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Strajk górników
Pod hasłem: obniżyć płace ma się przepro
wadzić uzdrowienie czy nawet uruchomienie
przemysłu. Przemysłowcy wychodzą z zało
żenia, że zmniejszenie kosztów produkcji po
ciągnie za sobą potanienie towarów, tańszy
zaś towar umożliwi większy zbyt wewnętrz
ny i ułatwi konkurencję na rynku zagranicz
nym.
Pod tem też hasłem nastąpiła ostatnio w
Niemczech redukcja zarobków o 10% na pod
stawie „Notverordnung“ z listopada uib. roku.
Jakiż był efekt tej redukcji? Cyfry na to od
powiadają: podczas gdy w yw óz niemiecki w
grudniu u'b. r. wynosił 740 miljonów marek, to
w styczniu br. spadł na 540 milionów, czyli że
mimo tańszej produkcji nie zdołano konkuro
wać z innemi krajami eksportowerm, zysk
więc po redukcji był mniejszy aniżeli był przed
nią. Na ten charakterystyczny objaw wskazu
ją pisma niemieckie, dodając jeszcze, że zapo
wiadana równocześnie z redukcją zarobków
obniżka kosztów utrzymania — także objęta
powyższem rozporządzeniem — wcale nie na
stąpiła, pomimo że dla jej przeprowadzenia
ustanowiono specjalnego „komisarza taniości".
Nasi przemysłowcy węglowi rozpoczęli ak
cję redukcji płac także pod hasłem obniżenia
kosztów produkcji, ale, broń Boże, nie dla pod
niesienia własnych zysków, lecz dla utrzyma
nia eksportu. Trzeba bowiem wiedzieć, że
przemysłowcy węglowi zawsze twierdzili, ba
— z ołówkiem w ręku w yliczał1
, że na tym
eksporcie tracą, a podtrzymują go jedynie z
„patriotyzmu", ze względu na bilans handlo
w y. Ostatnio wskutek spadku funta eksport
stał się jeszcze mniej rentownym, chcą więc
przemysłowcy, aby robotnicy pokryli im część
strat.
T a bajeczka o eksporcie węgla jest oddawtta w rękach przemysłowców narzędziem do
wymuszania na rządzie rozmaitych ulg. Otrzy
mują od kolei wyższą cenę za węgiel, niż się
należy, otrzymują specjalne taryfy i udogod
nienia, a wciąż wysuwają straszaka, że będą
musieli wstrzymać eksport. Czy jednak na
prawdę na eksporcie tracą i czy wobec tego
istnieje bodaj deń usprawiedliwienia obniżki
płac? Dziwny byłby to przemysł, który pra
cowałby ze stratą, byle tylko utrzymać kopal
nie w ruchu —- takiego „poświęcenia" niktby
się po tych panach, w większości cudzoziem
cach, nie spodziewał. A jednak rząd im wie
rzy; tensam rząd, który dekretuje obniżkę
płac, przyznaje przemysłowcom półtrzecia zło
tego od każdej wywiezionej tony węgla, rze
komo na pokrycie strat! Jakiem jednak czo
łem mówią o stratach przedsiębiorstwa płacą
ce dyrektorom setki tysięcy złotych pensji!
Ale pozatem jest, naszem zdaniem, niezbity
argument przemawiający przeciw bajce o stra
tach: oto kopalnie nie należące do syndykatu
węglowego (tzw. dzikie) sprzedają swój w ę
giel o 25% taniej, niż kopalnie zsyndykałrzowane, a przecież niema takich naiwnych, którzyby utrzymywali, że pracują i sprzedają za
Bóg zapłać, że na to utrzymują w kopalniach
ruch, aby do nich dokładać.
Wtajemniczeni w zakulisowe interesu wiel
kiego przemysłu węglowego rozsiewają po

głoskę, że na każdej tonie eksportowanego
węgla strata wynosi najmniej 1‘16 zł. Czy jest
to strata już po doliczeniu 35 gr. od tony dla
pp. dyrektorów, jak to stwierdzono z trybuny
sejmowej i czemu nie zaprzeczono? Dobrze
płatni „publicyści" wciąż udowadniają, co to
za dobrodzieje są ci pp. przemysłowcy i ich
dyrektorzy, którzy biorą na siebie olbrzymie
straty, byle tylko nie zamknąć kopalń i nie
wyrzucić kilkudziesięciu tysięcy górników na
bruk. Gdyby bak istotnie było, mielibyśmy, my
w Polsce, jedyny w swoim rodzaju kapitalizm
— który nietylko nie idzie na zysk, a przeciw
nie — świadomie ponosi straty w imię ludz
kości, doora państwa itp. wzniosłych haseł.
Kto w to uwierzy? Nie chcą jakoś w tę „nę
dzę" przemysłowców uwierzyć ci, których rę
kami ich dochody czy — jak oni mówią —
straty są powodowane: górnicy; nie chcą uwierzyć, bo widzą swą pracę i swe życie i po
równują je z życiem i pracą tamtych. Nie wie
rzą i dlatego bronią się przed zniżką;
•
* . *
(Korespondencja własna ..Naprzodu”)
SosflO-w^ec, Zl bitego.
Strajk w zagłębiach dąbrow.em i krakowskiem
trwa bez /udany. Górnicy solidarnie stoją w walce.
W Sosnowcu odbyła s.ę k'an|crencpa delegatów
Centralnego Związku Góraaków, na której, po zło
żeniu przez tow. Stańczyka sprawozdania z sytua
cji na Górnym Śląsku, orasz przez tow. Bielnika
sprawozdania z przebiegu akcji strajkowej, uchwa
lono rezolucję, przyjmującą te sprawozdania do- za
twierdzającej wiadomości.
Rezolucja akceptuje w całości posunięcia takty
czne Centralnego Związku Górników na terenie
Górnego Śląska w kierunku proklamowania strajku
wspólnie z „Zespołem pracy“; przyjmuj© z zado
woleniem do wiadomości, że strajk w zagłębiach:
dąbrowśkiem i krakowskiem jest całkowity i so
lidarny^ wyraża niezłomną decyzję dalszego pro
wadzenia strajku zgodnie z wolą strajkujących gór
ników, o ile kapitaliści nie cofną obniżki płac, oraz
uczynienia wszystkiego, aby ich do tego zmusić.
Rezolucja wzywa ogół strajkujących do karności

Miesięcznie zł. 5*50
z t. 1-25

£ £ £ £ 9 złotych
Z a zmianę adrasu 50 gr.
Wyohodzl eodziennia rana
z wylętkiam poniedziałków
I dni po&wlątecznyoh
Konto P K O Kraków 400.070

i stosowania się ściśle tylko do dyrektyw delega
tów Związku, aby unicestwić w ten sposób wszel 
kie próby prowokacji z jakiejkolwiek strony.
Dalej konferencja oświadcza, że władze — przez
nierozumne zakazy ■
— uniemożliwiają delegatom
odbywanie zgromadzeń ze strajkującymi robotni
kami i informowanie ich o uchwałach kierujących
strajkiem instancyj, a rozpędzając —- często w brn
talny sposób — zgromadzenia robotnicze, wpro
wadzają w spokojny przebieg strajku zamęt i anarchję. Tego rodzaju postępowanie wiadz może
doprowadzić do następstw, za które Centralny ZwGórników me mógłby przyjąć żadnej odpowiedzial
ności.
BURZLIWE ZAJŚCIA NA KOPALNIACH
/
„SATURN" I B U LO W IC E "
Do burzliwych zajść doszło na kopalni „Saturn"
w Czeladzi. Komitet kopalniany zwołał konferencję
informacyjną członków Związku; tymczasem po
licja bez jakiegokolwiek powodu wpadła na zgro
madzonych przed lokalem Judzi i zaczęła ich roz
pędzać pałkami Jednocześnie policjanci zaczęli ir
suwać członków Związku z lokalu.
Wywołało to niesłychane oburzenie, które się
wyładowało w pogróżkach pod adresem policji,
oraz w rzucaniu kamieniami. popcja, po przybyciu
posiłków z Sosnowca, dała salwę w powetarze. —
Zgromadzone masy, nie chcąc doprowadzać do
rozlewu krwi, posłuchały delegatów Związku —
i zgodziły się nareszcie rozejść.
Na tem samem tle doszło onegdaj do zajść na
kopalni „Miiowice“h
Tow. J. Stańczyk zwrócił się do starosty
sprawie powyższych wypadków, domagając się
wydania policji nakazu, aby zezwoliła na odbywa
nie zgromadzeń.
NA GÓRNYM ŚLĄSKU
Zespól pracy w odpowiedzi na list Centralnego
Związku Górników przysłał zawiadomienie, że żą
danie CZG w sprawie wspólnej akcji strajkowej
przekazuje do rozpatrzenia indywidualnie organi
zacjom, należącym do Zespołu pracy i że stanowi
sko tych orga-niza-cyj zostanie Związkowi w jaknajkrótszym czasie zakomunikowane.
Pewna ilość delegatów Zespołu pracy, niezado
wolona z taktyki Zespołu i solidaryzująca się e»
stanowiskiem Centralnego Związku Górników, ze
szła się na konferencję do Lipin, aby tam naradzić
się nad wytworzoną sytuacją. PolJca nie dopuściła
tło odbycia poufnej konferencji, delegaci próbował1
odbyć konferencję w innej sali, ale policja i tam n a 
pędziła zgromadzonych.

Hutnicy śląscy poprą strajkiem
GÓRNIKÓW ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO I KRAKOWSKIEGO
W niedzielę odbyła się w Katowicach, w sali
powstańców, konferencja radców załogowych i
mężów zaufania Centralnego Związku Metalowców
przy udziale około 100 delegatów, celem zajęcia
stanowiska wobec strajku górniczego w zagłęb.ach
dąbrowśkiem i krakowskiem.
Po- referatach red. Kawalca i sekretarza Tomec
kiego z CZM, nawołujących delegatów do spokoj
nego zajęcia stanowiska i wyciągnięcia wniosków
z obecnej sytuacji, zabrało glos około 20 -mówców,
którzy wypowiedzieli się za natychmiastowem przy

stąpieniem do strajku w hutach śląskich.
W wyniku dłuższej namiętnej dyskusji uchwa
lono jednogłośnie proklamować na czwartek 25 bm.
godzina 6 rano strajk w hutnictwie Górnego Śląska
na znak solidarności z akcją strajkową górników
sąsiednich zagłębiPoza tem postanowiono zwołać na środę 214 bm
we wszystkich hutach Górnego Śląska zebrania
załogowe, na których powzięte mają być uchwały
strajkowe.
- 0 0 0 -

Krwawa niedziela w zagłębiu dąbrowśkiem
DWÓCH ROBOTNIKÓW ZABITO W BĘDZINIE
W niedzielę, w godzinach południowych, całe
zagłębie obiegła lotem błyskawicy wieść o krwawem starciu robotników 7. policją na Ksawerze, pod
Będzinem.
W ciężkiej, 3-dniowej dopiero walce robotników
o chleb, poraź pierwszy polała się krew, która zbro
czyła ziemię czarnych diamentów, padły pierwsze
trupy, jako ofiary tej bezkrwawej, zdawało się,
walki, wywołując w najdalszych zakątkach Zagłę
bia wstrząsające wrażenie.
Już od rana mieszkańcy Ksawery, którą prze
ważnie zamieszkują robotnicy Towarzystwa Fran

ko-Włoskiego, żywo komentowali zapowiedź wie
cu, który zapowiedziany został przez nieznane o*
soby, na godzinę 11*30.
Punktualni© o tej godzinie na miejscu zaczęły się
gromadzić grupy ludzi, liczące około 200 osób.
Naraz od strony Będzina ukazał się oddział p o 
licji, w sile 8 ludzi.
Policja wezwała tłum do rozejścia się i użyła
kolb, usiłując rozpędzić zebranych. Po chwili roz
legł się suchy trzask karabinów i powietrze wstrzą
śnięte zostało salwą. Następca salwa wymierzona
z°sta{a w tłum*

2

Skutek Jej był tragiczny, śnieg bdw^m zabar
wiany został krwią 20-letn‘ego Daniela Kajdy, któ
ry padił trupem na miejscu, ciężko ranny został Ma
rian Adamczyk, obydwaj zamieszkali w Będzinie
przy ul Okrzei. Trzeci lżej ranny Józef Całka z
Ksawery. W dwie godziny później Adamczyk zmarł
w szpitalu.
Od strony Będzina nadjeżdżały tymczasem.sa
mochody ciężarowe z policją, przerażony jednak
tłum pierzchnął...
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Rannych i zabitych umieszczono w szpitalu, przy dza, że inkryminowany mu anonim do płk. Rayskiej pisał sam płk. Rayski.
czem w ciągu dnia policja aresztowała k'lku ucze
{
Po zeznaniach p. Kubali, sąd postanowił nie
stników wiecu.
badać płk. Rayskiego, uznając, iż sprawa jest wyPo Ksawerze krążą gęste patrole policyjne.
W Niwce i Klimontowie policja nie dopuściła do I czerpaną.
Prok. światopełk-Zawadzki domagał się skaza
odbycia wieców.
W szeregu miejscowości natomiast, jak: w Kli nia redaktora odpowiedzialnego „Robotnika", gdyż
zdaniem jego dowód prawdy nie został przepro
montowie, hucie „Staszic1* odbyły się ogólne infor
wadzony.
macyjne zebrania robotników, zwołane przez CZG,
Obrona domagała się uniewinnienia, twierdząc,
które miały przebieg bardzo spokojny.
iż dowód prawdy został przeprowadzony.
Trybunał po długiej naradzie ogłosił wyrok, na
mocy którego tow. Stanisław Dubois został unie
winniony. W pierwszej instancji został on skaza
ściciele kopalń natomiast proponowali umowę dwu ny na 1 miesięc więzienia. W motywach sąd ape
miesięczną.
lacyjny stwierdzał, że autor artykułu, umieszczo
Do podpisania umowy wobec tego nie doszło. — nego w „Robotniku" działał w dobrej wierze i w
W następstwie, robotnicy tych kopalń przystąpili interesie publicznym. Aczkolwiek oskarżony me
do strajku.
przeprowadził dowodu prawdy, to jednak należy
uznać, że były pewne podstawy, na których mógł
się opierać przy pisaniu tego artykułu, uznając
je za wiarygodne.

