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Pomysły
1wymysły
Niema co mówić: sanacja: uwzięła się na
„uszczęśliwienie** całej ludności Polski, a jej
klasy pracującej w szczególności. Nie jestże
to niezwykłą „zasługą**, że podczas gdy żaden
z dotychczasowych rządów w Polsce nie wizłął
się na serjo do wprowadzenia ubezpieczenia
na starość i od inwalidztwa, sanacja na kola
nie taki projekt opracowała, już go przepro
wadziła przez Radę ministrów i — o ile Bóg
i jeszcze ktoś pozwoli — uchwali go też w
parlamencie? I niech teraz ktoś powie, że sa
nacja — jak wrogowie jej zarzucają — dba tyl
ko o własne korzyści, zdając tych innych na
łaskę losu! A może jeszcze tak się zrobi, że
wszystkie ubezpieczenia społeczne, tj. te, któ
re jeszcze zostaną, zostaną pomieszczone w
jednym gmachu: Kasy chorych, ubezpieczenia
od wypadków, ubezpieczenia od bezrobocia
itd. — wszystko naturalnie dla wygody ubez
pieczonych, aby nie musieli, jak to obecnie się
dzieje, pielgrzymować z książeczkami od ulicy
na ulicę, z domu do domu?
Przyznać trzeba, że pomysłów sanacji nie
brak. Co to za „genjalna" rzecz np. z miano
waniem komisarzy dla Kas chorych, którzy
innych komisarzy mianują dyrektorami, ci zaś
odwzajemniają się mianowaniem komisarzy z
sąsiedztwa. Albo taki pomysł, jak wogóle „scalanie“ ubezpieczeń społecznych mbyto dla
zmniejszenia kosztów administracji, a w rze
czywistości dla zmniejszenia pracodawcom
wkładek, a ubezpieczonym świadczeń. Doj
dziemy na tej drodze może do tego, że — jak
w ustawie o zakładaniu szkół prywatnych —
do ubezpieczenia wymagane będzie policyjne
świadectwo moralności, może na stemplu.
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Dochodzimy do 350.000 bezrobotnych
Wedle obliczeń państwowych urzędów pośred
nictwa pracy było w Polsce w diniu 27 lutego —
343.846 zarejeistrowainych bezrobotnych. W porów
naniu z poprzednim tygodniem wzrost wynosi —
3.992 osób.
Wobec tego, że zima jeszcze trwa i nie zanosi
się na rychle ocieplenie, można przewidzieć, że do
końca marca Liczba bezrobotnych będzie jeszcze
wzrastać i niewątpliwie przekroczy podaną jako
maksymalną liczbę 350.000. Jest to na nasze sto
sunki cytra potworna, nawet w porównaniu z innemi o daleko wyższej cyfrze krajami. Jeżeli mię
dzynarodowe biuro pracy w Genewie ocenia liczbę
bezrobotnych na oaiyrn świecie na 21 miljonów,
uważając ją zresztą za mniejszą niż w rzeczywi
stości jest, to Polska ma wątpliwy zastzczyt party
cypowania w tem światowem nieszczęściu liczbą
znacznie przewyższającą jej zasiąg przemysłowy.
Dla zmniejszenia bezrobocia nic się nie dzieje.

Zbliżamy się nawet — z dniem 1 kwietnia —
do terminu, w którym tak reklamowana ,pomoc
komitetowa dla bezrobotnych zupełnie ustanie. —
A położenie jest tem gorsze, że na najbliższe dni
zapowiadają masowy, większy niż normalnie,
wzrost bezrobocia, głównie na Górnym Śląsku. —
Tam baroni węglowi jęczą, że przyznana im ob
niżka plac górników o 8% jest niewystarczającą
i chcą sobie powetować „straty" — raczej chcą
dokonać wymuszenia większej obniżki — przez
groźbę redukcji robotników.
W takim czasie, gdy obok pełnych bezrobotnych
jest conajmniej drugie tyle częściowo tylko zatru
dnionych, nie ma się nic lepszego do roboty, jak
eksperymentowanie ubezpieczeniami społecznemu.
Zamiast myśleć o zatamowaniu bodaj klęski, chce
się jeszcze pogorszyć nadzieje tych, którzy jeszcze
pracują na jakieś zabezpieczenie w razie choro
by itd.

Judasz 1 Piłat a sanacja
INW IGILACJA KOŚCIOŁA

„Gazeta Warszawska** (Nr. 66 z 1 marca) ogło
siła list ks. M. Malymcz-Malickiego, proboszcza
w Jesc.no wee, do starosty białostockiego, w spra
wie stałego inwigilowania kazań ks. Malickiego,
który też stwierdza, że inwig.lowanie kazań stało
s.ę w jego okolicy „zjawiskiem powszechnem". —
Zwłaszcza kazania w okres.e „Gorzkich 4*J6w“
budzą zaniepokojenie wś-ód sanatorów, obaw.ających się/że te „Gorzkie żale" dziś dotyczyć mo
gą tylko osławionej sanacji.
Otóż ks. Malicki stwierdza, że przed każdem
kazaniem przyjeżdża samochodem z Białegostoku
do Jesionówki diwóch panów. Samochód mija mia
sto i dwaj panowie wysiadają, „aby niep stfzeżen1© się dostać do kościoła na kazanie". List swój
do starosty kończy ks. Malicki takim charakte
rystycznym ustępem:

„Ażeby skarbu państwa nie narażać na
koszt: ponad 50 kim. samochodem, djety de
legatów z Białegostoku, — zawiadamiam ir
przejmie pana starostę, że w czasie postu za
gadnienia społeczno-hiStoryczne poruszać bę
dę w kazaniach o Męce Pańskiej, zastrzegam
jednak, że gdy niówJę o szp egowskkih zabie
gach faryzeuszów, o zdradzie Judasza, 0 są
dzie Pdata, n'e mam i nie chcę mieć na myśli
ińfcogo z czasów dzisiejszych, aby nie zaszto
nlep^rozum iene"...

Takie zastrzeżenia trzeba dziś robić, aby, mó
wiąc o zdradzie Judasza, o szpiegostwie faryzeu
szów, o Piłacie, który wydał wyrok na sprawie
dliwego i umył ręce, — nie narazić się sanatorom.
którzy gotowiby to wszystko wziąć za aluzje do
— siebie...

Czy zapłaciliście już przedpłatę za „N ap rzód 1?
Biafe plamy

A wszystko to wyszło przecież z hasła „ra
cie. Mają kapitaliści mało dio praktykowania
dosnej twórczości** i zmierza do hasła „rado I swych „dobrodziejstw", trzeba im ooś dodać
snej produkcji**, tj. takiej, w której różnej ma : czy w postaci przedłużenia czasu pracy czy
ści przedsiębiorcy mieliby radość z powodu
zmniejszenia urlopów czy — najprostszą drogą
większych zysków. Bo też nasi przemysłowcy
— zmniejszenia płac robotniczych.
są to ludizie pożałowania godni: wszyscy pra
Czytaliśmy przed kilku dniami, że w Austrii
cują, tj. każą swym najmitom pracować tylko minister pracy, człowiek bcgabojny, bo nale
dla ich dobra, sami zaś ciągle dokładają w i
żący do tamtejszej ChD p. dr. Reich, urządził
docznie w nadziej!, że na tamtym świecie o- ankietę dla ustalenia, jak możnafoy zreformo
trzymają za swą abnegację słuszną nagrodę.
wać ubezpieczenie społeczne. Mówiono na tej
Ot tacy przedsiębiorcy węglowi: aż serce się
ankiecie różne rzeczy, podawano różne pomy
krają gdy się czyta artykuły p. Przedpełskie
sły, ale nikomu nawet na myśl nie przyszło
go czy Falla, po ile złotych oni dokładają do zaproponować np. przedłużenie czasu pracv.
każdej tony węgla, a mimo to chcą utrzymać A sam minister ograniczył się do oświadcze
kopalnie w ruchu, aby górnikom dać zarobek
nia, że jest przeciwny 40-giodzinnemu tygo
— choćby 45 zł. na miesiąc i aby zademon dniowi pracy, ale nie proponował powiększe
strować swój patrjotyzm w kierunku utrzyma nia obowiązującego 46'godzinnego, ani nie
nia aktywności bilansu handlowego.
wspomniał, że za — już tam wprowadzone —
Niema rady — mamy w Polsce specjalnego ubezpieczenie na starość robotnicy mają za
gatunku kapitalistów, takich, których troską i płacić z innych swych ubezpieczeń.
Ideałem jest dobro „ich“ pracobiorców i dobro
U nas inaczej, u nas robotniku płać z naby
państwa. Oni, poczciwcy, nie wiedzą, co robi
tych praw na to, abyś otrzymał obietnicę no
lewa ręka, gdy prawa obcina zarobki robotni wych, bardzo mglistych i zupełnie, nawet w
cze i zabiera pod różnemi tytułami subwencje
razie zrealizowania, niewystarczających. Aż
§ premje od państwa — wszystko, naturalnie,
roi się od pomysłów i wymysłów, a wszystkie
tylko w imię „wyższych interesów**, tj. obda dążą do jednego ce'1'u: jakby dać kapitalistom
rowania zdrowiem i wszelką pomyślnością
większą możność świadczenia „dobrodziejstw**
wszystkich otaczających ich i na nich pracują ludności i państwu pod warunkiem, że te świad
cych zastępów. A sanacja błogosławi tej roboczenia pójdą nie z ich własnej kieszeni.

Wczorajszy numer „Naprzodu" uikazał się z
czterema hiałemi plamami. Trzy wyskrobała cen
zura na pierwszej stronie w artykule p. t. „Kosz
tem klasy robotniczej", czwartą zaś na stronie 7
w artykule p. &. „Na gładkiej drodze", przedru
kowanym z nieskonfiskuwanego numeru „Robot
nika". Krakowska cenzura jest obecnie najgor
liwsza w całej Polsce.

Sąd okręgow y w Krakowie, W y d ział IV karny. Dnia
29 lutego 1932 r. IV Pr. 24/32. Sąd okręgow y W y d ział
IV w Krakowie na posiedzeniu niejawnem w dniu dzi
siejszym po wysłuchaniu wniosku Prokuratora Sądu
okręgow ego w Krakowie wydał następujące postano
wienie: I. Zatwierdza się po myśli §§ 489, 493 austrj.
procedury karnej zarządzoną i wykonaną przez Staro
stwo grodzkie w Krakowie konfiskatę czasopisma „Na
przód" Nr. 46 z 26 lutego 1932 x. z powodu treści arty
kułu, zamieszczonego na stronie 2 pod tytułem „Ostrze
żenie przed prowokatorami" od stów „które policja"
do słów „konfidenci policji", albowiem treść tego ustę
pu zawiera znamiona występku z §§ 491, 493 uk. 1 art
V ust. z 17 grudnia 1862 r. Nr. 8 dzup. II. Zakazuje się
dalszego rozszerzania skonfiskowanej treści pow yższe
go artykułu, a zakaz ten ma być ogłoszony w przepi
sanej formie w najbliższym numerze czasopisma „Na
przód" i w Dzienniku urzędowym. III. Cały nakład
skonfiskowanego druku ma być zniszczony. P rzew od 
niczący: Dr. Czerny w. r. Prezes Sądu okręgowego.
Protokolant: Astel

w. r.
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S trajk g ó rn ik ó w
U C H W AŁY KONFERENCJI W SOSNOWCU
Strajk w zagłębiach krakowskiem d dąbirowsfloem trwa buz zmiany. Górnicy na zebraniach
domagają się prowadzenia walki dalieti, a 'nawet za
ostrzenia jej przez wstrzymane obserwacji itd.
W e wtorek przedpołudniem odbyta się w So
snowcu 'konferencja delegatów, mężów zaufana i
zairiząidów oddziałów Gerwnalinego Zwtązku Górni
ków zagłębia dąbrowskiego i krakowskiego przy
udziale 250 delegatów. Na wstęp.© uczczono pa
mięć poległych ostatnio w walce o byt robotników
i odśpiewano „Czerwony Sztandar**. P o przemó
wieniu przew. CZ1G tow. Ant. K^zubka i po re
feracie sekretarza okręg. tow. J. Bielinka, 'uchwa
lono następującą rezolucję:
„Konferencja delegatów robotników Centralne
go Związku Górników kopalń węgla zagłębia dą
browskiego i krakowskiego^ po zapoznaniu się z
sytuacją, w związku z nieirnoiżliiwością rozszerze
nia strajku przez CZG na Górny Śląsk, z drugiej
strony zaś z sytuacją Strajkową w izagtębiiu dą
browskiem i krakowskiem, po gruntownem zapo
znaniu się ze sprawozdaniami delegatów z prze
biegu zebrań strajkujących robotników — uchwa
la:
1) Ubolewanie z powodu niemożności prokla

mowana strajku na G. Śląsku przez CZG wsikutek
stanowiska Zespołu pracy z p. Grajkiem na czele.
2) Konferencja stwierdza, że wytworzona sy
tuacja na Górnym ŚJąstku ni© wpeynęta, ani nie
wpłynie, ujimn.© na tok walki strajkowej.
3) Konferencja uchwala podtrzymać strajk w
dalszym ctagu, przyczem stwierdza, że straijk mi
mo upływu dirugjego tygodnia walki z całą zacię
tością trwa. Gdyby jieianak zaszły objawy łama
nia się robotników, spowodowane lamistiradkowsitwem „Polskiej Pracy" lub z innych powodów,
konferencja postanawia zwołać ogólną ‘konferen
cję delegatów, któraby walkę, zgodn-je z wolą ro
botników, organizacyjnie zawiesiła.
4) Konferencja piętnuje postępowanie posła BB
i prezydenta magistratu w Dąurowie Mudeyskiego, który wysyła robotników miejskich do łado
wania węgla w kopalniach zagłębia.
5) Konferencja stwierdza, że ohydna napaść sa
nacyjnego „Expresu Zagiębia“ na strajk i _przy
wódco w CZiG iireiprowana przez kapitalistów,
wywołała wśród robotników Odurzenie i pogardę
do tej szmaty sanacyjnej i postanawia wezwać ro
botników do bojkotu, szkodliwej interesom robot
niczym, prasy sanacyjnej."

