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Likwidatorzy
ZlifcwidotwaM ministerstw o rolbót publicz
nych : zlikwidowali roboity publicznie.

Likwidują zwiotoa ruch w fabrykach r ma ko
palniach. Redukują ruch towarowy na kole
jach, redukują pociągi osobowe. Nałożyli pnohitoicyijmy podatek na autobusy, — w rezultacie
zredukowali ruch autobusowy. Drogi1likwidują
się same, tbk> nikt o nie nie dba, a zuesiztą nie
są już więcej potrzebne.
Redukują nieustannie budżet: co rok o kilka
set uiilioinów. W coraz szylbszem, tettndie.

Powioli, systematyczmie. Ooraz rzad
sze, coraz 'mniejsze dawki. Uczą ascezy. Za
czynają tworzyć fiiOzofję giodiowamia. Natural
nie nie dla siebie. Dawanej obiecywali bułki z
szynką, teraz królestwo- nśebiieskie.
‘
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Likwidują poszczególne
sądy, zminieijisizają liczbę sędziów, coraz dłuż
sze są .terminy sądowe, coraz droższy i niedositępniejszy wymiiar sprawiedliwości. Stan ten
zniszczył pewność obrotu wewnątrz kraju.
Zlikwidował kredyt prywatny,

Zredukowali ubezpieczenie od1 bezrobocia,
zmiesi komitet dla walki z bezrobociem.
Przygotowali projekt redukcji świadczeń spo
‘ocznych, redukcji urlopówMitycznemu królowi Mśdiaiso&m, wszystko co
łotkiną}, zamieniało się w złoto.

Letnia stolica Polski
Dawniej nazywano tak Zakopane z tej racji, że
odbywał sdę tam w lecie zjazd, z całej Polski, nie
raz też odbywały sdę tam narady polityczne, któ
rych echo rozchodziło sdę po całym kraju, Dzdś
tytuł ten należałoby przenieść na Ciechocinek, po
nieważ tam rezyduje p. prezydent Rsspłśtej i tam
ostatnio odbyła się narada, której przypisują w iel
kie znaczenie. Mianowicie minister spraw w o j
skowych odwiedził bawiącego na kuracji w Cie
chocinku p. prezydenta RzpMtej i odbył z nam
konferencję.
O czem dwaj dygnitarze konferowali, natural
nie jest tajemnicą; jak we wszystkiem, go doty
czy p. ministra spraw wojskowych, pisma ska
zane są na dom ysły i przypuszczenia, wysnuwa
ne z toku aktualnych, za najważniejsze uznanych
spraw, a także z tego, że p. J. Piłsudski ostatnio
główne swe zainteresowanie skierował na po lity
kę zagraniczną. Stąd dla pism wniosek, że kon
ferencja w Ciechocinku dotyczyła polityki zagra
nicznej w ogólności a spraw gdańskich i paktu o
nieagresji z Rosją w szczególności.
Dziwna, ale u nas naturalna i za taką przyjęta
rzecz: podczas gdy kierownik naszej polityki za
granicznej p. Zaleski baw i zagranicą, w kraju za j
muje się nią ktoś, kto do w pływ ania na nią nie
m a żadnego tytułu prawnego. N aturałnem jest to
dii atego, ponieważ u nas takie i inne nadzwyczaj
ności są regułą wynikającą z naszych stosunków,
w których przed konstytucją zdejm uje się kape
lusz na to, aby jej zasłonić oczy na to, oo się
wbrew niej dzieje.
Bierzmy więc fakt, jaki on jest: w Ciecbooinkiu konferowano na temat polityki zagranicznej,
nad jednym jej — przypuszczalnie najw ażniej
szym — odcinkiem. Sprawy gdańskie, które od
pierwszej chw ili zaistnienia obecnego stosunku
prawnego wołneigo miasta wobec Polski i odw ro
tnie, nigdy nie schodziły — w sensie niepożąda
nym — z porządku dziennego na jw yższej tych
stosunków opieki: L ig i Narodów, w ostatnich cza
sach niewątpliwie zaostrzyły się. Jest to, obok
wielu innych przyczyn, w ynik „samopoczucia"
Gdańska na widok potężnego ruchu hitlerowskie
go w Niemczech i dziwnego składania się postę
powania L ig i Narodów i jej przedstawiciela: w y 
sokiego komisarza w Gdańsku. Faktem bowiem
jest, że zatargi m iędzy Polską a Gdańskiem
przed każdem z tych forów kończą się dla Polski
niepomyślnie. Gzy może dlatego, że Polska nie
ma racji? 0 tem dużo możnaby powiedzieć, ale
główna przyczyna leży w tem, że mocarstwa, któ

re ten stan rzeczy stworzyły, widocznie żałują, że
Polska otrzymała tam jakieś prawa i usiłują pra
w a te ograniczyć choćby w drodze tak nam z do
m owych stosunków znanych interpretacyj.
Gdańsk w e wszystkich swych poczynaniach, a
są one bez wyjątku antypolskie, zawsze liczy na
to, że znajdzie w Genewie protektorów a w Ber
linie będzie m iał kryte plecy. Polska natomiast
może liczyć tylko na swe prawo, o ile ktoś nie
wpadnie na nieszczęśliwy pomysł zaapelowania
do siły. W pierwszym wypadku rzecz staje się
chroniczną, gdyż Gdańsik nie przepuszcza ani je 
dnej okazji do żakwestjonowania choćby jednej
literki w traktacie, który — jak wszystkie trakta
ty — można czytać tak i inaczej, W drugim w y 
padku ustaje polityka, a w grę wchodzą nerwy,
rzecz w stosunkach międzynarodowych najmłebezpieczniejsza. Od dyplom acji jako instrumentu
w rękach ludzkich nie można, jak od żadnego
dzieła ludzkiego żądać wyrzeczenia się uczuć i
poryw ów ludzkich, ale można i należy domagać
się, aby instrumentem tym władali ludzie spo
kojni, zrównoważeni, przejęci odpowiedzialnością
przed swoim i i obcymi — o to właśnie idzie w tej
ciężkiej sprawie, aby nie dać porwać się jakiejś
żołnierskiej chętce zaimponowania czy nastrasze
nia, gdyż i żołnierze wiedzą, że k ij ma dwa końce.
O pakcie o nieagresji z B m ją i jego cieniu ru
muńskim pisaliśmy już wczoraj. Jest rzeczą zro
zumiałą, że w naszych czasach takiego zróżnicz
kowania się pojęć i ustrojów państwowych nie da
się robić politykę w guście Bismarcka, który m iał
równocześnie sojusz z Austr ją .przeciw Rosji i „re
asekurację" rosyjską przeciw zbytnim pretensjom
austrjockkn. W naszych czasach, szczególnie gdy
się jeslt państwem młodym i bez skonsolidowanych
stosunków wewnętrznych, nie można odsłonić
piersi i pleców — jedną część ciała trzeba zabez
pieczyć, aby drugą tem swobodniej można ope
rować. T e przenośnie należy rozumieć w tym sen
sie, że okazuje się u uasizych m iarodajnych czyn
ników dążenie do rozszerzenia traktatu ryskiego
i paktu Kelloga w jednym kierunku tj. wschod
nim, aby mieć wolniejsze ręce w drugim tj. za
chodnim. T ę politykę całe społeczeństwo niewąt
p liw ie aprobuje z tem zastrzeżeniem, żeby ta w ol
na ręka nie była uiźyta jako — powdedzmy — na
pastliwa, lecz w dalszym ciągu jako rzucająca
ziarno porozumienia, bodaj jakiegoś sąsiedzkiego
współżycia, jeżeli nie da się usunąć skutków w ie 
kowych niesnasek a także rasowych, narodowych
przeciwieństw.

Policja polityczna w Akademji sztuk pięknych
W związku z artykułem p. t. ,.Policja politycz
na w Akadem ii sztuk pięknych" w Nr. 136 z dnia
21 czerwca 1932 rektorat Akadem ji sztuk pięk
nych. w Krakow ie prosi na podstawie § 19 ustawy
prasowej o umieszczenie w najbliższym numerze
następującego sprostowania:
Nieprawdą jest, jakoby do gmachu Akadem ji
wkroczyła policja polityczna i skonfiskowała pra
ce Lewickiego, natomiast prawdą jest, że prace
jego jako nieodpowiadające powadze A kadem ji
usunął własnoręcznie sekretarz Akadem ji na po
lecenie rektora. Prokurator zażądał wydania prac
Lewickiego.
Rektor Frijd. Pautsch.
— 000 —
Zw iązek polskich artystów - plastyków w K ra 
kowie na posiedzeniu w dniu 20 czerwca, opiera
jąc się na prośbie delegacji m łodzieży Akadem ji
sztuk pięknych w Krakowie, jak również samo
rzutnie poczuwając się do obrony swobodnej
twórczości artystycznej wśród m łodych adeptów
sztuki, przyszłych swoich kolegów, jednogłośnie
uchwalił, że stosowanie w szkole akademickiej
metod i środków represyjnych nie leży w intere
sie sztuki i przynosi ujmę uczelni, z której w y 

szli prawie wszyscy członkowie Związku i której
dobro, rozwój i niezależność leży Zw iązkow i na
sercu. W obec powyższego Związek oczekuje ae
strony rektoratu kategorycznego protestu przeciw
wkroczeniu policji na wystawę szkolną w gma
chu Akadem ji sztuk pięknych i zaniechania na
przyszłość metod nie licujących z akademickim
charakterem uczelni.
Za W ydział:

Prezes: A. Szyszko-Bohusz.
Sekretarz: Józef Poehwalski.