Jeszcze 3 kopalnie przystąpiły do strajku
W niedzielę CZG w Sosnowcu miało ifaśtąpic
podpisanie umowy z właścicielami trzech małych
i nie należących do Rady Zjazdu kopalń „Stanisła
wa*'. „Helena** i „Wiktorja**.
CZG żądał umowy, obowiązującej na rok, wła

Rewelacje o ex-w ojew odzie Lam ocie
„Robotnik** ogłasza ciekawy ■dokument doty
czący głośnej sprawy 350.000 na poratowanie sa
nacyjnego „Głosu Pomorskiego". Brzmi on nastę
pująco:
Sąd Grodzki
w Toruniu
Uchwała.
W sprawi© gruntowej Toruń k. 134 odmawia
się z nałożeniem kosztów wnioskowi Pomorskiej
Drukarni Rolniczej Sp. Ake. o zapis hipoteki w
kwocie 350.000 złotych w zlocie na rzecz wojewo
dy pomorskiego Wiktora Lamo ta, albowiem treść
aktu notarialnego wykazuje, że pożyczka, pocho
dzi z funduszów dyspozycyjnych wojewody po
morskiego, zatem niewątpliwie jest wierzycielem
Skarb Państwa. Wobec tego stanu rzeczy nie
może nastąpić wpis na rzecz wojewody pomor
skiego Wiktora Lamota, gdyż zaistniałaby rozbież
ność między uprawnionym z wpisu rzeczowego i
■uprawnionym w pretensji.
Sąd Grodzki.
Bratni nasz organ tak komentuje pomysł p. La
mota:
„Jak się okazuje, p. wojewoda Lamot chciał o-

wą sumę 350.000 zł„ pochodzącą z pieniędzy pań
stwowych, zapisać w księgach hipotecznych na
swoje imię.
Sąd hipoteczny w Toruniu'pokrzyżował jednak
te plany, wychodząc ze słusznego założenia, że
pieniądze skarbowe nie mogą figurować jako pry
watna własność p, Lamota. Odmowna uchwała
Sądu wprowadziła dość duże komplikacje do tej
Sprawy. Nasi „sanatorzy" są jednak bardzo po
mysłowi, gdy chodzi o przezwyciężenie podob
nych przeszkód.
Pieniądze trafiły więc jakoś do „Dnia Pomor
skiego" czy .Pomorskiej Spółdzielni Wydawni
czej" — i pisemko to mogło się bawić za pieniądze
publiczne w „zwalczanie pa-rtyjnictwa na Pomo
rzu", jak to się poetycznie wyraził p. Laanot...“
Pan Lamot w młodości nazywał się Wrona. Je
żeli rewelacje, dotyczące jego bezceremonjalności
w urzędowaniu, pójdą dalej, może zatęskni za
swojem rodowem nazwiskiem? Chociaż w mło
dości . — jako Wrona — zdradzał były wojewoda
już pewne zamiłowanie do posiłkowania się me
todami, budząceani poważne zastrzeżenia. Były
one. swojego czasu, głośne.

Tow. poseł Dubois uwolniony
w procesie z płk. Rayskim
W sobotę toczyła się przed sądem apelacyjnym
w Warszawie rozprawa przeciw 'Iow. posłowi Sta
nisławowi Dubois jako b. redaktorowi odpowie
dzialnemu „Robotnika". Historja tego procesu jest
następująca:
W sierpniu 1927 w „Robotniku" ukazał się ar
tykuł, w którym zarzucono płk. Rayskiemu przy
jęcie podarunku od francuskiej firmy automobi
lowej „Loraine-Diełrieh", która dostarczała pol
skiemu lotnictwu wojskowemu silników lotni
czych, mianowicie, że płk. Rayski otrzymał samo
chód od firmy za swój wielki raid Paryż—Afryka
północna— Warszawa, dokonamy na aparacie z sil
nikiem tej fabryki. Samochód został podarowany
płk. Rayskiemu w trzy lata po tym raidzie, gdy
płk. Raytski objął stanowisko szefa departamentu
lotnictwa. Sprawa rozpatrywana była przez sąd
okręgowy w Warszawie, gdzie płk. Rayski wyja
śnił, iż firma „Lorraine-Dietrich" w r. 1926 ofia
rowała ministrowi spraw wojsk, dwa samochody
swej fabryki dila doręczenia ich wybranym przez
ministerstwo oficerom, którzy na silnikach „Lorrakie - Dietrich" dokonali większych raidów.
Marszałek Piłsudski, jako minister spraw wojsk.,
przeznaczył jeden z owych samochodów płk. Ray
skiemu, drugi zaś kpt. Orlińskiemu. Płk. Rayski
przeznaczył swój samochód do celów reprezenta
cyjnych departamentu. Pozatem płk. Rayski
twierdził, że żadnych stosunków z racji swego
stanowiska służbowego z firmą „Lorraine-Die
trich" nie utrzymywał, a umowy na dostawę sil
ników zawarte były przez jogo poprzednika na
tem stanowisku gen. Zagórskiego. Na rozprawie
w sądzie okr. obrona domagała się powołania na
świadka b. mjr. pilota Kubali (skazanego na de
gradację i rok więzienia za pisanie anonimów o
plik. Rayskim), śąd okręgowy jednak uznał wez
wanie mjr. Kubali za zbyteczne, dlatego że spra
wa została dostatecznie wyświetlona prze® innych
świadków oraz przedłożone dokumenty.
Sąd apelacyjny, przychylając się do wniosku
obrony, postanowił powołać b. mjr. Kubalę na
świadka. Rozprawie prztwodniczyl sędzia Jan
kowski, oskarżał prok. Swaulopełk-Zawadzki, oskarżonego bronili adwokaci Renkel i Kohn. Na
wstggie rozprawy prokurator wniósł o przesłu

chanie płk. Rayskiego w związku z powołaniem
na świadka b. mjr. Kazimierza Kubali.
ZEZNANIA MAJORA KUBALI
Zeznania b. mjr. Kubali były kilkakrotnie 'prze
rywane przez przewodniczącego w związku z uiektóremi pytania, staiwianemi przez obronę. Mjr.
Kubala przybył do sądu po cywilnemu. Pytany o
personałja, odpowiada, że byl skazany na rok wię
zienia za napisanie listu otwartego o działalności
płk. Rayskiego.
Kubala stwierdził, że płk. Rayskiego łączyły sto
sunki z zarządem f aury ki silników „LorraineD ielrich“ we Prancji. Pik. Rayski w roku 1925
odbył raid lotniczy, który nie miał dla firmy zna
czenia, nie było bowiem o mim wzmianek w pra
sie francuskiej, oraz dlatego, że na trasie, którą
przeleciał płk. Rayski, utrzymywana już była
wówczas stała komunikacja pocztowo-lotnicza. —
Z żadnego względu firma L. D. nie miała powo
du do rewanżu. Mimo bo w kilka lat później, gdy
pik. Rayski zoslal szefem lotnictwa, przypomniała
sobie o tym raidtzie i podarowano mu samochód.
Dla przyzwoitości otrzymał również od tej firmy
samochód kpt. Orliński. P. Kubala zaznacza, że
raid kpt. Orlińskiego posiadał większe znaczenie
od raidu płk. Rayskiego a firma chciała się zre
wanżować płk. Rayskiemu za czynione przesz nie
go ułatwienia przy odbiorze aparatów.
Przewodniczący trybunału Janowski uchylił py
tanie obrony, dotyczące wartości silników, poczem
p. Kubala stwierdza że on sam odbył lot nad At
lantykiem na silniku L. D., żadnego jednak pre
zentu od wspomnianej firmy nie otrzymał. Oficer,
który odbierał silniki z fabryki paryskiej, wysta
wiał pokwitowania „in blanco". P. Kubala chce
sądowi pokazać dokument stanowiący jedein z ta
kich protokołów odbioru, sąd jednak na wniosek
prokuratora z dokumentu tego nie korzysta. Płk.
Rayski otrzymał samochód również od firmy „Re
nault" w Paryżu i że sam len samochód sprowa
dził do Polski. W dalszym ciągu p. Kubala mówi
o wypadkach lotniczych w 1931 r„ twierdząc, że
w roku tym 30 lotników zostało zabitych, a 30 ran
nych. Na 59 katastrof lotniczych w tym roku, tylko
trzy wydarzyły się z winy lotników, reszta z wi
ny silników. Na pytanie obrony p. Kubala twier

Memorjał senatu
uniwersytetu lwowskiego
Senat uniwersytetu lwowskiego jednogłośnie aprotoował memorjał, zawierający zastrzeżenia prze
ciwko reformie ustroju szkolnego.
Memorjał ten wysłany został do min. W. R. i
O. P. oraz do wszystkich senatów polskich wyż
szych uczelni.

Kłamstwa o łódzkiej
organizacji PPS
Wobec ukazania się w „Ilustrowanym Kur jerze
Codziennym" notatki, jakoby w łódzkiej organi
zacji PPS istniały dwie grupy: „inteligencka" z
tow. Zienmęcfcim i „robotnicza" z tow. Kapalskim
na czele, oraz że w ostatnich wyborach do OKR
zwyciężyła, jakoby grupa robotnicza, korespondent
„Robotnika" uzyskał oświadczenie tow. Ziemięckiego, RapałskiegO, Purtala i innych, stwierdza
jące, że wiadomości „IKC" są nieprawdziwe, wys
sane z palca i obliczone na wprowadzenie w błąd
czytającego ogółu.
Organizacja PPS w Łodzi jest spoistą i jedno
litą.
Wiadomości „IKC" jakoby tow. Ziemięcki nie
zastał wybrany do OKR są nieprawdziwe, ponie
waż tow. prezydent Bronisław Ziemięcki wcho
dził i wchodzi do OKR PPS w Łodzi z tytułu po
siadania mandatu do Rady Naczelnej PPS oraz z
tytułu zajmowania stanowiska prezydenta miasta.

M eiM jałaficeróM erytdw
W

SPRAWIE ZN O W E LIZO W A N IA USTAW Y
EMERYTALNEJ
Stowarzyszenie oficerów - emerytów R. P. złoży
ło marszałkom Sejmu i Senatu oraz wszystkim
klubom parlamentarnym obszerny memorjał w
sprawie wniesionego przez rząd projektu noweli
do ustawy emerytalnej. Memorjał ten stwierdza,
iż projektowane przez rząd zmiany nie są zgodne
z zobowiązaniami Rzplitej, zaciągniętemu w Trak
tacie Wersalskim, Traktacie z Saint-Germain i w
Traktacie Ryskim, a także w szeregu konwencyj
międzynarodowych. Projekty te naruszają rów
nież prawa wynikające z dotychczasowych ustaw,
a także sprzeczne są z zobowiązaniami Rzplitej,
zaciągniętemu wobec swych oficerów, którzy na
wezwanie władz polskich zrzekli się praw emery'talnych, przysługujących im z racji służby w pań
stwach zaborczych.
Wobec tego memorjał domaga się zaniechania
dalszego nowelizowania ustawy emerytalnej, zmie
rzającego do uszczuplenia praw nabytych, oraz
zaniechania zamiaru przelania obowiązku wypła
cania emerytur na Zakład ubezpieczeń pracowni
ków umysłowych, ponieważ obowiązek wypłaca
nia tych emerytur ciąży na skarbie państwa.

Przesłon gosoodarczti
CYNK I OŁÓW Z GÓRNEGO ŚLĄSKA
DLA JAPONJI?
Jedna z warszawskich agencyj prasowych do
nosi, że japońska firma metalurgiczna prowadzi
pertraktacje z przemysłem górnośląskim w spra
wie dostarczenia większych transportów cynku I
ołowiu, przeznaczonego dla Japonii.

S
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Sanacyjna rada miasta Lwowa
przeciw nowemu projektowi samorządowemu
Plrzez dwa dni bawiła w Warszawie delegacja
lwowskiej rady miejskiej celem przedstawienia
w sferach rządowych i sejmowych postulatów
Lwowa w sprawie projektowanych zmian ustro
ju samorządowego. W skład delegacji wchodzili
pip.: Litwinowicz, Chlaanibacz, Decykiewicz, La
skowski, Nowak - PrzygocLzki, Rybicki, Uwiera i
Wasser. Delegacja, prowadzona przez prezydenta
m, Lwowa Drojanowskiego, została przyjęta przez
marszałka Sejmu Swittaiskiego, ministra spraw
wewnętrznych Pieraokiego i wiceministra Korsa
ka. Ponadto delegacja wzięła udział w zebraniu
u posła Zdzisława Strońskiego, na którem byli o-

beeni p. Polakiewicz, przewodniczący komisji ad
ministracyjnej Sejmu oraz referent projektu rzą
dowego ustawy o zmianie ustroju samorządu terytorjalnego, sen. Loewenherz, posłowie Duch,
Brzozowski i Mękarski, wszyscy z BB.
Ta czysto sanacyjna reprezentacja samorządu
lwowskiego wypowiedziała się przeciwko zniesie
niu odrębnego statutu miasta Lwowa i zażądała
jego utrzymania. Podobno sanacyjni dygnitarze
przyjęli życzliwie postulaty delegacji. Go z tego
wyjdzie w nowej ustawie, to inna sprawa. Wszak
pp. Pieracki i Korsak unifikację uważają za „prze
bój" swojego projektu.

