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J e sz c z e Jedna k o n fe r e n c ja
b. p r e m j e r ó w ?
Na zebraniu „dletoweim“ klubu B B w dniu
1 'bm. p. Sławek przestrzegał przed dawaniem
wiary rozmaitym plotkom, rozsiewanym tytko
dla szkodzenia sanacji. Nie dja się zaprzeczyć,
że Warszawa fabrykuje mnóstwo plotek w
braku pewnych wiadomości, niemniej jest pew
ne, że niektóre z tych plotek okazują się na
stępnie prarwdą. Różnica polega tylko na tem,
że organa sanacyjne traktują wszystko, o czem
same nie są poinformowane, jako plotkę, a po
tem z tupetem głoszą': myśmy to już dawno
donieśli.
Obecnie jedno z pism sanacyjnych, trochę
wprawdzie frontdtujące (gust publiczności nie
odnosi się w 100 procentach do sanacji), war-'
szawski „Kurjer Poranny “ donosi :
„Jak nas informują, jeszcze w ciągu bie
żącego tygodnia ma podobno odbyć się nara
da p. prezydenta Rzeczypospolitej z prernjerami pomajowymi. Po konferencjach w dn.
29 marca w Spalę oraz 25 kwietnia i 9 maja
na Zamku narada w Ciechocinku byłaby już
zkodei czwartą. Na konferencji w Ciechocinku
szczególnie szeroko byłyby omawiane spra
wy' gospodarczo - finansowe, związane z sy
tuacją międzynarodową i w związku ze zbli
żającą się konferencją w Lozannie. Być mo
że, iż na konferencję w Ciechocinku, gdyby
ta doszła do skutku, p. prezydent zaprosiłby
prócz premjera Prystora oraz b. premjerów:
prof. Bartla, marszałka Świtalskiego i preze
sa Sławka, także inne osobistości, a więc m.
in. wieepremjera Zawadzkiego i min. Zale-

kieś kombinacje, w których p. Bartlowi prze
znaczona jest rola. Nie można przecież sądzić,
aby chciano w Ciechocinku kontynuować te
rozmowy, które w Spalę i na Zamku pozosta
ły tylko — rozmowami.
Gdyby, powtarzamy, wiadomość o konfe
rencji okazała się plotką, ma ona jednak głęb
szy sens. Plotka, często się zdarza, uprzedza
wypadki, często też jeslt wyrazem jakichś pra
gnień i potrzeb. Tak dedukując, możnaby — •
nawiązując do przemówienia p. Sławka w dniu
i czerwca — zapytać, czy sanacja naprawdę
czuje się tak silną, że nie pragnie, a nawet od
rzuca pomoc z Innej, niezupełnie sainacyjno•koszernej strony? Byłoby przecież nonsensem
twierdzić, że p. prezydent w tym celu zwołał
poprzednie i ma zamiar zwołać dalszą konfe
rencję, aby wysłuchać opinję ludzi, którzy ze
swego obowiązku urzędowego' i z dobrowol
nie przyjętego — (p. marszałek Switalski ogło
sił, że uważa za swój obowiązek złożyć p. pre
zydentowi raport z przebiegu sesji sejmowej —
mogą i miuszą na każde żądanie, bez specjal
nego zaproszenia przedstawiać położenie i
wnioski z niego wyciągnąć się mające. Ale co
p. Bartę! ma tu do czynienia, kiedy wedle sa
nacji nikt z nią ściśle nie związany nie ma nic
do gadania, nie ma prawa przyczyniać się do
ponoszenia ódpowiedizialności ?
A w dodatku to pomijanie osoby p. ministra
spraw wojskowych potwierdza znaną już pra
wdę, że ta decydująca osobistość nie ma zain
teresowania specjalnie dla spraw gospodar
czych. P. prezydent widocznie ma, kiedy 'kon
ferencje są wyłącznie im poświęcane. I to jest
jedna z iłustracyj do rozdziału o harmonji Ltd.
w kierowniczych sferach.

IPrawdopoddbmie i ta wiadomość będizie
przez prasę 'sanacyjną zdementowaną taksaimo,
jak zaprzeczano zwołanie drugiej i następnych
konferencyj. Ale takie zaprzeczenie nie zmieni
faktu, że musi dobrze dopiekać, jeżeli wysuwa
się choćby możliwość odbycia się czwartej już
konferencji i to z udziałem p. Bartla a bez Mdzdałtu p. Piłsudskiego.
Należy przypomnieć, że po trzeciej konfe
rencji z 9 maja prasa sanacyjna ogłosiła: ko
niec takich konferencyj, nic z nich ni© wynikło,
głównie nie wynikło to, czego opozycja tak
silnie pragnęła, mianowicie powrót p. Bartla'.
Podczas zebrania senatu politechniki lwowskiej,
Ten nie będzie premjerem, zasłanie przy geo
w
dyskusji nad budżetem, prof. Bar tel zarzucił
metrii wykreślnej, a nawet podawano, kiedy i
jednemu z profesorów (nie wymieniając nazwi
dokąd wyjeżdża zagranicę na urlop letni — je ska), że miewa dziennie po 7 godzin wykłado
żeli wyjeżdża zagranicę, widocznie nie spo wych, w czem trzy godziny nadliczbowe za spe
dziewa się, aby był w kraju potrzebny. A tu cjalną dopłatą, gdy inni wykładowcy wykazują
nagle znowu to nazwisko wypływa, znowu się mniej godzin. Wówczas zabrał głos prof. Rowicz,
donosi — nie przyjmujemy naturalnie za praw oświadczając, iż prawdopodobnie dotyczy to jego
osoby, przyczem dodał, że jest to wierutne kłam
dziwość gwarancji — o konferencji! A więc, stwo.
według tego doniesienia, przecież istnieją ja
Prof. Bartel zakomunikował senatowi politech

Zajście w senacie
politechniki lwowskiej
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niki, że sprawę incydentu między nim i prof. Ro-

wiczem przekazał na drogę honorową.
Opisany incydent wywołał zrozumiałe poru
szenie w sferach uniwersyteckich Lwowa.
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„Dzień kobiet"
12 czerwca
TOWARZYSZKI! ROBOTNICE! GOSPODY
NIE! M ATKI! PRACOWNICE DOMOWE!
KOBIETY BEZROBOTNE!
Socjalizm wypisał ma swoich sztandarach
wielkie hasło:

WYZWOLENIE

I RÓWNOUPRAWNIENIE
KOBIET!

Od r. 1910 organizują partje socjalistyczne
masowe demonstracje ma rzecz tej ważnej
sprawy.
To też z roku ma rok wzrasta ruch kobiecy,
bo kobiety zrozumiały, że dopiero zwycięstwo
socjalizmu położy kres poniżeniu, mękom i
cierpieniom ich dzieci!
— o o o —.

TOW ARZYSZKI!
ROBOTNICE!
W niedzielę 12 czerwca o godz. 10 przed
południem odbędzie się w Domu tramwajarzy
w Podgórzu (plac Serkowsfciego)

wielkie zgromadzenie
ma którem przemawiać będzie tow. semaforka

Kłuszyńska.
— o oo —
W niedzielę 12 czerwca w sali Domu Robot
niczego w Krakowie przy ul. Dunajewskiego 5
II ip. odbędziei się o godzinie 5 popołudniu

uroczysta akademja
na której program złożą się:
1) przemówienie senat orki tow. Doroty
Kłuszyńskiej,
2) orkiestra symfoniczna,
3) orkiestra organizacji młodzieży TUR,
4) deklamacje,
5) pokazy Czerwonego Harcerstwa.
Przybądźcie gremialnie na akademię!
W asze miejsca ma froncie walczących z prze
mocą, wyzyskiem i niesprawiedliwością.

TOW ARZYSZKI! Podniesiemy mocny głos
protestu przeciwko dyktaturze I jej pomocni
kom.
Z miljonów piersi kobiet rozlegnie się w ca
łym świecie potężne wołanie: NIE CHCEMY
WOJNY, co sieje zniszczenie, zdziczenie i
śmierć!
TOW ARZYSZKI! Do szeregu! Stańcie pod
czerwonemi sztandarami!
NIECH ŻYJE POLSKA PARTJA
SOCJALISTYCZNA!
PRECZ Z DYKTATURĄ!
NAPRZÓD DO ZW YCIĘSTW A!
WŁADZA DLA LUDU!
Okręgowy Komitet Robotniczy PPS
Kraków-miasto.
Krakowska Rada Związków Zawodowych. -
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Dziennik o „smutnej reputacji"
Niezwykłym dokumentem historycznym jest
wyrok, jaki wydJał warszawski sąd' okręgowy
w procesie p. Mariana Dąbrowskiego przeciw

„Gazecie Warszawskiej14. Wydawca j redaktor
„ItoStrowamego Kurjera Codziennego11 poczuł
się obrażonym, że go w „Gazecie Warszaw
skiej1* nazwano dziennikarzem „smutnej zaży
wającym reputacji11, i zaskarżył „Gazetę W ar
szawska11 o obrazę czci. Sa/d okręgowy w
Warszawie uwolnił Oislk-arżouych i to uwodnie
nie uzasadnił w motywach wyroklu wyczerpu
jącą charakterystyką „IK C " i roli, jakie to pi
smo odigrywa w społeczeństwie polSkielm.
ARTYKUŁY O CECHACH SZANTAŻU

W motywach wyroku sad stwierdza, że na
przewodzie sądowym ustalone zostało zezna
niami świadków PrzylbylskieigO', Ohmadelwskie
go i Karfanteigo, że gdy w roku 1929 wszczęte
w imieniu „IK C11pertraktacje o subwencję nie
chętnie były prowadzone przez przędStawiciełi ciężkiego przemysłu na Śląsku i nie da
wały żadnego rezultatu, „IK C11, który dotych
czas tego -nie ujawniał, począł występować
przeciwko temu -przemysłowi z artykułami, no
sząoem-i zdaniem świadków Charakter ataków
i nawet -szantażu.
PUBLIKOWANIE CUDZYCH LISTÓW
Zeznaniem św. pr-cf. Stefana Dąlbrowskieigo
— głoszą daliej motywy — stwierdzone zosta
ło, że 9 sierpnia 1925 w „IK C11 ukazało się
„fascimil-e11 listu prezydenta Milleramda do
świadka Stefana Dąbrowskiego, kttóry to list
niewyjaśnioną jakąś dirolga dostał się dlo redak
cji „IKC“. I pomimo, że pismo to było wysłane
do świadka prof. Stefana Dąbrowskiego-,
który z „IKC11 nie miał nic wspólnego i było
odpowiedzią na- list tegoż prof. Dąbrowskiego
do prezydenta Miilerainda, ukazał się on w
„IKC“ nietyłko bez zgody autora i adresata,
ale w dodatku .pod tytułem „Sensacyjny fet
wodza Bloku Narodowego do naczelnego re
daktora „IK C “.
Zainterpellowany wówczas w tym względzie
oskarżyciel prywatny Marjan Dąb-row-ski, jako
naczelny redaktor, zobowiązał się dać poszko
dowanemu Stefanowi Dąbrowskiemu zadość
uczynienie w postaci pisemnego wytłumacze
nia się ze swego postępku i zwrotu oryginału
Listu, W rezultacie jednakże ani jedno ani1-dru
gie nie zostało spełnione i list, stanowiący bez
względnie cenny i pamiątkowy dla jego wła
ściciela prof. Stefana Dąbrowskiego dokument,
zwrócony miu nie został.
PROPAGANDA ZBRODNI
I PRZESTĘPCZOŚCI

Sw. Adolf Nowaozyńsiki- — czytamy dlaflej w
motywach — w zeznaniu swojem określi-1
czasopismo „IK C 11 jako organ niemoralny ze
względu:
1) na łatwość z jaką zmienia on swoje prze
konania.
2) na umieszczanie ogłoszeń o charakterze
„kuplerskim11. i wreszcie
3) ze względu na wydawanie przez naczelne
go -redaktora i wydawcę „IK C 11 jednocześnie
także i czasopisma „Tajny Detektyw*4, mają
cego bezwarunkowo fatalny wpływ na wzrost
przestępczości w kraju, przy jeduoczesnem -re
klamowaniu tegoż pisma- przez zamieszczanie
w „IK C “ odpowiednich ogłoszeń.
SŁUŻALSTWO WOBEC PAŃSTW CEN
TRALNYCH I ZOHYDZANIE SOJUSZNIKÓW
POLSKI

Powyższe zeznanie świadka Nowaezyńskiego znajduje najzupełniejsze potwierdzenie w
przedrukach z „IK C 11, zamieszczonych w załą
czonym do sprawy numerze 12 czasopisma
„Myśl Narodowa11 z roku 1932, oraz w odbitce
artykułu z „IK C“. Powyższe dowody uwidacz
niają, że „IKC11, który w pierwszych zaraz
dniach wielkiej wojny zwraca się z napastliwerni artykułami przeciwko państwom Ententy, nazywając w nich Francję „degeneratką11,
„złajdaczoną kurtyzaną11, „narodleim przeżar
tym fizyczną i moralną zarazą11, zwąc żołnie
rza angielskiego „lichym11 a. Włochy — „głu
pim szantażystą11, w roikiu 1925 nie w-ah-a s-ię,
oczywista wbrew prawdzie-, ale -za t-o z emfa
zą — -głosić, że „IKC11był j-edynem pismem w
zaborze austriackimi, któro qd samego począt
ku wielkiej wojny miało odw-age „przeciw
stawiania się mocarstwom centralnym i opo•wiedzenia się za państwami En tenty11.