Strajk pracowników miejskich
Proklamowany na dzień 1 rnairca demonsltnacyij- ! cowników samorządowych w Warszaw:© otrzy
ny strajk pracowników miej.sk.jah w Polsce objął
mał z około 100 miast zawiadomienia o strajku lub
kilkadziesiąt miast. Strajk byi protestem przeciw
zapewnienia soddamościi w walce. Według dozamachowi sanacji na samorząd miejski i przeciw | tychczasowych doniesień wiece demionstracyijne
obniżkom płac pracowników miejskich.
j pracowników odbyty się w Lublinie, Btaiej Pod
W Warszawę biura magistratu stały całkowi laskiej, w Zawierciu, w Lubartowie, Rawie Ma
cie. W wydziale szkolnictwa pełnili służbę tylko
zowieckiej,, Borysławiu, Będzinie, Kole, Birzezidyżurni, w szpitalach prac owanty miejscowe zało nach, Drohobyczu, Lesznie, Nowogródku, Bydgogi. Zakiad czyszczenia miasta strajkował, zmiana
szozy | Suwa likach'.,)
*
*
*
dzienna straży ogn.owej .nie stawiła się do pracy,
nocna zmiana .została silą zatrzymana w kosza
Warto zaznaczyć, że tego samego dnia, kiedy
rach. Tramwaje stanęły o godz. U rano na 30 mi
pracownicy samorządowi oemunst. owal; w obro
nut; a taksamo warsztaty główne. Wodociąg i nie swego bytu. na porządku dzeimyin komisji
kanaliizacja strajkowały, rzeźna i targowiska były
administracyjnej Sejmu znalazł się projekt usta
nieczynne. W strajku wzięło udział 13 tysięcy prawy, przeciwko któremu strajk był wymierzony.
cowoików. W Lodzi strajkowały wszystko© zakła- Referentem tego projektu jeslt jeden z przywód
dy i binira miejskie, taksamo w Zgierzu i Pabia ców sanacyjnych związków pracowniczych, bio
nicach, W 'Piotrkowie strajkowało 300 pnaoownii- rących uidzoaii w swatku, poset Pachoł czyk.
ików. we LwO'wie strajk trwał dwie godziny. —
To zestawienie było taik jaskrawe, że na wnio
W Sosnowcu strajkowali pracownicy przez cały
sek, świeżo upieczonego „samorządowca", wice
dizień, w Będzinie i Dąbrowie Góm czej przez 3 prezydenta miasta Lwowa, pos. Zdzisławą Str«ńgodziny. W Brześciu nad Bugiem strajkowali
skiegO, sprawę tę zdjęto z porządku dziennego.
wszyscy pracownicy miejscy. Strajk demonstra
Dwulicowość „ideologów" sanacyjnych wystąpiła
cyjny odbył się ponadto w Żyrardowie, Pruszkotu — jak zaznacza „Gazeta Warszawska" — w
wiie i 1-godzinny w Białymstoku. Związek pra- pełnej... fotogeinicznościi.

O niezawisłość sądów

1007. a 1507*
SARKANIE „PIŁSUDCZ ¥KÓ W "
NA „G O RLIW OŚĆ" IV BRYGADY
W Siedlcach wychodzi pismo, poświęcone p r a 
wom Poidlasia pod tytułem „Gazeta Podlasia'*, a
pod redakcją dr. St. WąsowskiegoW milimetrze z dnia 25 lutego prymo to narzeka
na rojowiska ozwairtobrygauiowe, kitóre uważaiią
siebie za pogotowie sanacyjne.
Zaczyna się to utyskiwanie 'tak:
,yDia nas stuprocentowych Pfeudozyków
ciężkiem staje się współżycie z t. zw. stop.ęćdziiesięao-procetujowymi Pilsudczykami".
Irytuje stuprocentowców to, że są „spycham na
plan drugi", że przed nimi „idą ludizie, którzy jeszeze wczoraj wyznawali inne ideały". Co więcej:
„Jeśli kiedyś Naczelnik Państwa i Naczelny
W ódz nie pozwolił prześladować tych, którzy
krytykowali Jego działalność, to dzisiaj kry
tykowanie działalności inspektora samorządu
powiatowego lub inspektora szkolnego — sta
je się obrazą Majestatu. Caiiy obszar pewnych
czynności wiadz jest objęty ozemś w rodzaju
talbu, którego ntie wolno dotknąć nawolt rtaj-bardziej ■ddikatoed życzliwej ręce."
Tak skarżą się pp. „stuprocentowi" na ludzi no
wych. Snąć ci nowi są t e a z potrzebna dla realizo
wania „nowego kursu". A kto niezdolny do „prze
szkolenia" — ten stopniowo' przechodzi w szeregi
emerytów piilsudczyzny. Zresztą nie sama 4 bry
gada wspina się diz.ś do góry. Awansować m'0gą i
pp. Kostki lub Dziadosze.
A nadto istnieją i drogi bardziej cierniste — niż
te, gdzie odbywa się „spychanie" na plam drugi
pp. Piiłsudcizyków podlaskich przez neofitów p if-.
sudezyzny.
I po tych bardziej ciernistych drogach widu
dawnych legionistów kroczy.

Zupełna klęska BB
PRZY WYBORACH DO RADY MIEJSKIEJ
W OLKUSZU
W niedzielę odbyły się wybory do rady miej
skiej w Olkuszu; przyniosy one całkowitą poraź'kę liście BiB. Oto wyniki:
Nr. 1 — blok bezpartyjny współpracy z rzą
dem — 134 glosy, 1 mandat (poprzednio 7 man
datów).
Nr. 2 — P P S i Związki zawodowe — 269 gło
sów, 2 mandaty (poprzednio 162 głosy, l mandat).
Nr- 3 — Chrześcijańska Jedność Gospodarcza
(ChD i ND) — 588 giosów, 5 mandatów.
Nr. 4 — Lista robotn.czo-rzem.eślncza — 139
giosów, 1 mandat.
Nr- 5 — Zjednoczenie żydowskiej młodzieży narodowej — 220 giosów, 1 mandat.
Nr. 6 — Zjednoczony blok żydowski — 628 gło
sów, 5 mandatów.
Nr. 7 — Lista mieszczańsika — 1163 głosy, 9
mandatów.
Jak widzimy, Usta PPS w porównaniu z poprzedniemi wyborami zyskała 1 mandat; lista BB stra
ciła 6 mandatów.

MIANOWANIE SĘDZIÓW REJENTAMI I PISARZAMI HIPOTECZNYMI PO D R YW A
NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIOWSKA
Z „Głosu Sądownictwa" dowiadujemy się. że [ za tem w dyskusji, czy „delegowani" członkowie
niepokojąca sfery prawnicze sprawa odrywania
Zrzeszenia m.e wchodzą w konflikt z morajnemi osędziów i prokuratorów od ich normalnych zajęć [ bowiązkami swemi, przewidz.anemi w statucie na
i delegowania do pełnienia czynności notaijuszy 1 szej organizacji. Uchwalono poruszyć spiawę depisarzy hipotecznych — budzi poważne wątpliwo- i legacyj na najbl ższem plenarnem posiedzeniu za
ści również w kołach sądowych.
1 rządu głównego i zlec.ć referentowi przygotowa
Na posiedzeniu prezydium zarządu głównego nie odpowiednich konkretnych wniosków".
Zrzeszenia sędziów i prokuratorów — jak donosi
Zainteresowanie się Zrzeszenia sędziów i proku
AKCJA 14 MIAST
„Głos Sądownictwa" —
ratorów sprawą powyższą należy s ę powitać z ży
ZA OBNIŻKA CENY PRĄDU
„poddano obszernemu i wyczerpującemu omó wem uznaniem. Może organizacja opinji kói zain
wieniu sprawę delegacyj sędziów i prokuratorów
teresowanych przyczyn, się do położenia .kresu te
Akcja o obniżenie cen elektryczności pnokfoimodo czasowego peinienia obowiązków notarjuszy i , mu stanowi rzeczy, że szczupłe siły sędziowskie waitia już zositaka w 14 miastach polskich. W opisarzy hipotecznych w dzielnicy byk go zaboru j i prokuratorsk.©, coraz uszczuplane są przez
staunioh dniach, obok War ssawy. Łodzi i Lwowa,
rosyjskiego. Przeciwko delegacjom tym wypowie
„delegacje", że sędzia musi stwarzać w sobie, ja akcję taką podjęto w Białymstoku, w Brześciu u.
działo się we właściwym czasie prezydium zarzą
ko notarjusz, nieco odmienną psychikę, n.ż jako B. i w Stan-sławo wie.
du w komunikacie prasowym, a także na audien sędzia, że „delegacja", a zwłaszcza zabiegi w tym
STRAJK ELEKTRYCZNY W KIELCACH
cjach u ministrów sprawiedliwości pp. Cara i Mi
keruniku obniżają autorytet moralny sądownictwa
chałowskiego .Tejże sprawie poświęcił obszerny
W poniedziałek wybuchł w Kielcach tzw. straijk
i kto wie, czy nie przyczyniają s.ę częściowo do
artykuł prezes zarządu głównego, sędzia Miszewdemoralizacji sądownictwa, które chciałoby się wi elektryczny. Wieczorem miasto pogrążane jest w
siki. W czasie dłuższej dyskusji, jaka się w tym dzieć na wyżynach, niedościgłych dla kr ytyki pod półmroku. Z wyjątkiem urzędów państwowych,
szkół, szpital; i ochronek, wszędzie pioną mizerne
przedmiocie rozwinęła, podkreślano, że delegacje kątem widzenia moralnym.
lampki naftowe i świece. Jest to namazie strajk
na wakujące stanowiska pisarzy hipotecznych i no
W dobie uzależnietua wszystkiego i wszystkich
tariuszy, staiy się w ostatnich czasach normą, sy nie należy stwarzać nawet możliwości do przypu | próbny, niebawem akcja ma być zaostrzona. P o 
stemem, przyczem, jeżeli chodzi o osoby uelogo szczeń, że można uzależnić sądownictwo.
legać to będzie na tom, ź© konsumenci prądu edelc.
tryczmego żądać mają od elektrowni zdejmowania
wany ch, to delegacje te objęty nawet sędziów i
5 prawa uposażenia sędziowskiego postawiana
prokuratorów śądu Najwyższego. W dyskusji za
zostaia wadliwie od pierwszych chwil państwowo liczników, Do komitetu strajkowego napływają
znaczono, że pp. ministrowie sprawiedliwości, « setki zgłoszeń o decyzji 'kasowania liczników.
ści. Nie rozstrzygnie się jej przez „delegacje", któ
Cena prądu w Kielcach jest wyjątkowo wyso
ważając delegacje powyższe za swego rodzaju —
re obejmują jednostki nieliczne, ,nie wiadomo, a
ka (95 gr. za kwg.), dzierżawa licznika kosztuje
„malum necessarium" na tle ciężkiej sytuacji ma czasem właśnie wiadomo, dlaczego te, a nie inne.
terialnej sądowników, podzielali naogót pegiąd pre Przypadkowość czy system w dobieraniu kandy
l zł. 29 gir.
zydjurn zarządu głównego na to, że aei-egaeje te datów — jedno czy drug.e, wnosić mogą ponadto
Należy zanotować, dla całości obrazu, że w Kiel
cach Już od Nowego Roku, po wprowadzeniu 10*
podrywają powagę sądownictw a. Uznając, ta* sa
rozozwięk w środowisko sędz ow i prokuratorów.
procentowego podatku państwowego od prądu, b.,
me delegacje, jak i czynione w tym względzie za- ;
Wypowiedzeń.a sę korporacji sędziowskiej w
liczni konsumenci prądu rozstali się z •licznikami,
biegi za szkodliwe niezmiernie z punktu widzenia j tym względzie czekać będziemy z prawdziwem
to przeważali* urzędnicy, i emeryci,
niezawisłości sędziowskiej, zastanawiano się po- * zainteresowaniem.

Strajk elektryczny
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Paralele historyczne
W 200 ROCZNICĘ URODZIN W ASHINGTONA
Warszawa uczciła 200 rocznicę urodzin Jerzego
Washingtona uroczystym obchodem w sali ratu
szowej. Na uroczystość tę przybył p. prezydent
Mościcki, a co za tem idzie i cały rządowy dygnitarjal stołeczny. Pierwszą prelekcję, obchodową,
wypowiedział marszałek senatu, ex-wojewoda w i
leński Raczkiemcz, który nie pominął tej okazji,
ażeby w myśl ideologji, głośnej z debat sejmo
wych, nie wskazać, jak nam, współczesnym mar
szałka Piłsudskiego, bliską jest postać Washingto
na, ile że obaj ci mężowie tak są podobni w każ
dej fazie swojego życia.
Nię streszczamy lu mowy p. Raczkiewicza —
tylko podajemy w zarysie jej cechy porównawcze,
dwuh oldowmcze.
Nie trzeba dodawać, że przemówienie to doznało
U siwego kresu gorących oficjalnych oklasków.
Oklaskami powitano też wejście na mównicę Szy
mona Askenazego, który wypowiedział bairwną
prelekcję, lecz ściśle naukową — bez odskoków i
poprawek historycznych.
Sylwetka Washingtona, jak ją nakreślił znako
mity uczony, zróżniczkowała oba portrety mimo
wolnie oczywiście, a nie w formie jakiegoś impro
wizowania i wysuwania przezeń tez odmiennych.
Oko bezstronnego badacza ogląda dzieje inaczej,
niż oko dyletanta w danej gałęzi nauki.
Tych kitka słów wstępu na temat obchodu, któ
ry mógłby już uchodzic za przebrzmiały, przyta
czamy, ze względu na to, że teraz dopiero docze
kała się mowa prof. Askenazego druku w „Kurje
rze Warszawskim", nie z notatek sprawozdawcy,
Lecz w tekście, uwierzytelnionym podpisem autora.
Z mowy, względnie artykułu tego, powtarzamy
tu dwa najcharaklerystyczniejsze uslępy, malu
jące Washingtona, jako wodza w wałkach o nie
podległość i, jako pierwszego prezydenla nieza
wisłych Stanów:
„Powołany najszczęśliwszym wyborem na w o
dza naczelnego, podźwignął brzemię niezmiernej
odpowiedzialności za wynik nierównej walki. Na
przeciw regularnej bojowej przemocy angielskiej,
miał zbierane krótkim zaciągiem, topniejące też
znienacka, niesforne, ni ©opatrzone wojska pow
stańcze. Miał przełożoną sobie władzę kongreso
wą, w rzeczach wojennych ciemną, nieporadną,
a nieufną, impozycyjną, od której ciągłych do
znawał przeszkód, hamulców, aironlów. Od pod
władnych sobie jenerałów niejednej też ciężkiej
doświadczał biedy, aż do osławionej jeneraiskiej
„kabały", celem pogrążenia go, utrącenia, a nieraz
nawet aż do prostej zdrady. Męczył się okrutnym
dylematem: zostać i stracić reputację; odejść i zgu
bić sprawę. W pierwszam, najgorszem trzechleóiu po kruchym kroczył lodzie, gdzie co chwila
mogło zapaść się wszystko. Odkąd doczekał się
francuskiego sojuszu i sukursu, mimo wielu jesz
LEON KRUCZKOW SKI
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(Ciąg dalszy)
— W y jd ę na chwilę, kochaneczku! — mruknął
chrapliwym głosem. — Daruj, że pozostawiam
cię... te... samego w tej chałupie... ale, uważasz,
za jakie pół godzinki... tak, najdalej!
W ykonał przytem jakiś nieokreślony, obejmu
jący ruch lewem ramieniem.
I wyszedł, zam ykając drzw i niepewną ręką.
Kazim ierz uśmiechnął się. Przez chwilę nadsłu
chiwał kroków, nierówno stąpających w tamtej
izbie, a potem przez podwórze, za oknem — —
— Justyś poczciwy — pomyślał o przyjacielu —
ale go trunek gubi!... Zniszczy on się kiedy ze
szczętem...
Mimo to żyw ił osobliwy respekt, pewien nie
świadomy podziw dla osoby Szymkiewicza. Z a
zdrościł mu czasem ow ej lekkości umysłu, z jaką
aktuarjusz zw ykł był traktować grube sprawy co
dziennego życia. Podziw iał w nim tę łatwość
i niefrasobliwość sądzenia o rzeczach, by najpo
ważniejszych, która znamionuje ludzi, chadzają
cych luzem, niezwiązanych z nikim i z niczem.
Podziw iał to zwłaszcza, gdy uświadamiał sobie
spoistą naturę gromadzkiego trwania, owe związki
żywowlókniste, nawęźlone stokrotnie, któremi
sam tkw ił w gromadzie swojej, jak drzewo w gle
bie k o rzen ia m i.
Jakże oderwać się od ca
lizny, z której się wyrasta!... Jakże potargać w so-