Charakterystyczne eche procesu gen. Żymierskiego
PROCES O ZEZNANIE ŚWIADKA DYBCZYŃSKIEGO
W sobotę sąd grodzki w Warszawie przystąpił Powołani na świadków obrony dyr. Popławski i
po raz trzeci do rozpatrzenia sprawy p. Włodzi dyr. Sakson zeznali: dyr. Popławski — że poży
mierza Dybczyńskiego oskarżonego o złożenie fał czył p. Dybczyński emu 2.000 zŁ, które weszły w
szywych zeznań podczas głośnego procesu gen. skład sumy 10.000 zł„ dyr. Sakson — że suma ta
żymierskiego. Sprawa przeciwko p. Dybczyoskie została wpłacona przez Dybozyńskiego na konto
generała.
mu była kilkakrotnie odraczana, wobec niemoż
Gen. Żymierski wystawił Dybczyńskiemu po
ności stawienia się bawiącego we Francji gen.
kwitowanie na swoim bilecie, który mial być wy
Żymierskiego, powołanego na świadka.
P. Dybczyński mial fałszywie zeznać, że wręczył drukowany w drukarni wojskowej w miesiąc po
gen. Żymierskiemu sumę 10.000 zł. Suma ta zo otrzymaniu przez generała sumy 10.000 zł., oo
stała wpłacona na konto generała w banku zje
świadczyłoby, że napisano je po upływie dłuższe
dnoczonych kooperatyw i z jego polecenia prze go czasu w celach specjalnych. Przypuszczenie to
obalił częściowo w sądzie grodzkim mjr. Bobrow
kazana p. Orłowej.
Oskarżenie twierdzi, że p. Dybczyński nie mógł ski, kierownik drukami.
wręczyć generałowi wspomnianej sumy, gdyż znaj
Na sobotniej rozprawie sądowej odbyła się eks
dowal się wtedy w trudnej sytuacji finansowej. pertyza drukarska i grafologiczna wspomnianego
Potwierdza to jeden ze świadków oskarżenia płk. biletu. Ekspertyza ta wypadła pomyślnie dla oZieliński, który twierdzi, że pieniądze te były skarżonego.
wypłacone w charakterze łapówki od „Protekty".
-o o o -

Szerokie wpływy inż. Ossowieckiego
Z okazji rewizji u inż. Ossowieckiego, znanego
„Jasnowidza" w Warszawie, podaje „Gazeta War
szawska'1 wiadomości wskazujące na szerokie je
go wpływy w sferach przemysłowych i finanso
wych oraz na niektóre instytucje państwowe, w
szczególności na państwowe zakłady inżynierii:

„W związku z umową państwowych zakładów
inżynierii z firmą Sauer, dotyczącą fabrykacji sa
mochodów ciężarowych dla celów prywatnych i
wojskowych, utworzone zostało osobne towarzy
stwo sprzedaży o kapitale mieszanym pod nazwą
„Arbon". Historię powstania tego Towarzystwa

przedstawia szczegółowo b. dyrektor techniczny
Państw. Zakł. Inż. inż. J. Śmigielski w obszernym
memoriale, oceniając krytycznie działalność tego
przedsiębiorstwa. Ukolo utworzenia’''Iow . sprze
daży zabiegali na terenie P. Zakł. Inż. p. Lipski
i Kuncewicz. Towarzystwo' miało odbierać od tP.
Zakł. Inż. wyprodukowane samochody i sprzeda
wać je z zysit,em 35 proc. przy samochodach pry
watnych I 15 proc. od sprzedaży samochodów
wojskowych. Inż. Śmigielski był przeciwny tym
zabiegom, uważając zysk 35 proc. przy samocho
dach prywatnych za zbyt wygórowany, a pośred
nictwo miedzy przedsiębiorstwem państwowem a
min. spraw wojskowych przy sprzedaży samo
chodów wojskowych z obciążeniem 15-procenło
wom wogóle za zupełnie zbyteczne. W związks
z tą sprawą znajduje się w memoriale następują
cy ustęp:
„W grudniu 1900 r. odwiedził mnie w mieszka
niu p. K- i powiedział, że chciałby .poradzić się ze
mną, czy iść ma z p. k nadal wobec przewidy
wanej jego współpracy z M., czy toż wycofać się
z interesu. Powiedział mi przytem, że L. zajął sść
już przekształceniem ich spółki z o©r. odp. i ka
pitałem 5-000 (?) — na Tow. akc. z kapitałem ziŁ
400.000 (ci panowie rachowali widocznie wartość
wozów, kredytowych przez Sauera do sprzedaży,
albo rzeczywiście naciągnęli Sauera na duże pro
wizje j zapomogi) i ubiega się o wciągnięcie do
Rady przyszłego Tow. wpływowych jednostek i
pewnych na>zVisk, jak np. (tutaj wymieniono w
memoriale szereg nazwisk ze świata finansowe
go), wreszcie p. Stefan Ossowiecki, który w ciężkach chwilach móże okazać się bardzo potrzebny
dla Tow. Sprzedaży, gdyż ma takie stosunki i
wpływy, jak rzadko kto w Polsce. Mając w radzie
i zarządzie swego Tow. tego rodzaju osoby, L. i
K. będą się czuli bardzo dobrze. Członkowie za
rządu 1 rady otrzymywać będą pewne kwoty za
posiedzenia, a w końcu roku wynagrodzenia, po
wstałe z prowizyj, pobieranych od P. Zakł. Inż. i
od firmy Sauetr za sprzedane wozy".

Przeszło 6 miljonów
bezrobotnych
W NIEMCZECH
. - Berto, 22 lutego. Wedile wykazu statystyczne
go w diniu 15 lutego liczba bezrobotnych w Niem
czech wynosiła 6 milionów 127 tysięcy osób, czyli
w ciągu ostatnich dwóch tygodni powiększyła sie
o 85 tysięcy.

Zbiorową pracą podwoimy do dnia 1 Maja
szeregi Polskiej Partji Socjalistycznej!
LEON KRUCZKOWSKI

Kordjan i cham
12
(Ciąg dalszy).

do szkoły, abyście powinności stanu swojego do
brze poznali i pojęli!... Abyście, tak teraz, jako
i w późniejszem życiu Pana-boga próżniactwem
nie ważyli się obrażać!...
Kazimierz stał obok nieruchomy, pobladły od
wzburzenia. Zmąconemi oczami widział przed
sobą tęgi, nabrzmiały i wąsaty profil pana Czart
kowskiego
Jakieś słowa dławiły go w krtani,
piekące, niespokojne...
Po raz pierwszy z przeraźliwą jasnością spo
strzegał ostry, złowrogi sens rzeczy — to, co drę
czy, co doskwiera nieznośnie, co przejmuje ża
lem i gniew7em... Co się codziennie złośliwą wy
krzywia twarzą, co jadowicie jątrzy, gdzie stą
pisz, gdzie ludzkiej posłuchasz nieporadnej
m ow y -------

Podniósł się chłopak w ciasnym, wytartym lejbiku i utkwił w nauczycielu oczy, przejrzyste jak
woda, wytrzeszczone niezmiernie.
— Rzekmjże mi Jasiek, lubisz to pracować?
Milczenie. Wytrzeszczone oczy poczęły mrugać
powiekami, co oznaczało najżywszy wysiłek umy
ciu.
— No, gadajże... Lubisz?
— Ii... choćbym i nie lubował'... Mus przecie!
— A któż to ten mus ustanowił?
— Dyć tatulo!
— Głupiś! — wmieszał się pan Czartkowski. —
— Więc nato on, Kazimierz, w tej tu szkole...
A on to sam nie pracuje?
I te książeczki... I to piękne, drukowane słowo —
n ato!
— Niby tatulo?... Pracuje przecie- i nie
mało! — ośmielał się chłopak.
Pociemniało mu w oczach... Stateczny profil
— Widzisz! A któż to jemu pracować naka
dzierżawcy wciąż majaczył przed niemi: tęgi,
zuje?
nabrzmiały i wąsaty.
— Juści, najwięcej to pan Felś, ekonom...
Lecz właśnie pan Czartkowski zwrócił się ku
— Głupiś! — zakrzyknął szlachcic. — Nie ża
stolikowi krótkim ćwierćobrotem okazałego kor
den Felś, jeno Pan-bógL. Czytał tu wam nauczy
pusu —
ciel, że pracę Pan-bóg ustanowił!... Słyszałeś to?
— Czy to... wnet koniec tej nauki? — spytał
— Słyszałem, wielmożny panie... — odrzekł z lekkiem zniecierpliwieniem w głosie.
chłopak, zmieszany docna. Patrzył na szlachcica
Kazimierz wstrząsnął się... Tak, skończyć trze
niepewnym, ogłupiałym wzrokiem.
ba!
— No więc, zapamiętajże to dobrze... i wy
— Rzeczywiście... — skłamał bez namysłu. —
wszyscy! — napomniał pan Czartkowski nieco Dzisiaj na tem skończyć zamierzałem, wielmożny i
łagodniejszym tonem. — Nato przychodzicie tu, panie!

— A, to dobrze— kończ asan! — zgodził się
szlachcic, nie wstając z zydla.
Więc Kazimierz dał znak ręką. Czereda głów
poderwała się w ławkach.
— W i-mię oj-ca i sy-na i du-cha świę-te-go
a-men! — rozległo się chóralnie pod niskim stro
pem izby. Zaczem odkrzyczeli nierówno, zawo
dząco: „Ojczenasz" i „Zdrowaś-Marjo".
I wreszcie —
— Niech bę-dzie po-chwa-Io-ny Je-zus Chry
stus! — wydali wywrzask niezmierny i zaraz jęli
wymykać się z ław, tłocząc się u drzwi i poszturkując. Wypadli wreszcie do sieni i na podwórze.
— Uf, duszno tutaj! — odsapnął pan Czart
kowski, patrząc zukosa na nauczyciela.
— Izba ciasna, wielmożny panie... ale my zwy
czajni!
— A cóżbyś to chciał, asanie, pałacu dla tej
szkółki, hę?
— Toć mówię, wielmożny panie... myśmy zwy
czajni w ciasnocie.— Ja tam, uważasz, szczerze zawsze powia
dam: nie jestem zachwycony tem oświecaniem
chłopskich dzieci, choćby tylko w czytaniu i pi
saniu.- Zrządzić to może w kraju niepomyślne
skutki, zwrócić ludzi, dotąd spokojnych, ku nie
bezpiecznej chęci do... uważasz, do spekulacji,
znajdującej nasycenie w książkach... tak, i roz
szerzyć wyobrażenia, niestosowne do naszych sto
sunków społeczeńskich!
(Ciąg dalszy nastąpi).
— ooo —
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Po Lavalu Tardieu
;

Utworzeni© gabinetu lewicowego albo koncen
tracyjnego przez P'ainlevego nie powiodło sie
głównie z .przyczyny Tardieu, który takiemu ga
binetowi odmówił współpracy. Ni© bez wpływu
był tu też prezydent Dourner, który został w y
brany przez prawicę i dlatego niechętnie praco
wałby z rządem złożonym ze swych przeciwni
ków.
Ostatecznie Doumer musiał się też liczyć z fak
tem, że rząd lewicowy w danych warunkach jest
niemożliwy. Nie może on osunąć na 'bok faktu, że
większości lewicowej w Izbie niema. W obecnej
Izbie która wyszła z wyborów w maju 1928, dwu
krotnie usiłowano utworzyć rząd lewicowy: pierw
szy utworzony przez radykała Ghantempsa trwał
tylko jeden dzień, dragi pod przewodnictwem ra
dykalnego senatora Steega żył kilka tygodni i
■upadł kilku głosami większości. Upadek jego spo
wodowali komuniści, którzy mają wprawdzie tyl
ko 10 posłów, ale ci zawsze głosują na rzecz re
akcji, alby ni© dopuścić do władzy radykałów i
socjalistów.
0?ainleve, chcąc utworzyć 'gabinet lewicowy, li
czył na jaki tuzin głosów większości. Jest to na
turalni© niewystarczająca podstawa dla przepro
wadzenia ważnych zadań politycznych. Z jednaj
ostateczności prezydent Doumer przeszedł do dnu
giej, wiedział on bowiem, że Tardieu może utwo
rzyć tylko rząd prawicowy i że cała lewica będzie przeciw niemu. Cibodzi też o stanowisko, ja
kie zajmie Senat. Ten obalił Lava!a dlatego, że
poparł reakcyjną reformę wyborczą. Jeżeli Tar
dieu nie znajdzie możności porozumienia się z Se
natem, tj. nie cofnie reformy wyborczej, może w
Senacie powtórzyć się historia z Lavalem.
Jedynem wyjściem w tym wypadku byłoby
rozwiązanie Izby i rozpisani© wyborów, co nie
może nastąpić 'bez zgody Senatu. Jak poinformo
wani twierdzą, Senat nie odmówiłby swej zgody,
ale pod warunkiem, że ni© Tardieu będzie nowe
wybory robił. We wtorek nowy rząd przedstawi
się Izbie i z miejsca zażąda wotum ufności. Od
niedzieli do wtorku może dużo rzeczy zajść.

dzo ożywiona, ponieważ opozycja gotuje- się do
zaciekłej walki z nowym rządem. Istnieje możliwść, że Tardieu jutro jeszcze zaraz po głosowa
niu w parlamencie wyjedzie do Genewy na czele
nowej delegacji francuskiej, aby już we środę
wziąć udział w plenamem posiedzeniu konferencji
rozbrojeniowej.