ZAPRZED A W ANIE WŁASNYCH
PRZEKONAŃ

2) że o ile zrozumiałem jest unikanie przez
pisma narażenia się okupantom ze względu na
grożące redaktorom groźne represje-, o -tyle w
„IOO-PROC. DZIEWICA I PECHOWIEC**,
żadnej mierze nie jest uzasadnione poniżanie i
CZYLI KUPLERSTWO „IRC**
szykanowanie
ich przeciwników, a własnych
W związku z powyższem i na mocy dwu
nawiet tylko zamieszczonych w piśmie przer aliantów. (Tu motywy sądowe pow-ołuiią się
druków ogłoszeń w „IKC11, a mianowicie jed na przedruk z „IKC11 z 19 paździ-eirniilka 1925
nego o „100-procentowej dziewicy poszukują roku).
Podobnego rodzaju działalność „dziennikar
cej atosztyfikanta11, a drugiego o .pechowcu* z dlo
ska1
1 nosi charakter zabiegania o względy za
hrego towarzystwa, poszukującym wygodne
go życia u boku pań bez różnicy wieku11, mo pomocą zaprzedaw-an-ia gwoli potrzebom -chwi
żna dojść do- wniosku, że zeznania i opinia li, własnych przekonań.
A wreszcie
świadka Nowaezyńsfciego o redagowaneta
3) że, jak wynika ze zeznań świadka Stefana
przez oskarżyciela prywatnego Marjana Dą
Dąbrowskiego
w „fcwestjł opublikowania przez
browskiego piśmie oparte sa na konkretnych
„IK
C
“
cudzego
listu, wersja o rzekomej ów
danych.
czesnej nieobecności naczelnego redaktora
„WYJAŚNIENIA**
wpłynęła dopiero później. Narazie zaś zaintetrOskarżyciel prywatny przez usta swego peLowainy oskarżyciel prywatny Marjan Dą
przedstawiciela w związku z powyższem: usta browski odraza uznał siebie za 'odpowiedzial
leniem wyjaśnia:
nego za opublikowanie listu i zobowiązał się
1) że jakoby we wszystkich europejskich' pi do zadośćuczynienia. Nie ulega przytem wąt
smach znajdują się podobne do powyższych pliwości, że uczynił ion to zupełnie słusznie (do
,Jnseraty“,
daje Od siebie sąd), ile że redaktor pasma jesłt
2) że pismo nie miogło występować przeciw.- jego przedstawicielem, on nadaje mu charak
ko okupantom aa względu na grożącą za- to ter, barwę, ton. on stawia je na takim pozio
wysoką odpowiedzialność, i wreszcie
jaki uznaje za wskazany. lub też na jaki
3) że list prezydenta Mlleramda doszedł re mie,
go stać i ze względu na to on też przed społe
dakcji „IKC11 podczas nieobecności jego moco czeństwem pełną ponosi odpowiedzialność.
dawcy.
Opierając- się na powyżej przytoczonych u~
Nie ulega jednakże wątpliwości:
staleniach — kończy się moty wacja wyroku — ■
NIEGODNA DZIAŁALNOŚĆ
oskarżony Morawski, pisząc o osfcarżycieliu
DZIENNIKARSKA
-prywatnym dziennikarzu- - -redaktorzę „IK C 11
1)
że fakt przyjmowania podobnych „insera- miał podstawę do wyrażenia ujemnej opinii,
tów“ przez inne dzienniki może jedynie spo przyczeim oczy wiście nie mógł użyć innego
wodować postawienie „IKC11 na tym samym, wyrażenia aniżeli ujemne, użył zaś zwrotu:
co te dzienniki -poziomie, w żadnej jednak mie „dziennikarz smutnej zażywający reputacji** na
rze nie zdołał przyczynić s-ię do traktowania podstawie faktów zaczerpniętych z działalno
jawnego: pośredniczego w dziedzinie nierządu, ści „IKC“ i jego naczelnego redaktora i w y
jako -godną uznania działalność dziennikarską. dawcy Marjana Dąbrowskiego.

Piękny A d o l f w Polsce
C ZY LI N O W A

Nie udało się rozbić klasowego ruchu robotni
czego w Polsce. Ambicje Jaworowskiego, zdrada
Moaraicizewskiego, przekupstwa jednostek i teror
wobec licznych pracowników, materjalnie zależ
nych od różnych „komisarskich" wysłanników
,,sanacji“ — wszystko to odbiło się o twardy puk
lerz świadomości robotniczej. Pięćdziesiąt lat pra
cy socjalizmu w Polsce nie przeszły bez -śladu.
Kapitaliści i ich posługacze od najbrudniej
szych robót nie dają jednak za wygraną. W ypu
szczają teraz na harce nowy „oddziałek dywer
syjny11 na tyły ruchu robotniczego: „narodowy
socjalizm11.
Sukcesy Hitlera w Niemczech niejednemu sen
mącą. Dlaczegóż to, co udało się w Niemczech,
nie ma się udać w Polsce? Skoro socjalizm tak
głęboko wszedł w dusze robotników — dlaczegóż
nie nazwać się „socjalistami11? Trzeba djabła wy
pędzić przez Belzebuba! Powstaje więc z rozbit
ków „NPR lewicy11 z szumem i reklamą „narodo
wa partja socjalistyczna1*.
Do niedawna zapaleni wrogowie Socjalizmu —
nagle piszą „program11, w którym słowo „socja
lizm11aż nad brzegi z nadmiaru się wylewa. Tylko
to „socjalizm11 specjalny. „Rozkłada się marksi
stowski socjalizm11 powiada ten „program11 na
szych „hitlerzątek11. Ic-h „socjalizm11 to wynalazek
całkiem nowy, pulkownikowsko - generalskiej
miarki. Zadziwiająco płodna jest ta sfera rodziny
wojskowych. „Solidaryzm" generała Hubickiego,
„uniwersalizm1 pułkownika Sławka, „etatyzm"
majora Słalriz-yńisfeiego, „bebesynizm" kapitana Ja
worowskiego, „narodowy komuniiizm" porucznika
Wierzgalskiego, teraz „narodowy socjalizm" ka
prala Dagnana; dziewczę, czegóż chcesz więcej?...
Oto gaśnie „stary świat", jak to powiedział pe-

PRÓBA ZAM ĘT U

wien starszy pan i czas na wynalazki nowe, swoj
skie, nasze. „Bolę likwidatora stronnictwa, pro
gramów, ludzi i zwyczajów — spełnia od roku
1926 obóz marszałka Piłsudskiego z całą bez
względnością i konsekwencją". Czy wobec tego
twierdzenia „programu" nowej partji .bezpartyj
nego" bloku, nie czas najwyższy na narodziny
także i nowego „socjalizmu"? Radziwiłł, książę
na Ołyce i prezes „Lewiatana" zjednoczonego, zo
stał zaproszony na ojca chrzestnego i noworodek
„enesowski" stanął na arenie publicznej.
Niechaj nikogo nie razi ten związek „narodo
wego socjalizmu" z „Lewiatanem". Rzecz to pro
sta i „teoretycznie" rozstrzygnięta w programie
„Partji Narodowo Socjalistycznej". „Narodowi
socjaliści z całą mocą odmawiają klasom posia
dającym, znajdującym swój wy-ra-z polityczny w
obozie narodowo-demokratycznym — prawa re
prezentowania idei narodowej..." Jasne. Prawo to
posiadają tylko kapitaliści, poddani komendzie
BB i opłacający pod-aitki na „obóz marsz. Piłsud
skiego". To są „porządni" kapitaliści, koledzy po
fachu, a raczej mocodawcy narodowego „socjali
zmu" w zakresie jego przyszłej działalności „li
kwidowania" socjalizmu... bez poprawek i dodat
ków.
Dajmy pokój temu, pożal się Boże, „programo
wi"! Już Marx kiedyś powiedział, że naśladownic
two w dziejach przemienia tragedje w kiepskie
farsy. W Niemczech Hiiltłera nazywają popularnie
„pięknym Adolfem". Któż u nas ubiega się o ten
tytuł? Dagmam, Ciszak, a może p. Ludwik W a 
szkiewicz? Bez tworzenia nowej „partji" na pod
stawie zwykłego konkursu w „czerw oniaku" mo
żemy w Polsce utworzyć tytuł „pięknego Ludwi
ka".
Zygzar.

Ściąganie podatków w większych miastach
MEMORJAŁ DO PREZESA RADY MINISTRÓW
Memorjał, złożony prez-eisowi rady ministrów [ bą niepotrzebne zwiększenie czynności maprzez Związek miast polskich, Związek powiatów | nipu 1aeyjny-oh, wzajemnej korespondencji orga
R. P. i Związek gmi-n wiejskich w sprawie zamie nów komunalnych z władzami sikarboweini, a na
wet konieczność dostosowania organizacji miej
rzonej centralizacji egzekucji administracyjnej
-podatkowej przez władze skarbowe stwierdza mię skiego a-paratu podatkowego do skarbowego.
Czynności egzekucyjne powinny być przejmo
idzy iin„ konieczność wyłączenia z p-od egzekucji
władz skarbowych danin publicznych sześciu wane przez władze skarbowe -od związków komu
nalnych tylko w tych wypadkach, gdy będzie
największych miast (Warszawa, Łódź, Wilno,
Kraików, Lwów i Poznań).
stwierdzone, że komunalne organy egzekucyjne
Za wyłączeniem tem przemawia przedewszyst- nie działają -sprawnie, bądź też powodują więk
ikiem wzgląd na duże liczby płatników' w każdem sze wydatki, niż miałoby to miejsce przy przy
Z łytah mia-st, oo w konsekwencji pociągnie za so- jęciu egzekucji przez władze skarbowe.
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Czy to za wiedzą
ministerstwa komunikacji?

s c a r u ję L c y
w

c ts d

m

ło d

s u b t e ln a
ta

c e ra

to

ę k

o ś c i
t c x y s
m

a tm

n ie k a ż d e j/ u m
U

ż y w

k
i

r e
m

a j

s t a le

m

u

y

d

i

ła

HERBA

llś .ria fw c ls tc u m e n a u k o w y ch , b a d a ń siw n ocu & M te / ir ^ ^
m s ty c m e -to s x c x y t d o s k o n n lo ś d id d z ia n in ie . p ld ę g n a g i- c e ry !

0 krwawych wypadkach lapanowskich
Wczorajszy „Gzas" napisał artykulik, omawia
jący krwawe wypadki pod Łapanowem. Dziennik
komserwatywno-sanacyjny poczytuje za faikt nie
zbity, że zakaz wszelkich zgromadzeń w tej oko
licy musiał być wydany ze względu na szerzącą
sdę epidemję szkarlatyny i dyfterytu. „Gzas“ prze
chodzi do porządku dziennego mad informacjami,
pochodzącemi od osób, które zajmowały się były
organizacją wiecu: ich przedstawienie sprawy
zgóry

nazywa

jed n ostron n em

i tendencyjnem .

Oświadcza przytam dość naiwnie, że niie widzi
właściwie „potrzeby" jakichś tłumnych i burzli
wych wieców pod golem niebem... Kryterjum
dość osobliwe i patrjarchalne w stosunku do praw
obyw atelskich... A potem, skoro już był zakaz —
to w nawiasie dodaje — „motywy zakazu są ob o
jętne

Nie wiemy, jak rozumie „Czas" takie generalne
twierdzenie — mamy na myśli zdanie ostatnie,
przypominające ewanigdeliczną zapowiedź: „cokol
wiek rozwiążecie na ziemi będzie rozwiązane i w
niebie"... W rzeczach ziemskich istnieje intna mia
ra, niż w sprawach mistycznych. Na to się chyba
„Czas" godzi.
Opimja publiczna została zaalarmowana krwa
wym epizodem łapanowskim; dla niej i ten szcze
gół nie jest obojętny — tak, jak panom z „obiad
ków czwartkowych". A właśnie, gdyby „Czas"
z wielkcpańskim gestem nie odrzucał wyjaśnień
lokalnych, zastanowiłoby go to, że — wedle tych
źródeł — w Okolicy — jak powtarza nawiedzonej
tak groźnemi dla dziecięcego wieku jak szkarla
tyna i dyfteryt epidemjami, n ie przerw ano nauki
szkolnej.

