
Koistka-Biern ackiego.
4
*
*
Dowiadujemy się, że na biurku dyrektora gim
nazjum w Stryju (słynne dziś już na świat cały
gimnazjum z racji wyrzucenia z „wilczym bile
tem" ucznia, który napisał w wypracowaniu na
temat „Kto jest najpopularniejszą postacią w Poisce", że postacią tą jesl poseł Lkfberman — P rzyp
red.) znaleziono telegram następ, treści: „Jestem
z was zadowolony. Dobry przykład nie ginie —
Apuchlin".
5.
tt
•
Wiecznym malkontentom, którzy twierdzą, że
•poseł płk- Miedziński nie posiada kwalifikaeyj na
generalnego referenta budżetu, możemy odpowie
dzieć, źe przedłożone w swoim czasie p. marszał
kowi Piłsudskiemu przez ówczesnego premjera
Bartla, codzienne rachunki p- Miedzińskiego na
3.Ó00 i więcej zł, wydawanych przez niego w Oazie
najwymowniej stwierdzają wyjątkowe kwalifi
kację lego męża stanu do wydawania, co jest naj
ważniejszą zaletą, dźifkł której wluiy budżetowe*'
mogą być należycie żrozumianę f uwzględnione.
(„ŻóUa Mucha"),

b ecn ie
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Z życia robotniczego
GŁOS BEZROBOTNEGO
Nie warto nawet już mówić o gospodarce Sana
cji, która jest dla robotnika i chłopa panią życia
i śmierci, o sanacji, która zapędziła całe życie go
spodarcze w państwie polskiem w ciemną ulicę
bez wyjścia, gdyż mówić o tem. to tyle, co rzu
cać grochem o ścianę. Lecz mimo to, niech wiedzą
ci, którzy trzymają się dyktatorskiej klamki, co o
nich i o ich systemie myśli naród, ten naród, który
w chwilach odzyskania niepodległości spodziewał
się. że będzie wolnym w swojej ojczyźnie. P o je
denastu latach niepodległości myśl ta została po
grzebana przez obecny reżim, przez obecną sana
cyjną niszczycielską robotę w każdej dziedzinie
gospodarki państwowej. Zapowiadają nam potęgę
mocarstwową Polski, ludzie którym przyświeca
tylko autorytet „centralnej figury", ale których ab
solutnie nie obchodzi los kilkuset tysięcznej masy
bezrobotnych, jak cienie czekających zmiany dla
swojej egzystencji.
Sanacja nie chce widzieć rozpaczy bezrobotnych,
nie chce widzieć nędzy, jaka oplata swojemi szpo
nami coraz szerszą masę tych, którzy potrzebują
teraz opieki państwa sanacja widzi tylko to, żeby
się utrzymać przy wpływach i ijedyną idh troską
są posady i popłatne pensje.
Smutno, że lud pracujący, który .tworzy, którego
zasługą jest wolna niepodległa Polska, poszedł te
raz w zapomnienie i musi być w niej niewolnikiem
także i takich, któirzyiniczem się do powstania nie
podległej Polski nie przyczynili. Mimo to, że sanatorzy pewni autorytetu „centralnej figury" po
wiadają „kto przeciwko nam, ten zdrajca ojczyz
ny", my ze swej strony mówimy i mówić będziemy
mimo wszystko: ustąpcie póki czas, żeby kiedyś
nie było zapóźno!
Nędza i rozpacz mas robotniczych i chtopskxh
panowie sanatorzy, może 'być kiedyś i dla was nieK. N.
szczęściem
ZAWARCIE UM OW Y ZBIOROWEJ
DLA DOZORCÓW DOMÓW W GORLICACH
Dnia 8 bm. w sali Rady miejskiej w Gorlicach
odbyło się poraź pierwszy posiedzenie Komisji Po
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lubownej dla dozorców domowych pod. przewod
nictwem inspektora pracy p. inż. Wiśniowskiego.
P o 2 i pół godzinnych rokowaniach °b-e strcwy
podpisały umowę zborową na czas od 1 lutego
1932 do 31 stycznia 1933. Umowa reguluje warunki
pracy i płacy dozorców domów w Gorlicach, które
dotychczas były całkowicie nieunoi-mowane. Jest
to piękny sukces klasowej organizacji dozorców,
która teraz musi czujnie stanąć na straży wykony
wania świeżo zawartej umowy.