cze trudności, na twardym stanął gruncie. Aż w
końcu, po stanowczem, kapiitulacyjnem porażeniu
Anglików, ostatecznie przechyliła się szala. Wtedy
to, zwycięskiego wodza zaskoczyło poufne od w oj
ska wezwanie objęcia korony królewskiej. Odtrą
cił tę pokusę, którą w groźnym odpisie nazwał
największą cUa kraju i siebie zniewagą.
Ustały tymczasem kroki wojenne, wkrótce w y
zwoleńczy nastąpił pokój. Złożył Washington do
wództwo, w cuoinej zwięzłej odezwie pożegnalnej
do Kongresu. Składał mu, jako swemu rozkazo
dawcy, powinną podziękę, polecał zasługi armji
i sprawę narodową, — przemilczając co wszystko
odeń wycierpiał, przemilczając zgoła o sobie. Po
czem cofnął się do wiejskiego swego w MountV erntiin ustronia".
O drugim etapie, o prezydenturze wyraża się
Askenazy tak:
„Obrany pierwszym prezydentem, przeprowadził
•konstytucję przez ogniową próbę życia. Rzekomy,
jak go wówczas oskarżano, monarchista, monokrata (samowładca) objawił się ostoją Republiki.
Kartę konstytucyjną miał za świętość; za jej opo
kę — niezawisły wymiar sprawiedliwości. Był za
władzą ludu, dla ludu, nie przez sam lud, lecz
wolne dwuizbowe przedstawicielstwo i egzekuty
wę siliną i legalną. Był w rządzeniu wielkim gen
tlemanem. Wprowadził do swojego rządu prze
ciwników swoich; głównego z nich, wirgińskiego
swojaka, Jeffersona, zrobił ministrem spraw za
granicznych. Szanował cudze przekonania; szano
wał siebie. Szanował nadewszystko swój naród,
który go zrodził i wyniósł. Swoją, zdwojoną po
nownym wyborem prezydenturę uczynił wzorem
dla wszystkich następnych. Była w nim — za
świadczy wielki jego następca i antagonista, Jef
ferson — rzetelność najeży slsza, sprawiedliwość
nieugięta, żadne pobudki interesu, ani pokrewień
stwa, przyjaźni ani nienawiści, nie były zdolne
spaczyć jego postanowień... W całym wojskowym
i cywilnym swoim zawodzie zawsze był najskru
pulatniej posłuszny prawom krajowym".
Z wygaśnięciem wtórej kadencji, po wspaniałej
znów odezwie pożegnalnej, odszedł na resztę ży
cia do domu swego. Nie przestawał jednak i na
dał czuwać stamtąd nad Unią, którą ostatnim
jeszcze wysiłkiem od grożącej wojennej uchronił
zawieruchy".
Wspomniał też znakomity historyk o węzłach,
które łączyły Washingtona z Polską:
„Washington bardzo długo nic o Polsce nie wie
dział. Nie wiedział nawet, że w rodzimej puszczy
wirgińskiej, zanim tam jeszcze jego wylądowali
przodkowie, już sprowadzeni z borów naszych
robotnicy polscy uczyli pierwszych kolonistów
sztuki pędzenia smoły i dziegciu, wyrobu potażu
i ługu z popiołów drzewnych. Dowiedział się o

Polsce dopiero, gdy w ogniu walki o niepodległość
przyszli doń z ousieczą Rodacy. Przyszedł naprzód
samotny Kościuszko; potem z towarzyszami Pu
łaski; wreszcie polscy, pod Mieszkowiskkn, ochot
nicy najpierwszej francuskiej legji cudzoziem
skiej. To byli synowie ziemi, świeżo zAupiomej
przez pierwiszych rozbiorców. Zaś równocześnie
widział Washington wrogie szeregi angielskie, peł
ne najemnego niemieckiego żołdacłwa. Widaiai
Fryderyka, odpychającego z wisLręLem poselstwo
buntowników amerykańskich. W idział Katarzynę,
ofiarującą Anglji korpus posiłkowy przeciw tym
buntownikom; i z trwogą dopytywał się Kongresu:
„czyli już nadchodzą Rosjanie?"
Odtąd stale interesował się Polską. Śledził z
współczuciem wysiłki Wielkiego sejmu i insurek
cji. Po jej upadku serdecznie witał i zapraszał do
siebie Kościuszkę, za jego ostatniej w Ameryce
bytności".
•
•
*
W wychodzącym w Pradze tygodniku francu
skim „LEurope Centrale“ znajdujemy artykuł
zatytułowany „Washington i Masaryk“.
Tygodnik len dopatruje się ze swojego punktu
widzenia — szczególnego podobieństwa pomiędzy
charakterem obu łych postaci dziejowych. Ale, jak
zobaczymy, nietylko on stanął na tem stanowisku.
Artykuł zaczyna się słowami: „Zapraszając pre
zydenta Masaryka do przemawiania o Jerzym
Washingtonie przed mikrofonem z okazji 200-lecia urodzin twórcy Stanów Zjednoczonych, Ame
rykanie oddali słuszny hołd oswobodzicielowd Cze
chosłowacji. W Ameryce czują dobrze bliskie po
krewieństwo duchowe Washingtona i Masaryka...*4
Bliskie? O ile bliskiemi mogą być oblicza dziejo
we, na innej glebie i w innych stosunkach zro
dzone-.
Ale — skoro Czesi nie mogą się pochlubić słyn
nymi rodakami, którzy i za Oceanem wałczyli
o wolność — wspomnienia wspólnych bojów
wpłynęły na ten wybór.
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TOW . IGNACEGO DASZYŃSKIEGO
W meJizielę 6 marca o godz. 11 przedpołudniem
odbędzie się w Warszawie, w sali teatru Ateneum,
w Domu ZZK przy ub Czerwonego Krzyża 20
uroczysty ouchód ku uczczeniu 35-tetntej pracy
parlamentarne! zasłużonego wielce wodza polskiej
klasy rojotmezej, Socjalizmu i demokracji, tow.

Ignacego Daszyńskiego,
Zaproszenie musiało być poparte czemś w y -

| bie ten kłąb korzenny, podziemny!... Tymczasem
| u Szymkiewicza dostrzegał tę właśnie oderwaną,
I ptasią zaiste, samoistność bytowania — drażnią

mowniejszem, bo dziewczyna odpowiedziała stłu
mionym, wesołym piskiem.

cą, a zarazem wzbudzającą ów respekt tajemny
i nieświadomy p o d z iw ------Z pewną goryczą w ziął się do dalszego przetrzą

Kazim ierz słuchał w osłupieniu. Tw arz spochmurniała mu nagle. Uczuł głuchą niechęć do
przyjaciela.

sania tabel i rejestrów. Szeleściły cicho przewra
cane papiery, skrzypiało udręczone pióro. Świeca
pryskała głośno, z ło ś liw ie ------

— Przebrał Justyś miarę! — mruknął i tem gor
liw ie j w ziął się do przerwanej pracy. Chciał usil
nie odwrócić m yśli od tych za ścianą; nie udawało
mu się jedinak-----Tam zaś zabrzęklo szkło. Słychać było rozlewne,

— Chłopski syn jestem... Od tego nie odej
dziesz! — snuł Kazim ierz ociężałe myśli. — Ju
styś pono szlachecki syn, może takiemu łatwiej!...
Juści, łatwiej chyba... Tu niewola, tam panowa
nie — to, widać, trudniej niewolę otrząchnąć,
a panowanie, wiadomo, rzecz lekka...
Upłynął czas niewiadom ej m iary, gdy pod
oknem zastukały kroki. W ydało się Kazimierzowi,
że słyszy przytłumione, rozmawiające g ło s y -----— Justyś to aby? — zaniepokoił się.
Po chw ili drzw i zgrzytnęły, jedne i drugie. H a
łas jakiś uczynił się w tamtej izbie.

Kazimierz nadsłuchiwał w niepewności.

niewyraźne gadanie, nad którem raz po raz odzy
w ał się gruby, chrapliwy śmiech aktuarjusza, tu
dzież zdyszany, chutliwy chichot dziewczyny.
— T o z miodem, panie?
— Juści ••• poznałaś!
— Taka z tego lubość po kościach...
— W idzisz, a bałaś sięl
— Ii... niebardzo, panie! T y le ino, co trzeba
dziewczynie!
Znowu zabrzęczało szkło,
W Kazimierzu rosło zakłopotanie i jakaś ostra,
drażniąca niecierpliwość. Nadomiar śmieszności,
nieszczęsna łojówka kończyła się gwałtownie,
wśród srogich migotań, syczeń i pryskań. Jeszcze

Na szczęście, poznał głos Szymkiewicza —
— Nie bójże się, Honorka... nikt cię tu nie zje! —
m ów ił aktuarjusz niskim, chrapliwym głosem.
— Iii... przecie się nie bojam... ino, czy zaś kto
wytchnęła kilim przedśmiertnych rozbłyśnifć,
nie widział, panie? — odrzekł z chichotem m iody • rozlała się ostatkiem bezsilnego tłuszczu — i zga
głos żeński.
sła. Zwycięska ciemność zatopiła wszystko; izbę
— W takiej ćmie!... Co też pleciesz...
i stół, papiery i człowieka... Ostry swąd smużył
— Są tacy, co i w ćmie w idują!
w niej, jak odchodząca dusza umarłej ło jó w k i-----— Sowy chyba! — zaśmiał się Szymkiewicz. —
Siada jże, turkaweczko!

(Ciąg dalszy nastąpi).
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Co znaczy „wychowanie państwowe"?
Na pytanie to odpowiedział gruntownie tow. se
nator dr. K°pc‘ńsk> na wtorkowem posiedzeniu
Senaiu, na którem toczyła się dyskusja nad budże
tem ministerstwa oświaty.
Tow. senator dr. Kopański poddał krytyce pro
blem wychowania lak zw- państwowego, wskazu
jąc, że istnieje ono i zagranicą — aie zupełnie inne.
I tak np. we francuskim podręczniku wychowania
państwowego jest mowa o ojczyźnie, ludzkości,
pracy, wolności, o prawach i obowiązkach, o ro
botnikach itd. U nas zaś pom ja się te rzeczy ce
lowo. Wychowanie musi być oparte na szczero
ści między uczniem a nauczycielem. Cóż jednak
ma odpowiedzieć nauczyciel, gdy go uczeń zaga
dnie o sprawę brzeską? Czy odpowiedzieć, jak ks.
Radziwiłł, że to była „konieczność państwowa*4,
czy też jak poseł Kieszczyński, że „za mało bito?*4
Co ma odpowiedzieć, gdy go uczeń zapyta, c-zy to
prawda, że ministrowie spraw wojskowych w y 
dawali pieniądze z budżetu po restauracjach, lub
dlaczego .nazywano konstytucję „prosty tutą"? Sy
stem obecny sprzyja oportunizmowi i dwulicowo
ści, i jeśli senatorowie z większości wracają ze
swoich okręgów w przekonaniu, że cała ludność
jest za rządem, to tylko dlatego, że ludzie obecnie
kryją się ze swojem zdaniem, a to, co nazewnątrz
wypowiadają, zależy od tego z kim mówią.
Senator Jabłonowski (iklub nar.) podniósł, że w
programie „wychowania państwowego'* pominięto
rzecz najważniejszą: kult prawa i praworządno
ści, a to jest najpotrzebniejsze, gdyż brakiem po
szanowania ustaw wyróżnia się nasze dzisiejsze
życie państwowe, czego przykładem jaskrawym

jest nowa ustawa szkolna. Jeżeli niema kultu pra
wa, to wszystkie inne kuity me uchronią państwa
od rozkładu, a narodu od katastrofy moralnej i po
litycznej. To jasne. Jeśli chodzi o kult jednostek, to
wszystko sprowadza się do osoby p- Piłsudskiego.
Ale co tu jeszcze można więcej zrobić? Najw.ęksi
ludzie z Polski nie odebrali po śmierci ani cząstki
tej oficjalnej czci, jaką za życia odbiera Piłsudski.
Czegóż więc jeszcze s.ę iakme? Ohyda miłości —
ale tego urzędowym nakazem osiągnąć nie można.
Ze strony BB przemawiali senatorowie Zalewski
i Zakrzewski przec*w autonomji uniwersytetów, a
z mniejszości narodowych senatonka K s.Gewska
(klub ukr.) i senator Utta (klub niem.) krytyko
wali ucisk narodowy.
Minister Jędrzejewicz polemizował z mówcami
opozycyjnymi i wystąpił przeciw senatowi Uni
wersytetu Jagiellońskiego, określając jego memo
rjał jako „najgorszy precedens**; a gdyby tak se
nat innego uniwersytetu zajął w tych sprawach
wręcz odmienne stanowisko, to mielibyśmy dwa
sprzeczne stanowiska na terenie tej samej komisji;
czy sprzeczność ta podniosłaby powagę uniwer
sytetu? (Wprost zdumiewające! Minis.er oświaty
nie uznaje zatem ptawa uczonych do wiasnych
poglądów!!! Nie wspomniał jednak p. Jędrzeje
wicz, że żaden inny senat akademicki nie wypo
wiedział się inaczej, niż Uniwersytet Jagielloński,
że przeciwni:©, senat uniwersytetu lwowskiego w
swym memoriale zajął w zupełności takie samo
stanowisko, jak senat uniwersytetu krakowskie
go).