Obniżki cen podręczników
szkolnych nie będzie
W związku z pogłoskami, jakie p o ja w iły się w
dniach ostatnich o m ającej nastąpić obniżce cert
podręczników szkolnych, donoszą z polskiego T o 
w arzystw a wydawniczego i ze związku księgarzy
polskich, że po obniżeniu cen w kwietniu br. o
10 do 20 procent, dalsza obniżka nie jest obecnie
przewidywana.
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choc niemo i czego
Podatki ibtózipdśredlflde wpłytwiagą skąpo, mio~
nopale dają ooralz mniejsze doldhody, pożycziki
zawiodły. A fiu są teirmStoowie płatności, choćby
pensje urzędnicze i emerytalne. Mówiło się,
itietralz jiulż ciszetj,, że zapasy1fcaisiawe wystarczą
na pokrycie deficytu — widocznie zorjeratiołwan© się,, że mim© liata lód nie talk szybko top*
nieije, czyli że nte można uiruchomić zapasów
ulokowanych np, w barakach państwowych. A
tu potrzeby są!
Jak Żle w finansach, to do — p. Stamzyńislkiiiego. Ten p. wicemtfnisfer — jak powszechnie
mówią — jest najinichliiwszym czynnikiem w
miniistenstwie slkiabbu i na jog© -głowie spiocz,y■wia ciężar wydobycia pieniędzy nawiat Stam
tąd, igdzie najbystrzejszy wzrok ich nie dojrz-y.
P. Starzyński wierzy jednak w — śrubę podat
kową i boi był selns jeigo adimionicji dlła urzędni
ków; Skarbowych w ŁJodizi i przygotowanej dla
talkichże urzędników w, innych ośrodkach.
Czego p. Starzyński od nich żąjda? Żąda,
aby nie dopuścili do zaległości w spłacie por
datków bezpośrednich. Nie na to Sejm uchwa
lił ustawę o ulgach w spłacie już istniejących
zaległości, aby powstawały nowe. Muszą więc
tak pięknie nazywani podatnicy płacić, (gdyż
W: przeciwnym rdziie — no, oo się stanie? Spo
tęgują się egzekucją licytacje, zamykanie przed
siębiiorstw prizez cofnięcie patentów’, itd.
Mówi p. wiceminister o podatkach bezpo
średnich z (tej prostej przyczyny, że na pośre
dnie ł wpływy moinopoilowe nd'ei ma wpływu, a
pozatem — szczególnie pierwsze — są muro
wane. Podatki pośrednie nie potrzebują być
przymusów,o ściągane,, gdyż płaci się je z góry
przy spożyciu każdego kęsa chleba, mięsa Itd.
Na wpływy miolnapołolwe i najeneirgibzniejśzy
egzekutor nie poradzi, gdyż niema ustawy,
która zmuszałaby dio palenia czy picia wódkffi,
nawet do spożywania soli jadalnej zamiast by
dlęcej albo żadhej. A przecież p. Starzyński
jako centralna „głowa biuidżetowa“ wie dobrze,
że te właśnie dochody: podatki pośredlnie i do
chody z monopolów tworzą sitos patcieinziowy
budżetu, podczas gdy podatki bezpośrednie są
właśnie fluktuacyjnemi doctaoldami, zależnemi
oid konjunktluiry, od przebiegu interesów itd.
;W takich jak obecnie czasach nakaz wydany
urzędom1skarbowym niedopuszczania do zale
głości, tj, bezwzględnego ściągania bieżących
podatków: ijest przedsięwzięciem zarówno nier
beżpiecznem jak i bezceloiwem. Niiebezpiccznem dlBatcgo, pontewiaż wielu płattaikówi, nie
mając możności zapłacenia podiaitków, wogóle
-zrezyguujie z prowadzenia handlu czy przedsię
biorstwa
skutek: zajęci u nich stracą pracę,
zwiększy się bezirobocie; bezedowem dlatego,
pomiew.aż — stara ta zasada — gdzie niema,
tato i cesarz traci swoje prawo. A gdzie dziś
jest warsztat pracy, -którego dochody starczy
łyby na opłatę 1000 i jednego podatku, nie mó
wiąc o konieczności ©pędzenia wydlaltków na
życie? Można już dziiś przewidzieć rezultat
tych dopingujących urzędników skarbowych
napomnień -p. wiceministra: egzekutorzy będą
mieli1 zwiększoną robotę, zawodowi licytanci
będą robili1na ruinie zalegających dobre interesa, skarb państwa z tego będzie najmniej
miał — poprostu ząirżnle kurę, znoszącą, jeśli
ule złote, to w. każdymi rade jiakii-eś jaja.