OTiazKi i zgromadzenia
POSIEDZENIE
EGZEKUTYWY OKR PPS
KRAKÓW-MIASTO odbędzie sio w piątek 12 bm.
o godlzónć© 6‘30 wieczór.
BACZNOŚĆ TUROW CY Z ŚRÓDMIEŚCIA!
W sobotę 13 bm. o godz. 7 wiecz. odbędzie się ze
branie miesięczne. Porządek dzienny: 1) Referat
ideowy. 2) W ybór delegatów na zjazd org. mł.
TUR.
W ALNE ZGROMADZENIE MURARZY KRA
KOWSKICH odbęcOo się w n'edzielę 21 bm. o go
dzinie 10 przedpołudniem przy ul. Dunajewskiego
5, II piętro.
OBUWIE DLA DZIECI BEZROBOTNYCH
członków wydaje Związek Zawodowy Pracowni
ków1 Umysłowych (Sławkowska 6 I p.). Zgłosze
nia przyjmuje związkowy Sekretariat — z wyjąt
kiem niedziel i .dni .świątecznych —- codziennie od
12—3 po poi.
ZGROMADZENIE ZZK W TARNOWIE. —
Zarząd Koła ŻZK w Tarnowie komunikuje, że
dnia 14 lutego o godz. 9‘30, w razie braku kom
pletu o godz. 10 bez względu na ilość zebranych,
w lokalu' własnym na kolonii „Warsztatowa" od*
będzie się doroczne walne zgromadzenie człon
ków z następującym porządkiem dziennym: 1) Za.
gajenie j wybór prezydium walnego zgromadze
nia, 2) sprawozdanie Zarządu Koła z całokształtu
działalności, 3) sprawozdanie komisji rewizyjnej,
4) dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i komisji
rewizyjnej, 5) wybór Zarządu Koła i komisji re
wizyjnej na rok 1932, 3) wnioski.
■JŚMf&Kk
*—o o 0 —

« .

(Przeczytał t zuchowaci}
•

.80
i.—
J50

Szkolnictwo w obliczu katastrofy
. .
Z. N. M. S. Historia, ideologia 1 zadania
Socjalizm. Zarys bibliograficzny i meto
dyczny
........................................................ 3.—
Fotografia Daszyńskiego . . . . . .
1.—
Zygmunt i Feliks G rossow ie: Socjologia
partji p o lit y c z n e j.....................

2.50

przy Związku Dozorców i Służby Domowej
w Krakowie
476

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

GRAM OFONY,

RADIO I P Ł Y T Y

najtaniej i najkorzystniej zakupisz tylko w firmie

„HARMONIA"
n

r

K r a M o , p la c M . r , s ( k l 1.

T M

SPOŁECZNA KASA GOSPODARCZA

* NAP A WY I P R Z E R Ó B K I :
1

kości.
Frowadzi dział mieszkaniowo-budowlany, któ
rego członkowie przy wpłatach od 25 — zł mie
sięcznie mogą doisć do własnego mieszkania.
Zdolni przedstawiciele poszukiwani na całym
terenie- Rzeczypospolite..
Stały i poważny dochód gwarantowany, ew.
stała pensja.

udziela pożyczek krótko- i długoterminowych za
oproceniowaniem 8— 11% rocznie. — Przyjmuje

wkładu oszczędnościow e

ra to w i w szelkiego radjosprzętu

*

§ R A D J O F O N ,K r a k ó w ,S t a r o w iś ln a 10, |
.Wydawca: Emil Haecker.

ur.
uuieważuia zgub-ouą
kartę zwolnienia — wydaną Piękna Bielizna
przez Zbrojownię Kraków. znowu połamała! — ,tG4".
Fabryka bielizny, K ra k ó w ,
U n i ew a żn i am zgubioną
Szewska 4.
ssiążecz ę wuisuowi,. Jan alawa P. K. U. Kraków.

Franciszki

H a eck ero w ej

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

i

Kierownictwo Biura

1

za oprccentowan em 7 —9% rocznie, które za

2

Piątek 12 lutego

11.45: PAT. 11-58: Sygnał czasu, hejnał. 12.10: Gramofon. 13.10: Komunikaty: meteorologiczny i gospodar
czy. 15.25: Odczyt z Warszawy dla nauczycieli. 15.45:
Giełda pieniężna z Warszawy i komunikaty dla żeglugi
i rybaków. 15.50: Komunikaty krakowskiego Związku
krótkofalowców. 15.55: Gramofon. 16.20: Odczyt z War
szawy: „Stanisław Orzechowski". 16.40: Gramofon. —
16.55: Lokaja angielskiego z Warszawy. 17.10: Odczyt
z Warszawy. 17.35: Muzyka leikika ze Lwowa. 18.50:
Komunikat narciarski. 18.55: Rozmaitości, komunikaty,
krakowska giełda zbożowa. 19.10: Odczyt:: „Zagadki
wędrówek ptaków" — wygłosi doc. dr. K. Wodzidkf.
19.30: Wiadomości sportowe. 19.35: Gramofon. 19.45:
Dziennik radiowy. 20.00: Pogadanka muzyczna z War
szawy. 20.15: Koncert muzyki włoskiej z Filharmonii
warszawskiej. 22.40: Dodatek do dziennika radiowego.
23.00: Muzyka lekka i taneczna z Warszawy.