Po deklaracji senatora Boguszewskiego
SENSACJA

w KOŁACH PARLAMENTARNYCH I POLITYCZNYCH

Wystąpienie senatora Boguszewskiego w Senacie wywołało w catym świecie parlamentarnym i
polityoznym sensację. Senator Boguszewski bowiem, składając deklarację wyjaśniającą motywy
swego wystąpienia z BuJ, wypowiedział wtei© bar.
dzo ostrych uwag pod adresem obozu sanacyjnego, którego byl przez szereg lat gorącym i gorliwyto zwtoknmkiem. Senator Boguszewski, długoletni piłsudczyik, w
roku byi gorącym zwolennikiem przewrotu majowego; podczas walk na
ulicach Warszawy senator Boguszewski, — który
wówczas był starostą w Garwolinie, wydał ode*w'ę do ludności z obietnicą bezpłatnego rozdziału
ziemi za cenę poparcia wojsk Piłsudskiego i przeszkodze.ua w marszu nadciągającej z Poznania odsieczy. W obecnym Senacie piastuje senator Boguszewski mandat z okięgu wołyńskego.
Cóż wtęc powiedział ten zagórza,y ongiś piłsudczyk? Posłuchajmy:
„Pracując dawnej w obozie dziś rządzącym, łu-

dzilem się, że praca ta odbywa się w interesie mas
ludowych i te same złudzenia miałem przy przewrocie majowym. Było wielk-m biędem, że jeszcze
, w poprzedniej kadencji tę legendę szerzyłem wśród
j wyborców... Masy chłopskie ug-nają się pod strasznem brzemieniem podatków. Zaległości podatkowe dowodzą bankructwa tej gospodarki- Oficjalna
• statystyka ukrywa istnienie milionowych rzesz baz
| robotnych na wsi... Równie ciężkie jest położenie
l robotników i pracowników umysłowych w miastach. Następuje obniżenie plac, ostatnio obniżka
8-procentowa plac górników na Górnym Śląsku i
w zagłębiach dąbrowskiem i krakowsk.em. Rząd
kroczy na czele tej akcji**—
j A na zakończenie:
<„Każdy człowiek pracujący w Polsce, powinien
j wiedzieć, że ci, którzy dziśtządzą Polską, p„slugiwali się niegdyś frazesami socjal-styczmemi tylko
I dla omamienia mas“ .
I

M iędzynarodówka przestrzega
przed nową wojną św iatow ą
Napad Japonji na Ghrny spowodował w Azji J wojny zdobywczej. W tern położeniu jest mjpirywschodniej fuiriję wojny. Mandżuria okupowana j mitywmiejsizym obowiązkiem L g i Narodów mo
przez wojska japońskie ma stać siię „autonomicz ralne potęp.emie japońskiego imperjal'zmu, który
ną repubiiiką", zabawką w rękach imperialistów
wojnę rozpoczął, nie próbując nawet rozwiązania
japońskich. W ulicach mńlijonowego miasta Szamgha w dirodze polubownej, oo jesit minimalnem żąda
•ju rozgrywają sdę krwawe walki.
niem wobec tych, którzy tak uroczyście podpisali
Dopóki Japonia zdobywała Mandżurję, wielkie
pakt potęp.ający wojnę.
mocarstwa nie ruszały się, aby przeszkodzić zła
N«e mamy żadnych iuizyj oo do innych państw
maniu podpisanych przez Japomję traktatów, aby
imperialistycznych, które przywłaszczają sobie
zmusić rabusiów japońskich do opuszczenia zaję
terytorium chińskie aiiibo udaiją, że bronią intere
tego przez nich bezprawnie terytorium chitiśkiesów swych w Chinach. Wiemy, że wojna w Azji
go. Dopiero bombardowanie Szanghaju i Nankinu
wschodniej, gdzie stykają się impenjakstyczne in
poruszyło rządy państw kapitalistycznych. Ale i. teresy wszystkich mocarstw, pierwej czy później
teraz, gdy boją się o swe przywileje w Chinach,
może
nie mają odwagi zastosować skutecznych środ
ROZPĘTAĆ NO W Y POŻAR ŚW IATO W Y,
ków. Zamiast tego dostarczają ciągle Japonji amuńoji i tolerują, że delegaci Japonii wygłaszają
że jesteśmy zagrożeni po wojnie o ocean Atlan
na konferencji rozbrojeniowej kłamliwe mowy po tycki niebezpieczeństwem wojny światowej o
kojowe.
ocean Spokojny. Najwyższym obowiązkiem jest
Pod naciskiem opinji publicznej świata, proleta
zrobić wszystko, aby zapobiec temu niezmierne
riatu światowego, delegatów chińskich Rada Ligi
mu niebezpieczeństwu dla cywilizacji ludzkości.
Narodów widziała się zmuszoną zwołać nadzwy
Żądamy dlatego pnzedewszysitkiem:
czajne zebranie Liigi dla zajęcia się wojną na Da Uznania Japonji za napastnika!
lekim Wschodzie. Narazi© nic nie upoważnia do Natychmiastowego zaprzestania wszystkich do
uwierzenia, że to zebranie Ligi okaże mmej żało staw amunicji i każdej pożyczki dla Japonji!
sny widok od postępowania Rady Ligi.
Zastosowana wszystkich gospodarczych i finan
sowych środków nacisku, aby zmusić Japonję do
NIEMOC LIGI NARODÓW
zaniechania swego rabunku!
na początku konfliktu ośmieliła miktaryzim japoń
ski do wykonania swych datekosięgających pla Neuznania wszystkich zdooyczy japońskich w Chi
nów. Dokonywa on 'napadu rabunkowego na Chi naeh, choćby nawet zostały przypieczętowane u*
ny, który nie ukrywa się z cyniczną otwartością mową ma Chinach wymuszoną!

ROBOTNICY WSZYSTKICH KRAJOWI
Zmuście swoje rządy do spełnienia tych żądań.
Nie ścierpoie. aby rządy kapitalistyczne jako wspói
nicy imperializmu japońskiego albo z tchórzostwa
pomagały przygotować najbliższy pożar świato
wy.
Demonstrujcie wszędzie przeciw japońskiemu,
przeciw światowemu impenjaliizanowd!
Precz z imperializmem!
Niech tyją pokóti i rozbrojenie!

Biuro socjalistycznej Międzynarodówki.
Zurych, 26 lutego 1932.
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N IE MAJĄ INNYCH ZM ARTW IEŃ
Pod tym tytułem pisze .Jtobotoiik" (Nr. 69 %
2 han.):
W prasie — bynajmniej nie humorystycznej —
ukazała się rewelacyjna wiadomość o epokowej
wprost reformie, przygotowywanej przez „opie
kuńczy" rząd. Oto — zdając sohie sprawę z praw
dziwych a palących potrzeb i pragnień społeczeń
stwa — „czynniki decydujące** wniosły do Sejmu
projekt nowel/i do ustawy z r. 1921 o... USTANO
W IENIU ORDERU ORLA BIAŁEGO. Projekt ten,
jak głosi uzasadnienie, zmierza „do usunięcia obec
uego braku** ( ! ) w systemie orderowym pań
stwa (1!) drogą stworzenia II stopnia orderu Orła
Białego przez podanie do istniejących insygniów
„ŁAN G U LIIA 1 G W IA Z D Y ORDEROWEJ ZŁO 
TEJ" (iii).
Naturalnie, niepodobna zaprzeczać, że „BRAKI
W SYSTEMIE ORDEROWYM P A Ń S T W A " są —
zwłaszcza w obecnych czasach — rzeczą niesły
chanie dotkliwą — dlatego też po stokroć ma
rację „sanacja moralna", dążąc do ich usunięcia.
Jest to jeszcze jeden dowód więcej, że sfery rzą
dzące zdają sobie w zupełności sprawę z obecnej
sytuacji i dio poziomu powstałych zadań najzu
pełniej dorosły. Któżby mógł wątpić, że w epoce
powszechnego szczęścia, dobrobytu i spokoju, prze
żywanej w Polsce dzięki zgodnym wysiłkom wia
domego „obozu", istnieją jakieś inne troski i zmar
Iwienia, prócz „braków w systemie orderowym**?..
Coprawda, widząc fologralje dygnitarzy „sana
cyjnych", poobwieszanych orderami we wszyst
kich możliwych miejscach, trudno trochę zrozu
mieć istnienie tego .braku". Skoro jednak na Olim
pie zdecydowano, że potrzeba na gwałt „łańcucha
i gwiazdy złotej" albo — grozi nam katastrofa,
no to tak być musi i kwita.
Nie zamierzamy tym razem utrudniać realiza
cji wielkiej reformy państwowej. Go najwyżej,
zaprojektujemy od siebie jeszcze parę dodatko
wych odznaczeń. A więc: order św. Kostka — dla
osób zasłużonych w dziedzinie więziennictwa iłf>.
(pierwszym kawalerem mógłby tu zostać bardzo
popularny w Polsce — p. Maciejewski); order „K iwona Usłużnego" z kneblem i sznurkiem na szyję
dla „współpracowników" z ul. Wiejskiej; order
„Czaipki-Niewidymki" — dla „nieznanych spraw
ców"; odznaka „Pałki Gumowej" z napisem „Rattu
suit qui mai y pense" („K ijem tego, kto nie z na
m i") — dla zasłużonych specjalistów wyborczych..
Narazie, te nasze uzupełnienia zapewne wystarczą.

Bd.

wiadomości polityczne
O—
—

SNOWDEN WYCOFUJE SIĘ Z ŻYCIA
POLITYCZNEGO?
Izba lordów przyjęła uchwaloną już przez Izbę
posłów ustawę wprowadzenia ceł. W dyskusji je
den z lordów oświadczył, że dochody z ceł mają
być użyte na zmniejszenie podatku dochodowego.
Zasiadający w Izbie lordów lord Snowden obu
rzył się, wskazując, że cła będą płacić ludzie ubo
dzy, podczas gdy zmniejszenie podatku dochodo
wego wyjdzie na korzyść klas posiadających. —
Snowden dal do zrozumienia, że nie będzie mógł
współpracować z konserwatystami i wycofa się z
życia politycznego. W sferach politycznych ocze
kują z zaciekawieniem, co w tej sytuacji pocznie
MacDonald, czy także wyciągnie konsekwencje.
Ogólne panuje zdanie, że zanosi się na zmianę w
rządzie, mianowicie przez objęcie go w caLści
przez koserwatystów i wystąpienie byłych człon
ków partji pracy i liberałów z obozu Samuela.
© 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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„N A P R Z Ó D“ — Nr. 51 Czwartek 3 marca 1932

Bezrobotni żądają od sanacji wykonania obietnic
przedwyborczycn, dobrobytu dla wszystkich i pra
cy dla wszystkich,

—ooo —
lO-PROCENTOWA O BNIŻKA PŁAC URZĘD NI
CZYCH W CIĘŻKIM PRZEM YŚLE GÓRNEGO
ŚLĄSKA
W e wtorek odbyło się w Katowicach posiedze
nie komisji pojednawczo-arbitrażowej w sprawie
obniżki pensyj urzędniczych w przemyśle ślą
skim, któremu przewodniczył nacz. urz. okr. góra.,
inż. Kossuth. Pracodawcy obstawali przy 21-pro
centowej obniżce plac, zawieszeniu szczehlowainia
na rok oraz skasowaniu dodatków na żonę, dzie
ci itd.
Przedstawiciele pracobiorców zgodzili się osta
tecznie głosować za 8-proc. obniżką płac, praco
dawcy jednak i przewodniczący na to się nie zgo
dzili i dlatego też w toku narad ławnicy urzędni
ków opuścili salę narad przed wydaniem orze
czenia.
Pracodawcy wraz z przewodniczącym ogłosili
wyrok w pustej sali, gdyż przeszło 100 urzęaiuków
i radców zakładowych opuściło salę na znak so
lidarności z laumikąmi. Przewodniczący ogłosił
wyrok, postanawiający z dnieon 1 marca br. ob
niżkę pensyj o 10 procent. W yrok ten obowiązy
wać ma do końca września br. Strony mają w y
razić swą zgodę w ciągu 5 d n i
Jak informują, Zw. Prac. Um. ZZP wyroku nie
przyjmuje. Na ławników, którzy opuścili obrady,
nałożona będzie grzywna w wysokości 50 ził. na
każdego.
5-PROCENTOW A OBNIŻKA PŁAC ROBOTNI
CZYCH W TAR TA K A C H GÓRNEGO ŚLĄSKA
Związek pracodawców przemysłu tartacznego
na Górnym Śląsku zażądaj przy ostatnich ukła
dach 15 proc. obniżki plac robotników. Ze względu
na fo, że przedstawiciele robotników nie zgodzili
się na obniżkę płac, spór został skierowany przed
komisję pojednawczo-arbitrażową w Katowicach,
która omegdaj wydała orzeczenie, w myśl którego
obniżone zostały zarobki w przemyśle tartacznym
0 5 proc. Obniżka płac obowiązuje od następnego
okresu wyipłal. Obniżką nie zostały dotknięte place
młodocianych robotników do lat 18 i place kobiet.
' DEMONSTRACJA BEZROBOTNYCH
W TAR N O W IE
Dnia 26 lutego wczesnym rankiem zebrali się
bezrobotni Tarnowa przed P U P P z nadzieją, że
otrzymają zasiłki z iunduszu bezrobocia, które już
miały być wypłacone dnia 24 lutego br. Ponieważ
oświadczono uezrobotnym, że pieniędzy niema i
wypłaty nie będzie, wszyscy bezrobotni w ilości
kilkuset osób udali się samorzutnie do Domu ro
botniczego, gdzie przemówił do nich tow. Nowak,
a następnie wezwał wszystkich do udania się de
monstracyjnie pod magistrat w celu żądania bez
warunkowej interwencji u władz o wypłatę zasił
ków. Zgromadzeni demonstracyjnie udali się pod
magistrat, gdzie delegaci przedstawili nędzę bez
robotnych z powodu opóźnienia wypłaty. Inter
wencja odniosła skutek, bo wypłata nastąpiła w
tym samym dniu o godz. 3 popoŁ
Zwracamy się tą drogą do Obwodowego Fundu
szu Bezrobocia, ażeby takie hocki-kłocki z bezro
botnymi nie miały więcej miejsca.
SANACYJNY KOMISARZ TAR N O W A
NIE TROSZCZY SIĘ O LOS BEZROBOTNYCH!
Z Tarnowa donoszą nam:
Kornisarski magistrat Tarnowa robi jaknajdalej
idące oszczędności, ale tylko kosztem tych naj
biedniejszych, którzy cierpią wraz z rodzinami
skrajną nędzę, mimo to, że tenże magistrat mógł
by tę nędzę uśmierzyć, gdyż roboty w Tarnowie
jest w bród. Z powodów oszczędnościowych Tar
nów wygląda nie jak miasto, zaliczające się do
tych większych, kulturalniej szych miast w P ol
sce, ałe jak jakaś wieś podupadła. Ulice zawalone
są śniegiem, a bezrobotni plątają się po mieście
1 wspominają czasy samorządu, kiedy to wszyscy
mieli pracę w ziimie przy czyszczeniu ulic ze śnie
gu. Zoslało lylko wspomnienie po minionych cza
sach. Wtenczas dawano Ludziom pracę i w lecie i
w zimie, teraz zaś daje się im z laski parę kilo
gramów mąki i węgla, trochę tłuszczu i cukru,
a na dodatek, gdyby się który z tych nędzarzy
ośmielił upomnieć, że mu jest źle, pałką gumową
od policjanta dostanie, albo straszy się go sądem
doraźnym. Sanacyjna „twórczość" pokutuje za
swoje własne grzechy. Nawarzyli piwa, powinni
go sobie sami wypić, a nie dzielić się z bezrobot
nymi, bo ci wiedzą, że cala nędza jest winą sana
cji i odpowiedzialność za lę nędzę spada w cało
ści na sanację. Bezrobotni niczem się nie przy
czynili do ruiny życia gospodarczego w państwie
i nie mają zamiaru za grzechy sanacji pokutować.