l radni socjalistycznego
—o—

zakończył się odśpiewaniem „Czerwonego Sztan
daru".
Następnie odbyła się konferencja członków PPS
w Nowym Sączu, pod przewodnictwem tow. Mał
kowskiego, z referatem organizacyjnym tow. posła
Dubois. Po referacie odbyła się dyskusja, w której
brali udział towarzysze: Zawierucha. Greń, Kor
czyński, Cich i inni.
i Po konferencji PPS odbyła się konferencja człon
ków Organizacji młodzieży TUR w lokalu włas
nym przy współudziale tow. Dubois, a pod prze
wodnictwem tow. Orłowicza. Omawiano sprawy
organizacyjne.
Zaznaczyć należy, dla charakterystyki czasów
obecnych, że w dzień przyjazdu tow. posła Dubois
od rana kręcili się koło- Domu Robotniczego agenci
policyjni, a podczas odczytu skonsygnowano od
działy policji w szopach miejskich.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DARU
HONOROWEGO TOW. POS. CIOŁKOSZOWI
W GLINIKU MARJ AMiP OLSKiM
Dnia 18 lutego odbyło się publiczne zgromadze
nie w sali Kasyna robotniczego w Guni ku Marjampolskrm przy szczelnie wype śnionej sali. Po zaga
Sowiety pozbawiły emigrantów
jeniu przez tow. Joachima Gajewskiego, zabrał
praw obywatelskich
glos tow. poseł Giołkosz, który w obszernem prze
mówieniu przedstawił obecną sytuację gospodar
Moskwa, 22 lutego. Prezydium centralnego ko
czą i polityczną w kraju, wskazując na niebezpie
mitetu wykonawczego pozbawiło 37 emigrantów,
czeństwa, grożące pracownikom przemysłu nafto
w tem Trockiego, Abramowicza, Dana oraz wielu
wego, a zwłaszcza koncernu naftowego „Małopol
ska". Następnie omówił szereg nowych projektów ■innych socjalistów, praw obywatelskich. Tym,
ustawowych, godzących nietylko w. byt każdego którzy posiadali paszporty sowieckie, unieważnio
‘ chłopa i robotnika, ale grożących utratą wszelkich no, je oraz zakazano przyjazdu do Rosji sowieckiej
Za paszportami zagranicznemu Zarządzenie to stoS
! zdobyczy socjalnych i politycznych klasy pracu
rzekomo
w związku z ich działalnością antyrejącej. Od Sejmu wybranego systemem brzeskim
wolucyjną.
społeczeństwo nie może się spodziewać żaunej po
mocy i obrony przed tą falą reakcji i naporu kapi
talistycznego. Zlekceważono konieczność pomocy
dla bezrobotnych, których karmi się filantropią pry
watną i cudzym kosztem, nietylko ni© wprowa
dzono ubezpieczenia na starość, ale ogranicza się
■coraz bardziej świadczenia Kas chorych i ubezpie
SZEŚĆ MIESIĘCY ARESZTU ZA ZASTRZELENIE
czenia od bezrobocia. Po przemówieniu tow. Mo
ZONY
roza, uchwalono odpowiednią rezolucję Lodśpiewa
no „Czerwony Sztandar**.
Przed trybunałem przysięgłych w Krakowie sta
Następnie w pięknie udekorowanym sztandarami nął wczoraj Ludwik Litwin, posterunkowy policji
i zielenią tym samym lokalu odbyła się uroczystość z Maszkienic, koło Brzeska, oskarżony o zbrodnię
wręczenia daru honorowego i uczczenia byłego
morderstwa swej żony Bronisławy. We,dl© aktu
więźnia brzeskiego tow. Adama Ciolkosza przez oskarżenia, oskarżony od dłuższego czasu żył źle
SKŁAD NOWEGO RZĄDU TARDIEU
klasę pracującą powiatu gorlekiego — w dowód
ze swoją żoną i czyhał na jej życie,, by wrócić do *
wdzięczności, pełnego uznania i zaufania do swego
swej dawnej kochanki Kuryłowłez z Brześcia nad
Nowy rząd składa się tylko z 12 ministerstw,
Bugiem, z którą ma dziecko. Dlatego też już przed
ponieważ kilka ministerstw zostało połączonych przywódcy i posła.
Do tow. Ciołkosza wobec licznie zebranych to
tem opowiadał, że zrobi z żoną koniec, że rozpo
w jednem ręku. Premjer i minister spraw zagra
warzyszów
przemówił
tow.
Joachim
Gajewski
im.
cznie
nowe życie. Plan ten miał oskarżony zreali
nicznych Tardieu, minister spraw wewnętrznych
komitetu pow. PPS i klasowych Związków zawo
zować dnia 8 sierpnia 1931 r. w ten sposób, że w
senator Mahieu, minister skarbu) i budżetu Fiandin,
mieszkaniu swem na posterunku policyjnym w Maminister sprawiedliwości i wicepremier Reynaud, dowych w powiecie gorlickim, podnosząc z uzna
szkienicach po powrocie ze służby znienacka strze
minister obrony narodowej (wojny, marynarki i niem jego ofiarną walkę w obronie prawa i wolno
ści ludu. Poczem zabrał głos tow. Jan Szmidt imie
lił do swej żony z karabinu policyjnego. Natomiast
'lotnictwa) Pietri, .minister oświaty senator Roustain, minister pracy senator Laval, minister robót niem Związku chemicznego w Libuszy, który w oskarżony tłumaczy się, że ze żoną swą, chociaż
serdecznych słowach przyłączył się do hołdu,, zło
umysłowo chorą i od której na początku małżeń
publicznych Guernier, minister handlu Rofin, mi
stwa zaraził się, żył w spokoju i zgodzie, a sam
nister rolnictwa Ghauceau, minister kołonij Ghiap- żonego przez tow. Gajewskiego.
Wreszcie zabrał głos tow. poseł Giołkosz głę
wypadek kładzie na karb przypadku i zdenerwo
pedelaine, minister opieki społecznej Biaisot.
boko wzruszony okazanem uznaniem i wyrazami
wania. Wedle tłumaczenia się oskarżony krytycz
Nowy rząd będzie się opierał na dotychczaso
wej większości, w skład której wchodzi prawica i hołdu. Uroczystość urozmaiciła nadto orkiestra pod nego dnia powrócił z całodziennego patrolu służ
batutą tow. Wiatra. Po zbiorowem zdjęciu fotobowego- i powróciwszy do domu, zażądał od żony
centrum. Ostatnia większość Lavala w Izbie wy
graficznem
zakończono
uroczystość
okrzykiem
na
kolacji.
Na to nieboszczka bez powodu odmówiła
nosiła 30 kilkia głosów. Uderza^ że do rządu nie
mu kolacji, a gdy oskarżony chciał wyjść z domu,
wszedł Paul Bonoour. Uchodzi to za znak, że po ■cześć PPS, więźniów brzeskich i tow. posła Ciolkosza, poczem każdy wpisał się do pamiątkowej
by coś zjeść, wówczas żona zamknęła go w pokoju
łożenie rządu w Senacie jest bardzo niepewne.
i wzbroniła wyjścia. Wtedy oskarżony, chcąc Ją
księgi.
NOWA DELEGACJA FRANCUSKA
Wkońcu odprowadzono tow. posła Ciołkosza do nastraszyć by go puściła, skierował do niej kara
NA KONFERENCJĘ ROZBROJENIOWĄ
pociągu serdecznie żegnanego1 przez klasę pracu
bin, a ponieważ nieopatrznie zostawił go niezabez
pieczony, padł przypadkowy strzał, kładąc Litwi
jącą powiatu gorlickiego.
Paryż, 22 lutego. Prezydent republiki zatwier
nowa
trupem na miejscu.
dził dziś nową delegację francuską na konferencję
ODCZYT TOW. POSŁA DUBOIS W TUR
Na wniosek obrońcy adw. Dr. Knoebla dopuścił
rozbrojeniową w składzie następującym: prze
W NOWYM SĄCZU
trybunał szereg świadków, którzy stwierdzili, że
wodniczący: Tardieu, jego zastępca: senator Paul.
oskarżony był z natury człowiekiem spokojnym i
Staraniem Organizacji młodzieży TUR w No
Boncour, członkowie: minister obrony narodowej
Pietri, minister sprawiedliwości Reynaud, poseł ! wym Sączu, tow. poseł Dubois wygłosił dnia 19 zrównoważonym. Tak samo na wniosek obrońcy
lutego odczyt pod tytułem „Kryzys kap tabznm**. dołączono do sprawy akta kuratelne nieboszczki
Fabry, byli ministrowie lotnictwa i marynarki Dliz których okazało- się, że jeszcze przed kilku laty
Odczyt więźnia brzeskiego, który się odoył w Do
mesnil i Dnmont dalej Gi.gnoux, Mass,gil, Moysset
została ona uznaną za umysłowo -chorą, j jako ko
i Aubert.
mu Robotniczym w sali Kina „Wiedzy", przemienił
*
*
*
bieta była bardzo -niegospodarna i niechlujna.
się w olbrzymią manifestację na cześć więźnia
Po przesłuchaniu świadków składali orzeczenie
Paryż, 21 lutego. Nowy gabinet Tardieu spotkał
brzeskiego.
Sala nie mogła pomieścić przybyłych, wszystkie swoje prof. Wachholz i Jankowski. Wedle nich osksię w większości prasy francuskiej z wielkiem uznaniem. Prasa prawicowa i środka uważa rząd boczne ubikacje były przepełnione tłumem. Dużo jest za swój. czyn odpowiedzialny, gdyż działał
Tardieu za jedyne rozsądne rozwiązanie. Prasa ludzi odeszło z powodu braku miejsca. Z chwilą świadomie. Po zakończeniu postępowania dowo
dowego trybunał postawił przysięgłym pytani© w
lewicowa, a przedewszystkiem socjalistyczna, na pojawienia się tow. poseł Dubois w Domu Robot
zywa ten rząd rządem najbru tajniejszej reakcji i niczym, rozentuzjowani turowcy wnieśli prelegenta kierunku morderstwa, zaś na wniosek obrońcy dal
zapowiada wytoczenie mu zaciętej walki.
sze pytanie oo do zaburzenia umysłowego,, zabój
na barkach do sali, gdzie spontaniczna owacja spo
stwa i nieostrożnego obchodzenia się z bronią.
Paryż, 22 lutego. Nowy rząd francuski przed
tkała więźnia brzeskiego. Powitał go tow. Polo
Po zakończeniu postępowania dowodowego po
stawi się parlamentowi francuskiemu na wtorko- wie© imieniem Organizacji młodzieży JUR i tow.
stawił trybunał przysięgłym pytanie co do zbrodni
wem posiedzeniu popołudniowein. Expose, które Grenia, imieniem Komitetu PPS. Następnie prele
morderstwa, a nadto na wniosek obrońcy dodatko
wygłoszone zostanie przed parlamentem, a które
gent w dwugodzinnym referacie bardzo przejrzy
go ostateczna treść ustalona zostanie na jutrzej
ście zobrazował gospodarkę kapitalistyczną fazy we pytanie co do zabójstwa, pijaństwa i zaburze
nia umysłu w chwili czynu i nieostrożnego obcho
szej radzie ministrów, ma być bardzo zwięzłe i jej rozwoju i całą anarchię tego systemu., przecho
dzenia się z bronią. Po wywodach prokuratora i
będizie się zajmowało przeważnie kwestją polityki dząc do doby obecnej, wykazał nędzę, bezrobocie,
obrońcy, przysięgli zaprzeczyli 12 głosami pyta
zagranicznej, a przedewszystkiem rozbrojeniem wyzysk klasy robotniczej jako dorobek kapitali
nia co do morderstwa i zabójstwa, a tylko potwier
i reparacjami, W dziedzinie polityki .zagranicznej stycznego ustroju gospodarczego. — Wszystko
• podkreśl Tardieu ciągłość dotychczasowej polity
dzili pytanie co do nieostrożnego obchodzenia się
wskazuje na bankructwo kapitalizmu, na jego ry
z bronią,, wobec czego trybunał zasądził Litwina za
ki. W kwestii wewnętrznej za najważniejsze za chły koniec. Żywsze momenty,, opisując© gospo
występek z § 335 uk. na karę aresztu przez sześć
danie będzie rząd uważał uchwalenie budżetu pań
darkę w Polsce wywołały burzę oklasków. Prele
stwowego. Termin przeprowadzenia nowych w y
genta po zakończeniu Teferatu nagrodzono niemil- miesięcy.
Rozprawie przewodniczył sso. Pilarski-, wetowa
borów do parlamentu ustalony zostanie dopiero knącemi oklaskami, zaś imieniem zebranych i miej
scowego TUR tow. Polowiec złożył serdeczne po
li so-. Stuhr 1 so- Jek, oskarżał prokurator dr. Stapo załatwieniu budżetu. W kołach parlamentar
dziękowanie towarzyszowi, prelegentowi. Odczyt warski
nych utrzymują, że jutrzejsza dyskusja będzie bar
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Hrabina Ciunkiewiczowa

R a d o ś ć życia

traci wiele ludzi, których dręczą okropne ból© reuSędzia śledczy dr. Wątor prowadzący sprawę i pisemnie wykaz skradziony oh futer i kosz • matyczne i nerwowe. Lecz niema powodu do roz
towności. Śledztwo sądowe dobiega końca, tak, że paczy, gdyż już wiele tysięcy cierpiących odzyska
M'arji CiunMewiczowej zebra! tak obfity materiał
rozprawa sądowa mogłaby się odbyć już w maju
dowodowy', że symulacja kradzieży futer i biżu
ło swe zdrowie przy pomocy Togalu. Tabletki To
b. roku.
terii na jeo szkodę zdaje się być niewątpliwa. Sę
ga! bowiem skutecznie zwalczają te niedomagania,
Warszawski „Kurier Polski?1 z dnia 22 bm. ata
dzia przesłudiai w tej sprawie kilkadziesiąt o-sóib
wstrzymując nagromadzanie się kwasu moczowe
w Krakowie i Warszawie. Wyniki dochodzeń są kuje sędziego śledczego dr. Wątona, zaznaczając,
go, który, jak wiadomo, jest przyczyną tych cier
że „nic nam o tem niewiadomo, czy wyszło w odla Ckmkiewiozowej druzgocące.
pień. Nieszkodliwe dla serca, żołądka j innych or
Bardzo ciekawe światło na całą sprawę rzuciła statnich czasach rozporządzenie, zezwalające sę ganów. Spróbujcie i przekonajcie się sami, lecz żą
dziemu śledczemu na wyrażanie opinji przesądza dajcie we własnym interesie tylko oryginalnych
rozmowa, jaką dr. Wątor odbyt z przedstawicie
lem
francuskiego Towarzystwa
ubezpieczeń jącej sprawę przed wydaniem wyrobu."
tabletek Togal. Do nabycia we wszyst. aptekach.
Dalej pisze ,Kur jer Polski":
„Loyd“ p. Maddosem z Paryża. Ciunkiewiczowa
„Sędzia Wątor posunął się w swem oświadcze
byłą w niem ubezpieczona jako „comtesse (hrabi
na) Marie Chinki©wictz", na sum około 3,500.000 niu tak daleko, że stwierdził obecność wspólnika
franków. Ubezpieczenie obejmowało 20 futer oraz Ciumfciewi-czowej w aferze. Zaznaczył nawet, że
Dawno nie Wdziane tłumy publiczności ściągnął
trzydzieści kilka sztuk biżuterii, jak: naszyjniki, jiest na jego tropie.
W czasie swego pobytu w stoicy odbył sędizsia w sobotę wieczorem do- Starego Teatru odczyt
kolczyki, pierścienie, brosze jtdL, przyczem Towa.
rzystwo asekurując majątek Ciunkiewiczowej, nie Wątor cały szereg konfereneyj z przedstawicie Boya-Żeleńskiego i syna. Wszystkie miejsca były
wysprzedane wraz z -do-stawiotnemi krzesłami, saia
oglądało ani futer ani precjozów, ałe zadowoliło lami władz śledczych w osobie naczelnika centrali
się ich fotografiami. Towarzystwo przyjmując to ‘■służby śledczej, p. Naglera i zastępcy naczelnika i galeria przepełnione. Przeważała publiczność
żeńska. Obecne kobiety, bez różnicy wieku i sta
ubezpieczenie, przerzuciło część ryzyka na kilka urzędu śledczego, komisarza Przygody. Konfero
nu „gdy się Boy ukazał1 na estradzie, zgotowały
drobniejszych Towarzystw ubezpieczeniowych,
wali również z prokuratorem sądlu- okręgowego w
Warszawie. W wyniku narad tych postanowiono szermierzowi postępowych pojęć entuzjastyczną
w drodze wewnętrznej umowy, jednak wobec
owację demonstracyjnie witając go długotrwałenń
podobno roztoczyć obserwację nad kilkoma oso
klienteli jest samodzielne i w pełni odpowiedzial
bami, podejrzanenti o współudział w oszustwie." oklaskami
ne. O popełnieniu kradzieży w Grand Hotelu w
A więc sanacyjne pismo, organ wielkich prze
Boy czytał następnie ciekawą rzecz o Franci
Krakowie, Ciunkiewiczowa zawiadomiła Towa
rzystwo nazajutrz po rzekomym fakcie, telegra- i mysłowców, stanął jawnie w obrOm© „hrabiny"
szku Vil-lonie, a $yn Boya-Żeleńskiego ilustrował
ficznie, a w kitka dni później przedstawiła I Citmkiewiczowej. Oczy wiście rzecz to naturalna. odczyt swego ojca recytacjami tłómaczo-nych z
francuskiego przez Boya wierszy poety-obwiesia.
Po zakończeniu powtórzyły się gorące oklaski,

O w acja dla B oya

Zaczadzenie dwóch rodzin

Wczoraj zdarzyły się dwa wypadki zaczadze
nia dwóch rodzin, wskutek wydobywającego się
czadu z pieca.
Jeden miał miejsce w Woli Dudhaokiej, gdzie
uległa zaczadzeniu rodzina Gdańskich. Wezwany
lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził ciężkie
zaczadzenie u 29-letniej Marii Gdańskiej i u 25letnfiej Janiny Golańskiej-Ziemskiej. Obi© przewie
ziono do szpitala św. Łazarza. Szymona Gotańskiego (lat 35) stolarza i Marję Bułkową (lat 24)

po przywróceniu tóh do przytomności pozostawiono w domu.
Drugi wypadek zaczadzenia się miał miejsce
w domu pod L. 8 przy ul. R-zeczysko w Krako
wie, gdzie zaczadziła się rodzina Lorenców, a to
Stanisław Lorenc (lat 53) murarz, żona jego Marja (lat 43), trzy córki: Anna (lat 16), Eugenja
(lat 17), Janina (lat 20) i 10-iatni Jan. Rodzinę Lo
renców przywrócił lekarz pogotowia ratunkowe
go do przytomności i oddał opiece sąsiadów.