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

W HUAlf OWIE, 0Ł. SŁAWKOWSKA i. 25

R A D IO A P A R A T Ó W
t
uskutecznia fachowo i z gwarancją sprawnego dzia- *
• łania n a jta ń sz y i n a js o lid n ie js z y s k ła d a p a - •

RAD JO KRAKOWSKIE

DLA SŁU2BY DOMOWEJ

Zamówienia z prowincji należy kierować
wprost do Księgarni Robotniczej, Warszawa,
uL Warecka 9.

9

Adria: „Księżyc w Montanie".
Apollo; „Sterowiec L. A. 3".
Bagatela: „Trader Horn".
Dom żołnierza; „Noce bezsenne, noce szalone".
Promień: „Caryca Katarzyna 1“.
Słońce: „Tarzan, władca dżungli".
Świt: „W daleki świat".
Sztuka: „Rio-Rita" (Bebe Daniels).
Uciecha: „Bezimienni bohaterowie".
Wanda: „Kochanek o północy".
Warszawa: „Arlekinada żyda".

Niewygodne

Telefon Nr. 1 2 3 - 1 4

1.50

.50
1.50

KINOTEATRY

POŚREDNICTWA PRACY
uf. Dunajewskiego 5, II p., lewa oficyna

p r a c y .................................................... 4.—
Porczak: Dyktator Piłsudski i PiłsudPiatiletka sanacyjna
. . .
Walka o Demokracje • • .
Zredukowani (epopeja robotni
.............................. . . . .

Piątek: Dr Bolesław Skarżyński: „0 witaminach"
(z obrazami świetłnemi).
Niedziela: Prof. Dr. Michał Friedlander: „Goethe
jako twórca i człowiek" (I Krzak Gorejący).

SPOŁECZNE BIURO

Ustawodawstwo P racy. T . III. Inspekcja
c z y c y ..............................

*

jedyne i największe w Krakowie

2 .—

Piotrowski: Państwo a wychowanie
,
25
Krapotkin: Państwo i jego rola historycz; u
, . .
..........................
1.—
Krapotkin: Spólnictwo a socjalizm wol
nościowy
.60
Roszkowski: Urlopy wypoczynkowe
. 3.—
Kopanklewlcz: Ubezp. pracown. umysł. 1.50
Sądy pracy
. . . . . . . . . .
2.40
Zagrodzki: Umowa o prace pracown.
umysłowych
.
. 3. —
Szymorowski: Umowa o prace robotni
ków
....................................................2.40

Porczak:
Porczak:
Kórnicki:
cza)

KOLLEGJUM W YKŁAD Ó W NAUKOWYCH
(Rynek gł. A—B 39) o godz. 7 wiecz.

i 8'J2,

(Kraków, ul Dunajewskiego 5).
są do nabycia:

,

TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO
Piątek: „X-33“ (ceny zniżone).
Sobota: „Ifigenja w A ujadzie" (premiera).
Niedziela popoł.: „Poprostu-fcruteń" (ceny zniżo
ne) : wiecz.: „Ifigenja w Aulidziie".

Parach Kazimierz,

W BIBLIOTECE TUR
Kwartalnik socjalistyczny Nr. 1

REPERTIIAK

bezpieczam y hipotecznie w całej w y so 

Redaktor odpowiedzialny:. Michał Węgłowskl.

RADIOAPARATY
m o n tu je , p r z e r a b i a

n a jfa n le f

i n o jie p te t

PRACOWNIA RADIO TECHNICZNA
F e lik s a

PERZANOWSKIEGO

Kraków, ulica Sławkowska 10
(w podwórcu)

fw podwórzu)

PIERWSZORZĘDNY ZAKŁAD POGRZEBOW Y
„C O N C O R D IA "
Jana Wolnego, pl. Szczepański 2, Tel. 103-31
urządza pogrzeby od najskromniejszych do najwspa
nialszych, pizeprowadza eksnuuiacje i przewozy zwłok
do wszystkich krajów
Mniej zasobnym daleko idące ustępstwa.

Drukarnia Ludowa w Krakowie pod zarz, Ignacego Winiarskiego.