K rw aw y strajk
ROBOTNIK PAD Ł OD KULI KARABINOWEJ
W hucie „Hortensja" w Piotrkowie od ponie
działku trwa strajk, który objął około 1060 robot
ników.
Robotnicy me opuszczają zakładu pracy w Cią
gu dnia i nocy. Rodziny strajkującycli przynoszą
jedzenie. W e wtorek rano doszło do starcia z po
licją. Od salwy karabinowej został zabity tabot-

nik.

fllinOB I —SATYRA
O DUCHACH W M AGISTRACIE KRAKOW SKIM
Magistrat krakowski od dłuższego już czasu ko
na, lecz ule może „Ducha" wyzionąć.
*
*
*
Urzędnicy w Krakowie nie wierzą w zwycię
stwo Ducha.
NOW E P R Z Y S ŁO W IA
„Nie każdy poeta, choć mu Juljusz na imię".
„I binokle nie siarczą, by być ministrem".
„Niema togo złego, czegoby Belie nie projek
towało".
„Im głębiej w budżet, tem większy niedobór".
(„Żółta Mucha“).

Jeszcze o „hrabini i“ Ciunkiewiczowej
Jak się dowiadujemy, śfcdiztwo sądowe przeciw
,Jirabine“ Mairji Cćunkiewiczowej napotkało na
nowe zagadnienia, które muszą być wyświetlone
zanim aikta sprawy znajdą się w rękach prokura
tora. Omieigdaj sędzia śledczy dr. Wątor odbył kon_
iemtcję z naczelnikiem urzędu celnego w Zbąszy
nie, stacji gTainicizoed, przez którą Ciumkiewiczowa
przejeżdżała w drodze z Paryża do Warszawy.

go, ale kategorycznie zaprzecza, jakoby przy wio
zła ze sobą większą ilość futer, którędy musiały
zwrócić uwagę funkcjonarjuszów celnych. Jak
słychać, w najbliższym czasie mają nastąpić dal

Urzędnik celny skonfrontowany z Cfonkiewiczową rozpoznał ją jako pasażerkę pociągu paryskie-

Dochodzenia też idą w kierunku wyśledzenia osób,
które ułatwiły ^lirabinie" przeprowadzenie piana

sze konfrontacje.
Z toku śledztwa Wynika, że Ciunkiewlczowa a-

ramżując aferę kradzieży futer i kosztowności, za
krojoną ma szeroką skalę musiała mieć wspólnika

ŚP. DR. TEODOR M IANOW SKI. Wczoraj rano
zmarł w Krakowie dr. Teodor Mianowski, wybit
ny filolog, znany działacz społeczny i organizator
szkolnictwa polskiego w pierwszym okresie jego
tworzetrjia. Śp. Teodor Mianowski urodził się w r.
1880 we Lwowie, gdzie odbył studja gimnazjalne
W TUNDRACH I LODOWCACH ALASKI
i
akademickie. Poświęcił się szczególniej filozof ja.
Pod tym tytułem w piątek 4 marca w Domu
Robotniczym przy ul. Dunajewskiego 5 II p. urzą W czasach studenckich należał do grupy osób,
dza TUR odczyt znakomitego mówcy, słynnego która skupiała się około Galla, Przybyszewskiego
i Kasprowicza, z tych czasów pochodzi długi sze
prelegenta 1 pooróżfoka
reg jego pięknych nastrojowych poezyj, uniieszSTANISŁAWA JAROSZA.
czamyeti w „Słowie Boiskiem." i „Tygodniku", do
P. Stanisław Jarosz odbył wyprawę w okolice
datku do „Kurjera Lwowskiego", redagowanym
podbiegunowe i był kierownikiem ekspedycji na przez Franciszka Jaworskiego. Również z tego ogórę Mac Kinleya na Alasce. W swojej prelekcji
kresiu pochodzi Teodora Mianowskiego pierwsze
znakomity prelegent opowie swoje przeżycia 1 tłómaczanie „Księgi dżungli" Kipplinga, do klórej
wrażenia z tej pouróży. pooczas prelekcji przesu ilustracje rysował dr. Władysław W etw ichi, dzi
nie się przed oczami uczestników odczytu 200
siejszy profesor filozofji na uniwersytecie war
wspaniałych przeźroczy w barwach naturalnych,
szawskim. Dr. Mianowski skomponował szereg
jedynych tego rodzaju w Europie. Początek od
tekstów do piosenek Galia, a na prośby ówczesne
czytu o godz. 7 wieczór. Wsięp: miejsca siedzące
go dyrektora teatru lwowskiego Pawlikowskiego
70 gr„ stojące 50 gr.
Uomaczył szereg oper Wagnera, jak „W alkirja",
WYKŁADY TUR
„Latający Holender" itd. W czasie wojny świa
U tramwajarzy (pi. Berkowskiego w Podgórzu) towej dr. Mianowski musiał cofnąć się wraz z arwe czwartek 3 marca o 7 wtocz. tow. dr. Ro mją rosyjską na tereny ukraińskie, gdzie w okręgu
muald Sztumski: „Przed wyboirem prezydenta w kijowskim a następnie charkowskim oddawał się
niepodzielnie pracy kulturalno-oświatowej wśród
Niemczech".
Zwierzyniec (TUR) we czwartek 3 marca o go tamtejszej Połom ji. Za tę działalność uwięziony
przez bolszewików, został po kilku miesiącach
dzinie 7 w. tow. M. Komorek: „O socjalizmie".
zwolniony i powrócił bo kraju w roku 1920. Dzięki
Czarna Wieś (TUR) we czwartek 3 marca o 7
swoim wybitnym zdolnościom organizacyjnym i
wiecz. tow. prof. W. Korolewicz: „Wychowanie
walorom naukowym wszedł dio ministerstwa omłodego robotnika".
Podgórz© (TUR, ul. Smolki) w piątek 4 marca światy, współpracował przy organizowaniu naj
o godz. 7 w. tow. mgr. Zygmunt Gross: „W pań wyższej magisibratury szkolnej, przez jakiś czas
współpracował przy stawianiu na nogi liceum
stwie Inlkasów".
Zakrzówek (TUR) w piątek 4 marca o godz. 7 krzemienieckiego, a przeniesiony na kresy za
chodnie uruchomił gimnazjum polskie w Gru
wiecz. tow. Packam: „Jaki winien być robotnik so
dziądzu.
Zamianowany wizytatorem szkół śred
cjalista".
U kolejarzy (Warszawska 15) w sobotę 5 marca nich w kuratorjum okręgu szkolnego wileńskiego,
o godz. 7 w. tow. dr. Jakób Bross: „Alkohol a przeszedł niebawem na emeryturę, powołany jako
lektor języków klasycznych na uniwersytet wileń
przestępstwa".
Łobzów (TUR) w sobotę 5 marca o godz. 7 w. ski oraz jako profesor dydaktyki i pedagogiki. Za
równo z tego okresu, jak i wcześniejszych, pocho
tow. dr. R. Szumski: „Co to jest socjalizm?"
— U l> l —
dzą liczne jego tłómaczenia utworów greckich i
W Y S T A W A ENTOMOLOGICZNA. Krakowski łacińskich, drukowane w szeregu czasopism nau
Oddział Polskiego Towarzystwa przyrodników im. kowych, a zwłaszcza kwartalników klasycznych.
Kopernika urządza obecnie wystawę entomologicz Zmarły pozostawił żonę Bronisławę, matkę sta
ną (zamierzając otworzyć ją w niedzielę dnia ruszkę, siostrę oraz dwóch braci: inż. Henryka
6 bm.), w której zostaną publiczności udostępnio Mianowskiego, dyrektora Izby przemysłowo-han
ne liczne zbiory entomologiczne zarówno krajo dlowej w Krakowie, oraz inż. Edwarda Mianow
we, jak i egzotyczne (szczególnie licznie reprezen skiego, wicedyrektora gazowni krakowskiej.
towane są motyle i chrząszcze) muzeum fizjogra
F A T A L N Y UPADEK N A ULICY. Marja Orwaf
ficznego Polskiej Akademji Umiejętności, gabi (lat 20), służąca, zam. Królowej Jadwigi 39, prze
netu zoologicznego U,niw. Jagiell., innych zakła chodząc ul. Królowej Jadwigi poślizgnęła się i udów U. J„ dalej szereg zbiorów prywatnych: prof. padając złamała sobie lewą nogę. Dorożką samo
J. Łukaszewicza, dra J. Fudakowskiego, dr. E. chodowa przewieziono ja do szpitala św. Łazarza,
Mazura, pułk. W . Niesłołowiskiego, dra S. SmreA T A K E PILE PTY C ZN Y. Wezwano pogotowie
czyńskiego, dyr. S. Smreczyńskiego (sen.), prof. ratunkowe na ul. Lwowską do Piotra ltejdycha,
J. Stacha, S. Stacha, inż. S. Stobieckiego, dra J. robotnika (lat 30), który upadł na ulicy z powodu
Zabłockiego i innych. Prócz zbiorów systematycz ataku epileptycznego. Po udzieleniu mu pierwszej
nych i biologicznych, będą reprezentowane i dzia pomocy lekarz pogotowia ratunkowego pozostawił
ły związane z entomolog ją, jak literatura entom., nieszczęśliwego na V komis. poi.
dział łowienia i preporo wania, pokazy rozwojo
KRÓL I KOKOSZKA. Policja aresztowała K ró
we, rośliny owadożerne itp.
la Władysława, lat 20, bez zajęcia i miejsca zam,
POŻAR. Wezwano straż pożarną na Al. Mickie za kradzież 3 kur z wozu na ulicy Bożego Ciała
wicza 61, gdzie w mieszkaniu Ignac.go Oresa od na szkodę Władysława Nogi, zam. w Gołkowi
pieca zapaliła się ścianka. Straż pożarna ogień cach pow. Kraków. Dalej aresztowano Kokoszkę
ugasiła. Szkoda narazie nie ustalona.
Antoniego (lat 21), zam. Krakowska 55. za kra
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dzież 30 kg. masła wartości 135 złotych z wozu
na ulicy Bocheńskiej na szkodę Sokół Biny, zam.
Bożego Ciała 9.
KRADZIEŻ STRYCHOW A. Janik Józef, dozor
ca domu przy ul. Lelewela 17, zgłosił w policji,
te skradziono ze strychu na szkodę Zofji Budyńskiej większą ilość bielizny wartości około 300 zł.
— ooo —

TEATRY I KONCERTY
Z T E A T R U MIEJSKIEGO IM . J. SŁO W AC K IE G O .
Silny i namiętny dramat wioska, o wartko płynąeeg ak
cji, „Tragedia bez bohatera** Gino Rocca idzue dzisiaj
poraź czw arty na przedstawieniu po cenach zniżonych.
Sztuka jest niewątpliwie jednym z większych sukcesów
sezonu. Jutro po 2-miesięcznej pauzie powraca na re
pertuar efektowny dramat amerykański „Ulica**, który
osiągnął największą dotąd cytrę przedstawień ze w szy
stkich sztuk. W sobotę premiera nowej komedji L. H.
Morstina pod tytułem „Dzika pszczoła'*. Akcja, tętniąca
echem rozlicznych problemów teraźniejszości, skup,ona
jest około ciekawej i nowej poniekąd w naszem komedjopisarstwie figury mężczyzny, dla którego nie istnieje
nic, co nie jest energją czynu, a w ięc i nad wszelkiemi
komplikacjami erotycznemu lamiącemi egzystencje ko
biece, przechodzi do porządku bez skrupułów. Utówne
•role w tej komedji odtwarzają pp.: Eichlerówna, Jaro
szewska, Ludwiżanka, Fabisiak, Leliwa, Szymański 1
tani pod reżyserją p. W . Nowakowskiego. W poniedzia
łek na dwunastem przedstawieniu szkolnem grane bę
dzie potężne arcydzieło klasyczne „ifigenja w Aulidzie*'.
„R YC E R SK O ŚĆ W IEŚNIACZA*' 1 „P A J A C E " 7 M ARC A W OPERZE KRAKOW SKIEJ. W poniedziałek 7
marca opera krakowska daje dwunastą premierę, na
którą złożą się .Rycerskość wieśniacza*' Mascaniego
oraz „P ajace" Leoncavalla. Arcydzieła literatury ope
row ej, zajmujące — dzięki swej popularności — czoło
w e miejsca w repertuarach wszystkich teatrów muzycz
nych, przygotowują muzycznie dyr. Bolesław W allekW alewski, a reżysersko p. Stefan Romanowski. Obsadę
stanowią pp.: Mechówna, Jaworzyńska, Szymonowicz,
Stępniowski, Steian Romanowski, oraz pp.: Pastówna,
Mazurek i Woźniak.