Czy sanacja może się pozbyć prawicy?
S N Y N A F O T E L A C H R E D A K C YJ N Y C H
Sądzimy, że gdy pod tym pozłacanym stołkiem,
Dwa fakty — same przez sdę w zestawieniu z
0 którym pisze „Gaz. W arsz." — złamie się noga
ponurą rzeczywistością u nas — błahe: niedawne
— nie panowie z „Przełom u" będą dysponowali
aresztowanie reżysera sceny lw ow skiej p. Schille
przemeblowaniem.
ra i nieco humorystyczna w alka p. Mackiewicza
*
*
*
w W iln ie z m łodzieżą ,.komuno®tycz,no‘ ‘ - kl er y kał ną, która mu się z rąk wym knęła i przefruinęła
Sanacja, dopóki egzystuje (ja k pisaliśm y nie
dio konkurencyjnego sklepiku („K u rjera W ile ń 
raz) chce korzystać z pozorów, że ma za sobą „n a j
skiego") posłużyły — w powiązaniu z artykułem
lepsze" okazy z różnych sfer zebrane. T o jej po
„Przełom u" — za pretekst do różnych fe-tastyczzw ala rozgłaszać, że chociaż nie m a większości
mych kom binacyj w prasie.
społeczeństwa aa sobą, ale ma w yborowe odła
Mają one niekiedy charakter zdum iewający.
m y „państwowo-nas trojone", które mogą się w za
W „Kurjerze Poznańskim " (endeckim ) potrak
jem ze sobą spierać, ale słuchają komendy.
towano te fakty w związku z odbytem w dniu 19
W Rzym ie papieskim w dobie zachwiania się
m aja plenainnem posiedzeniem Kom isji Centralnej
wierzeń chrześcijańskich wolno było pisać w du
klasowych zw iązków zawodowych, która pow zię
chu bardzo odbiegającym od pojęć chrześcijań
ła szereg ważnych uchwał i dyrektyw w sprawie
skich, ale pod warunkiem korzenia się przed pa
klęski kryzysu i zamachów na zdobycze społeczne
pieżem i pod form ałnem i zastrzeżeniami, że się
klasy robotniczej.
to pisze „salva fid e“ , czyli nie naruszając w ia ry —
Otóż — podług „Kurjera Poznańskiego" — to
A le to była igrasźka inteligencka.
zajęcie postawy wobec zm ory, dław iącej świat
Jak dalece np. nie brał na serjo wileńskich „re
robotniczy m iało być podciąganiem naszej p olity
form atorów" p. Mackiewicz dowiodło chyba do
ki pod w pływ em Zw iązków zawodowych, tale,
statecznie to, że ich początkowo przygarnął do
ażeby.... m ogła sdę znaleźć na rów nym poziomie...
redagowanego przez siebie obszarn iczego organu,
ze zwolennikam i skrajnej lew icy sanacyjnej.
A dziś, jakby zastrzegając się przeciwko zarzu
towi, że przesadza ich rewolucyjne 'znaczenie —
Albow iem dziś wprawdzie...
daje do zrozumienia, że nie bał się ich w „S ło
„p. wiceprem jer Zawadzki jest zdecydo
w ie", gdyż góruje nad nimi inteligencją, a boi się
w anym wyznawcą kapitalistycznych forem
ich w „Kur. W ileńskim ", gdyż tam oni m ają prze
gospodarczych. Jedynym celem jego polityki
wagę inteligencji.
jest uzyskanie pożyczki zagranicznej. Gdyby
W ażniejszem jest jednak, jak przedstawiciel
f a polityka nde w ydała rezultatu, a obóz rzą
obszarników (p. Sit. W ańkow icz) w temże „Sło
d o w y znalazł się w jeszcze trudnie jazem po
w ie" wyraża przekonanie, że pomiędzy ziemiańłożeniu, to wówczas ster polityki gospodar
stwem, a sanacją nie może przyjść do zerwania,
czej przejdzie w ręce osób, zbliżonych ideowo
że już obie strony połączone są ze sobą na śmierć
do „Przełom u", a wtedy P P S nie będzie już
1 życie.
m iała podstawy do zasadniczej opozycji."
Rozpisawszy się O' „zgubnem" działaniu socja
„Gazeta W arszaw ska" podchwytuje ten fanta
lizmu, oświadcza:
styczny, aż do absurdu pomysł, że masy robotni
„N a szczęście narody w ich zdrowej, a do
cze zabiegać chcą o skaptowanie sobie amator
tąd biernej części w raz z rządami zaczynają
skich publicystów z „Przełom u", rozpiętych po
zawracać z błędnej drogi, na którą socjali
m iędzy faszyzmem, a komunizmem — w p rzew i
styczne, a pięknie brzmiące hasła je po
dywaniu, że ci może staną się z piątego koła u
pchnęły. Zaczyna się reakcja, rządy starają
wozu sanacyjnego — kołean rozpędowem.
się ściągnąć cuigl® rozpętanej agitacji, a nie
I oto na tem tle taką snuje opowieść:
tylko faszyzm, ale i hitleryzm zwalczają trąd,
To, co A d olf Nowaczyński powiedział w
gdzie masy b yły zarażone.
sądzie o p. Marjanie Dąbrowskim, a m iano
U na®, gdzie socjalizm znalazł podłoże od
wicie, że nie potrzebuje on zmieniać przeko
powiednie do posiewu swego, konstatujemy
nań, bo ma zawsze równocześnie wszystkie,
nawrót mas ( ! ) ku bardziej realnym kierun
odnosi się w całej pełni do poglądów społecz
kom, co się przy wyborach ( ! ) uwidoczniło.
no-gospodarczych tych ludzi, którzy od sa
A dalej:
mego początku kierują polityką obozu rzą
„Rząd nasz, w zrozumieniu ważkości zna
dowego. Z tradycji młodości i upodobań m a
czenia większych warsztatów rolnych, oraz
ją oni — jak słusznie twierdzi „Przełom " —
w słusznej ocenie zabójczych dla ich egzy
„orjentację antyfcapitalistyczną".
stencji warunków poszedł po lin ji przez ro 
Jeśli, m im o tego, poszli na współpracę z
zum państwowy wskazanej, szukając sposobu
wyznaw cam i przeciwnej orjentacjii, to dlate
wydobycia wszelkich środków ratowniczych".
go, że tak kazała im ich „racja s.tanu“ , którą
Wkońou patetyozno-patrjotyczne wezwanie, by
jest jak najdłuższe utrzymanie w ładzy w
dopomagać rządowi.
swem ręku. Dopóki m ają choć trochę nadziei,
„Zm ierzch wielkich gospodarstw utożsa
że uda im się to przy pomocy kapitału kra
mionych z zagładą ziemiaństwa — byłby po
jow ego i zagranicznego, dopóty głos będzie
czątkiem upadku państwa. Obowiązkiem każ
miiiał p. Zawadzki i „sejm gospodarczy". G dy
dego obywatela - patrjoty jest dopomóc w y 
b y jednak ta polityka ostatecznie zawiodła,
siłkom rządu, skierowanym ku utrzymaniu
m ają przyjść cło głosu zwolennicy „planowej
siły ekonomicznej, potęgi moralnej i legalno
gospodarki" z je j wiszystkiemi konsekwencja
ści (o jaką legalność chodzi autorowi?), zaś
mi. W łaśnie w przew idyw aniu niepowodze
tępienia usiłowań tych, którym m iędzynaronia zabiegów pierwszych — drudzy ożyw ili
dóWka jest ojczyzną a socjalistyczny prze
obecnie sw oją działalność, czując, że ich
wrót celem".
chw ila jest już niedaleka.
Daliśm
y tu próbki rozumowań prasy bunżuaKrótko m ówiąc: sanacja siedzi na dwóch
zyjn ej, podsyconych dyskusją na temat „komu
stołkach, z których jeden jest w stylu ubie
nistów" i „radykałów " sanacyjnych.
głego stulecia, a drugi pochodzi z modnej fa 
N a ostatek, jeszcze raz zastrzegamy się stanow
b ryki stalinowskiej. W p raw dzie w yw ołu je to
czo, ażeby poważne obrady i Uchwały związków
rozmaite nieporozumienia, ale to rzecz dru
gorzędna. Grunt w tem, aby było ina co sdę Masowych zestawiano z jakiemuś igrzyskami z po
dwórka sanacyjnego.
przesiąść, gd y pod pozłacanym stołkiem kapita-łisitycznym załam ie się noga.
Zapomniano tu tylko o jednem: Podczas gdy
Lew iatan — może pretendować do reprezentowa
nia przemysłu, podozais gdy pp. Radziw iłłow ie
mogą się uważać za klejnoty obszarnicLwa, to, oo
się tyczy „lew icow ych reform atorów"' z BB czy
to m ających ambicje pisarskie, czy chociażby
różnych m niej lub więcej „stasdemkowianych"
W kołach finansowych m ówią, że w łonie m łBBS-ów — w iadom em jest, że nie m ają oni ze
nisterstwa skarbu rozważany jest projekt poży
tknięcia z szierokiemi masarni ludowemu N ie m a
czki wewnętrznej na ożywienie życia gospodar
ją żadnej powagi. W ielu przeciwnie budzi obrzy
czego. Opowiadają, że pożyczka taka musiałaby
dzenie.
nosić charakter, podobny do pożyczki Odrodzenia
z r. 1920. W ten sposób w stosunku do urzędników
m iałaby ona charakter poniekąd przymusowy. W
społeczeństwie trzeba byłoby stw orzyć dla niej
atmosferę przymusu moralnego.
O czywiście w danym momencie są to tylko po
ki G. B. Shaw‘a „Zbyt prawdziwe, aby było do
m ysły rozpatrywane w kołach decydujących.
bre". Konfiskata nastąpiła w niedzielę, a więc
Projekt takiej pożyczki musiałby być uchwa
lony przez parlament.
w -4 dni p o ukaząnj,u. się numeru.