Z życia robotniczego

KRONIKA

PROTEKCYJNA GOSPODARKA MAGISTRATU
PRZY ROZDZIALE N A T U R A U I Z KOMITETU
POMOCY DLA BEZROBOTNYCH
ZAKOŃCZENIE KUiRSU TUR DLA DZIAŁACZY
Z Gorlic piszą nam: Bezrobotni zarejestrowani,
ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
nieuprawnieni do poboru zasiłków skarżą się, że
Trzymiesięczny
kurs TUR dla działaczy Związ
'komitet pomocy dla bezrobotnych przy magistra
cie miasta Gorlic, składający się z samych ,ydo- ków zawodowych zakończony został w ub. tygo
brodziejów“ cudzym kosztem, gdzie nie zasiada dniu. Uroczyste rozdanie poświadczeń -ukończenia
tego kursu odbędzie się w piątek dniia 26 bm. o
ani jeden przedstawiciel klasowych związków zagodz. 7 wieczór w sekretariacie OKR PPS przy
w&dowych i PPS uprawia protekcyjną gospodar
kę przy rozdziale naturaljów. I tak przy ostatnim ul. Dunajewskiego 5. Kursem kierował tow. wicerozdziale dal rzekomo bezrobotnym obarczonym i pr-ozes -dr. Romuald Szumski, Ws-zyiscy kursiści
liczną rodziną, jak Studziennemu Stanisławowi I Winni zjawić się po odebrani© poświadczeń.
i Czajce Michałowi tyiko po 50 kg, węgla i 20 kg.
KLUB DYSKUSYJNY TUR
ziemniaków, zaś Kozłowskiemu i Sokołowskiemu
XVI posiedzenie klubu dyskusyjnego TUR od
wogóle nic nie dano, gdy ininym prócz węgli i zie
będzie się we środę dnia 24 b. m. w Domu Ro
mniaków dano mąkę, ryż, słoninę, cukier, mydło
botniczym przy ul. Dunajewskiego 5. Tematem
itd.
dyskusji
będzie artykuł tow. pirof. Adlera w
Czy na to opodatkowali się robotnicy .na fundusz
„Kampfie", organie
teoretycznym Międzynaro
pomocy dla bezrobotnych, by ktoś nieproszony
dówki p. t- „Historyczna rola lewicy socjalistycz
temi funduszami kaptował sobie zwolenników?
nej . Początek o godz. 7 w. W stęp za zaprosze
Sanacja tych stosunków jestt konieczna i to bez niami dla TUR, członków OKR P P S i. Bundu.
zwłocznie!
CZWARTKÓWKA
W e czwartek 25 bm, w sali T U R przy u*l. D u 
najewskiego 5 odbędzie się niezwykle interesują,
ca prelekcja mgr. fil. Ireny Fischlerówny pod tyt.:
.Literatura
p-ctl.tyczna X V I wieku a współcze
„WRÓBLE NA DACHU“ ĆWIERKAJĄ:
sność . Początek o godz. 7 w. W stęp bezpłatny
...że rząd polski zamierza interwenjować w Pa
— wolne datiki na oświatę robotniczą.
ryżu w sprawie uwodnienia Dumkow skiego i po
stanowił go mianować jednym z wkeminislrów
WYKŁADY TUR
od skarbu.
U tramwajarzy w Podgórzu (plac SerKowskieZMIANA W ADMINISTRACJI
go) w e czwartek 25 hm. o 7 wiecz. tow. dr. Jakób
Nowa ustawa samorządowa podobno znosi podział Bross: „Alkohol a przestępstwa".
administracyjny Polski na powiaty, a na ich miej
Zwierzyniec (TU R ) w e czwartek 25 bm. 0 7 w
sce wprowadza POW-iaty.
tow mgr. Zygmunt Gross: „Burza na W sch o

TUR

miMOR i SATYRA

OSTATNIA PRZYSŁUGA
Podobno skreślając 50 miljonów z budżetu bez
robotnych, minister skarbu rzucił sentencję:
— Niech im zima lekką będzie.
POLACY PRZEW YŻSZYLI KANADĘ!
Nieco spóźniona depesza z Lake Placid donosi,
*e polscy hokeiści stali tam w hotelu na 5 pięfrae, a Kanadyjczycy na tnzeciem. Był to jodyny
Wypadek, kiedy Polacy byli górą.
MISTRZOSTWA NARCIARSKIE
. Mówią, że wysłanie polskiej reprezentacji hokeJovvej na Ulimpjadę zimową w Ameryce było
Wyruszeniem z Motyką na słońce...
(„Wróble na dachu").

dzie".

Czarna Wieś (T U R ) w e czwartek 25 bm. o 7 w.
tow. J. Hochfeld: „Co to jest socjalizm?"
Dom Robotniczy w Podgórzu (ul. Smolki) w
■piątek 26 bm. o 7 w. tow. M ieczysław D ro b n e r
„Jak powstał świat?"
ZZK (ul. W arszaw ska 15) w sobotę 27 bm o
godz. 7 w . tow. mgr. Zygmunt Gross: „Burza na
Wschodzie".
Łobzów (T U R ) w sobotę 27 bm. o 7 wiecz. tow.
dr. Feliks Gross: „U początków społeczeństwa i
rodziny".
Prą unik Czerwony (TU R ) w niedzielę 28 bm.
o 7 wiecz. tow. J. Hochfeld: „Go to jest -socja
lizm?"

-—o n o —
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NOW OM IANOW ANY PREZES SĄDU APE
LACYJNEGO W KRAKOWIE dr. Franciszek Farylewicz objął w dinłu 21 hm. urzędowanie i przyj
iniować będzie w sprawach urzędowych w swym
gabinecie przy ulicy Grodzkiej 52, codziennie z
/■wyjątkiem środy między godziną 12 a 13ZJAZD PRZEDSTAWICIELI MIAST SŁO
WIAŃSKICH W KRAKO WIE. W niedzielę w go
dzinach przedpoLudniiowych w magistracie kra
kowskim obradowia-ła komisja porozumiewawcza
przedstawicieli miast słowiańskich, utworzona w
r. 1929 w celu bliższej współpracy Związków miast
słowiańskich. W konferencji wzięli udział: wice
prezydent m. Pragi dr. Situhli -i gen. sekr. Zw.
miast czechosłowackich dr. Jarosław' Safara, prof.
Jare z Lubiany (Jugosilawja), dr. C. Ratajski pre
zydent m. Poznania, prof. dr. Błędowski, wicepr.
m. Warszawy, J. Włodek, pirez. m. Grudziądza i
dr. J. Zawadzki z Warszawy, dalej dr. W . Kubala
wicepr. m, Lwowa. Z ramienia Związku miast
polskich w7 posiedzeniu wziął udział p. S. Pastuiszyński, wicedyr. Związku. W wyniku obrad po
wzięte zostały następujące uchwały: 1) Utworzenie
jednej grupy słowiańskiej na kongresie w Lon
dynie, 2) komisja przekształca się w komitet orga
nizacyjny Zjazdów delegacyj miast słowiańskich,
które odbywać się mają oo 2—3 lata dla wzajem
nej wymiany myśli i doświadczeń, odnoszących
się do go-sipodarki komunalnej. Przewodniczącym
tego komitetu wybrany zastał dr. Stuhli wicepre
zydent m. Pragi, w którem to mieście -postanowio
no odbyć pierwszy talii zjazd w 1934 r. Powołana
do życia stała organizacja zjazdów' mieścić się
będzie w ramach Międzynarodowego Związku
miast, do którego należy każdy Związek narodo
wy słowiański.
W Y S T A W A PAMIĄTKOWA DZIEL MAURY
CEGO GOTTŁIEBA. Termin uroczystego otwar
cia wystawy pamiątkowej dziel Ma-uryceg-o Gotllieba ustalony został ma wtorek 1 marca. Uroczy
stość otwarcia odbędzie się wieczorem o godzinie
6 w -oświetlonych salach Muzeum Narodowego.
Komitet wystawy przewiduje przyjazd szeregu
-osobistości ze świata kulturalnego i artystycznego.
Wysyłkę zaproszeń rozpoczęto. Do Muzeum Naro
dowego nadszedł w dniach ostatnich szereg eks
ponatów ze Lwowa ’i Łodzi. Chcąc iść na rękę
Muzeum Narodowemu w Krakowie, zarząd Mu
zeum Narodowego w Warszawie użyczył na prze
ciąg wystawy na ręce kustosza dra K. Buczkow
skiego jedno z najwybitniejszych dzieł Maurycego
Gottłieba „Chrystus w świątyni", a p. Zofja Tabęcka w Warszawie znane arcydzieło „Szajlctk i
Jessyka", które dotąd nie było wystawiane.
CHOROBY ZAKAŹNE W KRAKOWIE. W murzędzie zdrowia zgłoszono w czasie od 14 do 20
bm. następujące choroby zakaźne: szkarlatyna 5,
dyfterja 8, tyl-is brzuszny 1, odra 48, ospa wietrz
na 5, róża 1, muiraps 2.
W YPADEK W CZASIE SANECZKOWANIA.
W niedzielę popołudniu zażywał jazdy saneczka
mi 16-leLni Zygmunt Pytel, praktykant fryzjer
ski. W pewnym momencie, gdy Pytel zjeżdżał na
wzgórzu pod kopcem Kopciuszka, uderzył sanecz
kami w mur cmentarny tak nieszczęśliwie, że do
znał złamania nogi. Oiiarę wypadku opatrzył le
karz pogotowia ratunkowego, przewożąc Pytla do
szpitala.
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TAJEMNICZE ZNIKNIĘCIE DZIEWCZYNY.
P. Józefa Łachniewska zamieszkała przy ul. Łącz
nej L. 6, doniosła do policji, że siostra jej, 14letnia Helena, jeszcze 1 bm. wyszła z domu i dotąd
nie wróciła. Udała się ona do państw. Urzędu po
średnictwa pracy przy ul. Lubelskiej, celem wy
szukania sobie pracy i odtąd ślad po niej zaginął.
ULEGŁA ATAKOWI NERWOWEMU. Apoionja Świńska, licząca 25 lat, w czasie doprowadza
nia jej do komiisarjątu policji uległa atakowi ser
cowemu. Wezwany lekarz pogotowia ratunkowe
go udzielił jej pomocy lekarskiej. Świńskiej po
szukiwało starostwo grodzkie.
NAGLE ZASŁABNIĘCIE. Wezwano pogotowie
ratunkowe do ustępów w Sukiennicach, gdzie za
słabła nagle posługaczka tegoż ustępu Agnieszka
Burzawa. Po udzieleniu pierwszej pomocy, pozo
stawiono ją opiece domowej.
OBŁAW1A POLICYJNA. Na terenie m. Krakowa
organa policyjne przeprowadziły obławę, w czasie
której doprowadzano do komisarjatów policyj
nych 44 osoby. Po stwierdzeniu tożsamości zwol
niono z aresztów 18 osób. Resztę zatrzymano iza
szereg różnych przestępstw.
W i PADK1 SAMOCHODOWE. Na ulicy Puław
skiego w Dębnikach Daniel Goldiberger, zam. Ziel
na 19, jadąc motocyklem potrącił stojącego na
jezdni przed kościołem Karmowskiego Andrzeja,
lat 42, stolarza, zam. Twardowskiego 101. Kaimów
ski upadł i doznał potłuczenia nogi. Wezwane po
gotowie ratunkowe po zaopatrzeniu pozostawiło go
opiece domowej. — Jachniak Józef, szofer, zam.
Misjonarska 1, prowadząc aulo-dorożkę, na ulicy
Salinarnej został potrącony przez wojskowy sa
mochód sanitarny, Nr. 3840, wskutek czego u
ąutodorożki uszkodzony został wachlarz. Szkoda
350 złotych.
POPARZENIE. Wezwano pogotowie ratunko
we na dworzec kolejowy do Stefanji Bigaj, lat 31,
robotnicy kolejowej, zam. w Rudawie pow. Chrza
nów, która zwróciła się do palacza lokomotowy,
aby dal jej do wiadra gorącej wody z parowozu.
Ten puścił wodę silną parą, wskutek czego Bigaj
została poparzona w twarz i ramiona. Lekarz po
gotowia ratunkowego orzekł poparzenie I stopnia.
POŻAR. Wezwano straż pożarną do mieszkania
Leibela Henryka, kupca, zam. Grodzka 48, gdzie
w kuchni zapaliły się szmaty. Ogień ugaszono.
KRADZlEzE. Raczyńska Antonina, zam. Ry
nek Dębnicki 7, zgłosiła w policji, że skradziono
jej z niezamkniętej kuchni parę trzewików nar
ciarskich wartości 55 zł. — Pindełskiemu Leszko
wi, art. malarzowi, zam. w Rynku gł. 19, skra
dziono z zamkniętego mieszkania .smoking war
tości 350 złotych. — Aresztowano Grudzień Bro
nisławę, lat 18, bez miejsca zam., która przyszła
do mieszkania Marji Czernej przy ul. Pędzichów
L. 21, w celu wynajęcia mieszkania i korzystając
z jej nieuwagi skradła w międzyczasie biżuterję,
wartości 247 zŁ