Policja... stanęła na wysokości swojego zada
nia — przeszkadzała roznoszeniu zarazków... —
A władze szkolne?
Ale wkońcu zaczyna i „Czas" uczuwać pewne
skrupuły, czy policja jednak nie okazała zbytniej
„energji". Trzeba walczyć z samowolą... ludno
ści, trzeba strzec zdrowia publicznego, jak oka
w głowie, ale czy koniecznie kosztem krwi ludz
kiej? Tu z tą krwią aż się poplątało „Czasowi"
w mózgu:
„W wyniku starcia rannych zostało 7 osób,
Z których dw ie zm arły z ran. Na miejsce zaj
ścia zjechały się władze sądowe i bezpieczeń
stwa.
W szpitalu śwr. Łazarza w Krakowie znaj
duje się obecnie 10 w ieśniaków ran n y ch oraz
3 posterunkowych bontuzjonowanych, przy
wiezionych z Łapanowa. Ciężko rann ego w ie
śniaka B u ga jsM ego poddano o p e ra c ji .“
Było 7 chłopów rannych — 2 zmarło na miej
scu — a 10 leży w szpitalu Łazarza.
W rezultacie „Czas" zdobywa sdę na zapytanie
co do postępowania policji:

„czy istotnie była zmuszona do salwy, któ
ra pociągnęła za sobą tyle ofiar? Nie wątpi
my, że władze k om peten tne tę sprawę dokła
dn ie zbadają i odpow iedzialność ustalą. Strza
ły do tłumu są środkiem, którego wolno użyć
jedynie w ostateczności, pod nieodpartym
przymusem. Relacje z Łapanowa twieruzą,
że lud tam zgromadzony, — już po krwawem
starciiu w Wolioy, — ma wezwanie jednego
z posłów rozszedt się z pieśnią nabożną na
ustach. Toby wskazywało, że nie było lam
groźnego rozjątrzenia".
„Czas" dodaje, że czeka na wyniki śledztwa...
Tem końoowem oświadczeniem zmazuje czę
ściowo pochopność, z jaką umai za opis jedno
stronny i wręcz fałszywie zabarwiony — relację,
pochodzącą z kół ludowych.
Nas korci jednak obok tego i kwestja auten
tyczności groźnej epidemji, która leży u progu
wydarzeń woldcko-łapanowSkich. Sądzimy, że wo
jewództwo zażąda od odnośnego fizykatu wykazu
zachorzeń i ewentualnych zgonów, spowodowa
nych przez szkarlatynę. Właśnie u nas, gdzie nici

W dniu 22 maja 1932 pociąg osobowy Nr. 1722
zdążający z Dziedzic do Katowic przejechał bez
zatrzymania się, przewidzianego rozkładem jaz
dy, .stację Kaitowioe-Ligota, mimo że sygnał wy
jazdowy ustawiony był na „stój" i zatrzymał się
za sygnałem wyjazdowym.
Pociąg ten .prowadzał kierownik parowozu Dżumiowiicz, znany z kawalerskich jazd, o którym
już w roku ubiegłym notowaliśmy, że przejechał
bez zatrzymania, pociągiem pospiesznym stację
Kraków— Płaszów, zatrzymując się dopiero o 70
kilometrów dalej, bo w Tarnowie.
Wówczas to pasażerowie z winy tego pana pła
cili bilety z Tarnowa do Fłaszowa.
Jak się okazuje, pan ten prowadzi w dalszym
ciągu pociągi o&ob. i prziejeżdża Stacje — ufny w
bezkarność, chyba że p. Bobkowski wyczekuje do
piero, aż Dżumowicz ustawi piramidę z dwóch
pociągów, pod którą kryć się będzie kilkadziesiąt
trupów pasażensibich i wówczas dopiero postara
sdę o to, by panu Dżumowiczowi przydzielić do
kierowania wózek, ale „ręczny".
Może ministerstwo komuiiiitkaoji zajmie się temi sprawkami, kiedy dyrektor kolei jest za bardzo
zajęty i na takie drobiazgi nie ma czasu.
władzy zbiegają się w rękach lekarskich — za
pewne ten. faikt będzie szczególnie brany pod uwagę. Bo o .ile tu szkody, zdrowiu i życiu ludzkie
mu wyrządzone, przerosły swojemi rozmiarami
te szkody dla zdrowia, którym wedle relacyj Pa
ta zapobiec chciano — naruszoną została naczel
na zasada lekarska: „Plrimum non nooere" —
przedewszystkiem nie zadawać szkody.
W leśnictwie — podczas pożaru leśnego przeikopuje się rowy i wycina drzewa przed Liniją
ognia, ażeby powstrzymać przerzucanie się pło
mieni. W medycynie w walce z epidemjami nie
stosuje‘się podobnych środków zapobiegawczych.
A zatem „władze kompetentne", że powtórzymy
określenie „Czasu" znajdą się niewątpliwie wo
bec konieczności „ustalenia odpowiedzialności"
nietylko w sprawie salwy lecz i w sprawie salwo
wania się podwładnych ową epidemją.
I my też czekamy na wynik śledztwa.
*
*
*
W krwawych wypadkach w Lubli, których opds przytaczaliśmy niedawno, poniósł śmierć je
den chłop, trafiony kulą karabinową (Franciszek
Czernicki), notowano rannych, ale nie ciężko. —
W Łapanowie sprawa zakończyła się tragiczniej
jeszcze. W obu miejscowościach nie dopuszczono
do wieców, względnie pochodów.
Natomiast nigdzie nie znaleźliśmy wiadomości,
donoszącej, iżby na dozwolonych wiecach doszło
do jakichś burzliwych zajść, wymagających rów
nie ostrych wystąpień policyjnych.

Obecna Izolacja Polski
U R ZĘ D Ó W K A L W O W S K A P R Z E C IW FRANCJI

W artykule wstępnym, zatytułowanym „Zapo
znawanie roli Polski", stwierdziła urzędowa „Ga
zeta Lwowska" (Nr. 125) izolację Polski — zapo
znawanie roli państwa polskiego, a co zwłaszcza
jest przykre, przez Francję. Do skarg tych daje
impuls urzędówce lwowskiej wiadomość, iż Fran
cja przyznała miljard franków pożyczki Belgji.
Autor artykułu oświadcza, że nie zapomina and
na chwilę, iż „Belgja zasłoniła zbroczoną swą pier
sią Francję, opóźniając wdarcie się do niej na
jeźdźców". Ale — dodaje — jest „inny bastjon,
broniący od lat setek zachodniego świata od gro
żących mu coraz to nowych zalewów". Na imię
mu Polska. Skutkiem jednak wysiłków wszyst
kich wrogów Polski — jest ona niedocenianą. A
rzeczą straszliwie pilną — jak się wyraża autor —
jest uświadomienie o tem obcych, a dotąd ciem
nych.
Wołanie, że coś jest pilne, ogólnikowa rada, iż
trzeba natężyć „wszystkie umiejętności nasze",
by dla imienia państwa polskiego zdobyć w my
ślach „wszystkich uczciwych i dorzecznyoh lu
dzi" należne miejsce — leż nie wskazuje dróg po
stępowania. Oczywiście, żaden publicysta sana
cyjny konkretnych wskazówek dać nie może. —
Z chwilą, gdyby wyłożyć je zamierzał — jużby
sam się wyobcował z grona sanacji; z chwilą,
gdyby swoje myśli podał do druku — wytarłoby
jego nazwisko ze spisów sanacyjnych — a może

i jego słowa, o ileby rzecz dokładnie wyłuszczał,
ze — szpalt dziennika, któryby mu udzielił go
ściny.
W niedawno opublikowanym liście, pisanym z
Paryża, podkreślał senator dr. Bolesław Motz, jak
dalece sanacja zraziła „swoją wewnętrzną i za
graniczną polityką nietylko lewicowy, lecz i pra
wicowy odłam społeczeństwa francuskiego".
Jaki rozdźwięk powstał z elitą umysłową fran
cuską — bez względu na jej kierunek — świadczy
to, że cenzura u nas kreśliła przedruki nawet z
opinji o bieżących sprawach polskich — wybit
nych prawicowych parlamentarzystów i uczonych
francuskich, np. znanego przyjaciela Polski, Barthelemy‘ego.
Przypuszczamy, że p. Ścibor („Gazeta Lwow
ska") nie zalicza proi. Barthe!emy‘ego, autora
wielu prac z zakresu parlamentaryzmu, do liczby
tych ciemnych, których trzeba pilnie uświada
miać, aby wydobyć ich z matni i matactw propa
gandy, wrogiej Polsce.
Uczony ów ma tyle krytycyzmu własnego, fe
potrafi odróżnić, co jest paszkwilem hitlerowskim,
lub sowieckim, a tem, co jego własny wzrok ram.
Poitrafi również rozróżniać pojęcie .narodu, pań
stwa i grupy, stojącej u steru. Jest prof. uniwer
sytetu i Szkoły nauk politycznych.
— oo o —,
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Echo procesu brzeskiego w Krakowie
W piątek 10 bm. przed sądem grodzkim w Kra
kowie odbędzie się rozprawa przeciw staroście
grodzkiemu p. Ma1aszyńskiemu i wiceszefowi wy
działu bezpieczeństwa p. Wodanieckiemu w związ
ku z ich zeznaniam i w procesie brzeskim . Pp. Małaiszyński i Wolaniecki zeznali wtedy, że u tow.
Wiesława Wohnouta znaleziono m. i>n. szaihłę ułańską, pochodzącą z walk na ulicach Krakowa

w dniu 6 listopada 1923.
Iow. Wohnout zaskarżył obu przed sądem w
Warszawie, gdzie na pierwszej rozprawie, sędzia
postanowił odstąpić sprawę sądowi krakow
skiemu.
Tow. Wohnouta będzie na rozprawie zastępo
wał adw. dr. Józef Rosemzweig.

Po krwawych zajściach w Łapanowie
Wczoraj w szpitalu św. Łazarza w Krako
wie zmarł jeden z wieśniaków, raniony podczas
krwawych zajść przed wiecem stronnictwa ludo
wego w Łapanowie pod Bochnią. Razem z po
przednio zabitymi i zmarłymi jest to piąta ofiara

strzelaniny policji. W szpitalu św. Łazarza w
Krakowie leży jeszcze 9 ciężko rannych chłopów.
Jak się dowiadujemy, wczoraj odstawiono 20
chłopów do sądu grodzkiego1w Bochni w związ
ku z rozruchami w Łapanowie.

Protest przeciwko obniżaniu plac kolejarzom

kretu nominacyjnego nie posiadał, jedynie kon
trakt na urzędnika szóstego stopnia. Pomocników
i pracowników dobierał według swego uznania.

Nowa ustaw a o zgromadzeniach
Warszawa, 7 czerwca (tel. wł.) Dzisiejszy „Dzień
nik ustaw" przynosi ogłoszenie uchwalonej przez
Sejm ustawy o zgromadzeniach z 11 marca br. i
równocześnie rozporządzenie ministra spraw woj
skowych w porozumieniu z ministrem spraw we
wnętrznych w sprawie uczestnictwa osób wojsko
wych w zgromadzeniach. Rozporządzenie to prze
widuje, że wojskowi w służbie czynnej i w sta
nie nieczynnym z wyjątkiem posłów i senatorów,
ministrów, wiceministrów i wojewodów nie mogą
zwoływać, przewodniczyć i uczestniczyć w zgro
madzeniach publicznych.