Konfiskata „Wiadomości Literackich"
W ostatnim numerze „W iadom ości L iterackich"
została skonfiskowana recenzja teatralna A n to 
niego Słonim skiego z głośnej pacyfistycznej sztu
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„ICK“ w opałach
N A P O D S T A W IE § 19
Odnośnie do zamieszczonego w naszem piśmie
Z 25 z. m. sprawozdania z procesu „IKG“ przeciw
„Polonii" p. t. „Nowa kompromitacja Ilustr. K urjera Codziennego" otrzymaliśmy następujące
sprostowanie na podstawie § 19 ust. pras.:
Nieprawdą jest, jakoby w procesie moim prze
ciw Mikołajowi Wesołowskiemu, odpowiedzial
nemu redaktorowi ,Polonji“, zasądził sąd okrę
gowy tegoż jedynie za obrazę formalną, popełnio
ną w jednym z artykułów, ogłoszonych w „Polonji“, na grzywnę w 'kwocie zł. 100. .Natomiast
prawdą jest, że odpowiedzialny redaktor „Polonji“ Mikołaj Wesołowski uznany został przez sąd
okręgowy w Krakowie winnym przekroczenia
z ark HI. noweli do ust. druk. i skazany na 100
zł. grzywny z tem, że w razie nieściągalności a reszt w wymiarze 10 dni na nim wykonany bę
dzie. Nadto prawdą jest, że w wyroku tym stwier
dził i orzekł sąd, że odpow. redaktorowi „Polonji"
Mikołajowi Wesołowskiemu dowód prawdy na
twierdzenie „Polonji“, jakoby „Ilustrowany Kurjer Codzienny" dopuścił się jakiegokolwiekbądź
szantażu na górnośląskim przemyśle wzgl. na osoibie dyrektora Związku hutn iczo - górniczego p.
Przybylskim nie udał się i że odnośne twierdzenia
„Polonji" nie odpowiadają prawdzie i są zmyślo
ne.
Prawdą dalej jest, że zasądzenie odpowiedzial
nego redaktora ,Polonji" Mikołaja Wesołowskie
go na więzienie nie mogło nastąpić z tego powo
du, ponieważ Wesołowski jako odpowiedzialny
redaktor „Polonji" wyparł się autorstwa odnośne
go artykułu, tłómacząc się, że powyższego artyku
łu ani nie czytał, ani nie widział przed oddaniem
do druku. Gdy przeto na skutek tego tłumaczenia
sdę Wesołowskiego nie można mu było wykazać
autorstwa inkryminowanego artykułu, sąd wedle
ustaw w Małopolsce obowiązujących nie mógł go
zasądzić na areszt bezwzględny, lecz uznając go
winnym był mocen jedynie zasądzić go za prze
stępstwo powyżej wymienione przy stwierdzeniu
faktu, że wszelkie podniesione przez „Polonję" za
rzuty nie odpowiadają prawdzie.
Wreszcie prawdą jest, że identyczna skarga,
Wniesiona ponadto przez wydawnictwo „Ilustro
wanego Kur jera Codziennego" i dwóch zawia
dowców spółki wydawniczej „Ilustrowanego Kurjera Codziennego" przez sąd rozpatrywaną nie
była wobec faktu, że osoba prawna,jaką jest w y
dawnictwo „Ilustrowanego Kurjera Codz." we
dle ustaw w Małopolsce obowiązujących, nie ma
prawa do skargi, a zawiadowcy spółki nie należą
do zakresu osób, którychby obraza oszczercza
,JPolonji" mogła dotknąć, a to tembardziej, skoro
Mikołaj Wesołowski zasądzony został za ten sam
czyn popełniony na mnie jako naczelnym redak
torze, reprezentującym wydawnictwo „Ilustrowa
nego Kurjera Codziennego". Wszelkie inne od
mienne zapodania i twierdzenia sprostowanego
artykułu nie są z prawdą zgodne.
Z poważaniem
Marjan Dąbrowski, macz. red. „IKC".
Umieszczając powyższe sprostowanie, pozosta
wiam y na boku kompetencję rozprawiania o tem,
co sąd mógł, a czego nie mógł, a stwierdzamy, że
z tych długich i zawiłych wywodów da się w yłu
skać tylko jedno konkretne skonstatowanie, mia
nowicie, że p. Mikołaj Wesołowski został zasądzo
ny na 100 zł. grzywny za czysto formalne prze
kroczenie zart. III ust. z 15 IX 1868 Nr. 142 Dzpp.
o zaniedbaniu obowiązku odpowiedzialnego re
daktora.
•
•
•
Odnośnie do zacytowanego w Nr. 135 naszego
pisma z 17 b. m. z „Gazety Warszawskiej" arty
kułu p. Adolfa Nowaczyńskiego p. t. „Krwawa
prasa a... wieprze" nadesłał nam p. adwokat dr.
Franciszek Zadęcki imieniem i na zlecenie cechu
rzeźników i wędliniarzy w Krakowie następujące
sprostowanie na podstawie § 19 ust. pras.:
Nieprawdą jest, że „Ilustrowany Kurjer Codzdeny" pobierał a prawdopodobnie i dziś nadal
pobiera roczną subwencję w kwocie 12.000 (dw u
nastu tysięcy) złotych rocznie od zarządu cechu
rzeźnicko-wędliniarskiego jako tak zwany z wie
deńska „Szweiggekł", za co ten cech „miał spo
kój w sprawie swoich cenników". Natomiast
prawdą jest, że cech rzeźników i masarzy w Kna. kowie nigdy nie wypłacał „Ilustrowanemu Kurjerowi Codziennemu" żadnej subwencji, ani wogóle
nie płacił w innej formie za zaniechanie polemiki
w sprawie cen mięsa względnie wyrobów ma
sarskich.
Nieprawdą jest, „aby na publicznem zebraniu
cechu dnia 21 X 1928 w Krakowie na Kolłowem
zainterpelowany o to starszy cechu rzeźnicko-wędlLmiarskiego p. Andrzej Różycki oświadczył, że

cech słoi tak mocno i dobrze finansowo, iż może
sobie pozwolić na przekupienie i opłacanie lokal
nej prasy", jak również nieprawdą jest, aby „in
terpelował wtedy p. A. Różyckiego generalny se
kretarz związku cechów rzeźnicko-wędliniarskich
p. St. Kapałczyński, jaką to prasę miał na myśli
p. A. Różycki. I wtedy otrzymał od p. Różyckiego
odpowiedź, że „IKC" organ przyszłego posła z RB
p. Dąbrowskiego", wreszcie nieprawdą jest, aby
„potwierdzili to następnie inni członkowie zarzą
du cechu, między nimi p. Salawa". Natomiast
prawdą jest, że b. starszy cechu p. Andrzej Ró
życki ani na zebraniu cechu dnia 21 X 1928 w
Krakowie, ani w innym czasie nigdy nie oświad
czał, że może sobie pozwolić na przekupienie i o

płacanie lokalnej prasy, a tylko tak na wymienionem zebraniu, jak i na innych posiedzeniach
zarządu cechu zapowiedział rzeczową interwencję
we wydawnictwie „IKC" i innych dzienników w
Krakowie przeciw umieszczonym tam wielokrot
nym błędnym i niesłusznym notatkom o podbija
niu cen mięsa i wyrobów masarskich. Prawdą jest
także, że p. Andrzej Różycki i inni członkowie za
rządu cechu udzielali w danej sprawie informa
cji tylko w tym 'kierunku, że cech zmuszony jest
rzeczowo interwenjować w redakcjach lokalnych
dzienników, między niemi w redakcji „IKC",
przeciw umieszczanym tam błędnym i niesłusz
nym notatkom o rzekomem podbijaniu cen mię
sa i wyrobów masarskich.