— ooo —

O D C Z Y T Y I Z E B R A N IA
Z

T O W A R Z Y S T W A FILOZOFICZNEGO. — Dziś w e
czw artek w nowym lokalu seminarium filozoficznego
(ul. Szpitalna 40 11 piętro) dr. W ładysław Goiembski
w ygłosi odczyt pod tytułem JEtyka dystrybutywna a
kollektywna*'. W stęp wolny dla członków Tow arzystw a
filozoficznego i Kola filozoficznego. Goście plącą 50 gr.
STA R A N IE M
KRAKO W SKIEG O T O W A R Z Y S T W A
TECHNICZNEGO i oddziału krakowskiego S tow arzy
szenia elektryków polskich odbędzie sie w lokalu T o 
w arzystw a technicznego (uL Straszewskiego 28, II p.)
w piątek 4 bm. o godzinie 19 zebranie, na którem p.
taż, Adolf Jan Morawski w ygłosi trzeci odczyt z cyklu
„Organizacja sieci elektrycznych i współpracy elektrownl‘‘ na temat „Utrzymanie równowagi pracy równo
ległej". Goście mile widziani.

— o o O —»

SPO RT
ZEBRANIE SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ RKS LEGJI

od

będzie sie w piątek 4 bm. w lokalu klubu przy ni. Du
najewskiego 5 z porządkiem dziennym: wybór kierow 
nika, sekretarza, kapitana I-szej drużyny i jego zastęp
cy, o ra z gospodarza.
. •.,
:
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Strajk górników
KONFERENCJA GÓRNIKÓW ZAGŁĘBIA KRAKOWSKIEGO ZA DALSZYM STRAJKIEM
(lete/onem od korespondenta ..Naprzodu")
I się z sytuacją strajkową uchwalono wytrwać w
Chrzanów, 2 marca.
strajku. Jutro w© czwartek odłbędzie się zgnomraDizilś odłbyła się tu konferencja delegatów kopalń dżemie górników w Jaworznie, a w_ piątek w M yzagtębia krakowskiego. P o dtokładnem zapoznaniu i ślacho wicach. Nastrój strajkowy medsłabiony,
5-MINUTOW Y STRAJK W W ARSZAW IE
cały szereg pomniejszych przedsiębiorstw prywa
( Telefonem od korespondenta ..Naprzodu")
tnych.
W arszaw^ 2 marca.
Strajkujący robotnicy odbyli zgromadzenia ma
Dziś odbyła się wielka manifestacja robotników
W arszawy dla uczczen-a pamięci poległych w za nifestacyjne. Odbyły się również masówki w tram
głębiach górników. Strajk manifestacyjny rozpo wajach miejskich. Większe zgromadzenia odbyły
się na Nowem Bródnie, w warsztatach kolejowych
czął się o godizro.© 10 przedpołudniem i trwał w
poszczególnych fabrykach od pięciu minut do 1 przy udziale 2 tysięcy ludzi. Również w warszta
godziny. W strajku brało udział 25 tysięcy robot tach kolejowych w Pruszkowie odbyło się mani
ników. Manifestowały warsztaty kolejowe, fabry festacyjne zgromadzenie, na którem oprócz rezo
ki metalowe „Lilpopa", państwowa wytwórnia a- lucji, składającej hołd poległym górnikom, przyję
to rezolucję protestującą przeciw zamachom na
pamatów telefonicznych, „Noribfa", „Ursus", „Łą
czność", Polskie elektryczne towarzystwo, fabryki zdobycze socjalne.
—ooo—
tytoniowe, fabryka Franaszek, clcktrown.a, oraz

Sanacja szachuje kler
5-PROCENTOW Y D ODATEK DO PODATKÓW NA RZECZ KOŚCIOŁA
(Telefonem od korespondenta „Naprzodu")
tek nadzwyczajny o nieokreślonej wysokości. I to
Warszawa, 2 marca.
dzieje się w czasie, gdy ludność miast i wsi znaj
Na dzisiejszem posiedzeniu komisji administra duje się w niezmiernie ciężkiem położeniu matecyjnej poseł Rzóska (BB) referował projekt rzą rjalnem. W myśl ustawy musianoby ponosić nadto
dowy nowego podatku kościelnego, wprowadza dopłaty do podatku gruntowego, od m>.©ruchomości’
jący dodatek do podatku gruntowego dochodowe przemysłowego i dochodowego. Wejście w życie
go, przemysłowego itd. na rzecz kościoła. Referent ustawy przewidziane jest na rok 1934, a nie można
stwierdza, że projekt idzie dalej niż konkordat i przewidzieć, jaka będzie wówczas sytuacja socjal
jest wielkim przywilejem danym przez państwo na i międzynarodowa.
Tow. poseł Czapiński stwierdza, że na naprawę
kościołowi
Przedstawiciele klubu BB. popierając ustawę, ią kościołów mogą iść dochody z majątków, kióre są
w posiadaniu kleru i z dochodów bieżących, pły
dali od kleru opozycyjnego, aby przestał być pań
stwem w państwie i przestał nadużywać ambony nących z opłat za posługi religijne, z gruntów ple
dla celów agitacji przeciw sanacji. W tym duchu bańskich i t d. Tow. poseł Czapiński oświadcza,
przemawiali posłowie sanacyjni Wolska, Dz‘edu- że socjaliści będą głosować przeciw tej ustawie I
szycki i Dratwa, który nazwał ustawę wielkim stawia wniosek, aby projekt ten został odłożony
prezentem dla kleru i wyraził nadzieję, że kler prze
do załatwienia w sesji budżetowej na rok 1933/34.
Poseł Langer imieniem stronnictwa ludowego
stanie mącić w stosunkach politycznych. — Poseł
Dzieduszycki (BB) dodał, że trzeba pomyśleć o stwierdza, że projekt ustawy ma charakter polity
biednych patronach kościelnych (obszarnikach), — czny i klub jego zajmie stanowisko na plenum Sej
mu.
którzy nlie są w stanie Obecnie podołać obowiątzkom wobec kościoła w Małopolsce.
SANACJA CHCE ROZPOLITYKOWAĆ KLER
S T A N O W IS K O P P S — PR O JEK T M AN EW R EM
P O L IT Y C Z N Y M SANACJI

Tow. poseł Czapiński stwierdza, że projekt ustawy nie jest w swej treści skutkiem konkorda
tu. Konkordat używa władzy świeckiej do ściąga
nia kościelnych podatków, ale nic nie mówi, jakie
te podatki mają być i czy mają być. Z przemówie
nia posłów: Rzóski i Wolskiej wynika jasno, że
ustawa jest obliczona na grę polityczną. Poseł R zó 
ska proponuje „prezent", a p. Wolska żąda lojal
ności kleru wobec sanacji. Tow. poseł Czapiński
stwierdza, że jest to ogromny dar dla kleru, który
wprowadza nieograniczone opodatkowanie w s z y 
stkich katolików. Projekt ustawy przewiduje 5-0
procentowy dodatek do podatków, ale dodatek mo
że być większy. Ponadto przewidziany jest doda-

TAJEM NICZA KRAD ZIEŻ W BANKU GOSP.
KRAJ. W E LWOWIE.. W poniedziałek o godzinie
9 rano wydział śledczy został zawiadomiony o
Spodziewanie są liczne lustracje i kontrole łódz
kradzieży kilku tysięcy dolarów, popełnionej
wśród niewyjaśnionych okoliczności z okienka ka kich przedsiębiorstw haindlowo-przemysłowych.
K ATAS TR O FA KOLEJOW A N A S TA ŁJl W
sowego Banku gosp. kraj. we Lwowie, przy ul.
Kościuszki. O godz. 9 rano, gdy przy okienku gł. P A B JA M LA LH . W dniu onegdtajszym na stacji
kasy banku'zgromadzonych było kilkunastu klien kolejowej w Pabjanicach zdarzyła się katastrofa
tów, kasjer oddalił się na chwilę z okienka, aby kolejowa. Około godziny 4 pociąg manewrujący
przeliczyć i zapisać pewną kwolę, którą otrzyma! najechał na stojący na lorze bocznym pociąg to
od klienta. Okienko kasowe, obok ktorego stała warowy. Skutkiem zderzenia uległo częściowemu
otwarła kasetka podręczna, zawierająca kilka ty rozbiciu 5 wagonów, załadowanych towarem. Ran
sięcy dolarów, zostawi! otwarte. Gdy kasjer po nych zostało dwóch pracowników kolejowych.
PO R W AN IE 8-LETNIEGO CHŁOPCA 1 ŻĄ 
chwili wrócił, spostrzegł brak kilku paczek bank
notów dolarowych, które w tajemniczy sposób D ANIE OKUPU. Od kiłłku dni W ilno żyje pod
znikły z kasetki. Ponieważ narazie nie przepro wrażeniem uprowadzenia 8-letniego Józefa Lejwadzono dokładnego szkontirum, nie zdołano bowicza, syna znanego w W ilnie współwłaścicie
stwierdzić, jaka kwota padła łupem złodzieja. Mó la lombardu. Chłopca porwali członkowie osławio
nej a groźnej bandy rabusiów pod nazwą „Browią jednak, że 2.000 dolarów.
W YK R Y C IE W IE LK IE J AF E R Y OSZUKAŃ derverein“ . Uprowadzenia dokonano w celach w y
CZEJ W ŁODZI. Władze skarbowe w Łodzi muszenia na LejJbowiczu okupu 10.000 złotych.
stwierdziły, że właściciele przedsiębiorstw han Policja w poszukiwaniu sprawców natrafiła na
dlowych wykupowali świadectwa przemysłowe nie ślad znanego przestępcy Jankuna, skazanego przed
na swoje nazwiska, lecz na nazwiska swych krew wojną na bezterminowe ciężkie roboty, który ode
nych. Skonstatowano, że kupcy dopuszczali się gra! w całej tej sprawie rolę łącznika między
podobnych mampuiacyj od szeregu lat. W każdym Lejibowiczem a bandą. Idąc śladami Jankuna, któ
noku kalendarzowym wykupywali oni patenty na ry po doręczeniu listu skierował się do kryjówki
nazwisko innej osoby, aby w ten sposób uniknąć przestępców przy ul. Raduńskiej 47, natknęli się
ręki władz skarbowych. Rzeczywisty płatnik po
na melinę złodziejską, gjdzie porwany chłopiec
datkowy stawał się w ten sposób przez szereg lat hył przechowywany. W ostatniej jednak chwili
nieuchwytny dla urzędu skarbowego. W związku szantażyści zdołali jednak chłopca uprowadzić do
z tem, minislerjum sikarbu nadesłało do łódzkiej innego mieszkania przy ul. Piłsudskiego. Polic ja,
Izby skarbowej okólnik, w którym poleca ścisłą następując na pięty członków bandy, zmusiła ich
kontrolę przedsiębiorstw, celem sprawdzenia, czy do porzucenia chłopca koło ratusza. Uczynili oni to
istotnie patenty wykupione zostały na nazwisko
tem skwapliwiej, gdyż już przedtem trzej naj
właściciela, czy też na jakieś nazwisko fikcyjne. hardziej zaawansowani w tej aferze przestępcy