Przegląd prasy
SOJUSZ POLSKO-FRANCUSKI

,Knrjer Warszawski" zamieścił artykuł gene
rała Sikorskiego, poświęcony sprawie sojuszu Pol
ski z Francją.
Stwierdziwszy, że sojusz ten gwarantuje w obe
cnych warunkach pokój w Europie środkowej,
autor polemizuje z poglądem wyrażonym w czę
ści radykalnej prasy francuskiej, że sojusz pol
sko-francuski stwarza podstawy dla polityki siły
sprzymierzonych państw, która może doprowadzić
do zatargów wojennych.
„Francja dysponuje wprawdzie do tej pory naj
większą potęgą wojenną na kontynencie europej
skim. Oskarżenie jednak Republiki francuskiej o
agresywne zamiary, którym służyć ma rzekomo
jej armja lądowa, oraz flota morska i powietrzna,
jest absurdem. W tego rodzaju możliwości nie
wierzą w gruncie rzeczy i najwięksi wrogowie na
rodu francuskiej, znając tego obecne nastroje oraz tak mu właściwe poczucie rzeczywistości, któ
re jest krańcowo przeciwne wszelkim wojnom
zaborczym.
Stosuje się to w równej mierze i do Polski,
która pomimo rachuby jej wrogów, stawiających
na osłabienie polskiej armji, dysponuje wciąż je
szcze najlepiej zorganizowaną siłą w tej części
Europy. Polska odrodzona nie żywi i żywić nie
może żadnych zamiarów aneksjonistycznych. —
Polski imperjalizm polityczny, czy ekonomiczny
nie istnieje wcale. W gruncie rzeczy nawet pod
kład ruchu narodowego jest u nas patrjotyczny,
a nie nacjonalistyczny. Głębokie natomiast po
OSADZONO GO W TW IERDZY W BRZEŚCIU NAD BUGIEM
czucie patrjotyzmu narodu polskiego znajduje
W okresie ostatnich dwóch lat, w starostwie przywłaszczenie w czasie służby wojskowej więk
swe uzasadnienie nietylko w charakterze, ale i
szych sum pieniężnych i dezercję z wojska. Usta
kosowskiem na Polesiu, stanowisko referenta bez
w jego historji. Charakter polski bowiem jest po
pieczeństwa pełnił Henryk Zalewski. Człowiek lono, — że prawdziwe nazwisko aresztowanego zbawiony wszelkiego poczucia ślepej i zawziętej
ten stał się wielce popularnym w oczach starosty brzmi Borkowski. Po dokonaniu szeregu prze
do drugich nienawiści. Rozdarci natomiast w cią
powiatowego, p. Stanisława Wołka, i zastępcy stępstw ukrywał się on pod przybranem nazwi
gu 1 i pół wieku na trzy odrębne i w niewoli po
skiem Henryka Zalewskiego na stanowisku szefa grążone części, starać się musimy usilnie, po od
starosty, p. Stanisława Rudnickiego, a szczegól
nie w oczach tego ostatniego który jako prezes bezpieczeństwa powiatu w Kosowie na Polesiu. —• zyskaniu wolności, o jedność duchową narodu i
powiatowego związku strzeleckiego posługiwał się Obecnie Zalewski przebywa w więzieniu w twier .jego wyraźne oblicze. Naród polski jednak nie
Zalewskim w sprawach organizacyjnych Strzelca dzy Brzeskiej nad Bugiem.
ma nic wspólnego z duchem egoistycznej wyłącz
na terenie powiatu. Chociaż dużych efektów pra
Powyższy fakt charakteryzuje dowodnie wa
ności i brutalnej zaborczości, w których celują
ca ta nie przyniosła jednakże Zalewski umiał zdo
runki bezpieczeństwa na kresach i budzi zainte
niektórzy z jego sąsiadów".
być względy swoich zwierzchników.
resowanie publiczne, z czyjej inicjatywy powie
NASTROJE PARYSKIE
Tymczasem w dniu 18 maja br. władze woj
rzono człowiekowi nieznanemu prowadzenie dzia
skowe zarządziły aresztowanie Zalewskiego za łu bezpieczeństwa w powiecie.
Paryski korespondent „Polonii" donosi:
„Fakt, że pierwszemi wizytami, jakie złożyli
premjerowi Herriotowi przedstawiciele państw]
obcych, były wizyta ambasadora Chłapowskiego
i posła austrjackiego, komentują niektóre pary
skie koła polityczne i finansowe w sposób nie
ZEZNANIA BOHATERA PANAMY POCZTOWEJ W GDYNI
zwykle złośliwy, wykazujący niedwuznacznie, —
jak daleko posunęła już swe macki propaganda
W trzynastym dniu procesu przeciwko Kotliń- kulski—Machajiski, po najniższej cenie. Gdy jed
skiemu, Mikulskiemu i towarzyszom, który od
nak wspólnicy firmy pokłócili się i zagrozili mu, antypolska nad Sekwaną. Twierdzą bowiem te
bywa się w gdyńskim sądzie okręgowym, zezna
że rozwiążą spółkę, roboty odebrał i oddał je sa właśnie koła, a twierdzenia te obiły się już o ku
luary parlamentu, że zarówno wizy ta ambasado
wał jeden z właściwych bohaterów głośnej pana
memu Mikulskiemu. Stosunek jego do Mikulskie
my pocztowej — inż. Edward Ruszczewski.
ra polskiego jak i posła austrjackiego miały na
go był życzliwy. Wogóle, z firmami, które zatru
Ruszczewskiego — na życzenie prokuratora —
dniał, postępował jak „bonus pater familiae" (!). celu „zaalarmowanie Francji o pomoc finanso
sprowadzono pod eskortą z Warszawy z aresztu
Granowskiego poznał w Gdyni. Uważa go za wą". Możliwość puszczania w kurs tego rodzaju
śledczego. Przesłuchano go w charakterze współ
dobrego „kompozytora architektonicznego", nie pogłosek jest bardzo wymowna dla nastrojów, ja
winnego, bez przysięgi. Ruszczewski, czterdziesto- posiadającego wszakże ani zmysłu organizacyj
kie pewne koła francuskie żywią wobec Polski.
kilkoletni mężczyzna elegancki, zlekka szpako
Pocieszające jest jednak, iż równocześnie prasa
nego, ani zdolności administracyjnych. Mianował
waty, rumiany, z przystrzyżonym a la Menjou Granowskiego swoim zastępcą dlatego, „że są kie
francuska zajęła się kwestją sojuszu polsko-fran
wąsem, zachowywał się wobec sądu swobodnie, rownicy, którzy nawet takich zalet nie posiadają".
cuskiego, komentując to przymierze w sensie po
z dużą pewnością siebie i „krasił" swoje zeznania
Biegli wdali się z Ruszczewskim w debatę na zytywnym i uzasadniając konieczność jego istnie
lekką ironją.
nia na przyszłość.
temat przepisów przetargowych ministerstwa ro
Zeznał tedy Ruszczewski, że kierował budową bót publicznych. Przepisy te świadek uznał za
W organie Herriota „Ere Nouvelle“ pojawił się
gmachu w Gdyni, który wzniesiono według jego „nieaktualne i nieżyciowe". Wzięty w ogień dra
artykuł byłego posła Gralińskiego z „Wyzwole
projektu. Dopiero później przeniesiony został na żliwych dlań pytań przez rzeczoznawców, Rusz
nia". W artykule tym poseł Graliński stwierdza,
stanowisko kierownika biura budowy gmachów czewski zaperzył się i oświadczył:
że przymierze pol sko -f rancuskie zgodne jest z pa
w ministerstwie poczt i telegrafów. Przy oddawa
ktem Ligi Narodów i umowami lokareńskiego, a
— Moi panowie, technika, to nie apteka. Dzi
niu robót budowlanych stosował trzy sposoby: —
solidarność współpracy tych dwóch państw jest
wię się tym drobiazgowym pytaniom.
przetargi publiczne i ograniczone, oraz z wolnej
W przedmiocie swojej służby w ministerstwie całkowicie niezależna od przemijających warun
ręki.
zeznał Ruszczewski, że mianował go dyrektorem ków, istniejących dziś w Polsce i od trudności we
Pierwszą serję robót żelbetowych przy budowie biura budowy minister Miedziński. Korzystał z wnętrznych, z któremi energicznie Walczy polska
poczty w Gdyni powierzył Ruszczewski firmie Minieograniczonej swobody i z „carte blanche". De
demokracja".
I ODPOWIEDŹ MINISTRA KOMUNIKACJI
na została w ciągu ostatnich kilku lat już trzy
W dniu 2 czerwca odbyła się u ministra komu
nikacji konferencja, na której przedstawiciele krotna obniżka płacy.
W konkluzji przedstawiciele ZZK domagali się
prezydjum ZZK w osobach tow. prez. Kuryłowicza i sekretarza Wojewody założyli jeszcze raz uchylenia rozporządzenia w sprawie 10-procentowej obniżki plac, a w pierwszym rzędzie zniesie
energiczny ustny protest przeciwko nowej obniż
nia redukcji dni pracy i oddzielnego rozpatrzenia
ce płac.
sytuacji pracowników nieetatowych w wyżej
W sprawie tej uprzednio został złożony mini
strowi obszerny memorjał, w którym Związek na wspomnianych miejscowościach.
Na wywody delegacji p. miiniisiter udzielił od
podstawie cyfrowych danych udawadnia, że pła
powiedzi odmownej, motywując ją tem, że kolej
ce najniższych kaitegoryj pracowników kolejo
nictwo obecnie nie daje dochodów, zaś wpływy
wych spadły poniżej 100 złotych, płace zaś olbrzy
z eksploatacji zmniejszyły się w stosunku do ma
miej większości pracowników na prowincji wa
hają się od 100 do 200 złotych, co stwairza dla nich ja ubiegłego roku o 33%. Stąd też cofnięcie 10procentowej obniżki nastąpić nie może, jak rów
sytuację wprost nie dio zniesienia.
nież, wobec braku pracy, wywołanego zmniejsze
Przedstawiciele Związku zwrócili uwagę mini
stra podczas konferencji, że w stosunku do innych niem się ruchu, redukcja dni pracy musi być na
dal stosowana.
pracowników już wprost wyjątkowo pokrzywdze
Oprócz tego p. minister zaznaczył, że według
ni zostali liczni pracownicy nieetatowi, do któ
rych stosowana jest nadal redukcja dni pracy, danych statystycznych, współczynnik drożyźniany dla Warszawy jest stosunkowo znacznie wyż
zmniejszająca ich zarobki o blisko nieraz 30%,
szy, niż dla innych miejscowości, wobec czego w
niezależnie od wszelkich innych obniżek, Z punk
stosunku do żadnej miejscowości prowincjonalnej
tu widzenia terytorjalnego specjalnie znów po
krzywdzeni zostali pracownicy Górnego Śląska, nie może być cofnięta 10-procentowa' obniżka
Gdyni, Białej i Pruszkowa, do których zastosowa- płac.

Referent bezpieczeństwa — dezerterem

„Carte blanche" inż. Ruszczewskiego
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Metody 1 wyniki
Z obliczeń wynika, że nowoutworzony we Fran
cji rząd Herriota jest rządem mniejszościowym,
tj. nie stoi za nim połowa więcej jeden z 615 po
słów. Mimo to uważają, że rząd ten ma szanse
na dłuższy żywot. Skąd to pochodzi? Poprostu
stąd, że liczba popierających go niie odpowiada
ilości wyborców, którzy życzą sobie rządu lewi
cowego — ininemi słowy: większość narodu stoi
za tym rządem, mimo że wybrała mniej posłów
niż rachunek wymaga. A dlaczego ta dyspropor
cja między wolą wyborców a jej odpowiednikiem
w parlamencie? Pochodzi ona stąd, że we Fran
cji panują inne metody wyborcze niż np. za rzą
dów sanacyjnych w Polsce; tam wyborca ma zu
pełną swobodę wypowiedzenia się zaipomocą kart
ki głosowania, a tylko jeden mankament: brak
proporcji robi rezultat odmiennym niż być powi
nien.
W Anglji rządzi z pełnomocnictwa Izby gmin
rząd, który przy zeszłorocznych wyborach osią
gnął znakomitą większość. Nie chodzi nam teraz
0 roztrząsanie przyczyny klęski partji pracy i
zwycięstwa konserwatystów; fakt sam stoi i także
dzięki metodom, które wykluczyły możliwości
wpływu będącego podczas wyborów u -steru rzą
du na opinję wyborców. Naród angielski widocz
nie miał powody do wymiany większości robot
niczej na konserwatywną i te też powody wytwo
rzyły obecną odpowiadającą prawdzie sytuację.
W jednym i drugim kraju decyduje większość
wyborców, niczem niekrępowana, nie zaś woła
jednostki czy nacisk z góry. Dlatego też parla
menty francuski i angielski są silne i mają decy
dujący głos, podczas gdy rząd jest tylko ich orga
nem wykonawczym, a nawet — jak w Anglji mó
wią — jedną z komisyj parlamentarnych. Tam
nie istnieje nawet tak solnie u nas akcentowana
1 za honor uważana „współpraca z rządem"; tam
parlament uchwala ogólną linję polityczną, do
której rząd ma się stosować, nie zaś — jak u nas
— odwrotnie.
A dlaczego u nas jest inaczej? Ponieważ panu
ją inne metody i dlatego też wynik jest inny.

Jeszcze przy wyborach do Sejmu w marcu 1928,
gdy przeprowadzano je we względnej swobodzie,
bez wtrącania się administracji, bez przymusu
i gorszych jeszcze środków, naród wybrał więk
szość opozycyjną w stosunku do ówczesnego rzą
du. To też ten Sejm był silnie bojowym wobec
sanacji, która ani przedtem a temmniej potem
nie była tak silnie skrępowana, poprostu nie po
nosiła tyle co wtedy klęsk. A gdy przy wyborach
w listopadzie 1930 zastosowano, całkiem świado
mie i celowo, inne metody pod znanem określe
niem jako „brzeskie", wynik był też zupełnie
inny: sanacja zatriumfowała na całej linji, od
niosła wielkie zwycięstwo nad — wyborcami, któ
rzy — uapewno w olbrzymie] swej większości —
takiego wyniku wcale sobie nie życzyli.
Te metody z ich znanym wynikiem musiały
doprowadzić do stanu, który obecnie przeżywamy,
mianowicie do kolosalnego przerostu tych, którzy
te metody stosowali, nad tymi, którzy o wyni
kach powinni byli decydować. Zrobił się Sejm
taki, jaki mamy: Sejm podporządkowany władzy
wykonawczej, przyjmujący bezkrytycznie a nawet
— oo panowie BB poczytują sobie za chlubę i
zasługę — przyjmujący z entuzjazmem to trak
towanie. Przecież nie do pomyślenia gdzieindziej
byłby taki stan rzeczy, aby parlament — jak u
nas się stało — uchwalał władzy wykonawczej
pełnomocnictwa tam, gdzie nic nie stoi na prze
szkodzie, aby sam uchwalał te za ważne i po
trzebne uznane rzeczy! Nie, lepiej zostawić to de
kretowaniu.
Jak widzimy, stosowaniem pewnych metod moż
na dojść do pewnego, wcale nieoczekiwanego wy
niku. Gzy ktokolwiek u nas wątpi, że gdyby pod
czas ostatnich wyborów nie stosowano tych me
tod, któr© były w użyciu, wynik byłby zupełnie
inny? Ale o to przecież chodziło, aby taki, jaki
wynikł, wynik osiągnąć i dlatego stosowano te
metody. A naród patrzy na — dalsze metody, któ
re są dalszym ciągiem tych wyników; patrzy i
czeka na czais porachunku także zapomocą pew
nych metod.