Z praktyk „rewizorów" maturycznych
w okręgu kuratorjum krakowskiego
krakowskim, że abiturjenci, zebrani w szkole w
Dawny zabór austrjacki słyszał w pierwszych
dniu egzaminów, dowiedzieli się, iż termin m a
latach wolności, że poziom naukowy w jego szko
tury został nagle odroczony na kilka dni. Takie
łach był wysoki, a w każdym razie wyższy od
igranie z nerwowem napięciem młodzieży można
byłego zaboru rosyjskiego, ale zarzucano „Gali
ostatecznie wyrozumieć u starszych, w uniwersy
cji", że wychowywała młodzież w duchu autecie lub przy egzaminach kwalifikacyjnych u
strjackim (?). Były zabór rosyjski dowiadywał
ludzi dojrzałych. Wobec abiturjentów gimnazjal
się, że jest nieukiem z domowem wykisztaK niem,
nych, 18-fetnich młodzieńców, jest to wielce nie
ale za to wychowawstwo uczniów było wysoko
pedagogiczne. O cóż tu chodziło? Oto miała zje
postawione. Były zabór pruski wytykał obu po
chać komisja ministerjalna. Jeżeli ta komisja
przednim brak ładu, porządku, ścisłości w m y
miała za zadanie zebrać materjał obserwacyjny
śli i pracy. Po szeregu lat wzajemnego ujadania
na siebie, zaczęło się wyrównywanie różnic przez do nowego, będącego w przygotowaniu regula
minu egzaminu dojrzałości, to winna przedewymianę pracowników między dzielnicami.
wszystkiem silnie podkreślić, by nowy regulamin
I oto dzieje się rzecz nieoczekiwana. Małopol
dojrzałości wykluczał możliwość takiego postę
ska dowiaduje się przez usta delegatów z byłego
Królestwa, że jest niedouczoną, że jej poziom powania.
Przebieg matur w okręgu Krakowskim w bieżą
naukowy w szkole jest za niski. Cóż się stało?
cym roku szkolnym pozostawił po sobie osad nie
Kiedy ten poziom spadł tak nagle?
smaku i goryczy, był zaś objawem jakiegoś od
Sprowadza się więc do Małopolski cenzorów
ruchu, niewiadomo do czego zmierzającego. Kra
szkolnictwa, którzy m ają wnieść nowe, świeże
kowskie szkolnictwo jest świadome swego stano
polskie ( ! ) zasady wychowania do szkoły. Stąd
wytwarza się pod tą kontrolą rzecz paradoksalna,
wiska i nie da się tak łatwo i prędko zepchnąć ze
Jeżeli dotąd uczeń — co jest naturalne — starał
swęgo poziomu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że
się wyprowadzić w pole nauczyciela, to obecnie
weszliśmy w początkowe stadjum ścierania się
pod okiem nasłanego cenzora z jego „nowemi"
w pływów Wschodu ze Zachodem. Mimo chwilo
wego triumfu Wschodu — wierzymy w pewne
metodami kontrolnemi nauczyciel czuje się mo
ralnie rozgrzeszonym, jeżeli broni ucznia, a po
zwycięstwo Zachodu.
średnio i siebie przed najnowszym systemem
kontroli „rewizora".
Dotąd zbliżał się wychowawca do ucznia z ży
czliwością w przekonaniu, że ma przed sobą ma
terjał dobry i uczciwy. Dziś uważa „rewizor" ogół młodzieży za zbiór co najmniej niepewnych
KONJUGACJE
jednostek.
W
szkołach
odbywa
się obecnie to, co w staro
To też nie dziw, że, jeżeli dotąd czasami w y 
strzałem z rewolweru odbierał sobie życie uczeń żytności nazywano rzezią niewiniątek, a obecnie
nazywa się egzaminami.
pod wrażeniem doznanej krzywdy — to dziś, pod
wpływem obecnego systemu wychowawczego: —
Wykładowca w szkole powszechnej Nr. 369,
„podpatrywania", pozbywa się życia wrażliwy
prof. Modest Cierpiętnicki, zabrał się po obiedzie
nauczyciel w obronie wychowanka.
do poprawiania wypracowań egzaminacyjnych.
W niektórych szkołach naprzykład na terenie
Chłopcy mieli obrać sobie dowolny czasownik i
specjalnie kuratorjum krakowskiego odbywały
napisać konjngację we wszystkich czasach i try
się matury w atmosferze niezwykłej.
bach.
Rozumny psycholog-nauczyeiel będzie rozdzie
Profesor rozłożył pierwszy zeszyt i czytał:
lał pytania zgodnie z zasadami pedagogiczno— Ja aresztuję; ty aresztujesz; on, ona, ono
dydaktycznemi według indywidualności ucznia. aresztuje; my aresztujemy; w y aresztujecie; oni,
„Rewizor“-przewodniczący miesza pytania i ka
one aresztują.
że uczniowi wyciągać kartkę z pytaniem na
Profesor pokręcił głową i spojrzał na okładkę
„chybił-trafił". — Dostanie więc uczeń zdolny zeszytu. Był to zeszyt Felka, syna przodownika
pytanie bardzo łatwe, a uczeń slaby skompliko
policji państwowej.
i , ,
wane, bo tak chce „widzimisię" przewodniczące
Profesor rozłożył drugi zeszyt.
go. Oto, co znaczy władza w ręku dygnitarza wo
— Ja protestuję; ty protestujesz; on, ona, ono
bec nieprzyjaciela młodego, zdanego na łaskę i protestuje itd.
niełaskę p. kontrolera.
Zeszyt należał do Wacka, syna kupca SalePoraź pierwszy w roku 1932 rozporządzenie
trzaóskiego.
władz szkolnych zażądało od dyrektorów i prze
Otworzył trzeci zeszyt.
wodniczących przy piśmiennym egzaminie doj
— Ja głoduje; ty głodujesz; on, ona, ono gło
rzałości, by pierwsi przeczytali wypracowania a duje itd.
biturjentów i poznaczyli haczykami poprawki uBył to zeszyt Jurka, syna urzędnika państwo
czniów, by też przypadkiem nauczyciel — z góry
wego.
tem rozporządzeniem uznany jako fałszerz — nie
Józio Naprawiackd, syn dygnitarza pomajowepoprawiał zadania czarnym atramentem.
go, wybrał sobie czasownik ,b a wić się“ i konjuBywało dawniej, że zadaniom maturalnym
gował:
przypisywano wpływ decydujący na orzeczenia
— Ja się bawię; ty się bawisz; my się bawimy
komisji w sprawie dojrzałości ahiturjenta. Po
itd.
i
tem zmieniły się czasy: zadania piśmienne ma
Do pokoju weszła żona profesora.
turalne same nie wpływały na dopuszczenie kan
— Spójrz, Klociu, jakie to czasowniki wybrał
dydata do ustnej matury. Regulamin obecny epierwszy oddział do konjugacji.
gzaminów dojrzałości wrócił do dawnych czasów
— Plm... tak... słusznie... istotnie niezwykły do
i przyznał zadaniom maturalnym znaczenie de
bór. Jakie czasy, takie czasowniki.
cydujące. D w a zadania niedostateczne orzekają
Profesor sięgnął po następny zeszyt. Była to
o niedojrzałości ucznia. Prawo ostatecznej oceny
praca Kazia, syna wybitnego działacza „sana
zadania jest w ręku przewodniczącego, który
cyjnego".
pierwszy i ostatni raz w życiu styka się z kandy
— Ja rzondzę, ty rzondzisz, on, ona ono rzondatem przy czytaniu zadania. Ileż to razy zdarza
dzi, my rzondzimy...
się, że fachowy egzaminator uznaje wypracowa
Profesor sięgnął do leala mar za z czerwonym
nie za dostateczne, a niefachowy cenzor-przewoatramentem, poprawił błędy i dopisał „ŹLE ".
dnipzący ocenia je jako niedostateczne.
UMauus.
Zdarzył się poraź pierwszy wypadek w okręgu
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G o d z in a N ie m ie c
Knickerbrocker: „Niemcy aa rozdrożu". ' wania się poprzez dynastję, która... przegrała
Świetne tłumaczenie polskie prof. Z. Szy
wielką wojnę.
manowskiego, Warszawa, 1932.
Hitlerowi Himidemburg przeznaczył rolę „armji
pomocniczej".
Hitler — narazie — ową rolę akce
Słynna książka Knickerbrocfcera o .Niemczech
ptował.
W
ym
ów
ił sobie wzamian zniesienie za
na rozdrożu" była ciekawą i aktualną już w chwi
kazu „oddziałów szturmowych"; sam dokonał
li, gdy została wydana; nie straciła — po kilku
nastu miesiącach — prawie nic na aktualności, a pewnej „ewolucji": 1) nie odrzuca Hohenzoller
nów, jako ewentualnych „suwerenów trzeciego
jej tytuł właśnie dziś odpowiada najdokładniej
cesarstwa", 2) „łagodzi" swój „radykalizm spo
położeniu.
łeczny" w sensie sprowadzenia „walki" z kapita
Niemcy stoją u rozstajnych dróg, teraz bardziej,
łem finansowym do walki z... finansowym kapi
niż kiedykolwiek. Ich rozstrzygnięcia wewnętrzne
tałem żydowskim, powiedzmy — wogóle nie
pociągnąć mogą — i prawdopodobnie pociągną —
rdzennie-niemieckim.
za sobą wiele konsekwencyj w skali ogółno-euroI tu zaczyna się niejaka gra:
pejskiej, a nawet w skali światowej.
Hitler chciałby widzieć w gen. Schłeicherze ro
W ybory do Reichstagu, wyznaczone na dzień dzaj legalnego przejścia do hitleryzmu;
31 lipca, będą wyborami o znaczeniu historyczSchłeicher chciałby widzieć w hitleryzmie „ma
nem. Nie dlatego, by same przez się miały decy
sowe mięso armatnie" dla własnych projektów i
dować o dalszym biegu wypadków; we Francji
planów.
takby było; w Niemczech — wcale nie koniecznie.
Problem stanie na porządku dziennym po w y 
Ale glosowanie lipcowe stworzy pewną określoną borach lipcowych, jeżeli Hitler i Schłeicher zw y
Sytuację, która zmusi różne obozy społeczno-poli
ciężą wspólnie, i żaden z nich nie potrafi obejść
tyczne i różne czynniki państwowe Rzeszy do
się bez drugiego.
lcroków w takim albo innym kierunku.
Opozycja jest potrójna.
Prezydent Hindenburg zlikwidował „system
Centrum katolickie pod wodzą Bruninga pro
Briininga", nazwany przez kogoś „systemem opo
wadza ją energicznie, sprężyście i zręcznie, wcią
ru ciał miękkich". Bruning wyglądał, jak podusz
gając do swojej akcji kraje związkowe południoka; Hitler walił w tę poduszkę głową, pięścią, no
wo-niemieckie, już jako współczynnik państwo
gą, brzuchem; poduszka przybierała kształt wklę
wy.
sły; stopniowo znowu się wypełniała i... trwała.
Komunizm wojuje ze swojej strony i właściweBo nikt nie przebije poduszki pięścią, głową albo
mi sobie metodami.
brzuchem, tak samo jednak za pomocą poduszki
Socjalna demokracja — czy to się komuś podo
niepodobna pokonać przeciwnika, niepodobna ba, czy też nie — stanowi „wielką armję" nie
zwyciężyć. Idea Bruninga brzmiała: „Trwać"! Je
mieckiej demokracji, polityki pokojowej w Niem
żeli Bruning liczył na coś, — to liczył widocznie
czech, niemieckiej republiki. I tu wyrasta nietyl
na to, że nastąpi prędzej czy później jakieś w y 
ko przed Niemcami, ale zarazem przed Europą,
czerpanie się hitleryzmu; przeciwnik machnie rę
przed światem, przed całą klasą robotniczą świa
ką i odejdzie; poduszka spełni swoje zadanie.
ta zagadnienie o konsekwencjach nieobliczalnych:
Zgoła podobnie rozumieć trzeba postawę pp. P ry czy socjalna demokracja Niemiec zdoła przejść do
stora i Zawadzkiego wobec naszej polskiej dzi
ofensywy?
siejszej, katastrofy gospodarczej.
Socjalna demokracja Niemiec rozporządza m iIjonami zorganizowanych robotników i miljonaOtóż, tam, w Berlinie, Hindenburg odebrał Bruningowi z rąk poduszkę. I wprowadził na scenę mi członków Reichsbanneru. Przeciwko sobie ma
tak samo — zorganizowane miljony. Nieprawdo
nie hitleryzm, jeno t zw. personel Hohenzoller
podobnie duże trudności sytuacji wewnętrznej
nów, gabinet viom Papena, względnie raczej gabi
Niemiec oceniamy należycie — my wszyscy w
net.gen. Schleichera, „gabinet baronów11 — wiel
Międzynarodówce. Ale rozumiemy równie dobrze,
kich właścicieli ziemskich i potentatów „ciężkie
go" przemysłu, gabinet „ludzi, wiernyeh cesarzo
jak nasi towarzysze niemieccy, że zwyciężyć Hit
lera i Schleichera można tylko — atakując.
w i"; zamiast „trzeciego cesarstwa" Hitlera Niem
cy, otrzymali — w formie ukrytej — hasło ratoMieczysław Niedziałkowski.