O D C Z Y T Y I Z E B R A N IA
KURS RADJOTECHNICZNY DLA A M A T O R Ó W od
bywać się będzie w gmachu Akademii górniczej (Aleja
Mickiewicza 30, I piętro) w sali Zakładu fizyki. Pierw
szy wykład, odbędzie się dziś we wtorek w godzinach
od 6 do 8 wieczorem. Wszelkich informacyj udziela
dyrekcja Muzeum przemysłowego (ul. Smoleńsk 9) w
godzinach od 8 do 2.
KURS UMIEJĘTNOŚCI SPRZEDAW ANIA (Muzeum
przemysłowe). — Jako zakończenie kursu umiejętności
sprzedawania odbędą się w dniach 23, 24, 25 i 26 bm.
ćwiczenia praktyczne. Zamknięcie kursu nastąpi w nie
dzielę 28 bm.
„TROIS GENERATIONS FRANCAISE5“. Odczyt pod
tym tytułem wygłosi prof. Jean Moreau-Reibel dziś we
wtorek o godzinie 6 wieczorem w sali IV gimnazjum,
ul. Krupnicza 2, I piętro.
Z T O W A R Z Y S T W A NEUROLOGICZNEGO. — W e
czwartek 25 bm. o godzinie 7‘30 wieczorem odbędzie
się w sali wykładowej kliniki neurolagiozno-.psyclij.atrycznej wspólne posiedzenie naukowe Towarzystwa neu
rologicznego i Towarzystwa psychiatrycznego z nastę
pującym porządkiem dziennym: 1) odczytanie protokołu
z poprzedniego posiedzenia; 2) Dr. Meissner: „Pokaz
przypadku atypowej psychozy prawdopodobnie epilep
tycznej"; 3) Dr. Rirschner: „Pokaz przypadku operowa
nego guza mózgu"; 4) Dr. Koziorowski: „Pokaz przy
padku atypowego zapalenia wielonerwowego". — Część
administracyjna: 1) sprawozdanie ustępującego zarzą
du; 2) wybór nowego zarządu; 3) wnioski i interpelacje.
„ W Y P R A W A ALPINISTYCZNA W A L P Y FRANCU
S K IE 1. Odczyt dra Jana Kazimierza Dorawsklego od
będzie się staraniem Polskiego Towarzystwa Geogra
ficznego we środę 24 bm. o godzinie 18 w sali Insty
tutu Geograficznego (ul. Grodzka 64).

ODCZYT W AULI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃ
SKIEGO. W e czwartek 25 bm. o godzinie 6 wieczorem
w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor prawa
cywilnego uniwersytetu w Lille Henri Mazeaud wygło
si odczyt pod tytułem „Le prejudice morał". Goście
mile widziani.

SPORT
W A L N E ZGROMADZENIE TSHB „M ARATO N" od
będzie się w niedzielę 28 bm. o godziinie 10 przedpołu
dniem w lokalu własnym przy ul. Smoleńsk 19.

Bombardowanie Szanghaju
Londyn, 21 luitego. Walki pod Szanghajem,_ któ
re trwały w sobotę 'do późnej nocy, ucichły.
W niedzielę panował względny spokój. Chińczycy
stawiali na całej łinji bardzo skuteczny opór tak,
że japończycy nigdzie nie mogli się poszczycić żad
nenii sukcesami, mimo iż w walce posługiwali się
artylerią ciężką j czołgami. Straty chińskie nie są
zbyt wielkie, aczkolwiek w cyfrach nie są znane.
Japoński generał Uyeda zażądał w Tokio dalszych
posiłków wojskowych. Jak słychać, domaga się
przysłania dywizji piechoty. Konsulaty państw za
granicznych wezwały obcokrajowców zamieszku
jących koncesję międzynarodową, aby przygoto
wali się do ewakuacji, istnieje bowiem niebezpie
czeństwo, że w razie gdyby Japończycy zdobyli
Kiangwan i od tyłu zaatakowali pozycje chińskie
pod Chapei, koncesja międzynarodowa znalazłaby
się w polu działania ioh artylerii.
Paryż, 22 lutego. Wedle doniesień z Tokio ja-,
poński minister spraw zagranicznych Yoshizawa
oświadczył przedstawicielom prasy, że Japonja
w żadnym wypadku nie zamierza wystąpić z Ligi
Narodów. W dalszym ciągu swego oświadczenia
Yoshizawa zapewniał, że Japonja nie ma żadnych
zamiarów trwalej aneksji terenów’ chińskich na
Obszarach położonych na południe od „wielkiego
muru“, ani też w Mandżurii. Nie może być rów
nież mowy o akcji japońskiej przeciw Rosji so
wieckiej łuib przeciw kolei wschodnio-chińskiej,
gdlzie koncentrują się interesy sowieckie.
Londyn, 22 lutego. Walki pod Szanghajem, po
krótkiej przerwie zostały dziś nad ranem nanowo
podjęte otwarciem ognia artyleryjskiego na pozy
cje chińskie. Największe wysiłki wojsk japońskich
dają się zauważyć w dalszym dągu na odcinku
pod miejscowością Kiangwan, którą Japończycy
usiłują zdobyć za wszelką cenę. Atakują ją Ja
pończycy zapomocą artylerii i samolotów. Pod
osłoną ogniła artyleryjskiego, samolotów i czołgów
wdziera się powoli piechota japońska do Kiang
wan. Mimo bohaterskiej obrony Chińczyków mato

TEATRY I KO NCERTY
Z TEATRSU MIEJSKIEGO IM. J. SŁOW ACKIEGO.
„Fortepian" J. Szaniawskiego grany będzie w tym ty
godniu dziś i we czwartek. D w a następne dni tygodnia,
tj. środę i piątek wypełni powtórzenie Jfigenji w Aulidzie", która teraz już na wszystkich przedstawieniach
gromadzi tłumnych słuchaczów. W przygotowaniu pier
wsza w tym sezonie sztuka autora włoskiego, jednego
z najwybitniejszych członków Akademii włoskiej, a nie
znanego u nas dotąd Gino Rocca. Jego nowoczesną
sztukę pod tytułem „Tragedia bez bohatera" w prze
kładzie Z. Jachianeckiej daje pierwszy teatr krakowski.
P IER W SZY KONCERT W Ł A D Y S Ł A W A LADISA—
KIEPURY odbędzie się w niedzielę 28 bm. w sali Sta
rego Teatru, zorganizowany przez Syndykat dziennika
rzy krakowskich. Program obejmuje szereg aryj i pieśni,
które przedstawią publiczności Władysława Ladisa—
Kiepurę w charakterze śpiewaka estradowego. Obok
świetnego tenora wystąpi znakomita włoska pieśniarka
p. Marla Fiorenza, której występy koncertowe we W ło
szech cieszą sie wielkiem powodzeniem i uznaniem. P.
Fiorenza wykona szereg mało znanych u nas pieśni i
aryj, tworząc razem z Władysławem Ladis-Kiepurą har
monijną i bogatą całość. Ceny biletów zostały ustalone
wyjątkowo nisko od 1—6 złotych, Będzie to jedyny
koncert Ladisa-Kiepury.

- 0 0 0 PRZY BOLACH N E R W O W Y C H I G ŁO W Y należy nie
zwłocznie zastosować tabletki Togal, które skutecznie
uśmierzają te bóle, nie wywierając żadnego szkodliwego
wpływu na serce, żołądek i inne organy. Spróbujcie i
przekonajcie się sami, lecz żądajcie we własnym intere
sie tylko oryginalnych tabletek Togal. Do nabycia we
wszystkich aptekach.
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PIRZODOWNIK POLICJI — FAŁSZERZEM
BANKNOTÓW. W sobotę ogłoszony został w so
snowieckim sądzie okręgowym wyrok w sensacyj
nym procesie fałszerzy 10-zlotowych banknotów,
braci Adolfa, Alfreda i Leona Wojdów. Skazani
zostali: Leon Wojda, na 8 lat ciężkiego więzienia,
Adolf i Alfred Wojda na 7 lat takiegoż więzienia,
wszyscy z pozbawieniem praw. Jako okoliczność
obciążającą Leona Wojdę sąd przyjął, iż brał om
udział w zbrodni fałszerstwa banknotów’, pełniąc
obowiązki w policji jako przodownik. Z oskarżo
nych o przechowywanie i puszczanie w ohieg fa
brykowanych przez Wojdów falsyfikatów, sąd ska
zał jedynie Antoninę Kwaterską na 6 miesięcy
więzienia z zawieszeniem kary. Męża jej Tomasza
sąd uwodnił od winy i kary.
ZW YC IĘSTW O ENDECKIEJ MŁODZIEŻY
PRZY WYBORACH W BRATNICH POMOCACH
W W ARSZAW IE. W nocy z soboty na niedzielę
odbyło się walne zgromadzenie Bratniej Pomo
cy studentów politechniki warszawskiej. Po burz

jest prawdopodobieństwa, aby miejscowość ta utrzymała się w ich rękach. Koło Wusung i na
froncie pod Chapei panuje względny spokój.
Londyn, 22 lutego. Lotnicy kanadyjscy zgłosili
się do chińskiego konsula generalnego w Ottawie
z propozycją dostarczenia Chinom dwóch eskadr
lotniczych, z których każda składałaby się z 18
samolotów doskonale wyposażonych wraz z pilo
tami, obserwatorami i mechanikami. Konsul chiń
ski przesiał tą ofertę swemu rządowi do Nankinu.
Paryż, 22 Mego. Z kół oficjalnych z Totóo do~
noszą, że operacje wojsk japońskich pod Szangha
jem, zmierzające do wyparcia wojsk chińskich po
za Szanghaj na odległość 20 km., potrwają około
10 dni. Po osiągnięciu celu wojska japońskie Cr
szańcują się w tej odległości i zajmią stanowisko
obronne aż do czasu przywrócenia stosunków nor
malnych lufb osiągnięcia porozumienia w sprawie
utworzenia .strefy neutralnej.
Paryż, 22 lutego. Z Tokio donoszą: Dziś po po
łudniu wysiał rząd japoński odpowiedź na ostatni
apel Rady Ligi Narodów w sprawie ostatnich wy
darzeń w Szanghaju. Jak słychać, w odpowiedzi
tej Japonia wyraża zdumienie, dlaczego Rada Ligi
zwróciła się wyłącznie do niej, a następnie oświad
cza, że Jajponja nie jest państwem ałakującem (?),
lecz faroniącem swoich interesów. Chiny żądają
pokojowego uregulowania zatargu, a równocze
śnie atakują Japonję. Jeśli Japonją przez wysłani*
wojsk do Szanghaju naruszyła statut Ligi Naro
dów, to uczyniło to już przed nią wiele innych
państw. Dalej oświadcza rząd japoński, że pakt
Ligi Narodów nie może być stosowany względem
Chin, gdyż te przez ustawiczne zamieszki, wojny
domowe i anarchię, jakie tam stale panują, nie
mogą być uważane za państwo zorganizowane,
posiadające odpowiedzialny rząd. Wreszoie pod
kreśla rząd japoński, że pakt dziewięciu tak, jak
pakt KedJoga, nie jest integralną częścią paktu Li
gi Narodów.
liwych obradach przyszło nad ranem do głosowa
nia, w którem przy wyborze prezesa endecka mło
dzież otrzymała około 800 głosów, a sanacyjpa
około 200. W niedzielę na wailnem zgromadzeniu
Bratniej Pomocy studentów uniwersytetu war
szawskiego młodzież endecka uzyskała 685 głosów,
a wszystkie inne ugrupowania 191.
NIESAMOW ITA ZEMSTA KUCHARZA. W ka
synie wyższej szkoły wojskowej w Warszawie
stwierdzano, że od kilku dni w zupach i rosołach,
podawanych stołownikom, pływają pluskwy. W y 
świetleniem tego „kawału" zajęła się policja. U stalono, że kucharz Antoni Wiśniewski ma w rnie
szfcamiu swem „hodowlę pluskiew" i co pewien
czas przynosił ze sobą po kilkanaście sztuk, które
wrzucał do porcyj, chcąc zemścić się na kelner
kach, podających do stołu. Sądził, że doprowadzi
do wydalenia posługaczek. Nie udało mu się, afe
ra z pluskwami się wykryła.
ZGON 79-LETNIEGO „KRÓLA ŻEBRAKÓW".
We czwartek wieczorem zmarł „król" żebraków
warszawskich Gawriel Pental, lat 79. Pentał miał
od dziesiątków lat swoją „stację" na cmentarzu
warszawskim. Mając lat 14, już żebrał na cmen
tarzu żydowskim. Posiadał podobno dom na pro
wincji i znaczny majątek w złotych i srebrnych
monetach schowanych w różnych skrytkach. Pen
tal miał być pochowany na cmentarzu praskim,
lecz żebracy uważali to za zniewagę, przeciwko
której bardzo gwałtownie protestowali, żądając
pochowania „króla" na cmentarzu warszawskim
gdzie całe swoje życie spędzał na „posterunku" że
braczym, udając kalekę. Pogrzeb Pentaia odbyt
się w piątek. Pomimo, że piątek jest zazwyczaj
dla żebraków najgorętszym dniem w tygodniu,
w pogrzebie „króla" uczestniczyło około 500 że
braków obojga płci.
TRAGICZNE ZAKOŃCZENIE RAPORTU WOJ
SKOWEGO. Widownią niezwykłego zajścia była
kancelarja dowództwa 32 pp. w Modlinie, pułko
wnika Gabrysia, przed którym do raportu karnego
stawił się porucznik Wolański. Ten ostatni, nie
zadowolony z decyzji swego przełożonego, głośno
zaprotestował, poczem wybiegł z kancelarji, w
której odbywał się raport. Gdy w ślad za szybko
oddalającym się oficerem, podążył major Branowski, wzywając por. Wolańskiego do zatrzymania
się i powrotu do dowódcy, por. W . dobywszy re
wolweru strzelił do mjr. B., raniąc go ciężko w
rękę, której kość strzaskał i w nogę, poczem skie
rował broń do siebie. W tej chwili nadbiegł por.
Kossowski, który usiłował obezwładnić por. W o
lańskiego, lecz w tym momencie padł strzał. W o 
lański wpakował sobie kulę w głowę i padł, zbro
czony krwią. Rana jest o tyle niebezpieczna, iż
por. W . zagrożony jest utratą wzroku.
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Zapow iedź zepsucia u staw y o ubezpieczeniu
od bezrobocia
NAGŁE ZWOŁANIE KOMISJI DLA PRZEB1CZOWANIA USTAWY EMERYTALNEJ.
ZYCJA OPUŚCIŁA KOMISJĘ
(Telefonem od korespondenta „Naprzodu")

Warszawa, 22 lutego.
Na -dziś została nagle zwołana sejmowa komisja
budżetowa. Posiedzenie miało się odbyć we wto
rek dila dalszej dyskusji nad ustawą emerytalną.
Tymczasem dziś o 9"30 rano członkowie komisji
otrzymali zaproszenie na posiedzenie na dziś. —
Przeciw togo rodzaju postępowaniu i zaskakiwa
niu posłów zaprotestowali pos. Rymaj- (klub nar.)
i Chądzyński (MFR). Przewodniczący wobec tego
zwrócił się do marszałka, aby z nim tę sprawę
uzgodnić.