Rozpisanie wyborów w Niemczech
Rozwój wypadków w Niemczech poszedł inną
drogą niż powszechnie przypuszczano. Po zwy
cięstwie Hitlera w wyborach do Sejmu pruskie
go ogólnie liczono na dojście do skutku między
nim a centrum kompromisu, który dałby Sej
mowi większość i wybrany przez nią rząd hitle
rowsko-centrowy. Stało się inaczej: przez usunię
cie rządu Bruninga dojście do skutku kompromisu
stało się miemożłiwem i — co z tego wynika —
Sejm pruski nie ma większości zdolnej do wy
łonienia rządu, Sejm jest niezdolny do pracy.
Ta sytuacja w Prusiech, które są dla całych
Niemczech decydujące, zaostrzyła się wskutek utworzenia rządu Papena. Ten rząd generałów i
jurakrów, który powstał w sposób antydemokra
tyczny, nie zrywa jednak za sobą mostów tj. nie
wkracza, jak się obawiano, na drogę wyraźnie an
tykonstytucyjną. Wbrew początkowym przypu
szczeniom rząd na przepisany termin rozpisał
wybory. Wchodzą więc Niemcy w gorące dni
okresn wyborczego, który tym razem będzie nie
wątpliwie ostrzejszy niż dotychczasowe, także nie
zbyt łagodne, akcje wyborcze.
Go rząd Papena chce osiągnąć temi wyborami?
Gdy Bruning rozwiązał parlament i rozpisał wy
bory we wrześniu 1930, zrobił to w tym celu, aby
wydobyć większość — jak się do teigo przyznał —
niezależną od zachowania się socjalistów. W isto
cie jednak wynik był zupełnie inny: wpływy so
cjalistów pozostały prawie nienaruszone, nato
miast hitlerowcy z tuzina mandatów urośli na
przeszło setkę i w rezultacie nowy parlament był
jeszcze mniej do pracy zdolny niż poprzedni. Ten
błąd Bruninga uważają za najistotniejszy w jego
rachubach politycznych i z tego błędu wynikły
wszystkie późniejsze następstwa.
Przez dwa blisko łata parlament był prawie
wyłączony, główną robotę ustawodawczą wyko
nywał artykuł 48 konstytucji. Nareszcie i to nad
używanie prawa dekretowania zemściło się na
Bruningu; ostatnie zamierzone rozporządzanie,
dotyczące wywłaszczenia w Prusiech wschodnich
i zmiany ubezpieczenia od bezrobocia dało junkrom i wielkim przemysłowcom pretekst do gene
ralnego ataku, uwieńczonego pomyślnym wyni
kiem. Teraz Papen wchodzi na tęsamą drogę:
rozwiązał parlament, w którym napewno byłby
poniósł klęskę i chce wybrać parlament, który

da mu większość. Gzy się jednak nie przeliczy?
Wszystkie obliczenia na temat wyborów przyjmują jako pewnik wzrost sił hitlerowskich, ale
żadne nie liczy się ze wzrostem „czystej" prawicy
t. j. partji niemiecko - narodowej. — A właśnie
wzrost hitlerowców może okazać się dła Papena
zgubnym, gdyż Hitler — o ile jego i jego podko
mendnych zapewnieniom można wierzyć — nie
myśli o utwierdzeniu pozycji rządu tam, gdzie
ma szanse sam rządzić.
Jest dziś ogólnie przyjęłam mniemanie, że ge
nerał Sohleicher w tym celu obalił Bruninga, aby
na jego miejsce posadzić Papena, choćby ten był
tylko figur antem, Schleicher zaś faktyczną głową
rządu. W wynurzeniach swych Sohleicher zapo
wiada, że rząd ten utrzyma się coniajmniej 4 lata,
a więc mniejwięcej do końca kadencji prezyden
tury Hindenburga. Czy i on się nie przeliczy? Czy
Hitler zechce tak długo czekać, szczególnie gdy je
go rachunek okaże się lepszy niż rachunek Schleiohera?
Wybory w ostatnim dniu lipca nie przyniosą
ostatniego słowa w walce między demokracją a
faszyzmem z jednej i reakcją prawiioową z dru
giej strony. Sprawa jest prosta: demokracja ma
wyborców i głosy, reakcja ma fizyczną siłę, ma
w rękach wojsko, policję i aparat urzędowy. Jeden
tylko wynik byłby pewny, mianowicie klasa ro
botnicza wyszłaby z wyborów wzmocniona, gdyby
jej się udało przezwyciężyć rozłam wewnętrzny,
gdyby wspólnie wystąpiła do walki. Czy to się
stanie?

„Ozień spółdzielczości*'
W E L W O W IE

Staraniem powszechm. spółdzielni spożywców
„Jedność" we Lwowie odbyła się w niedzielę w
sali „Gwiazdy" akademja, której przebieg był im
ponujący. Sala wypełniona była po brzegi, mimo
nieznośnego gorąca.
Uroczystość rozpoczęła się „Hymnem Spółdziel
czym", odegranym przez orkiestrę pracowników
MZE, poczem słowo wstępne wygłosił tow. M i
chał Chrystow ski.

Mówca nawiązując do pierwszych pionierów
spółdzielczości, wspomina nazwiska twórców ru-

S
chiu spółdzielczego w Polsce, Abramowskiego, Mi
lewskiego, Mielezarskiego i Wojciechowskiego.
Dziś omal niema zakątka kulturalnego na ku
li ziemskiej, gdzieby nie było placówki pracy spół
dzielozej. Myśl spółdzielcza dąży do usunięcia
konfliktów małych w każdem społeczeństwie, wal
czy z wyzyskiem i nieprawością, bo świadoma
jest, że z przeciwieństw i konfliktów małych po
wstają konflikty wielkie. Spółdzielczość pragnie
tak przebudować obecny ustrój kapitalistyczny, by
nie trzeba było niszczyć, jak to się obecnie dzieje,
rzekomych nadmiarów produkcji. Tego nie uczy
ni obecny system kapitalistyczny. Nie uczynią
tego żadne fundusze opieki czy pomocy. Spełni to
jedynie przebudowany na zasadach spółdzielczych
świat, usuwając źródło nędzy i nieszczęść, chęć
zysku i gwałtu. Po tych łinjach kroczy spół
dzielczość na całym świeaie. Obejmuje ona dziś
dziesiątki miljonów wyznawców. Ale daleko nam
jeszcze do tej siły, byśmy dyktować mogli nowe
warunki ustroju społecznego. Dlatego wytężyć mu
simy wszystkie siły, ażeby myśl spółdzielcza zdo
byta jaknajwiększą liczbę wyznawców, by zapa
nowała nad światem. W „Dniu spółdzielczym"
mamy obowiązek budzić rzesze ludzkie i nawo
ływać je, by masowo stanęły w naszych szeregach.
Po przemówieniu tow. Ghrystowskiego orkie
stra pracowników MZE odegrała wyjątki z opery
„Halka", a „Chór drukarzy lwowskich" odśpiewał
dwie pieśni.
Zkolei doskonały referat na temat: Demokracja
a feooperatyzm wygłosił p. J. Bugajski, dyrektor
Z w. Spółdz. Spoż. Rzpłitej Polskiej.
Mówca w swojem przemówieniu wskazał na
współzależność demokracji i spółdzielczości, udo
wadniając, że bez demokracji nie byłoby ruchu
spółdzielczego. Rozwój spółdzielczości może się
dokonać drogą głębokiego zdemokratyzowania
luidlzbości, drogą poczucia i zrozumienia znaczenia
i idei demokracji.
Następnie odbyły się produkcje p. Sł. Lubuski,
który recytował Konopnickiej „Czuwaj Strażni
co", oraz Chóru drukarzy lwowskich i orkiestry
pracowników MZE.
U wejścia do - saili „Gwiazdy" urządzona była
wystawa produkcji spółdzielczej „Społem", za
wierająca wiele eksponatów.
Akademja zarówno pod względem swego pozio
mu, jak i tłumnie zebranej publiczności wywarta
imponujące wrażenie:

Z życia robotniczego
PRZECIW REDUKCJOM W PRZEMYŚLE
NAFTOWYM
Na skutek wypowiedzenia umowy zbiorowej
przez grupę francuskich towarzystw naftowych
„Małopolska" i groźby wypowiedzenia umowy
przez Izby Pracodawców w przemyśle naftowym
odbyto się dnia 4 bm. w sali Dgrnu Robotniczego
w Borysławiu zgromadzenie około 1500 robotni
ków.
Tow. Hal uch i Węglowski omówili połażenie
robotników w przemyśle naftowym, stanowisko
przemysłowców, ich niszczącą gospodarkę i groź
bę zupełnej ruiny tego przemysłu. Zgromadzeni
z najwyższem oburzeniem napiętnowali postępo
wanie przemysłowców i fakt wypowiedzenia ufflowy zbiorowej. Spontaniczne wybuchy nieza
dowolenia z trudem ujęto w karby organizacyj
nego działania i obrony zagrożonych zdobyczy,
W dalszym ciągu omówiono kwestję bezrobocia
i systematyczne redukcje przeprowadzane przez
przemysłowców.
Uchwalono dążyć do wprowadzenia w całym
przemyśle 6-godzinnego dnia pracy i w prow a
dzenia czw artej zm iany, gdyż tylko w ten sposób
uniknie się fatalnych skutków wzrastającego bez
robocia.
W obu sprawach uchwalono wyzyskać wszyst
kie środki obronne i, jeżeli te zawiodą, przystąpić
do ogólnego strajku robotników przemysłu nafto
wego.
Po tem zgromadzeniu odbyło się zgromadzenie
robotników z firmy „Galicja", na którem komitet
fabryczny złożył sprawozdanie z akcji przeciwTedukcyjnej. Zgromadzeni z niezadowoleniem
przyjęli do wiadomości konieczność dalszego oczekiwania na odpowiedź dyrekcji tej firmy i do
magali się natychmiastowego cofnięcia wypowie
dzeń ostatnio wydanych, względnie przystąpienia
do strajku w obronie zredukowanych.
Uchwalono jednogłośnie, że na wypadek utrzy
mania się dyrekcji przy zamierzonej redukcji —robotnicy tej firmy natychmiast przystąpią do
strajku.
M. W .
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AKCJA STRAJKOWA ROBOTNIKÓW
BUDOWLANYCH W ROHATYNIE
W dniu 22 maja odbyło się poufne zebranie
członków Związku pracowników budowlanych w
Rohatynie. Zagaił zebranie przewodniczący WŁ
Będkowski, który przedłożył zebraniu w jakiej
przykrej sytuacji znajdują się pracownicy bu
dowlani w Rohatynie.
Uzupełnił przemówienie na żądanie pracowni
ków tow. Niestrzęba, który zaznaczył, że o ile
pracownicy budowlani chcą istnieć i żyć razem
z żonami i dziećmi, to muszą się zgodzić na przy
stąpienie do strajku. Bez strajku nie można nic
w Rohatynie osiągnąć. Stopa zarobkowa jest tego
rodzaju, że robotnik przymiera głodem.
Po wysłuchaniu przemówień udali się zebrani
na naradę, która trwała około godzinę. Po nara
dzie wsizyiscy zebrani zgodzili się jednogłośnie na
strajk, na dany znak grupy Związku pracowników
budowlanych.
K.

iiligrahy

14 miljonów deficytu w maju
Warszawa, 7 czerwca (teL wł.) Wedle tymcza
sowych obliczeń dochody państwa w maju wy
nosiły 175‘3 milj. wydatki 189‘9 rniiij., wobec cze
go deficyt wynosi 14‘6 milj. zł.
— ooo —
STAN BEZROBOCIA
Warszawa, 7 czerwca (lei. wł.) Wedle danych
państwowych urzędów pośrednictwa pracy liczba
zarejestrowanych bezrobotnych w dniu 5 bm. wy
nosiła 279.138, oo w porównaniu z poprzednim
tygodniem oznacza spadek o 9.499 osób. Liczba
bezrobotnych pracowników umysłowych wynosi
41.998.
LICZBA POLAKÓW I INNYCH NARODOWOŚCI
W POLSCE
Warszawa, 7 czerwca (tel. wł.) Główny urząd
statystyczny opracował tymczasowe dane wyniku
spisu ludności w dniu 9 grudnia ub. r. Wedle
tych danych język polski jako ojczysty zadekla
rowało 22,208.076 osób, inne języki 9,924.868. —
W ten sposób języki niepolskie zadeklarowało
30‘9% ludności
^
WYROK NA WORONIECKĄ
Warszawa, 7 czerwca (tel. wł.) Dziś o 5‘45 po
południu sąd okręgowy ogłosił wyrok w sprawie
księżny Zofji Woronieckiej zamężnej Toepfer o
zabójstwo kupca Boye. Rozprawa odbywała się
przy drzwiach zamkniętych. Wyrok opiewa na 3
lata twierdzy.
ŻONOBÓJSTWO I SAMOBÓJSTWO
Warszawa, 7 czerwca (tel. wł.) Dziś w godzi
nach rannych w mieszkaniu przy ul. Wilczej 11
rozegrała się krwawa tragedja rodzinna. Mieszka
tam małżeństwo Misiakowie, on tapicer bezrobot
ny. Misiakowie uchodzili za wzorowe małżeń
stwo. Mieszkająca przy nich matka Misiakowej
zeznaje, że gdy o 8 rano wychodziła z domu po
zakupy, małżeństwo rozmawiało ze sobą zgodnie.
Gdy po trzech kwadransach wróciła, znalazła Misiakową nieżywą z poderżniętem gardłem brzy
twą, on zaś był w tansam sposób ciężko rainny.
Przypuszczają, że Misiak dokonał strasznego czy
nu w przystępie chwilowego szału, spowodowa
nego ciężkiemi warunkami materjałnemi.
KOMITET LIGI NARODÓW W GDAŃSKU
Genewa, 7 czerwca. Generalny sekretarjat Ligi
Narodów zamianował dziś członków międzyna
rodowego komitetu rzeczoznawców, który będzie
przydzielony Wysokiemu Komisarzowi Ligi Na
rodów w Gdańsku do pomocy przy regulowaniu
spraw handlowo-politycznych między Polską a
Gdańskiem. W skład tego komitetu wchodzą: na
czelnik wydziału gospodarczego w holenderskiem
ministerstwie spraw zagranicznych, dr. Naderbragt, radca skarbowy węgierskiego ministerstwa
skarbu, Faittinger, i członek belgijskiej najwyż
szej rady gospodarczej, Calmel.
O PRZYWRÓCENIU MONARCHJI
W NIEMCZECH NIEMA MOWY
Londyn, 7 czerwca. Bawiący chwilowo w Lon
dynie w związku z opuszczaniem stanowiska am
basadora niemiecki minister spraw zagranicznych
baron von Neurath, — udzielił przedstawicielowi
„Timesa" wywiadu, w którym między innemi
oświadczył: „Obecnie powołany do życia przez
prezydenta Rzeszy rząd jest gabinetem osobisto
ści doświadczonych, które mają za zadanie kie
rować losami Niemiec w okresie specjalnie trud
nym. O przywróceniu w Niemczech monarchji nie
ma mowy. Również czystym wymysłem iest do-