Posłowie Rymar i Wierczak (klub nar.) stw.erdzają, że sanacja chce rozpolitykować kler na swo
ją stronę, ale się jej to nie udaje. Poseł Rymar
zgłasza wnioski dodatkowe, aby firmy niechrześciańskie opłacały również podatek na kościół w
stosunku do liczby zatrudnionych katolików.
Sanatorzy zgłosili dwie rezolucje, a mianowicie:
aby zwrócić się do kleru o uregulowanie opłat za
posługi religijne i aby poskromić antysanacyjmą ak
cję kleru.
Na tem zakończono przedpołudniowe posiedze
nie komisji administracyjnej. Na popołudniowem
posiedzeniu upadły w głosowaniu wszystkie po
prawki oraz wniosek P PS o odroczenie sprawy
projektu na dwa lata. Projekt ustawy przyjęto bez
zmian.
zostali aresztowani. Chłopca, błądzącego w nocy
po ulicy, napotkał policjant, kiery ouprowadził
go do rodzimy, Sieumiu sprawców porwania na
czele z Rubinem Krawcem aresztowano. Jak się
okazuje, Krawiec przed kilku laty wrócił z Ame
ryki, gdzie w Chicago należał do przemytników
alkoholu.
STRASZNY EPILOG KŁÓ TN I RODZINNEJ.
Posterunek policji na Antokoht w Wilnie, zaalar
mowany został wiadomością o zabójstwie i sa
mobójstwie przy ul. Ogińskiego. Na miejsce w y 
padku udali się wywiadowcy i funkcjunarjusze
policji. Okazało się, że wypadek wydarzył się w
domu 42- letniej Zofji Tomaszewskiej, zamieszku
jącej z dwoma synami 25-leitnim Stefanem i 21lalnim Witoldem. Po wejściu do mieszkania funkcjonarjusze policji znaleźli Tomaszewską, leżącą
w kałuży krwi i nie dającą oznak życia. Opodał
leżał jej syn Witold. W mieszkaniu widoczne byby ślady walki, na ścianie i na podłodze wszędzie
ślady krwi. Pierwiastkowe dochodzenie ustaliło,
że nad ranem pomiędzy Tomaszewską a jej star
szym synem Stefanem wynikła ostra sprzeczka,
w czasie której syn jej zadał nożem kilka uderzeń
w szyję. Zalana krwią Tomaszewska padła, wzy
wając ratunku. Drogi syn Witold rzucił się z po
mocą matce, a widząc, że już nie żyje, usiłował
zatrzymać wychodzącego brata, który rzucił się na
niego i zadał mu kilka ran nożem. Słysząc odgło
sy walki, sąsiedzi zaczęli się dobijać. Wówczas
Stefan Tomaszewski wyskoczył i schronił sie w
sąsiednim domu, gdzie powiesił się.
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TELEGRAMY
PRO TESTY W YBORCZE W SADZIE
NAJWYŻSZYM
Warszawa, 2 marca (telef. wfasny „Naprzodu").
Dnia 18 kwietnia Sąd Najwyższy będzie rozpatry
wać protesty przeciwko wynikowi wyborów do
Sejmu w okręgu Nr. 30, Grudziądz— Świecie; —
W dniu 27 kwietnia Sąd Najwyższy rozpatrzy pro
test przecrw wyborom w okręgu Nr. 11 Łowicz—
Kutno, zaś 9 maja rozpatrywać będzie protest w
sprawie wyborów w okręgu Nr. 8 Ciechanów—
MławaSTŁUM IENIE P O W S T A N IA FASZYSTÓ W
W FIN LAN D JI
Helsingfors, 2 marca. W kołach rządowych uważają rewoltę lappowców za sliumLoną. Przeciw
przywódcom rewolty wydano rozkaz weszlowama. Komunikacja telegraficzna i telefoniczna w
kraju została wstrzymana. Dopuszczone są jedy
nie rozmowy i telegramy prasowe, które jednakże
podlegają kontroli.
S PR A W A KŁAJPED Y
Berlin, 2 marca. Kanclerz Bruning przyjął dziś
w obecności sekretarza »Lamu w m ńuMierslwie
spraw zagranicznych von Bólowa prezydenta i
obu wiceprezydentów sejmu Majipedztkiego, którzy
przybyli do Berlina celem podjęcia z rządem nie
mieckim narad w sprawie ostatecznego uregu
lowania kwestji kłajpedzkiej. Wręczyli oni poza
tem kanclerzowi memorjat związków niemieckich
na Litwie, domagający się przeprowadzenia wśród
Niemców klajpeuizkich, przebywających także po
za Kłajpedą, ankiety w sprawie rozwiązania kwe
stji kiajpeuzkiej.
O D EZW A W YBORCZA HITLERA
Monachium\, 2 marca. Partja narodiowo-socjaI istyczna wydala dziś odezwę przedwyborczą, wzy
wającą wazyistkich Niemców do odbycia w dniu
13 marca sąum nad polityką systemu panującego
w. Niemczech od 13 lad. Odezwa m. in. głusi: „13
marca, w dniu, kiedy przed dwoma lady JtiindenbiM^* złożył podpis pou przyjęty przez obecny sy
stem plan i ounga, kdóry wtrąci! Niemcy w ot
chłań nędzy, głodu i beznadziejnej rozpaczy —
młode Niemcy, których ucieleśnieniem jest Adoll
Hitler, sięgną po władzę w pańslwie, aby zmieść
z powierzchni ziemi siary, do życia niezdolny sy
stem".
•. *

TARDIEU A NIEMCY
Paryż, 2 marca. Po pow,rocie z Genewy premier
francuski Tardieu przyjął wczoraj ambasadora uiie*moecktego vou Hcescha, którego poinformował o
przebiegu rozmów, jakie prowadził w Genewie z
delegatem niemieckim na kemłetruncję rozbrojeniLową Nadolnym. Później przytiąd Tairdiieu ambasado
ra francuskiego w Berlin.©, Ftrancois Ponceta.

Lepiej nic niż coś
MÓWI MINISTER ROBÓT PUBLICZNYCH
(Telefonem od korespondenta ..Naprzodu ")
Warszawa, 2 marca.
Na dzisiejszem posiedzeniu Senatu referował
sen. Skoczylas (B'B) budżet ministerstwa robót i>u
bbazmycih. Referent wykazuje, że budżet na rok
1932/33 przedstawia tyłko szczątki normalnego
budżetu. Nie możemy utrzymać murku rzek, zabu
dowywać dopływów, zabezpieczać osiedli, nie
kończymy rozpoczętych budowli, ule wystarcza
środków nieityfco ma budowę nowych, ałe ma kon
serwowanie obecnych dróg i mostów. Wiele bu
dowli pozostaje niedokończonych tak, że otrzy
mały one nazwę „nowoazieisiny.di ruin". Referent
wskazuje na brak kredytów na najpotrzebniejsze
rzeczy i oświadcza, że, przy takich kredytach o
konserwacji dróg i mostów b e może być mowy.
Gbawiać się należy, że już w br. iruoh na niektó
rych z nich toeiba będzie zamknąć. Wkońou wy
raża nadzieję, że skoro sytuacja skarbu pozwoli,
rząd zasili odpowiednią kwotą roboty publiczne.
Wnosi na przyjęcie budżetu.
Sen. Pawlikowski (U'kr.) domaga się kredytów
na odbudowę Małopolski wschodniej.
Minister rofnót publicznych gen. Neugcbauer w y

głasza przemówienie pod dewizą: kto dożyje, to
zobaczy. Minister żyw o replikuje na wyw ody re
ferenta, starając się je odeprzeć. Budżet jest admi
nistracyjny i konserwacyjny, ministerstwo w br.
przepracuje 150 mijonów. W szczegóły minister
wchodzić nie chce, gdyż szczegó,y jeszcze nie są
przemyślane. Ciekawe było wynurzanie p. mini
stra na temat funduszu drogowego. Fundusz ten
mial przynieść 48 miljonów, która to suma wyni
kała ze zestawienia statystycznego licztby samo
chodów; przewidywano jednak wpływ tylko w
wysokości 70%, tj. około 34 ubljony, realny za!
wynik jest 24 miliony.
Refeinent sen. Skoczylas rephikuje: Różnica mię
dzy jego poglądami a poglądami ministra jest teka,
że minister twierdzi, że lepiej nic n i coś, referent
izaś jest zdania, że lepiej coś niż nic. Referent —
powiada — krytykuje budżet, afe ni© wie, czy zna
lazłby się ktokolwiek, ktoby bez krytyki potrafił
go zreferować. (Oklaski na ławach BB).
Następnie .przyszedł pod obrady
BUDŻET MIN. REFORM ROLNYCH.
P o krótkiiem zagajeniu referenta sen. Wańkowi”
cza (BB) zaibirail głos sen., Pawlikowski (Ukr.).

Cofnięcie się Cbińczyków
Paryż, 2 marca. Po całonoonem ostrzeliwaniu
pozycyj chińskich przez artylerję japońską nad ra
nem podjęli Japończycy nowy atak na chińską li
mę obronną pod Kiangwan, nie natrafiając jednak
na żaden opór przeciwnika. Okazało się, że pod
osłoną nocy Chińczycy wycofali się z dawnych
pozycyj, przesuwając lingę frontu dalej na zachód.
Zauważyli to Japończycy dopiero po przystąpieniu
do ataku. W dalszym pochodzie naprzód zajęli Ja
pończycy miejscowość Tasang. Główna kwatera
japońska twierdzi, że armja chińska przystąpiła do
odwrotu z powodu demoralizacji żołnierzy chiń
skich, którzy, widząc przewagę techniczną wojsk
japońskich, stracili zapał bojowy. Naczelny do
wódca wojsk chińskich oświadczył zaś, że wydał
rozkaz odwrotu na wszystkich frontach, ponieważ
po wylądowaniu nowych posiłków japońskich za
grożone zostały linje chińskie. Armja phńska w y 
cofa się na zachód i utworzy nowe pozycje obron
ne w odległości 20 km. od Szanghaju. Odwrót od
był się w zupełnym porządku. Odwrót wojsk chiń
skich wywołał w Szanghaju wielkie wrażenie. —
Mieszkańcy koncesji międzynarodowej oraz mie
szkańcy dzielnicy chińskiej przyjęli tą wiadomość
z wteiką ulgą, gdyż oznacza to przeniesienie poła
walki poza obręb miasta. Wyrażana jest również
nadzieja, że wycofanie wojsk chińskich o 20 km.

poza obręb miasta, czego domagali się Japończy
cy, przyczyni się do rychłego zawieszenia brani.
Ogólnie stawiane jest pytanie, jak zachowają się
wobec tego faktu japońskie władze wojskowe.
Paryż, 2 marca. Wedle doniesień z Szanghaju,
odwrót wojsk chińskich został wykonany ze
względów strategicznych, ponieważ istniało nie
bezpieczeństwo zaatakowania pozycyj 'chińskich z
flanki pmzez nowe posiłki japońskie, jaki© wylądo
wały w Lituho, Armja chińska zajmie pozycje obronin© pod Naohsianig, leżące w odległości około
20 km. na zachód od GhapeL
Londyn, 2 marca. Z japońskich kół afiefiailnycth
donoszą, ż© straty japoński© w ostatnich dniach
pod Siziamghajeim wynoszą 235 zabitych i 1660 ran
nych.
Londyn, 2 marca. Jak z Namkiou donoszą, samo
loty japońskie zbombardowały stacje Kumsaang i
Nanihsiamg, leżąc© na fa ji kolejowej NanOdmrSzanghaj oraz most kolejowy pod Runsizang, wsku
tek czego komunikacja kolejowa miedzy stolicą a
Szanghajem jest zerwana.

WYBUCH MAGAZYNU AMUNICJI
Moskwa, 2 marca. Prasa donosi, że wczoraj w ie
czór wyleciał w powietrze chiński magazyn amu
nicji, położony na przedmieściu Charbina, przy
czyni okrągło sto' osób miało ponieść śmierć.

I rnctio socjalistycznego

BANDYCI U PR O W A D ZILI DZIECKO
LINDBEllGHA
L IG A NARODÓW
WALNE ZGROMADZENIE PARTYJNE
Nowy Jork, 2 marca. Stawnemu lotnikowi ame
W PODGÓRZU
Genewa, 2 marca. Wobec rozpoczynającej się rykańskiemu, pułkownikowi Lindberghowi upro
wadzono
wczoraj
wieczór
z
mieszkania
19-mieDnia 29 lutego odbyło się walne zgromadzeni©
jutro nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia L igi Na
rodów w sprawie konfliktu chińsko-japońskiego, sięcznego- synka. Wieczór ułożono dziecko do snu członków P P S w Podgórzu, na którem po złożo
nych sprawozdaniach i udzieleniu absolutorium uliczą się z tem, że w bieżącym tygodniu konfe jak zwykle o godz. 19‘30, a gdy w dwie godziny
stępującemu komitetowi wybrano nowy komitet
rencja rozbrojeniowa nie oabędzie już żadnych później zaglądnięto do pokoju sypialnego, zau
posiedzeń. Wczoraj opuścił Genewę na kilka dni ważono brak dziecka. Jak się to stało, nikt nie
dzielnicowy PPS. Podczas zgromadzenia został
Włoski minister spraw zagranicznych, klóry w y urnie sobie wytłumaczyć. W illa Lindberghów leży
wygłoszony referat o sprawach organizacyjnych.
jechał do Rzymu. Jutro wyjedzie do Berlina kie samotnie w okolicy górzystej, nieopodal Laimberts
W dyskusji nad referatem zabierało głos w.elu to
rownik delegacji niemieckiej Nadolny, celem po ville w stanie New Jersey, w pobliżu rozległych
warzyszów, podnosząc ciężką sytuację, w jakiej
rozumienia się z kanclerzem Briiniingiem i otrzy lasów. Po wykryciu kradzieży Lindbergh natych się znalazła klasa robotnicza i konieczność wstę
mania mstrukcyj co do dalszej taktyki Niemiec miast zawiadomił policję, która bezzwłocznie za powania robotników w szeregi organizacji polity
alarmowała wszystkie posterunki policyjne w ca cznej PP S , która jedyna stoi na straży interesów
n a konferencji rozbrojeniowej.
łym kraju. Podjęto energiczne poszukiwania, jed
klasy pracującej w Sejmie i poza Sejmem. Nadto
HENDERSON
nak nie natrafiono na siad złoczyńców. Wiadouchwalono pełne zaufanie dla kierownictwa partji
Londyn, 2 marca. Prezydent konferencji roz mość o uprowadzeniu dziecka Limdbergha w y i jej wodzów, poczem zgromadzenie zakończono.
brojeniowej, były brytyjska minister spraw zagra wołała w całym kraju wielkie oburzenie. Dzien
NOWY KOMITET PPS W NIEPOŁOMICACH
nicznych Henderson dementuje pogłoskę, jakoby niki przynoszą w lej sprawie sążniste sprawozda
W ubiegią niedzielę odbyło się w Niepołomicach
zamierzał złożyć przewodnictwo konferencji z po nia. Ogólnie przypuszczają, że czynu dokonała
wodu złego stanu zdrowia. W liście skierowanym szajba zbrodniarzy, celem otrzymania wysokiego poufne zebranie PPS. Przybyło 112 osób. Prze
wodniczy} tow. Antoni Skóra, o sytuacji gospo
do przewodniczącego partji pracy Henderson o- okupu. Niektóre dzienniki donoszą, że w pobliżu
świadcza, że podobne pogłoski są zupełnie bezpod wilii Lindbergha znaleziono drabinę a w mieszka darczej i politycznej referował tow. A. GęgotekW dyskusji zebrani robotnicy i chłopi krytykowali
stawne. Nie ma on również zamiaru składać urzę niu podrzuconą karteczkę, w której sprawcy żą
dosadnie niszczycielską gospodarkę kapitalistycz
dów, jakie piastuje w łonie paniji procy, i cieszy dają za zwrot dziecka wysokiego okupu.
nie)-sanacyjną. W Nleporem-each BB jest znienawi
się jak najilepszem zdrowiem.
dzone. Robotnicy i chłopi zdecydowanie stoją przy
OLBRZYMI POŻAR
W O LN Y OBRÓT D E W IZAM I W A N G U I
Nowy Jork, 2 marca. W Pennagroye w stanie czerwonym sztandarze socjalizmu, a czego dowo
dem jest wznowienie miejscowego kom tetu PPS
Lond yn. 2 m-aroa. Minister skarbu Nevitle Chaim New Jersey szalał wczoraj wieczór gwałtowny
berlain oświadczył dziś w Izbie gmin, że rząd an pożar, który zniszczyli całą dzielnicę miasta. Pa i wybór miejscowego komitetu. W skład komitetu
wchodzą towarzysze: Skóra Antoni, przewodni
gielski wkrótce zniesie częściowo rozporządzenie stwą ognia padło 110 budynków, w tem dwa ko
ograniczające prawo zakupu dewiz zagranicznych ścioły i szkolą. Straty obkozają na cztery miljony czący; Kalisz Michał .zastępca, Rodolecki Franci
szek sekretarz; Siemłenich Tomasz skarbnik; Skal
przez, obywateli brytyjskich.
dolarów.
ski Wojciech, Chyra Franciszek i Wyezesany Jan
POTANIENIE PIENIĄDZA
jako członkowie. Do komisji rewizyjnej tow.: Ko
ściółek,
Michalec i Trębacz. Nowy komitet par
Oslo, 2 marca. Norweski Banik narodowy obni
to w arzysze: t o w a r z y s z k i:
tyjny,
jako
cel najbliższy, zobowiązał się wypełnić
żył stopę dyskontowa z 5 i pól na 5 procent.
ROZPuW SŻtCHNIA.K It SWu.l D/JfcNNIK!
rozkaz CKW j podwoić szeregi członków PPS do
Sztokholm, 2 marcia. Bank Szwedzki obniżył
1 maja
stopę dyskontową z 5 i pół na 5 procent
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Giesaci© się Inwalidzi, bo napewno „poseł" Sta
rzyk „poprze" was, jak to go „Hasło" wychwala.