OPO-

czenia w pomocy dla bezrobotnych przewidziane
są w zwtiązku ze zmniejszeniem kredytów w przy
szłym roku budżetowym o połowę?
WICEMINISTER SKARBU STARZYŃSKI
odpowiada, że poczta prowadzi statystykę prze
syłek i na tej podstawie oblicza dopłaty 5 gr. Roz
bieżne cyfry co do stanu bezrobocia wynikają z
odmiennych metod obliczania, fundusz bezrobocia
oblicza tylko głowy rodziny, zaś komitety 'spo
łeczne obliczają również członków rodzin. Gala
akcja pomocy przewidziana, jest do 1 kwietnia.
Były wnioski o jej przedłużenie, ale decyzji rzą
du jeszcze niema. Zmiana ustawy o funduszu bez
robocia jest na warsztacie. Jakie zmiany będą, nie
może powiedzieć. Ograniczenie świadczeń ula bez
robotnych jest aktualne, możliwe jest bez zmiany
ustawy zmniejszenie maksymalnego zarobku, sta
nowiącego podstawę obliczenia zasiłków. Możli
we jest również ograniczenie pomocy dla częścto.
wo zatrudnionych. Ministerstwo skarbu nic kon
kretnego' w tej sprawie powiedzieć nie może.
Ustawę o kredytach dodatkowych przyjęto bez
sprzeciwu.
Po przerwie przewodniczący ogłasza, że obra
dy toczyć się będą nad

S E JM

^Telefonem od korespondenta „Naprzodu")

Warszawa, 22 lutegoNa dzisiejszem posiedzeniu Sejmu przed przy
stąpieniem do porządku dziennego-, marszałek pŚwitaiski poruszył sprawę listu posłanki Rudnickiej
(klub ukr.), która-w swej sprawie z posłem Wa
lewskim zaprotestowała przeciw mianowaniu p.
Cara arbitrem sądu marszałkowskiego. Marszałek
uważa argumentację p. Rudnickiej za fałszywą i za
niedopuszczalną krytykę postępowania prezydium
Sejmu i przywołuje ją -do porządku z zapisaniem
do protokołu.
LICYTACJE I EGZEKUCJE

Przystąpiono do dyskusji nad ustawą o licyta
cjach. Ustawa dotyczy najniższej ceny licytacyjnej.
Komisja podwyższyła najniższą cenę licytacyjną z
1/3 na 112 ceny szacunkowej ruchomości oraz z
1/2 na 2/3 ceny szacunkowej nieruchomości. —
Tymczasem komisja przystąpiła do obrad nad
Sprzedaż narzędzi pracy warsztatów rolniczych w,
ustawą o kredytach dodatkowych na pomoc dla
woj. wscnodmcin me będzie dopuszczalna.
bezrobotnych. Rei erent pos. Gettel (BB) wyjaśnia,
Za projektem przemawiali posłowie Nowodwor
że ponieważ wydatki skanbu na pomoc dla bezro
ski (klub nar.) i Bdner (ChD).
botnych przekroczą w br. budżetowym 130 mi
Tow. poseł Świątk°wski uznaje pożyteczność tej
ljonów, potrzeba podwyższyć kredyt o 27,877.000
ustawy, wyraża jednak żal, że ministerstwo spra
złotych.
wiedliwości, które wiedziało, że zawodowi licy
TOW. POSEŁ CIOŁKOSZ
tanci od-dawna są ■plagą tak wierzycieli jak i dłuż
stwierdza, że poraź pierwszy nareszcie podano
ników, tak późno przychodzi z projektem ustawy.
zbliżone do prawdy cyfry bezrobotnych. Ze św.ad
Ustawę przyjęto w drugiem i trzeciem czytaniuczeń funduszu bezrobocia korzysta 170.000 osób
i
przystąpiono
do ustawy o ulgach w egzekucjach
bez rodzin, z pomocy komitetów społecznych 800
przec‘w rolnikom. Najważniejszy punkt tej ustawy
tysięcy. W.elka część bezrobotnych, zwłaszcza po
dotyczy tymczasowego wstrzymania licytacji nie
wsiach, nie jest objęta anj pom»cą państwową ani
U STAW A EMERYTALNA.
ruchomości. Chodzi o odroczenie licytacji gospo
alkcją doraźną. Mówca zapytuje: 1) w jaki sposób
Wniosek pos. Rymara (klub nar.) o przerwanie darstw rolnych na okres nie przekraczający 1 rok.
poczta oblicza dopłatę 5 gr. do przesyłek poczto
obrad odrzucono, wobec czego wszystkie stron gospodarczy.
wych, 2) skąd się biorą fundusze na pomoc do
nictwa opozycyjne opuściły posiedzenie.
Poseł Nowodworski (klub nar.) zgłasza popraw
raźną, og łoszono bowiem, że 43% dali urzędnicy,
Pozostali sami członkowie BB i uchwalili usta c ę , aby ustawa o ulgach egzekucyjnych odnosiła
3 i pól procent przemysłowcy, kto dal resztę?
.się także do wiaścieieli budynków mieszkalnych w'
Czy nię ci robotnicy, którzy jeszcze pracują? 3) wę w ił czytaniu. We wtorek III czytanie.
miastach i osadachCzy kontroli podlegają fundusze i działalność ko BB JESZCZE POGARSZA PROJEKT RZĄDOWY
To wo poseł Świątkowski stwierdza, że ulgi w
Do III czytania ustawy emerytalnej pos. Sainojmitetów społecznych, które czerpią także z fun
duszów budżetowych, 4) jaki procent w wydat ca (OB) zgłosił poprawkę, aby obniżyć minimum ustawie są bardzo małe. Odkłada się licytację na
kach komitetu naczelnego i komitetów lokalnych zaopatrzenia emerytalnego po 15 latach służby na 1 rok. Ustawa ma wielką wadę, że nie dotyczy li
stanowią wydatki administracyjne, gdyż prasa po. 30%. Dotychczas emerytura po 15 latach wyno cytacji za pożyczki długoterminowe i za podatki.
daje niepokojące wiadomości. Akcję pomocy spo siła 52%, projekt rządowy przewiduje 40%. Dru Trzeba, aby państwo wkroczyło w stosunki mię
łecznej przewidziano tylko do 1 kwietnia. A co ga poprawka tegoż posła, domaga s.ę, aby naj dzy wlerzycielamla d-lużmka-mi- i wprowadzi;®- jakąś
.fi^Szie-oti kwietnia? Ponadto zapytuje, ile .prawdy wyższy wymiar emerytury po 35"fotach służby równowagę między interesem jednej i drugiej stro
'jest w niepokojących wiadomościach o noweliza wynosił 85% ostatnich poborów./Dotychczas ten ny. Największą ilość niewypłacalnych stanowią ko
cji ustawy o funduszu bezrobocia, o przedłużeniu wymiar wynosił 100%, projekt rządowy przewi loriiści. ZPPS w ubiegłym roku zgłosił odpowie
dnie wnioski, które zostały odrzucone, a teTaz trze
Przepracowanych 20 tygduui na 30. Jakie ograni duje 92%.
ba będzie do nich powrócić. Za tą ustawą będzie
my glosowali, uważamy ją tylko za wstęp do ustaw -dalszych.
Po przemówieniu posła Sómmersteina 1 referenta
(Telefonem od korespondenta „Naprzodu")
TAKŻE SANACYJNE ZW IĄZKI PROTESTUJĄ
poprawki odrzucono, a ustawę w drugiem i trze
Warszawa, 22 lutegoi Utworzył się pracowniczy „komitet obrony eme ciem czytaniu przyjętoDo Sejmu napływają memorjaly związków u- rytur i ubezpieczeń społecznych11 jako organizacja
Następnie w -drugiem i trzeciem czytaniu przyję
rzędniczych przeciw ustawie emerytalnej. Dziś
to ustawę o udzielaniu poręki państwowej. Przy
zrzeszeń pracowników państwowych, prywatnycl
złożono memoriał emerytowanych urzędników pań i samorządowych, w tem licznych zrzeszeń sana stąpiono- do ustawy o zmianie przepisów o komu
stwowych, samorządowych i wojskowych z woje
nalnym funduszu pożyczkowo-zapomogowym. No
cyjnych. Do komitetu przystąp.ło 67 stowarzyszeń
wództwa śląskleg-o. Memorjał zdecydowa-iie prze
wela rozciąga kredyt tego- funduszu bezpośrednio
i związków. Komitet wystosował do Sejmu memcciwstawia się noweli do ustawy emerytalnej i za
rjał i wezwał posłów i senatorów, należących do także na miasta nie wydzielone. Mogą z niego ko
znacza, że kilkadziesiąt tysięcy emerytów, wdów
rzystać związki międzykomunalne. Ustawę przyję
związków pracowniczych, aby pod odpowie-dziali sierót już obecnie głodujących, zostałoby skaza
to- w drugiem i trzeciem czytaniu. Następnie przy
I nością organizacyjną zdecydowano przeciwstawili
nych na śmierć głodowa- Memorjał wyraża obawę,
s»ę projektowi sanacyjnemu, naruszającemu egzy jęto ustawę o wolnych obszarach celnych w Gdy
że znaczna część emerytów nie zgodzi się na re
ni.
stencję emerytów. (Tymczasem właśnie dziś podukcję i zwróci się przez związki ńerńeekię na
Następnie w drugiem 1 trzeciem czytaniu przy
stowie-urzędniey w BB głosowali' za projektem
Górnym Śląsku o obronę na terenie międzynaro J Przy-p. red.).
jęto ustawę w sprawie sprzedaży obiektów pań
dowym.
stwowych i przystąpiono do ustawy o przedłuże
niu kadencji samorządu w województwach poznańskiem i pomorskiem- Przeciwko ustawie wystąpił
NARODOWCY PRZECIW HINDENBURGOWI
pos. Petrycki (ki. nar.). Następnie przemawiał prze
Berlin, 22 lutego. Z kół dobrze połnformowa
ciwko temu projektowi .pos. Białosku-rski (ki lud.)
O—
nych donoszą, że niemiecko-narodowa partja ki
i tow. pos. Matuszewski, który również wypowie
dowa wspólnie z Stahłhelmem wysiuną w pierw
dział się przeciwko projektowi. Ustawę w II j III
AUTOBUS OSOBOWY POD POCIĄGIEM
czytaniu przyjęto.
Warszawa, 22 lutego (tel. własny „Naprzodu"). szem głosowaniu na prezydenta Rzeszy bandyda
Przystąpiono do sprawy zniesienia 20 powiatów.
W dniu dzisiejszym pod Łowiczem zdarzyła się turę drugiego przywódcy SLahlhclniu Dusterbergr
Pos. Duch (BB) wnosi imieniem komisji a-d-mm. o
katastrofa.' Mianowicie pociąg pośpieszny wpadł Dopiero w drugiem głosowaniu poszliby razem
odrzucenie wniosku klubu narodowego, -dążącego
na autobus osobowy, przyczem ciągnął go za sobą z hitlerowcami za wspólnym kandydatem — we
do wstrzymania uchwał powziętych przez radę
ba przestrzeni 300 metrów. W wyniku katastrofy dle wszelkiego .prawdopodobieństwa — Hitler en
ministrów. W dyskusji przemawiał pos- Rymar (kidwie osoby zabite, dziesięć rannych, w tem kilka
o b n i ż k a CŁA NA MASŁO W SZWAJCARJI
nar.), podnosząc rozgoryczenie ludności z powodu
Bern, 22 lutego. Ilząd szwajcarski obniżył cli
ciężko.
znoszenia powiatów. Wreszcie tow. Ciołkosz w obprzywozowe
na
masło
o
30
centymów
na
kilo
ZGON KAZIMIERZA EHRENBERGA
szernem przemówieniu wykazywał wadliwe stro
gramie.
Warszawa, 22 lutego (tel. własny „Naprzodu").
ny uchwały Tady ministrów.____________________
200 ROCZNICA URODZIN WASZYNGTONA
W dniu dzisiejszym nadeszła z Genewy do War
Nowy Jork, 22 lutego. W całych Stanach Zje
szawy wiadomość, a mianowicie zmarł w Genewie
2nany dziennikarz, długoletni redaktor polityczny ddocizonych rozpoczęły się dziś uroczystości z c
"Kurjera Porannego", a ostatnio „Gazety Polskiej" kazji dwusetnej rocznicy urodzin wielkiego bolia
PO PIOTRKOWIE - STRAJK E LE K TR YC Z
^ Warszawie, śp. Kazimierz Ehrenberg, przeżyw tera narodowego Jerzego Washingtona. Podcza
my lat 62. Ehrenberg był przed trzydziestu laty afcademji, jaka się odbyła na kapitału w Wa
NY W W ILNIE. Wzorem innych miast polskich
fa k to re m „Głosu Narodu" w Krakowie. Był on Sizyngtonie wygłosił prezydent Hoovcr dtaższ
organizuje się w Wilnie związek konsumentów
prądu elektrycznego. Pierwszem zadaniem lego
xałożycielem i członkiem zarządu Syndykatu dzien przemówienie, w którem podkreślając zasługi teg
związku byłaby akcja zmierzająca do obniżenia
nikarzy warszawskich. Był rodem z Krakowa. Or wielkiego bojownika o wolność narodu amerykan
ganizacje dziennikarskie wysłały na ręce wdowy skiego i męża stanu zaznaczył, że ziściły się wszy
obecnych cen na elektryczność. W tym celu złożo
Ehrenb ergowej depesze kondolencyjne.
stwie wielkie nadzieje Washingtona. Jako potężn
no odpowiedni wniosek. Odrzucenie żądania ob
państwo mogą Siany Zjednoczone dziś z praw
SANACJA BANKÓW
niżki cen prądu spowoduje ogłoszenie przez abo
. Berlin, 22 lutego. Prezydent Rzeszy wydał dziś dziwą wdzięcznością czcić pamięć swego wielkie
nentów strajku, który wyraziłby się w torinie zre
^‘ckret upoważniający rząd Rzeszy do wydania od- go twórcy. W mowie swej Hoover nie poruszy
zygnowania z korzystania usług elektrowni takjak to ma miejsce w Piotrkowie i innych m ia
i^wiedrueh zarządzeń celem przeprowadzenia sia- żadnych aktualnych tematów polityki wewnątrz
3cjj przedsiębiorstw bankowych.
jnej ani też zągraniezałgij.
stach.