Fermenty w N ie m c z e e h
CZY POCZĄTEK ZM IA N Y NASTROJÓW?
Niedzielne wybory do .sejmu w Hesji są zna
mienne dla stosunków niemieckich. Poraź pierw
szy od wyborów do parlamentu we wrześniu 1930
zdarzyło się, że socjaliści powiększyli swój stan
^posiadania (z 15 na' 17), podczas gdy komuniści
stracili (z 10 na 7). Dalszom znamieniem tych
wyborów jest zupełnie inny wynik niż przy ostatnioh wyborach w Oldenburgu i Meklemburgu
dopiero przed kalku tygodniami: tam hitlerowcy
zdobyli większość, tu zaś tylko 32 mandaty na
70, Lak, że nawet razem z nacjonalistami (1 man
dat) nie mają większości. Pisma niemieckie uwa
żają te wybory za dobry pragmatyk dla wyborów
do parlamentu, wnookując, że hitlerowcy w żad
nym razie nie osiągną większości.
B A W A R JA P R Z E C IW H IT L E R O W I
W Bawarji zaszła zasadnicza zmiana w postę
powaniu wobec Hitlera. Jeszcze w r. 1923 ówcze

sny rząd Kahra do spółki z Hitlerem i Ludendorffem urządził pucz, aby się oderwać od Berlina
i — z dalszym celem — przywrócić monarchję.
Swoją drogą, gdy pucz nie udał się, Kahr kazał
swych spółnifków aresztować. Dziś rząd bawarski
także się uwalnia od przewagi Berlina, ale w tan
sposób, że nie uznaje jego rozkazu przywrócenia
bojówek hitlerowskich, a gdy te przecież pojawiły
się na ulicach Monachjum, policja rozpędziła i aresztowaiła je. Gzem tłumaczyć tę zmianę wobec
Hitlera? W Bawar ji rządzi bawarska part ja lu
dowa, tj. krajowy odłam centrum, które stanęło
w zasadniczej opozycji do rządu Papena, torują
cego Hitlerowi drogę do władzy. Centrum, wbrew
pogłokom po wyborach pruskich, nietylko nie
zrobiło z HMerem koalicji, ale stanowczo wystę
puje przeciw jego apetytom na premierostwo w
Prusiech. Ta polityka centrum znajduje najżyw
szy odgłos w Bawarji, gdzie decydującym czyn
nikiem są chłopi, którzy w najmniejszym procen
cie tworzą kadry armji hitlerowskiej.

Za kulisami w L o z a n n ie

wisku Francji. Znawcy stosunków utrzymują, że
Francja dziś przyjęłaby z rezygnacją skreślenie
reparacyj, gdyż zdaje sobie sprawę, że przymu
sem nic nie osiągnie a pozatem w zastosowaniu
go byłaby osamotniona. Dla utrzymania jednak
pozoru trwałości traktatu Francja chciałaby bo
daj jakąś spauszalowaną sumę, opartą na gwa
rancji kolei niemieckich i w ten sposób literze
traktatu stałoby się zadość.
Ale i poza tem znacznem samo przez się ustęp
stwem mówi się o dałszem — otwarcie tak na
zywają — zbliżeniu między Francją a Niemcami.
Nikt naturalnie nie traktuje na serjo szczerych
czy udanych zabiegów kanclerza Papena o utwo
rzenie jakiegoś frontu czy .militarnego wyrów
nania" między Francją a Niemcami — tak da
leko ustępliwość francuska tj. rządzącej obecnie
lewicy radykalnej nie idzie, natomiast coraz po
ważniej mówi się o pomocy finansowej dla Niemec i to w dwóch kierunkach: pożyczka dla pań
stwa i druga dla banku Rzeszy.
Jak rozumieć tę niezwykłą ustępliwość Fran
cji, tak wybitnie różniącą się od dotychczasowego
zupełnie negatywnego ustosunkowania się? Obok
momentów uczuciowych, jakie niewątpliwie za
chodzą w rządzie Herriota w przeciwieństwie do
rządów Tardieu a tembardziej Poincarego, głów
ną rolę odgrywa świadomość, że uspokojenie E u
ropy i w następstwie jej odbudowa gospodarcza
nie mogą się odbyć bez porozumienia francusikoniemieckiego. Herriot liczy się widocznie także
z tern, że trzeba korzystać z okazji, dopóki w
Niemczech niema wyraźnego rządu hitlerowskie
go, z którym porozumienie byłoby daleko trud
niejsze, jeżeli nie całkiem niemożliwe.
Z tych, narazie wątłych, zaczątków może w L o 
zannie zrodzić się to, co w dotychczasowych nie
zliczonych konferencjach usiłowano bez powo
dzenia osiągnąć. Stąd w .sferach politycznych z po
błażliwością traktują tajemnicze rozmowy pry
watne w nadziei, że przecież wyjdzie z nich coś
konkretnego do przyjęcia na publioznem posie
dzeniu jako decyzja całości.

„Zjazd“
miast małopolskich
Zjazd miast małopolskich, odbyty we Lwowie
ubiegłej niedzieli, wedle obecnego zwyczaju, trwał
'krótko i był bardzo ubogi w treść. Nad referatem
p. Ducha o samorządzie wojewódzkim nie było
wcale dyskusji, odłożono ją „na później". Referat
p. Chowańca o samorządzie miejskim zupełnie od
padł. Poza tem dokonano wyboru zarządu zwią
zku i uchwalono kilka rezolucyj, które na prędce
zredagowano i na tem „obrady" zakończono. Całe
szczęście, że na taki „zjazd" przyjechali delegaci
tylko z dwudziestu paru miast, bo pieniądze i na
przyjazd tych, którzy przyjechali, zostały marnie
wyrzucone. W kierownictwie związku, chociaż
siedzą w nim sami prezydenci i burmistrzowie,
zupełny brak zrozumienia dla spraw samorządo
wych, „zjazdy miast" to jakgdyby odrabianie pań
szczyzny przez ludzi, którym sprawy miast są zu
pełnie obojętne. Brak wszelkiej inicjatywy, czeka
się na projekty „z góry", aby je przez aklamację
aprobować, oto cały rozum dzisiejszych sterników
„nawy samorządowej". Nawet się im myśleć nad
tem nie chce, bo liczą na to, że ktoś za nich to
zrobi. Typowo pomajowa twórczość mocarstwo
wa... A miasta ostatkami gonią i pośpiesznie zbli
żają się do bankructwa. Niektóre już zbankruto
wały, a „delegaci" nie mają nad czem radzić...