głoska o ustąpieniu prezydenta Hindenburga na
rzecz byłego kronprinca".
Paryż, 7 czerwca. Dementi kancelarji prezyden
ta Rzeszy, że prezydent Hindenburg nie zamierza
rezygnować z urzędu prezydenta na rzecz byłego
kronprinca, zaopatruje agencja Havasa komenta
rzem następującym: ,Należy zauważyć, że de
menti wydane zostało z inicjatywy szefa państwa,
podczas gdy rząd Rzeszy nie zaprotestował prze
ciw pogłoskom o rychłym zamiarze przywrócenia
w Niemczech monarchji. W tym wypadku powinienby rząd wypowiedzieć się jasno, że stoi zde
cydowanie na stanowisku utrzymania ustroju re
publikańskiego. Tymczasem w deklaracji swojej
rząd ani słowem nie wspomniał o konstytucji. —
Wobec takiego stanu wydaje się, iż prawdą jest,
że obecni kierownicy polityki niemieckiej wyraź
nie nastawieni są monar chistycznie, lecz narazie
nie wiedzą, w jaki sposób i jaką drogą przywró
cić Hohenzollernom tron niemiecki. Zajęte przez
prezydenta stanowisko wskazuje, że kwestja ta
oficjalnie nie będzie poruszana przynajmniej lak
długo, dopóki Hindenburg pozostanie na stanowi
sku. Nie jest jednakże żadną tajemnicą, że Hin
denburg nie zamierza pełnić funkcyj prezydenta
przez pełnych siedm lat“.
KONFERENCJA ROZBROJENIOWA
Genewa, 7 czerwca. Komisja lądowa konferen
cji rozbrojeniowej zakończyła 5-tygodniowe obrady w kwestji rozbrojenia wojsk lądowych przy
jęciem sprawozdania, które przedłożone zostanie
komisji głównej.
N O W Y PARLAMENT FRANCUSKI
Paryż, 7 czerwca. Parlament francuski zebrał
się dziś popołudniu celem wysłuchania orędzia
nowego prezydenta republiki i deklaracji nowego
rządu francuskiego. Posiedzenie iizby deputowa
nych otwarł prezydent izby Bouisson przemówie
niem, w którem oświadczył: Parlament w kaden
cji obecnej będzie miał do załatwienia bardzo
wiele decydujących rozstrzygnięć natury finan
sowej i międzynarodowej. Kryzys światowy, któ
ry nie oszczędził również Francji jest częściowo
kryzysem powstałym na tle psychologicznemu
Znużenie i zniechęcenie ogarnęło tych, którzy po
wojnie usiłowali Europę zreorganizować. Notuje
się niepowodzenia koajferencyj międzynarodo
wych, jak również zbyt wolne tempo prac konfe
rencji rozbrojeniowej. Pesymizm należy jednak
opanować. Francja podczas ostatnich wyborów
znów udowodniła dążność do pokoju i wspólnego
rozwiązania problemów, które pojedynczo trakto
wane uważane były za niemożliwe do rozwikła.niia. Francja pragnie pokojowej współpracy ze
wszystkimi narodami. Państwo, które sądzi, że
zdobędzie potęgę kosztem drugiego samo się zwy
kle gubi. Także w polityce wewnętrznej musi
Francja pozostać wierna swej tradycji. Szerzące
się w świecie spiski antydemokratyczne nie znaj
dują we Francji sympatji. Kończąc swe przemó
wienie, prezydent Bouisson apelował do dyscypli
ny, przez co najlepiej służyć się będzie interesom
Francji.
Po wygłoszeniu przemówień inauguracyjnych
przez prezydentów odczytano w izbie deputowa
nych i senacie orędzie nowego prezydenta repu
bliki Lebruna. W orędziu swojem prezydent Lebrun potępił zamach na prezydenta Doumera, po
czem podkreślił spokój i godność Zgromadzenia
Narodowego, które odbyło się w celu dokonania
aktu konstytucyjnego. Prezydent zapewnia dalej,
że specjalną uwagę poświęci żywotnym interesom
ojczyzny, specjalnie w okresie niezwykłego kry
zysu gospodarczego, który ogarnął cały świat i
ogarnia już Francję. Konferencjom międzynaro
dowym przypisuje Francja bardzo wielkie zna
czenie gospodarcze i pokojowe. Jako entuzjasty
czny członek Ligi Narodów, Francja bierze udział
w tych konferencjach w nadziei, że doprowadzą
do celu. Ofiary, jakie poniosła Francja od czasu
wojny światowej, dowodzą jej bezinteresowności
i solidarności z inmemi narodami. Francja musi
■uprawiać politykę wzajemnej pomocy i podpory.
W wysiłkach tych musi pamiętać o sweui bezpie
czeństwie, niezawisłości i stabilizacji, jako o naj
ważniejszych czynnikach pokoju powszechnego.
Francja musi się starać, aby uszanowane zostały
traktaty i przyrzeczenia, co jest zasadniczą pod
stawą zaufania i kredytu w stosunkach między
narodami i wogóle między ludźmi, oraz podsta
wą dobrobytu, do którego cały świat dąży. Tylko
w len sposób można będzie doprowadzić do oży
wienia gospodarczego świata. Orędzie przyjęła ca
ła izba, z wyjątkiem komunistów, entuzjastycznemi oklaskami.
Po odczytaniu orędzia prezydenta republiki premjer Herriot w izbie, a minister sprawiedliwości
Remioult w Senacie odczytali deklarację nowego
rządu francuskiego. Ekspose rządowe, utrzymane
w formie bardzo Zręcznej i wysłuchane przez par
lament z wielkiem zainteresowaniem, wskazuje

na niezwykle poważną sytuację gospodarczą. —
W dziedzinie polityki wewnętrznej zapowiada
rząd pomoc dla bezrobotnych i wypłatę zasiłków
także po upływie okresu 180 dni, rozbudowę szkol
nictwa bezpłatnego i amnestję dla przestępców
politycznych. W dziedzinie polityki zagranicznej
będzie rząd dążył do organizacji pokoju europej
skiego i światowego. Uczyni wszystko, co będzie
w jego mocy, aby się przyczynić do odprężenia
politycznego, rozbrojenia moralnego i doprowa
dzić do ententy gospodarczej. Co sdę tyczy od
szkodowań wojennych, rząd stoi na stanowisku,
że Francja nie może odstąpić od swych praw,
chronionych traktatami.
Prawa muszą być uszanowane, jeśli świat nie
ma się dostać pod przemoc siły. Zasada ta nie jest
podyktowana interesami egoistycznemi Francji,
lecz interesami ogólno-światowemi. Zresztą Frań
cja skłonna jest do rozważenia każdego planu i
każdej inicjatywy, zmierzających do stabilizacji
i pojednania. Zgodnie ze statutem Ligi Narodów,
który jest podstawą całej przyszłości i w duchu
paktu Kełloga szuka Francja bezpieczeństwa niietylko dla siebie, lecz dla wszystkich narodów,
•gdyż stoi na 'stanowisku rówtnego prawa dla
wszystkich. Francja skłonna jest do lojalnego po
rozumienia się, umożliwiającego obniżenie cięża
rów wojskowych i stopniowe, równoczesne i ści
śle kontrolowane rozbrojenie, jednak pod warun
kiem, że nie zostanie narażone na szwank jej
własne bezpieczeństwo. Świat nie jest w porząd
ku. Sitna wola może przynajmniej usunąć obawy
moralne i w ten sposób złagodzić kryzys gospo
darczy. Do takiego dzieła jest Francja zawsze go
towa. Wreszcie domaga sdę rząd od parlamentu
zaufania.
Po deklaracji rządowej przystąpiła Izba do dys
kusji.
ZE ZW OLENNIKA PRZECIWNIK PROHIBICJI
Nowy Jork, 7 czerwca. Wielkie wrażenie w ca
łej Ameryce wywołało oświadczenie Rockefellera
(juniora), w którem ten dotąd gorliwy zwolennik
prohibicji wypowiedział się za zniesieniem usta
wy prohiibicyjnej. W oświadczeniu swem Rocke
feller wypowiada się za zniesieniem prohibicji lub
pozostawieniem tej sprawy do rozstrzygnięcia we
własnym zakresie poszczególnym stanom.
NOW E PODATKI W AMERYCE WCHODZĄ
W ŻYCIE
Nowy Jork, 7 czerwca. Prezydent Hoover pod
pisał uchwaloną przez obie izby parlamentu amerykańskiego nową ustaiwę podatkową, która z
dniem dzisiejszym weszła w życie.
SPRZECZNE WIADOMOŚCI Z CHIIJE
Nowy Jork, 7 czerwca. — Z Chile nadchodzą
sprzeczne wiadomości o sytuacji wewnątrz kraju.
Podczas gdy wedle pogłosek w Chile południowem wybuchła kontrrewolucja, która stale pocią
ga za sobą coraz większe odłamy ludności, — a
wszelkie wiadomości o jfej wybuchu i rozmiarach
tłumione są przez cenzurę, wiadomości pochodzą
ce ze źródeł wiarygodniejszych twierdzą, iż w ca
łym kraju panuje jak największy porządek i spo
kój.
Nowy Jork, 7 czerwca. Donoszą z Santiago, że
rząd chilijski zarządził zamknięcie wszystkich
banków na przeciąg trzech dni.
STRAJK 6 TYSIĘCY GÓRNIKÓW
W NOWEJ ZELANDJI
Londyn, 7 czerwca. W Nowej Zelandji prokla
mowany został generalny strajk górników wę
glowych. Strajk obejmuje 160 kopalń węgla o ogólnej liczbie 6 tysięcy górników.

l krają l ze Świata

SPRAWY
„INŻYNIERA"
ZIENKIEW ICZA
PO KRADZIEŻY „BIAŁYCH KRUKÓW". Ro
muald Zienkiewicz, aresztowany przed kilkoma
miesiącami za kradzież bezcennych dokumentów
historycznych oraz tzw. „białych kruków", znowu
się staje głośny. Mianowicie w toku dochodzenia
władze policyjne stwierdziły, że sędziiwy bibljofdi, tytułujący się inżynierem, posługiwał się m.
skardze nieparlamenłarnenu słowami, napadając
na urząd śledczy. Wobec takiej formy, skarga od
niosła wręcz odwrotny od zamierzonego skutek.
Prokurator dopatrzył się w skardze cech prze
stępstwa i petentowi wytoczył sprawę o obrazę
władzy. Ostatnio władze sądowe zgodziły się wy
puścić aresztowanego na wolność za kaucją ty
siąca złotych. Żądaną sumę złożyła jego siostra,
jednakże Zienkiewicz oświadczył, że niczyjej ła
ski nawet rodzonej siostry nie potrzebuje i woli
siedzieć w więzieniu, n:iż korzystać z cudzej grze
czności. Żądaniu jego stało się zadość, kaucja
zastała zwrócona, a „pan inżynier" siedzi, cze
kając na rozprawę.
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KRONIKA
TUR
WYCIECZKA TUR NA W YSTAW Ę
TURYSTYCZNĄ „LATO“
W niedzielę 12 bm. o godjz. II przedpołudniem
uirz^dza TUR wycieczkę na wystawę turystyczną
„Lato“ w gmachu wystawowym przy ul. Rajskiej
L. 12. Wystawa posiada charakter imprezy przedsezonoweij mającej pierwszorzędne znaczenie dla
turystyki. Zbiórka o godz. 10‘45 przedpołudniem
przed Domem Robotniczym przy ul. Dunajew
skiego 5.
— OOO —
PRZECIW PRZECIĄGANIU W Y P Ł A T ZASIŁ
KÓW DLA BEZROBOTNYCH W KRAKOW
SKIEJ KASIE CHORYCH. W nrze z 7 lutego br.
poinformowaliśmy opinję publiczną o stosun
kach, jakie wtedy panowały w krakowskiej Ka
sie chorych przy wypłacie zasiłku bezrobotnym
pracownikom umysłowym. Ta informacja nie
pozostała bez skutku, gdyż Kasa chorych od tego
czasu zmieniła system wypłaty, rozkładając ją na
kilka dni, wskutek czego największe dotychcza
sowe zło (tj. niemożliwy natłok) zostało usunię
te. Ale usunąwszy jedną bolączkę, Kasa chorych,
jak gdyby na ironję, stworzyła świeżą, która w
swoich następstwach jest dla bezrobotnych pra
cowników umysłowych znacznie dotkliwszą, niż
poprzednia. Kasa chorych zamiast uskutecznić
wypłatę zasiłku bezrobocia najdalej w ciągu 2—3
dni po pierwszym każdego miesiąca, rozkłada wy
płatę na tygodnie, przeciągając wypłatę narwet do
połowy miesiąca, a nawet są wśród pobierających
zasiłki i tacy, którzy jeszcze później otrzymują
zasiłek. Na interpelację ze strony zainteresowa
nych w zakładzie ubezpieczeń pracowników umy
słowych we Lwowie nadeszła odpowiedź, że pie
niądze na wypłatę są do dyspozycji Kasy cho
rych już pierwszego a nawet i wcześniej. A więc
dlaczego Kasa chorych, mając pieniądze na czas,
przeciąga okres wypłaty o 2 a może i 3 tygodnie?
Czy niema lam zastanowienia się nad tem, z cze
go ci biedni bezrobotni mają żyć przez ten czas?
Należy wreszcie z tem oswoić się, że bezrobotni
pracownicy umysłowi mają prawo domagać się
pupktualnej wypłaty należnego im zasiłku, gdyż
zasiłek ten nie jest żadną Jaską ani jałmużną, tyl
ko częściowym zwrotem wkładek, które każdy
bezrobotny przez długie łata wstecz, zanim został
bezrobotny, punktualnie wpłacał. Trzeba raz po
łożyć koniec nadużywaniu cierpliwości bezrobot
nych pracowników umysłowych i pomyśleć jak
najprędzej o zmianie obecnego systemu wypłaty.
B. D.
REKTOREM AKADEMJI SZTUK PIĘKNYCH
W KRAKOWIE na rok akademicki 1932/33 został
wybrany prof. Józef Mehoffer, prorektorem został
dotychczasowy rektor prof. Fryderyk Pautsch.
LEON KRUCZKOWSKI