Mnożą s q protesty przeciw ustawie emerytalnej

TELEGRAM Y

ROZMAITOŚCI

8

«N A P R Z O D “ — Nr. 43 W torek 23 t e g o 1932

Z w lazK i i z g ro m a d z e n ia

ł TEATRU

zalegli z wkładkami więcej niż 6 tygodni, nie bę
dą mieli prawa glosowania.
ZGROMADZENIE ROBOTNIKÓW ODZIEŻO
W YCH odbędlzie się w poniedziałek 29 bm. o go
dzinie 6‘30 wiecz. pTzy ul. Dunajewskiego 5, II pCłESZYN. Biuro porady prawnej dla członków
organizacji otwarte w środy i soboty od godziny
9 do 12, w niedziele od godziny 9 do 1:1 w lokalu
spółdzielni, Stary Targ 2 I p,

NOWE LEGITYM ACJEPARTYJNE. OKR PPS
Kraków-miasto -wzywa wszystkich członków par
tji, którzy się zarejestrowali w styczniu br., po od
biór nowych legitymacyj w sekretariacie OKR, ulDunajewskiego 5, II piętroKONFERENCJA ZARZĄDÓW ZW IĄZKÓW ZA
W ODOW YCH odbędzie się we czwartek 25' bmo godzinie 6‘30 wieczorem w sali Domu Robotni
czego (ul. Dunajewskiego 5, II piętro). Uprasza się
wszystkie zarządy Związków o punktualne i nie
zawodne przybycie.
„GRAFOLOGJA: PISMO ZWIERCIADŁEM
DUSZY LUDZKIEJ". Odczyt, lustrowany niezwy
kle interesiującemi obrazami świetlnemi, wygłosi
na temat powyższy inż. Alfred Hoffman we środę
24 lutego w Związku zawodowym pracowników
umysłowych (Sławkowska 6). Początek o godzi
nie 7‘45. Wstęp wolny. Goście mile widziani.
XIII W ALNE ZGROMADZENIE PRACOW NI
KÓW KOMUNALNYCH I INSTYTUCYJ UŻY
TECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POLSCE ODDZ.
II TRAMW AJE odbędzie się w sobotę 27 lutego
o godz. l ł ‘30 w nocy w lakierni tramwajowej. P o 
rządek dzienny: 1) Odczytanie protokołu z ostat
niego walnego zgromadzenia. 2) Sprawozdanie a)
Zarządu, b) kasowe. 3) Sprawozdanie komisji re
wizyjnej i wniosek na udzielenie absolutorium. 4)
W ybór nowego Zarządu i Sądu koleżeńskiego, 5)
Wnioski i interpelacje.
IV W ALNE ZGROMADZENIE TO W A R Z Y
S T W A DOMU TRAM W AJARZY W KRAKOWIE
odbędzie się w sobotę 27 lutego o godz. 1 w nocy
w Lakierni tramwajowej. Porządek dzienny: 1)
Odczytanie protokołu z ostatniego walnego zgro
madzenia. 2) Sprawozdanie a) wydziału, b) kaso
we. 3) Sprawozda nie komisji kontrolującej i wnio
sek o udzielenie absolutorium. 4) W ybór wydzia
łu, zastępców i komisji kontrolującej, 5) Wnioski.
W ALNE ZGROMADZENIE SPRAW OZDAW 
CZE ZWIĄZKU M ETALOW CÓW , ODDZIAŁ I
KRAKÓW, odbędzie się w niedzielę 28 lutego o
godzinie 10 przedpołudniem w Domu Robotniczym
(ul. Dunajewskiego 5, II piętro) z następującym po
rządkiem dziennym: 1) Zagajenie, 2) Odczytanie
protokołu, 3) Sprawozdanie kasowe, 4) Sprawo
zdanie komisji rewizyjnej, 5) Dyskusja nad spra
wozdaniem, 6) Wnioski i interpelacje. Członkowie,

11.45: P A T . 11.58: Sygnał czasu, hejnał. 12.10: Gra
mofon. 13.10: Komunikaty: m eteorologiczny i gospodar
czy. 13.40: Pogadanki rolnicze z muzyką ludową, 15.15;
Chwilka lotnicza. 15.25: Odczyt z W arszaw y: „P rze 
gląd czasopism kobiecych". 15.45: Giełda pieniężna *
W arszaw y i komumkat dla żeglugi i rybasów . ifJSO:
Program dla dzieci młodszych. 16.20: O dczyt z Wilna:
„O m gławicach". 16.40: Gramofon i komunikaty harcer
skie. 17.10: O dczyt z W a rsza w y: „Upadek ludnościowy
Niem iec". 1736: Koncert z W arszaw y. 18.50: Rozmaito
ści, komunikaty, krakowska giełda zbożowa. 19.10: Od
czyt: .R ozm ow y zmarłych w literaturze* — wygiosi
mgr. Elżbieta Witkowska. 19.30: Wiadomości sportowe19.35: Gramofon. 19.45: Dziennik radjowy. 20.00: Feljeton z W arszaw y: „O R P wilk w Gdyni". 20.15 Koncert
popularny z W arszaw y. 21.55: Skrzynka pocztowa te
chniczna. 22.10: Recital fortepianowy Marmora. 22.40:
Dodatek do dziennika radiowego. 23.00: Muzyka tane
czna 1 lekka. 24.00: Hejnał.

W B I B L I O T E C E T U R Spółdzielnia Kredytowa Robotnicza

A SIE zgu
Piękna bielizna „EGA" UNIEWAŻN
bion ą książeczkę w o jsk o w ą ,

Teatr im. Słowackiego: „F O R T E P IA N “ , kamedja
w 3 aktach Jerzego Szaniawskiego.
Laureat nagrody państwowej daj w „Fortepia
nie" poezję z sokiem malinowym i kremem wa~
nil jow y m, co jednak chciał wyrazić, truidno opo
wiedzieć. Może to za głębokie, lub raczej za naiw
ne. Po jednej stronie czysta sztuka, po drugiej in
teres. P. Baitowa i p. T ił umieją jedno pogodzić
z drugiem. Dobrze. Ale to, co się mówi przez trzy
akty, nie trzyma się kupy, choć pp. Żmijewska i
Eichlerówna, pp. Nowakowski i Modrzewski, Szyn
dier i Hierowski mówili ładnie i nastrojowo. —
P. Karbowski i z tej nikłej wewnętrznie roli, jaką
miał w sztuce p. Szaniawskiego, umiał stworzyć
posilać efektowną, niby demoniczną, czy coś po
dobnego, swą świetną grą maskując pustkę in
telektualną tekstu. Rola tytułowa była niema. De
koracje śliczne.
E. H.
— ooo —

Stary Teatr: D ELA LIP IN S K A JA
( j ) Dela Lipińska ja posiada wyśmienite warun
ki w zakresie repertuaru estradowego. Dużo tem
peramentu, znajdującego upust zwłaszcza w jej
piosenkach rosyjskich, gdzie lecą z jej ust wyrazy
w tempie: „co koń wyskoczy"; ma głosik dźwięcz
ny i miły, duże zdolności mimiczne — dar knilatorski, umiejętność filuternego podkreślania point..
Kunszt i humor splatają się tu zgodnie.
Obok kapitalnego Jacfcie Googana, znanego już
z poprzedniego występu — ukazała nam p. L. pa
radną karykaturę Tyrolki i zabawną figurkę dzie
cięcą." Zadużo jednak w jej programie widnieje
błahostek, co wobec jej talentu i możliwości czer
pania z repertuaru trój języcznego cokolwiek dziwi.

Czas odnowie przedpłatę
na marzec
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 0 0 0 6

w N ow ym Sączu, ul. B atorego L. 78

(K raków , uL Dunajewskiego 5).

zw°łuje na dzień 28-go lutego 1932 r- o godzinie 9

są do n a b y c ia:

przed

Kwartalnik socjalistyczny Nr. 1 . . .
2 .—
Kalendarzyk Młodego Robotnika . . .
.60
Śpiewnik Młodego Robotnika
., »
. .80
Kanitz: Bojow nicy jutra (podstaw y so
cjalistycznego wychowania)
. .
. 1.50
Krapotkin; Spólnictwo a socjalizm w ol
nościowy
, .
..................................-60
R oszkow ski; Urlopy w ypoczyn k ow e
. 3.—
Sądy pracy
. . . . , .......................2.40

2.

u m y s ł o w y c h .........................................3.—
Szym orow ski; Um owa o pracę robotni
ków
•
2.40

4.

Pilsud. ,
. 1.50
* . .
.50
. . .
1.50
robotni
.80

Szkolnictwo w obliczu katastrofy
. , l.—
Z. N. M. S. Historja, ideologia i zadania
.50
Socjalizm. Zarys bibliograficzny i meto
dyczny
8 ,
3.—
Fotografia Daszyńskiego . . . . . .
1.—
Zygmunt i Feliks G rossow ie; Socjologia
partji politycznej

................................2.50

Zamówienia z prowincji należy kierować
wprost do Księgarni Robotniczej, W arszawa,
ul. W arecka 9.

^ ju ż w y sz e d ł

■■■ -

E. F R EE GE, Kraków.

Bagatela: „Błękitny Dunaj".
Dom żołnierza: „Gwiaździsta eskadra".
Promleń: „Koniec pani Cheney".
Słońce: „Parada miłości" (Maurice ChevaTier).
Świt: „Ludzie areny".
Sztuka: „Igranie z miłością".
Uciecha: „Klątwa rodu mandarynów".
Wanda; „Nad ranem".
Warszawa: „Motyl brukowy" (Anna May Wong)RADJO KRAKOWSKIE
Wtorek 23 lutego

znow u potaniała 1 — , h G A “. w y d an ą przez P. K. U . -a n o k
F a b ry k a bielizny, K r a k ó w , na nazw isk o C h a w i k J a n .
Szew ska 4.
ur. w r. 1891, syn A n d rzeja
i śp. M ar]i.

RADIOAPARATY
montuje, przerabia n a jta n le f

5.
6.

protokółu z ostatniego

1 najlepiej
PRACOWNIA RADIO TECHNICZNA

Walnego

Zgromadzenia;
Odczytanie sprawozdania z rewizji Spółdzielni
przez Związek rew.;
Sprawozdanie Dyrekcji z czynności i rachun
ków za ro k 1931;
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z czynności
i kontroli w r. 1931 i wniosek o udzielenie Dy
rekcji absolutorium;
Rozdział zysku z roku 1931;
Oznaczenie granicy najwyższego obciążenia
Spółdzielni;

fłm u PYBZANOWSHIEGO

Kraków, ulica Sławkowska 10
(w p od w ó rzu )

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

„POŁYSK"

6 sztuk fotografii k arm o w ych oraz 1 portret w w i e l
kości 2 6 X 3 6 z najw yższym połyskiem w cenie x, 3'—
w y ko n u je

8- Wybór czterech członków Rady Nadzorczej i za
twierdzenie jednego członka Dyrekcji i jednego
zastępcy Dyrektora;
9. Wolne wnioski.
W razie braku ustawowego kompletu członków

o godz. 9-tej odbędzie się Walne Zgromadzenie
o godzinie 10-tej bez względu na ilość członków
obecnych.
Bilans i księgi są wyłożone do przeglądnięcia w lo
kalu Spółdzielni.

(w p od w órzu )

O statn ia n ow ość!

7. Oznaczenie najwyższej sumy kredytu dla jedne
go członka;

„Foto-Adela“, Kraków, Grodzka 49

PRZEPROWADZKI
w m iejscu i koleją w ozam i m eblow em i uskutecznia

Biuro Spedycyjne S P E D O K O H S. z o, o,
Kraków, Mikołajska 4 — Tel. 146-40
F ach ow a usługa zapewniona. Ceny um iarkowane.

FUTRA
w d o b o ro w y m

CENNIK NASION 1932

KINOTEATRY
Adria: „Monte Carlo".
Apoll<>: „Cham" (według Orzeszkowej).

z następującym porządkiem dziennym:
1- Odczytanie

3.

P orczak ; D yktator Piłsudski I
c z y c y ....................................
P orczak: Piatiletka sanacyjna
P orczak : W alka o Demokracje
Kórnicki: Zredukowani (epopeja
cza)

TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO
Wtorek: .fortepian" (nowość).
Środa: „Ifigenja w Aulidzie" (ceny zniżone).
Czwartek: wRortepjan“ ,

Walne Zgromadzenie

Zagrodzki; Umowa o prace pracown.

Ustawodawstwo P racy. T. IIL Inspekcja
p r a c y ............................................................. 4.—

południem w sali Domu Robotniczego,
ul. Zygmuntowska
X X Z w y c z a jn e R o c z n e

B E P E B IU A B

w w ielk im w y bo rze, w e 

D la P. T. W o js k o w y c h 1 U rzędn ik ó w o d p o w ie d n ie zniżki.

dług najnow szych modeli
paryskich i w iedeńskich,

Zakład

gatunku w y k o n an e w e w ła sn y c h pra

Antoniego Trąbki syn
Kraków, ul. SiawtSKa 12.

w y k o n u je w szelk ie prace w zakres k raw iec
tw a w cn odzące — s z y b k o i s o l i d n i e .

MBT CENY NISKIE!

Rok założenia 1885.

.Wydawca: EmiJ Haecker. — Redaktor odpowiedzialny: Michał Węgłowskł. — Drukarnia Ludowa

GODULI

K ra k ó w , ul. F ilip a 2, 11. p.

Bezpośredni im port to w a ró w zagranicznych.
Telefon 184 64.

KRAWIECKI V

JO ZEFA

cow niach, poleca po cenach konkurencyjnych

W

Krakowie pod zarz, Ignacego Winiarskiego.