Pakt z Sowietami

„Gazeta Polska" podała wiadomość o krążących
pogłoskach na lemat bliskiego podpisania przez
Polskę i Sowiety paktu o wzajemnej nieagresji.
Po odbyciu jednego plenarnego posiedzenia, na i polega na tem, że ze strony Ameryki niema żad
„Gazeta Polska" pedała ją bez żadnego zaprze
którem wygłoszono zwykłe w takich uroczysto
nego przedstawiciela w Lozannie tak, że wszelkie
czenia, ani sprostowania.
ściach przemówienia, konferencja reparacyjna czy I postanowienia jej dotyczące byłyby powzięte bez
Pogłoski te twierdzą, jakoby do W arszawy miał
reparacyjno-gospodaroza utknęła. Jedni pojecha niej, a zatem jednostronne.
w tym celu przybyć referent od spraw polskich
li do domu, inni zajmują się zwiedzaniem pięk
Konferencja stoi zatem wobec pytania: jak w y
w rządzie sowieckim p. Stomoniakow, że zaraz
niej okolicy, a gdy się zejdą, to na poufne rozmo
równać stanowisko niemieckie absolutnego nie
potem miałaby i Francja podpisać pakt z Sowie
wy, o których publiczność nic się nie dowiaduje.
płacenia reparacyj ze Stanowiskiem amerykań
tami i że Rumunja musiałaby sama wynaleźć for
Jest to, nawiasem mówiąc, zwykły tryb pracy ta
ski em meośwśadczenia się w sprawie skreślenia mułę w sprawie Besarabji.
kich komferencyj, że najważniejsze decyzje zapa
czy zmniejszenia długów? W edle ostatnich inforW edług otrzymanych przez „Gazetę W arszaw 
dają w małero kółku na poufnych pogawędkach,
macyj z Nowego1Jorku zaczyna tam znikać duch
ską" wiadomości, podpisania paktu o nieagresji
zaś plenarne posiedzenia zajmują się tylko raty
niepojednawiczy; już słychać tam głosy, że lepiej
między Polską a Sowietami nie należy się spo
fikacją.
ratować Europę aniżeli długi •— czy te głosy są dziewać w dniach najbliższych, chociaż rząd pol
Go jednak za kulisami Lozanny się dzieje? Jak
echem zmiany stanowiska Hoovera, jedynie w tej
ski nie uzależnia terminu podpisania od stanowiwiadomo, głównem zadaniem tej konferencji jest
j ska Rumunji. O wyjeździe p. Stomoniakowa do
sprawie decydującego, o ile będzie wybrany?
doprowadzenie do wyrównania między repara
Same położenie w Lozannie, jak podaje ogólne W arszaw y nic nie wiadomo w urzędowych ko
cjami ndemiedkicmi a długami wojennemi, wzglę wrażenie, znacznie polepszyło się a to głównie
łach sowieckich, które twierdzą, że rząd moskiew
dnie zlikwidowanie jednych i drugich. Trudność , -dgjjEkii zasadniuze-j zmianie, jaka zaszła w stano
ski gotów jest p o p is a ć pakt w każdej chw ili..
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Przegląd prasy
W L O Z A N N IE I W DĘBICY
Pod powyższym tytułem poseł Stanisław Stroń
ski w „Gazecie Warszawskiej" wyśmiewa komi
czne doniesienia reklamowe pułkownikowskiej
„Iskry" z Lozanny o p. ministrze Zaleskim.
„...Rozmawia z MacDonaldem... Zbliżył się
von Papen... Przed objektywami. Przedstawił
mu von Papen‘a... Rozmawiał z von Papen‘em
przez chwilę... Herriot podszedł i ujął go pod
rękę... Poszli do ogrodu i rozmawiali koło
kwadransa... Zaprosił go na wieczór...
— Poszli do kuchni, obydwaj spuchli —
pierwszego; ten temu łaje, że mu nie daje —
drugiego; ni pies ni wydra, coś nakształt świ
dra — trzeciego; zbierz wszystko w kupę itd.
— czwartego".
W zestawieniu z tem przytacza poseł Stroński
z naszego pisma (N r. 132 z 14 bm.) koresponden
cję z Dębicy („Jaki duch wieje w sanacji") o mo
wie, wygłoszonej tam przez p. Ducha:
„Szczeniuchy, hołota, co karabinu nie w i
działa, chciałaby w Polsce rej wodzić i może
rządzić. Tak dobrze nie będzie. My władzy z
rąk nie puścimy... My się nikogo nie boimy,
i każdego potrafimy uspokoić".
Tę programową mowę p. Ducha opatruje p. St.
Stroński następującym komentarzem:
„Szkoda, że p. poseł Duch z BB nie mówił
w Dębicy przed objektywem aparatu do zdjęć
filmowo - dźwiękowych, oraz że agencja
„Iskra" nie podała światu wiadomości o tem
zebraniu, tak podobnem do tylu innych. Dla.,
czego tylko w Dębicy mają się dowiadywać,
jak to przedstawiają, jak pod rękę ujmują,
jak przechadzają się około kwadransa w Lo
zannie? DLaczegóżby w Lozannie nie mieli
dowiedzieć się, jak się w Dębicy mówi o trzy
maniu władzy, którą podobno piastują jed
nak nie wszyscy, co karabin widzieli, ale tyl
ko niektórzy, oraz o umiejętności uspakaja
nia? Może zresztą p. minister Zaleski w Lo
zannie, wychodząc z p. MacDonaldem ną ta
ras, oraz przechadzając się około kwadransa
z p. Herriotem po ogrodzie, opowiadał im, ce
lem zalecenia naszego kraju, treść przemó
wienia p. posła Ducha w Dębicy".
Z L IK W ID O W A N O „KOM ITET"
A L E BEZROBOCIE T R W A
Nawet zawsze ostrożny i umiarkowany w są
dach „Kurjer Warszawski", ocenia bardzo kry
tycznie wyniki tak zwanej walki z bezrobociem,
prowadzonej przez rząd i dobrany do pomocy
„komitet obywatelski", który zresztą kilka dni te
mu został zlikwidowany.
„Nie bez głębszego niepokoju można było
przyjąć do wiadomości urzędowe zawiado
mienie o likwidacji naczelnego komitetu do
spraw bezrobocia. Od pewnego czasu likwi
dowano poszczególne komitety wojewódzkie,
motywując to zmniejszeniem bezrobocia w
porze letniej, poczem w dniu 16 bm. odbyło
się w gmachu prezydjum rady ministrów ple
narne zebranie likwidacyjne naczelnego ko
mitetu do spraw bezrobocia.
Niepokój wywołuje ta niesporna okolicz
ność, że objawy i następstwa klęski bezrobo
cia nadal trwają".
Sytuacja jest taka:
Komitet do „walki z bezrobociem" zlikwido
wano — bezrobocie trwa!
W S P R A W IE TRAGICZNEGO ZGONU
TA D E U SZA H O ŁÓ W K I
„Robotnik" pisze:
Wydano — wbrew woli części rodziny —"^parę
artykułów śp. Tadeusza Hołówki, nie ogłoszo
nych za życia, między innemi — artykuł w obronie Brześcia.
Dobrze! Przypuśćmy, że Hołówko istotnie chciał
aby taki artykuł się ukazał; przypuśćmy, że go
istotnie pisał. Pomówimy kiedyś o tem osobno.
Ale dziś — mimo to — ponawiamy nasze dwa
pytania:
1) czy śledztwo o zamordowanie Hołówki jest
prowadzone?
2) czy śledztwo początkowe, zapewne oddawna
zakończone, dało jakiekolwiek konkretne wyniki?
Uprzedzamy lojalnie, że sprawa nie będzie za
mknięta i zapomniana, dopóki nie nastąpią od
powiedzialne i wiarygodne wyjaśnienia.
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Poprawianie czy psucie?
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wspólnej nie chcieli należeć, względnie nie podpi
sali deklaracyj".
P IE R W S Z E EM ERYTURY ZUPU. W związku
ubezpieczeń pracowników umysłowych czynione
Lewiatański „Kurjer Polski" donosi, że
są przygotowania do wypłaty pierwszych eme
rytur, które staną się płynne z chwilą ukończe
„...prowadzona z inicjatywy komisji dla uspra
nia się 5 lat od wprowadzenia ustawy, t. zn. z dn.
wnienia administracji przy prezesie rady mini
1 stycznia 1933 roku. Uprawnionymi do emery
strów akcja scalenia ministerstw7, napotkała na
tury będą pracownicy, mający conajmniej 65 lat
poważny opór decydujących czynników, w na
życia i w 40 procentach niezdolni do pracy, o ile
stępstwie czego liczyć się trzeba z tem, że zamie
byli ubezpieczeni przez pełnych 5 lat. Liczba ta
rzone w bliższej przyszłości dalsze w tym kierun
ku kroki, nie zostaną jednak przeprowadzone.
kich emerytów wynosi około lysiaca.