Kordjan i cham
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— To ptaszek nielada, m o n d o c t e u r ! —
rzekł krótko. — Mam ja tu piękny o nim raport
poufny od pana prezesa wojewódzkiej komisji ka
liskiej... Sam rzecz przedstawię jego cesarzewiczowskiej mości!
— Ah, c’e s t t o u t — a — f a i t a u t r e
c h o s e!... Nie wiedziałem o tem! — mruknął
chirurg rozkładając ręce.
W tej chwili ruch się uczynił od drzwi, stuk
licznych kroków i brzęczenie ostróg.
W ielki książę jawił się, jak zwykle, w towa
rzystwie świty generałów i adjutantów.
Generał Rautensztrauch podszedł ku niemu
i w' służbistej postawie raportował coś długo po
francusku.
Poczem wielki książę ostrym, impetycznym kro
kiem ruszył ku ustawionym w rzędy rekrutom.
Najdłużej bawił przy tych, co wybrani byli do
grenadjerów gwardji; tego i owego uszczypnął
w twarz, co było dowodem szczególniejszego ukon
tentowania, przy innych rzucał krótkie uwagi,
które jeden z towarzyszących mu adjutantów
skwapliwie zapisywał w karneciku.
Kazimierz stał między tymi, których przezna
czono do piechoty linjowej. Tu nieco obojętniej
przechodził wielki książę wzdłuż szeregu
Na
Widok Kazimierza skrzywił się z wyraźną nie-

PRZED OTWARCIEM WSPANIAŁEJ W Y 
STAW Y WYCZÓŁKOWSKIEGO. Kraków znowu
zdobywa się na ogromny, niezwykle ważny w
dziejach kultury naszego miasta, wysiłek, który
odbije się głośnem echem w całej Polsce. Oto, jak
już pokrótce donieśliśmy, w nadchodzącą niedzie
lę Tow. przyj- sztuk pięknych otwiera w swym
Pałacu Sztuki ogromną wystawę Leona Wyczół
kowskiego w 80 rocznicę jego urodzin. Wystawio
ne będą dzieła tylko z prywatnych zbiorów, nie
jednokrotnie zupełnie nieznane szerszemu ogóło
wi. Dzieła te zajmą wszystkie sale, a złożą się
na nie obrazy olejne, akwarele, pastele, rysunki,
grafika mistrza. Między ininemi świetnie będzie
reprezentowany portret (takie np. kapitalne jak
znakomitych profesorów Olszewskiego, Estrei
chera, Sokołowskiego, Rudigera), dalej cały cykl
Krakowa, cykl Zakopanego, kwiaty w różnych ich
odmianach itp. Całość wyglądać będzie istotnie
imponująco i da doskonały przegląd tej fenome
nalnej twórczości. Specjalna komisja już od kilku
idni pracuje intensywnie nad rozsegregowaniem
wielkiego materjałtu i jak najlepszem rozmieszczę
niem go w salonach.
Będzie to istotnie wystawa, jaka trafia się raz
na kilkadziesiąt lat i powinna ściągnąć teraz, w
okresie przejazdów, wszystkich, interesujących się
sztuką. Już dziś, po prowizorycznem rozmieszcze
niu dzieł, przekonać się można o wartości tej im
ponującej ekspozycji, jakiej podjęło się nasze
Tow. przyj, sztuk pięknych i doprowadziło ją
szczęśliwie do skutku. Kraków będzie miał atrak
cję na miarę europejską, która znowu zwróci na
niego uwagę. W diniu otwarcia wystawy wyjdzie
katalog ilustrowany. Pomimo znacznych kosztów
urządzenia tej wystawy właściciele akcyj nie bę
dą nic do nich dopłacali. Dyrekcja zwraca jednak
uwagę, że do korzystania z tych akćyj uprawnie
ni są tylko ci, na których wystawiona jest akcja
i ich najbliższa rodzina. Przekazywanie akcyj ob
cym osobom jest niedozwolone.
Niedzielne otwarcie wystawy będzie ważnym
wypadkiem i zgromadzi cały kulturalny Kraków,
który może być słusznie dumny z takiej ekspozy
cji, Wiadomość o otwarciu wystawy poruszyła
szerokie rzesze i już dziś budzi prawdziwą sen
sację.
W Y W Ó Z POPIOŁU, ŚMIECI I ODPADKÓW
DOMOWYCH. Rozporządzeniem magistratu został
unormowany wywóz popiołu, śmieci i odpadków
domowych w mieście Krakowie. Rozporządzenie
to ustała dwie zasady wywozu, a mianowicie obowiązek utrzymywania przepisanych skrzynek
we wszystkich realnościach miasta Krakowa oraz
wyłączne uprawnienie gminy do wywożenia po
piołu i śmieci przez zakład czyszczenia miasta.
Według przepisów tego rozporządzenia akcja sy
stematycznego wywozu popiołu i śmieci przez za
kład czyszczenia miasta obejmuje obecnie cały ob
szar miasta Krakowa z pewnemi drobnemi wy
jątkami w rozporządzeniu tem wyszczególnionemi. Niestosujący się do przepisów tego rozporząj chęcią i zmarszczył brwi szczeciniaste, srodze w yszczotkowane; snać jednak był już powiadomiony
zawczasu co do osoby tego, tak wyjątkowo niepokaźnego rekruta, bo machnął ręką niedbale
i tylko:
— A co, umiesz pisać? — spytał chrapliwym
głosem; wraz, nie czekając odpowiedzi, poszedł
dalej.
W ten sposób żołnierska przyszłość Kazimierza
przesądzona została z woli najwyższej — osta
tecznie i nieodwołalnie.
Wyznaczony został do pułku 2-go piechoty linjowej. Jeszcze przez dwa dni wąchał smrody
w gromadzie rekruckiej, w kazamatach na Placu
Saskim, poczem odstawiony został wraz z kilku
innymi do Końskich, miasteczka, w którem ten
pułk stał garnizonem. W ślad za nim poszło ta
kie pismo poufne do dowódcy pułku:
„Z r o z k a z u
Jego C e s a r z e w i c z o w s k i e j M o ś ć i... o d s y ł a s i ę K a 
z i m i e r z a D e c z y ń s k i e g o na ż o ł 
n i e r z a do p u ł k u d o w ó d z t w a P a n a
P u ł k o w n i k a z poleceniem, abyś
m i a ł p i l n e b a c z e n i e na tegoż,
gdyż znany jest W y ż s z e j
W ł a 
d z y z b u r z l i w e g o u m y s ł u..,“
Podpisany był generał piechoty Potocki.
Zaklął nad tem pismem dowódca, pułkownik
Słupecki, pomyślał krótko i przydzielił tak reko
mendowanego rekruta do kompanji fizyljerów ka
pitana Sakowskiego.

dzenia będą karani w drodze administracyjnej,
niezależnie od stosowania w pewnych przypad
kach środków przymusowych.
ZNO W U PORZUCONE DZIECI. Patrolujący na
ul. Koletek przodownik policji znalazł pod Żłób
kiem miejskim dziecko płci męskiej około 8 mie
sięcy liczące. Dziecko oddano do żłóbka. — Na uł.
Mazowieckiej p. Gonerko spotkał błąkającą się
dziewczynkę lat około 3, którą tymczasem się za
opiekował.
SPADŁA Z OKNA SZYBA. Na przechodzącą
podczas ulewy ulicą Madailińskiego Wiktarję Cze
kaj przy ul. Różanej 19 spadła z okna domu pod
L. 4 szyba. Skaleczyła ona Gzekajównę w nogę.
POSZUKIW ANIE — ODSZUKANIE. Areszto
wano Wacława Żakowskiego (lat 12), jako poszu
kiwanego za włamanie kasowe w Białej, oraz
Greckiego Stanisława (lat 20) jako poszukiwane
go za kradzież.

TEATRY I K O NC ER TY
Z TEATRU MIEJSKIEGO IM. J. SŁOWACKIEGO.
Jeszcze tylko kilka dni przed rozpoczęciem sezonu o•perowetgo grany będzie stale już po cenach zniżonych
ulubiony wodewil K. Krumłowskiego .Królowa Przed
m ie ś c ia w ; barwnej i urozmaiconej przeróbce, która
każdemu wyczuwającemu sentyment Starego Krakowa
żywto przemawia do serca. Poszczególne sceny charak
terystyczne jak np. korowód Lajkonika, tańce* a nawet
dekoracje, wywołują stale huczne brawa. W szczegól
ności wyimaginowane rozwiązanie kwestji wikarówki
przy kościele Mariackim przyjmowane jest zawsze we
sołym oklaskiem. Dziś .Królowa Przedmieścia" idzie
poraź piąty i grana będzie też jutro, poczem do niedzie
li wlączeie.
„CARM EN" BIZETA, SIBDMNASTA PREMJERA OPER Y KRAKOWSKIEJ. W e czwartek 16 bm. wchodzi
na repertuaT opery krakowskiej jako jej siecfarmasta
premjera arcydzieło Bizeta „Carmen", przygotowana
muzycznie przez dyr. Bolesława Walłek-Walewskiego
i reżysersko przez p. Stefana Romanowskiego.
BEN-ALI W BAGATBLL Dziś w,e środę wystąpi po
raz drugi i ostatni sławny eksperymentator : jasnowidz
Ben-Ali. Współdziała medium młodziutka Tamara. Po
czątek o godzinie 8 wieczorem. Bilety sprzedaje kasa
teatru Bagateli.

O D C Z Y T Y I Z E B R A N IA
KRAKOWSKIE
T O W A R ZY S T W O
INTERNISTÓW
POLSKICH* odbędzie we czwartek 9 bm. o godzinie 7
wieczorem zwyczajne .posiedzenie naukowe w sal: wy
kładowej II kliniki chorób wewnętrznych Uniwersytetu
Jagiellońskiego z następującym porządkiem dziennym:
z I kliniki chorób wewnętrznych (dyr. ptrof. Dr. Tempka)
oraz z II kliniki chorób wewnętrznych (dyr. prof. Dr.
Latkowlski).
KRAKOWSKIE KOLO ZW IĄZKU BIBLIOTEKARZY
POLSKICH. W piątek 10 bm. o godzinie 6 wieczorem
odbędzie się w. czytelni rękopisów Biblioteki Jagielloń
skiej zwyczajne zebranie Koła, na którem Dr. K. Do
browolski przedstawi referat pod tytułem „Z zagadnień
polityki bibliotecznej".

ROZPOWSZECHNIAJCIE
.NAPRZÓD"!
— Ten mu pieprzu w nos natrze! — rzekł do
adjutanta i kopję pisma polecił przesłać wraz
z delikwentem do kompanji.
Kapitan Sakowski miał w pułku sławę naj
ostrzejszego z pośród oficerów, brutala i gwałtownika. Kompanja jego stała w miasteczku Gawarczewie. Szedł tam Kazimierz, jak w paszczę
wilka, przygotowany na najgorsze, jako, że kon
wojujący go podoficer nie omieszkał po drodze
wzmiankować o przykrych właściwościach cha
rakteru i usposobienia pana kapitana.
Jakoż, gdy zameldowali się w kancełarji do
wódcy kompanji, ujrzał Kazimierz za stołem po
stać, tak szczelnie opiętą w kapitański mundur,
iż — zdawało się — nic ludzkiego mieścić się
w niej nie mogło; tudzież głowę potężną tej po
staci, iście marsową, a tak srodze wyniesioną po
nad wysoki brzeg amarantowego kołnierza, jakgdyby miała za chwilę sypnąć piorunami.
Kapitan Sakowski wziął pismo z rąk podofi
cera, złamał pieczęcie i pomknął okiem po papie
rze. Nagle zerwał się, purpurowy na twarzy, na
brzmiały mnóstwem fioletowych żył na skro
niach ------Do stu djabłów! — ryknął, skoczywszy ku
Kazimierzowi. — Cóż to ja wisielcami mam do
wodzić, że mi tu zawsze tylko łotrów i burzycieli
nasyłają pod komendę!... Cóż ty znów, kanaljo,
przeciw wielkiemu księciu chciałeś zrobić?
(Ciąg dalszy nastąpi).
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BEZROBOCIE W PEŁNI LATA
W komisarycznymi magistracie w Tarnowie za
panował błogi spokój. Mitnął maj, przyszedł czer
wiec, miesiące, w których robotnicy mieli nadzie
ję, że będą pracować, że po ciężkiej zimie, którą
spędzili w głodzie i chłodzie wraz z swojemd ro
dzinami, nastąpi jakaś poprawa ich bytu, lecz tu
zawiodła ich w zupełności sanacyjna radosna
[twórczość. Nadzieja tyich najbiedniejszych po
trzebujących pomocy, przeszła bez echa u dygni
tarzy sanacyjnych w magistracie, a wszelkie pró
by ze strony bezrobotnych ostrzejszego upomi
nania się o pracę łub zapomogę, zostały powita
ne gumowemi pałkami policjantów.
I teraz dla pogłaskania tej szarej masy, żeby
się nie buntowała, sławmy p. asesor Okoń udzie
la jak na lekarstwo zgłaszającym się do niego
tak kobietom jak i mężczyznom po jednym dniu
pracy, a jak ktoś z tych ma u niego szczególną
protekcję, dostanie nawet aż dwa dni roboty, zaś
ma jak długi okres, czasu ma wystarczyć zarobek
z tego jednego dnia (kobieta zł. 2, mężczyzna zł.
2‘80), tego nawet sam p. Okoń nie wie. Brak pra
cy, nędzę w krajoi, tłumaczą panowie ci brakiem
pieniędzy, waerzemy i w to, ale dlaczego akurat
len brak pieniędzy ma tak okropnie odczuwać
robotnik, czy sądzą, że bezrobotni nie tylko w Tar
nowie, ale w całej Polsce przyznają im rację
wtenczas, kiedy te pieniądze są na inne cele (ostatnio przyjmowanie włoskich faszystów, wy
jazdy na kosztowne urlopy i szereg tym podob
nych) nie mające nic wspólnego z troską o los
ludności, ani też nie łagodzące nędzy robotniczej?
O nie! robotnik jest na tyle uświadomiony, że
widzi i czuje swoją krzywdę i wie kto mu ją
wyrządza. -1- Nadejdzie jednak powrót prawa,
a wówczas ta niszczycielsko - radosna twórczość
z pod znaku sanacji stanie przed sądem tych
■przez siebie gnębionych.
Należy napiętnować z całą bezwzględnością sa
nacyjną gospodarkę prowadzącą do ruiny, wy
kazującą się wprost zastraszaj ącem bezrobociem
i to w pełni lata, stałem obniżaniem płac urzę
dniczych. Wołamy wielkim głosem w stronę bał
wochwalców centralnej figury: ustąpcie póki czas,
póki jeszcze jest coś do uratowania!
N.
r -O O O —
Ustroń, 6 czerwca.
GOSPODARKA KOMISARSKA W KASIE
CHORYCH W BIELSKU
Komisarskie rządy w Kasie chorych w Bielsku
nakładają haracz na członków byłej powiatowej
Kasy ehorych w Cieszynie, którą wbrew woli
członków tej Kasy przyłączono do Kasy chorych
w Bielsku. Haracz ten w formie opłat na nowe
legitymacje, widocznie jest potrzebny na sutą
pensję dla p. Pikusa. Okólnikiem z dnia 26 kwie
tnia 1932 r. wysłanym do pracodawców, zamie
szkałych na terenie powiatu cieszyńskiego, naka