Z Tam ow a piszą nam:

Tarnowskie pisemko „Hasto" z 26 lutego wyra
żą nćezadowoJieme miejscowych sanatorów z wie
cu inwalidzkiego, na którym omawiama była spra
w a zamierzonego przez rząd obcięcia rent inwa
lidzkich. Sanacyjne p.senmo obuirza się z tego po
wodu, że przewodniczącym w>.ecu zostait wybra
ny to. poseł tow. Pająk oraz, że inwalidzi zaprosili
na tein wiec tow. posła Ciołkosza. Zdaimeim „Ha
sia" inwalidzi idą „na pasku RIPS", zaś posila z BB
Starzyka zaprosili tylko dla zamydiena ocziu...
Ogól inwalidów tarnowskich jest jednak zadowo
lony z takiego wyboru, gdyż dowiedział się od
tow. Pająka i posła Onolkosza, że są inne środki
Utrzymania równowagi budżetu, że rząd powinien
głębiej sięgnąć w kieszenie kapitalistów, pozosta
wiając w spokoju tycta biedaków inwalidów, któ
rzy wraz z rodzinami żyją w skrajnej nędzy. Rząd
„silne# ręki" nad najbiedniejszymi w Polsce^ ma
•jednak słabą rękę dla tych, którzy mają w Polsce
wielkie kapitały i wielkie petnsje, a którzy, dla
pewności, wysyłają pieniądze za granicę.
Natomiast p. Starzyk przemawiali nie w imieniu
swojego potężnego klubu BB, ale w imieniu własnam. A jak dba o sprawy inwalidzkie dowodzi
fakt, że gdy w Sejmie jego klub uchwalał obcięcie
emerytur, pan tein siedział w Tarnowie. P. Sta
rzyk wyrażał się, że „rząd musiał wziąć wszyst
kich za mordę, aby im ukrócić swawolę", używał
takich marszałkowskich wyrażeń jak ^łajdaki i
złodzieje" i narzekał, że jako poseł BB jest przez
przeciwników politycznych na 'terenie Tamo'Wa
„prześladowany", mimo to. że jest wybrany po
słem tak jak i poseł Giołtoosz i inni. W to ostatnie
bardzo wątpimy, bo liście Nr. 7 bardzo dużo gło
sów zniknęło w roku 1930 i zapewne te głosy
przyczyniły się do uzyskana mandatu dla p. Sta
rzyka.
Inwalidzi nic się więcej nie dowiedzieli od „po
sła" Starzyka, jak tylko to. że „Najjaśniejsza
Rzeczpospolita Polska" jest w „potrzebie", zaś
środki dila „ratowania" jej pozostawił p. Starzyk
rządowi do szukania, a on, jako kamy „poseł" sa

Iwiozfti i zgromadzenia
POSIEDZENIE ZARZADU ZWIĄZKU PRACO 
W NIKÓW KOMUNALNYCH I lN c l YfUCŻJ UŻYTŁCZNOSCI P U B U C wnEJ UB jjZAAŁ I-SZY
W KKAKOW IE odbęazie s ę dzisiaj we czwartek
o godzinie 6 wieczorem w lokalu Oddziału (ulica
Dunajewskiego 5, 11 p.ętro, front).
„W OJNA CH i Ns KO-JAPONSKA I JEJ GO
SPODARCZO -P O U 1 YCZNE KULISY". Odczyt
na temat powyższy wygtosi red. Dr. Wanda Gancwolówuia w piątek 4 marca br., w Związku Zawo
dowym Pracowników Umysłowych (ul. Sławkow
ska 6). Początek o godzinie 7‘45 wieczorem. Wstęp
wolny- Goście mile widziani
B a CZn OSC LURiUWCY ZE WSZYSTKICH
DZIELNIC KRAKOW A! W niedzielę 6 bm. o go
dzinie 10‘30 przedpołudniem w lokalu org. mł. TUR
(ul. Dunajewskiego 5) odbędzie się drugie ogólne
zebranie między azielnicowe. Obecność wszystkich
zorganizowanych turowców obowiązkowa.
W ALNE ZGROMADZENIE ZWIĄZKU PRACO
WNIKÓW KOMUNALNYCH 1 IN S fY fU C Y J UŻYTLCZNOSCI PUBLICZNEJ W POLSCE, OD
DZIAŁ 1-szy W KRAKOWIE odbędzie się w nie
dzielę 6 marca o godzinie 10 przedpołudniem w
sali Domu Robotniczego (ul. Dunajewskiego 5, II
piętro oficyna). Porządek dzienny: 1) odczytanie
protokołu z ostatniego walnego zgromadzenia, 2)
sprawozdanie: a) zarządu, b) kasowe; 3) sprawo
zdanie komisji rewizyjnej; 4) wybór zarządu Od
działu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego; 5)
wnioski i interpelacje.
PODGÓRZE. W poniedziałek 7 bm. o godzinie 6
wieczorem w Domu Tramwajarzy (plac Serkowskiego 7) odbędzie się konferencja członków partji,
mężów zaufania, delegatów fabrycznych i sympa
tyków PPS, zamieszkałych w Podgórzu.
CIESZYN. Biuro porady prawnej dla członków
organizacji otwarte w środy i soboty od godziny
9 do 12, w niedziele od godziny 9 do 11 w lokalu
spółdzielni, Stary Targ 2 1 p.

W BIBLJOTECE TUR
(Kraków, ul. Dunajewskiego 5).

cjalistycznego wychowania)

.

. .
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RAD JO KRAKOWSKIE
Czwartek 3 marca
11.45: P A T . 11.58: Sygnał czasu, heinał. 12.10: Ko
munikat meteorologiczny. 12.15: Odczyt z W arszaw y:
„M ożliw ości eksportowe bydła, świń i ow iec z Polski".
1255: Koncert szkolny z Filharmonii warszawskiej.
15.05: Komunikat gospodarczy. 15.15: Komunikat LO FP.
15,25: Najnowsze wydawnictwa — omówi dr. Adam
Bar. 15.45: Komunikat dla żeglugi 1 rybaków. 1550:
Program dla dzieci i młodzieży. 16.20: Lekcja francu
skiego (Kurs średni) z W arszaw y. 16.40: Gramofon. —
17.10: Odczyt z W a rsza w y: „S ło w o jako element lite
rackiego piękna". 1755: Koncert z W arszaw y. 1850:
Rozmaitości, komunikaty. 19.00: G aw ędy podhalańskie
— p. W ładysław a Dorull. 19.15: Skrzynka pocztowa
rolnicza. 1950: Odczyt: „Hinamacuri, święto dziew cząt
w Japonji". 19.45: Dziennik radiowy. 20.00: Fełjeton z
W arszaw y: ,3arbaryzm y, a czystość języka". 20.15:
Koncert p. Olgi Martusiewiczówny (fortepian) l p. Muzika (skrzypce). 2155: Słuchowisko z W arszaw y. 22.10:
Wiadomości bieżące. 2250: Muzyka lekka i taneczna.
24.00: Hejnał.

— ooo —

NiniejBzem podaję do powszechnej wiadomości, iż nowo otwartej firmie:

• powierzyliśmy komisową sprzedaż wszelkich naszych wyrobów, które będą sprzedawane pa cenach ściśle fabrycznych
2
Polecając się łaskawym względom P. T. Klijenteli, kreślę się z poważaniem

!

ERN EST

ST O SIU S

FibrykJ sukna I towarów ■lónjrci SIELSKO,

1.50

? r w y w y f

TOWARZYSTWO DOMU ROBOTNICZEGO W KRAKOWIE
Spółdzielnia zar. z o. o.

R A D IO A PA R ATY

zawiadamia członków Spółdzielni, że we środę, dnia
16-gio marca 1932 roku o godzinie 18 w sad Związków
Zawodowych przy ulicy Dunajewskiego L. 5, II piętro
odbędzie się

montuje, przerobią n a jta n ie j
l najlepiej
PRACOWNIA RADIO TECHNICZNA

WALNE DOROCZNE ZGROMADZENIE

PcLinsAPYRZANOWSKIEGO

CZŁONKÓW TOWARZYSTWA DOMU ROBOINICZEGO

Porządek dzienny:
1) Odczytanie protokołu z poprzedniego W alnego
Zgromadzenia;
2) Sprawozdanie Zarządu z zamknięcia rachunków
za rok 1931;
3) Sprawozdanie Komisji Rew izyjnej Rady Nadzor
czej;
4) Zatwierdzenie budżetu T-stw a domu na 1932 rok;
5) W yb ór uzupełniający do Rady Nadzorczej i K o
misji rew izyjnej;
6) Wnioski I interpelacje.
Na wypadek braku kompletu odbędzie się w tym sa
mym dniiu i z tym samym porządkiem dziennym, na
stępne W alne Zebranie o godzinie 19 wieczór, które
będzie upoważnione do podjęcia uchwał prawomocnych
bez względu na ilość obecnych.

Uroków, ulica Sławkowska 10

(w podwórzu)

(w podwórzu)

PASY

•
I

skórzane, z sierści wielbłądziej, szezeliwa, tarcze karborundowe, płyty K iin g e rit, świdry spiralne itp., dostaroza natychmiast ze składów

i

Hut Łownia pasów , w ęży, s z c ze liw
«v

ZENIT"

g Spółka I ogr. odpow .

Kraków, Szpitalna L. 7, tel. J ^ * 3]

Zarząd Tow. Domu Robotniczego
w h isK o w e.

y f

®

®

v y?

■ V '* ® »

NOWOŚCI W WEŁNACH N A SEZON WIOSENNY NADESZŁY:

J E D W A B IE
A K S A M iT Y
WELWŁTY
PŁÓTNA
S T O Ł O W IZ N A
UL.

KINOTEATRY
Adria: „Monte Carło".
Apollo: „Niech żyje wolność*4.
Bagatela*. „Raj ukradziony".
D°m żołnierza: „W pogoni za milionami44.
Promień: „Tajemnica pokoju hotelowego Nr. 13".
Słońce: „On albo ja“ (Harry Pee)'
Świt: „ (M i szczyt".
Sztuka: „W mrokach Paryża44.
Udecha: „Tajemnica dworu Habsburgów".
Wanda: „Dwa serca biją w walca takt".
Warszawa: „Motyl brukowy" (Anna May Wong)-

^^R ok założenia 1875.

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

ft

KOLLEGJUM W YKŁAD Ó W NAUKOWYCH
(Rynek gl. A—B 39) o godz. 7 wiecz.
Piątek: Prof. U. J. dr. Witold Wilkosz: Statysty
ka w zagadnieniach naukowych.
Sobota: Prof. Tadeusz Bsłiński: Goethe jako czło
wiek i twórca (genialne impromptu („Prafaust").

{ „CENTRALA BIELSKA" Fabryczny skład sukna i konfekcji, KRAKÓW, FLORJANSKA 28 j
2.-

Krapotkin: Spolnictwo a socjalizm w ol
nościowy
.60
................................. . . .
R oszkow ski: Urlopy wypoczynkow e . 3 .—
Sad y pracy
............................................... 2.40
Zagrodzki: Umowa o pracę pracown.
u m y s ł o w y c h .......................................... 3 , Szym orow ski: Umowa o pracę robotni
ków
......................................................... 2.40
U stawodawstwo P racy. T. III. Inspekcja
pracy
• • • • • • • • • • • «
4.—
P orczak: Dyktator Piłsudski i Pilsud..............................................................1.50
P orczak: Piatiletka sanacyjna
. . .
.50
Porczak: Walka o Demokracje . . . .
1.50
Kórnicki: Zredukowani (epopeja robotni
cza)
.........................................................
.80
Szkolnictwo w obliczu katastrofy
. . 1.—
Z. N. M. S. Historia, ideologia i zadania
.50
Socjalizm. Z arys bibliograficzny i meto
3.—
dyczny
......................... * » . . »
Fotografia D a s z y ń s k ie g o .......................... 1.—
Zygmunt 1 Feliks G rossow ie: Socjologia
partii politycznej . . . . . . . .
2.50

r ® 'T " T

TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO
Czwartek: „Tragedia bez bohatera" (ceny zniżo
ne).
Piątek: „Ulica" (ceny zniżone).
Sobota: „Dzika pszczoła" (premjera — nowość).

mm- WP ROST U ŹRÓDŁA k u p i s z m a j t a n i e j 1 n a J KORZY MT NI E JM
®

są do nabycia:

Kwartalnik socjalistyczny Nr. 1 , . ,
Kalendarzyk Młodego Robotnika .: , .
Śpiewnik Młodego Robotnika . . . .
Kanitz: B ojow nicy jutra (podstaw y so

BCPERTUAD

nacji, a nie ogółu społeczeństwa, będzie glosował
zą tem, choćby to były obniżki rent inwalidzkich
czy emerytur.

Jak sanatorzy
„bronią" inwalidów

DYMKI
R Ę C Z N IK I
KAPY
KOŁDRY

Jt

n a j t a n i m w n a j w ię k s z y m w y b o i u b k u p u j e s is
tylko

U

K O C E 8 1. p .

FRE1WALDA

K R A K Ó W , F L O R J A N S K A 4 4 , >■PIĘTRO

A iA A A A,

A A.

Wydawca: Emil Haecker. — Redaktor odpowiedzialny; Michał WęgK>wskl. — Drukarnia Ludowa w Krakowie pod zarz. Ignacego Winiarskiego.