zuje się, ażeby zawiadomili swych pracowników,
że na skutek połączenia b. powiatowej Kasy cho
rych w Cieszynie do Kasy chorych w Bielsku
legitymacje wydane przez b. powiatową Kasę sta
ły się nieważne, a w miejsce tychże wydaje Kasa
chor. w Bielsku, oddział w Cieszynie, norwe legi
tymacje po cenie 40 groszy za sztukę, w które to
legitymacje ubezpieczeni powinni się zaopatrzyć.
Więc dlatego, że upodobało się sanatorom
wbrew woli członków Kasy w Cieszynie przyłą
czyć ją do Bielska, to dlatego ubezpieczeni jasz
cze mają płacić za nowe legitymacje, bo potrzeba
pieniędzy na pensje dla komisarza i różnych pu
pilków z BB, których p. Fikus w Kasie umiesz
cza.
Więc jeżeli połączono Kasy bez zgody człon
ków, bo nikł się o to ich nie pytał, to legityma
cje winny być wymienione bezpłatnie, bo człon
kowie już raz za legitymacje zapłacili. Jest to
bezprawny haracz nałożony na członków Kasy
chorych. Świadczenia Kasy chorych w Ustroniu
komisarz ograniczył. Gdy był samorząd w Kasie
chorych w Cieszynie, to członkowie korzystali z
dentystyki, a teraz traktuje się ubezpieczonych w
Ustroniu jak jakąś drugą, upośledzoną klasę i
odebrało się im możność korzystania z dentysty
ki. Chorych zaś „leczy" się groszowemi proszkami,
bo tam, gdzie trzeba nieść pomoc skuteczną cho
rym, to robi się „oszczędności".

REPEPTIiAI!
'TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO
Środa: „Królowa Przedmieścia" (ceny zniżone).
Czwartek: „Królowa Przedmieścia" (ceny zniżo
ne).
Piątek: „Królowa Przedmieścia" (ceny zniżone).
KINOTEATRY
Adria: „Za Oceanem".
Apollo: „Narzeczona z lołerji".
Dom żołnierza: „Chora z urojenia".
Promień: „Ulubienica maharadży".
Słońce: „Miłość kozaka".
Sztuka: „Podpory sportu".
Świt: „Jeźdźcy Północnej Kanady".
Uciecha: „Dr. Jekyll i mr. Hyde".
Wanda: „Legjon ulicy".

I SALI SADOWEJ
ECHA NAPADU RABUNKOWEGO
W „ZIARNIE"
Wczoraj przed sądem przysięgłych w Krakowie
stanął Wiesław Sobkiewicz, liczący 18 lat rodem
z Warszawy, oskarżony o napad rabunkowy na
inkasenta fabryki „Ziarno" w Krakowie dnia 21
marca br. Wedle aktu oskarżenia dnia tego wró
cił inkaseinit „Ziarna" Piotr Bławat około godz.
11 do fabryki, mając przy sobie zainkasowaną
kwotę 250 zł. Nie zdejmując jeszcze torby z ra
mienia, zaprowadził Bławat konia do stajni, gdzie
zastał już oskarżonego Sobkiewacza. Po przywi
taniu się z nim przystąpił Bławat pod wodo
ciąg, by się napić wody. W tej chwili ugodził go
osk. Sobtkiewiez łopatą w głowę i usiłował oszo
łomionemu tym napadem Bławatowi wydrzeć tor
bę z pieniędzmi. Spłoszony krzykiem Bławata oskarżomy zbiegł drogą, którą już uprzednio sobie,
do ucieczki przygotował.
Na celowość działania oskarżonego wskazują
przygotowania jakie sobie już z góry poczynił
celem zabezpieczenia ucieczki po dokonaniu czy
nu, poprzecinał bowiem drut kolczasty na par
kanie fabryki. Oskarżony do czynu się przyznał,
a jako motyw działania podał chęć uzyskania
pieniędzy na powrót do domu do Warszawy.
Na rozprawie przedstawił Sohkiewicz ciekawe
szczegóły swego życia, z których wynika, że jest
on synem inżyniera, przebywającego od wybuchu
wojny w Rosji, Ojciec jego miał polec na wojnie
jako oficer rosyjski, poczem osik. przebywał jesz
cze pewien czas w Charkowie, skąd dopiero za
staraniem polskiego konsulatu wrócił do Polski
jako repatrjant. Początkowo uczył się, lecz po
tem nędza zepchnęła go coraz niżej. Po przesłu
chaniu świadków i przemówieniach prokuratora
oraz obrońcy na podstawie werdytiku sędziów
przysięgłych trybunał skazał Sohkiewioza na 1
rok więzienia.
Trybunałowi przewodniczył so. Pilarski, weto
wali so. Buratowski i so. Czerny.

ZtttazM i zgromadzeni*

RADJu KRAKOWSKIE
Śinoidia 8 czerwca
11.58’: Sygnał czasu, hejnał. 12.10: Gramofon. 12.30:
PAT. 12.40: Komiuinikat meteorologiczny. 12.45: Gra
mofon. 15.00: Komunikat gospodarczy. 15.10: Gramofon.
15.30: Komunilkat harcerski. 15.40: Program dlla dzieci
młodszych. 16.05: Gramofon. 16.40: Odczyt: „O zawo
dzie rolniczym" — wygłosi inż. Stanisław Broniewski.
17.00: Miuzyka lekka. 18.00: Odczyt z W ilna: .Pokój
w. Tylży w roku 1807“ — wygłosi prof. Marian Zdzi-echowski. 1820: Muzyka taneczna. 19.15: Rozmaitości',
komunikaty. 19.35: Dziennik radijowy. 19.46: Skrzynka
pocztowa — inż. Stanisław Broniewski. 2000: Stare
piosenki Warsizawy. 20.35: Kwadrans literacki. 20.50:
Koncert solistów z W arszawy. 2160: Dodatek do dzien
nika radjoweigo. 22.00: Gramofon. 22.40: Wiadomości
sportowe. 22.50: Muzyka taneczna.

—
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KONFERENCJA ZARZĄDÓW ZW IĄZK Ó W
ZAW ODOW YCH I OKR PPS KRAKÓW-MIASTO odbędzie się we czwartek 9 bm. o godzinie
6‘30 wieczór w sali Domu Robotniczego, ul. Du
najewskiego 5.
ZW IĄ ZE K ZA W O D O W Y TRANSPORTOW
CÓW RP ODDZIAŁ KRAKÓW zawiadamia swych
członków, że w niedzielę 12 b. m. o godzinie 10
rano odbędzie się zgromadzenie w Domu Robot
niczym przy ul. Dunajewskiego 5 z następującym
porządkiem dziennym: 1) sprawy zawodowe, 2) i
ferat generalnego sekr. tow. Rongenea z Warsza
wy, 3) wnioski i interpelacje. Z uwagi na waż
ność sprawy zarząd prosi wszystkich członków o
jaknajliczniejsze przybycie.

O djazdy pociągów z Krakowa.
(OD 22 MAJA 1932)
NA WSCHÓD DO:
P
P
P
O
O
M
O
M
O
M
P
P
O
O
M
M
M
P
O
M
O
O
O
O
O

Lwowa — Bukaresztu............................ 1.00
Krynicy — N. Zagórza............................ 3.20
Zakopanego i Rabki Zar...........................3.30
N iep o ło m ic ............................................ 4.30
Oświęcima przez Skawinę........................ 5.20
Wieliczki R y n k u .................................... 6.32
Wadowic
............................................ 7.15
Kocmyrzowa
........................................ 7.30
Lwowa — K r y n ic y ..................................7.50
Wieliczki R y n k u .................................... 8.28
Lwowa — Krynicy — Truskawca przez
Lwów (B u k areszt)................................ 8.45
Zakopanego — Rabki Zar..........................8.55
Chabówki
.......................
9.40
Zakopanego — N. Sącza przez Suchą . . 10.05
Wieliczki R y n k u ...................................10.20
Kocmyrzowa •.......................................10.25
Wieliczki R y n k u ...................................11.49
Lwowa — Bukaresztu........................... 12.10
Lwowa — Krynicy — N. Zagórza . . . 12.15
Wieliczki R y n k u ...................................12.55
Oświęcima przez S k a w in ę ................... 13.25
Wieliczki
...........................................13.40
K o c m y r z o w a .......................................13.55
N ie p o ło m ic ...........................................14.10
Tarnowa
.
...................................14.20

O
Wadowic ............................. 4. . 14.40
M
WieliczkiR y n k u ................................. 15.05
O
Chabówki ............................................ 15.10
O Przemyśla — Krynicy — N. Sącza — N.
Zagórza
.......................................
15.25
O Zakopanego — N. Sącza przez Suchą .
15.45
O T a r n o w a .......................................
16.30
O Wieliczki
...................................
16.40
O Kocmyrzowa
...............................
16.45
OO Zwardonia — Żywca — Suchy . .
17.55
M Wieliczki R y n k u ...........................
18.10
O N. Sącza przez Stróże — Tarnów . .
18.20
P Lwowa — Bukaresztu....................
19.03
O Zakopanego
. . . .......................
19.15
M Wieliczki Rynku
................
19.30
O Bochni
.......................................
19.35
O Wieliczki
...................................
19.50
20.00
M Kocmyrzowa
...............................
O Suchy
.......................................
20.15
.20.45
O Łukowa — Lublina —- Dębicy . .. .
M Wieliczki R y n k u ...........................
22.00
O Kocmyrzowa (na razie nie kursuje) .
22.40
M Wieliczki R y n k u ............................
23.25
23.45
O Lwowa — Krynicy — Stryja . . .
O Zakopanego
...............................
23.55
NA ZACHÓD DO:
2.12
P Zebrzydowic — Wiednia — Pilzna .
2.20
P W a r s z a w y ...................................

W y d aw ca: Em il Haecker. — Redaktor odpowiedzialny:

Marjan

Porczak.

—

Drukarnia

O
P
O
O
O
O
O
P
O
O
P
O
O
P
P
O
O
P
O
P
O
m

Zebrzydowic
. . . . . . . . . .
4^0
Katowic — Berlina — Poznania . . . 6.15
K a t o w i c ................................................6.55
Zebrzydowic
........................................ 7.15
Żywca przez Dziedzice............................ 9.15
W a r s z a w y ...........................................10.30
Katowic — Poznania — Gdyni— Helu. 11.05
Zebrzydowic — Wiednia — Pragi— Split 11.35
K a t o w i c .............................................. 12.50
Zebrzydowic
.......................................14.00
W a r s z a w y ...........................................14.50
K a t o w i c .............................................. 16.30
Żywca — Cieszyna — Bielska — Wisły . 17.20
Warszawy
....................... 17.52
Katowic — B e r lin a ............................... 18.10
C h rz a n o w a .......................................... 19.20
W a r s z a w y .......................................... 20.30
Zebrzydowic — Cieszyna — Wiednia —
Pragi
.
.......................................... 21.10
Katowic — Oświęcima...................
21.20
Gdyni — Poznania — Katowic . . . .
23.00
Warszawy przez Dęblin (Częstochowę)
Łódź Fabr............................................... 23.30
C zęstochow y ........................................ 23.59
Objaśnienie znaków:

P — pociąg pospieszny, O — osobowy, M — mo
torowy, m — mieszany.

Lu dow a w Krakowie pod zarz. Ignacego W iniarskiego.