Pokazało się, że niektóre etapy zamierzonej ak
N A P A D N A W S P Ó Ł P R A C O W N IK A „G A ZE
cji, miałyby raczej charakter dezorganizaeyjny,
T Y W A R S Z A W S K IE J " Po ZA W O D A C H L E K 
nie byłyby zaś etapami organicznej kompresji bu
K O ATLETYCZNYCH , ZAK O ŃCZONYCH K L Ę 
dżetu".
SKĄ „STRZELCA". Czytamy w „Gaz. W arszaw 
„Kurjer Polski" nie podaje żadnych szczegó
skiej": Dnia 19 bm. na stadjonie miejskim w
łów. Pozostaje zatem tylko ogólnikowe wrażenie:
Piotrkowie odbyły się zawody lekkoatletyczne o
dła oszczędności się scala, a potem się uważa, że j mistrzostwo miasta na rok bieżący. Zwycięstwo
to źle wypadnie — i nowa faza: projekt się zwa
odniósł „Sokół" zdobywając 52 pkt., podczas gdy
la czy rozwala—
„Strzelec" zajął ostatnie miejsce z... 1 pkt. Gdy
obecny na boisku korespondent „Gazety W arszaw
skiej“ i członek „Sokoła” p. Andrzej Kurnatow
ski, po skończonych zawodach udał się do mia
sta, napadła nań grupa kilkunastu Strzelców.
Uderzony dwukrotnie z tyłu kamieniem p. K. za
N O W A BUJDA SANACYJNA:
trzymał się, a wówczas „strzelcy" otoczyli go ko
łem i wśród karczemnych wyzwisk wyrwali mu
„L U D O W E STR O N NIC TW O RO LNICZE*
teczkę, zrzucili czapkę i zranili w brodę. P. K.
Uciekinierzy ze stronnictwa ludowego posłowie
mimo liczebnej przewagi napastników, zdołał so
Michałklewicz, Fidelu® i Kulisiewicz, utworzyli
tak zwane „ludowe stronnictwo rolnicze". Do tego bie przy pomocy laski utorować drogę, poczem
udał się do kotmisarjału policji, zawiadamiając ją
stronnictwa" przystąpił również p. dr. Franci
o napadzie. W godzinę później, gdy p. K. wyszedł
szek Bardel, adwokat w Krakowie. „Piast" ostrze
z lokalu „Sokoła" w towarzystwie p. Olszewskie
ga wszystkich ludowców przed tem .stronnic
go, otoczyła ich na najruchliwszej ulicy Słowac
twem", które jest niczem innem, jak tylko robotą
kiego grupa członków „Legjonu młodych" z nie
sanacyjną. A więc uwaga na tych „agrarjuszy".
jakim Kuropatwą „oficerem" Strzelca, praktykan
tem nauczycielskim na czele, który zaczął obrzu
SPISEK M ONAR CH ISTYCZNY W H IS Z P A N II
cać p. K. ordynannemi wyzwiskami, czyniąc alu
Generał Barrera areztowany wraz z baronem
zję do jego działalności dziennikarskiej. Tym ra
de Mora w Barcelonie, tudzież pułkownikiem Belzem niedwuznaczna postawa gromadzącej się pu
learem i z drukarzem Toaralbą, oskarżeni są o
bliczności
skłoniła napastników do rychłej uuknucie spisku momarchistycznego, ostatnio od
cieczki.
krytego w Madrycie. Są oni uwięzieni sekretnie
P O R Y W A C Z E DZIECI W W IL N IE . Na wzór
i odcięci od wszelkiej komunikacji z zewnątrz. Dy
Ameryki
ma i W ilno swoją aferę porywaczy
rektor generalny służby bezpieczeństwa badał by
łego majora Garlosa Merino, który znajdował się dzieci. Od roku już grasowała w woj. Wileńskiem
banda złoczyńców, którzy porywali dzieci zamoż
jeszcze aresztowany w policji, ale żadnych dal
niejszych rodziców, aby uzyskać wysokie okupy.
szych środków oo do niego nie zarządzono. W raz
Po długiem śledztwie udało się natrafić na ich
z baronem de Mora uwięziono również jego słu
ślad,
dzięki nieudolnemu porwaniu 5-letniego
żącego Antonia Valero. Generała Barrera przewie
synka niejakiego Lubowicza. Ojciec godząc się
ziono z Barcelony do Madrytu i delegowano spe
pozornie na układ z bandytami, zawiadomił rów
cjalnego sędziego śledczego, który prowadzi śledz
nocześnie policję. W rezultacie uwięziono sześciu
two w sprawie „prawdopodobnego spisku monarczłonków bandy, która nosiła pięknie brzmiącą
chistycznego".
nazwę „Złotego Cielca". Proces odbędzie się 13-go
Dyrektor służby bezpieczeństwa oświadczył
•lipca.
dziennikarzom, że nie może jeszcze wypowiedzieć
AFERA
KORUPCYJNA W PO ZNAŃSK ICH
się dokładnie oo do lej siprawy, dopóki nie będzie
URZĘDACH SKARBOW YCH jest w dalszym cią
przeprowadzone całkowite śledztwo. Dalsze are
gu przedmiotem dochodzeń. Dotąd przesłuchano
sztowania są oczekiwane.
w tej sprawie około 60 osób. Władze zasypywane
są liczną korespondencją, różni kupcy i przemy
słowcy zgłaszają się z doniesieniami. W trakcie
dochodzeń ujawniono dalsze nadużycia, dokony
wane przez jednego z egzekutorów urzędu IV. N a
zwiska jego, ze względu na toazące się śledztwo,
R O ZSZE R ZE N IE U LG K O LEJO W YC H D L A
trzymane jest w tajemnicy.
PR ZE JA ZD Ó W G RUPO W YCH. N a podstawie za
K IED Y SZOFER ZA ŚN IE P R Z Y K IE R O W N I
rządzenia ministerstwa komunikacji, począwszy
CY. W nocy na sobotę wydarzyła się katastrofa
od 1 lipca każda dowolna grupa podróżnych, ja samochodowa na szosie pod wsią Pieniąikowo.
dących wspólnie, złożona conajmniej z 25. osób,
Samochód ciężarowy p. Trojanowskiego z Brod
może korzystać ze zniżki 25 proc. we wszystkich nicy, obładowany nabiałem, jechał do Gdańska.
klasach pociągów osobowych i pośpiesznych, bez
Samochodem kierował szofer Klemański Leon z
względu na cel przejazdu. Przy większych gru
Brodnicy. Pod Pieniążkowem samochód całą siłą
pach powyżej 50 osób', przewozi się bezpłatnie 1 wpadł na drzewo przydrożne i uległ doszczętne
osobę na każdych 50 płacących. Celem uzyskania mu zdruzgotaniu. Niebezpieczne pokaleczenia odulgi, należy zgłosić na piśmie na stacji wyjazdu
nióf£ szofer, którego odstawiono do szpitala w
ilość uczestników, podać trasę oraz adres orga
Gniewie. Żona właściciela auta, p. Trojanowska,
odniosła zgniecenie klatki piersiowej, pasażer Sta
nizatora.
niszewski stłuczenie lewego boku i klatki piersio
ZAM IERAJĄCY SANAC YJN Y Z W IĄ Z E K N A 
wej. Reszta pasażerów wyszła z katastrofy cało.
UCZYCIELI. W utworzonym na skutek fuzji Z a
Powodem katastrofy było znużenie szofera, który
wodowego Związku nauczycielstwa szkół śred
nich i Związku nauczycielstwa sżkół powszech wskutek przemęczenia zasnął przy kierownicy.
PR ZE Z G D YN IĘ PÓJDZIE EKSPORT DO SO
nych — Związku nauczycielstwa polskiego, na
W IE T Ó W . Znaczna część zamówień, udzielonych
czele sekcji szkolnictwa średniego .stanęła posłan
polskiemu hutnictwu przez Sowiety ma być w y
ka z BB p. Jaworska. Jak się ustosunkowało na
słana drogą morską przez Gdynię. Jest bowiem
uczycielstwo szkół średnich do tego połączenia,
przeznaczona dla północnych obszarów Rosji, któ
dowiadujemy się ze sprawozdania Związku N a 
uczycielstwa Polskiego, obejmującego działalność rych centralnym punktem handlowym jest port
za lata 1930 i 1931 r. do Zw. zaw. naucz. sak. śred w Leningradzie. W związku z tem zwiększy się
obrót zarówno w porcie Gdymskim, jak i na linji
nich należało 1473 członków w 51 oddziałach. —
Śląsk— Bałtyk.
W ciągu pierwszych trzech miesięcy spadła licz
G A N D H I Z E S Ł A N Y N A W Y S P Y AND AM Aba członków do 1.411, a w m aju 1931 r., a więc po
NA? Jak donoszą z Bombaju, Gandhi, oraz kilka
przeprowadzeniu połączenia pozostało w sekcji
tysięcy Hindusów, uwięzionych za agitację poli
szkół średnich Z N P tylko 450 członków. Zatem
blisko 70 proc. członków dawnej organizacji Z w. tyczną, mają być przetransportowani z więzienia
na wyspy Andamana. Przenosiny te spowodowa
zawad, naucz. sak. średnich opuściło sekcję. Spra
ne mają być przepełnieniem więzień w Indjach,
wozdanie stwierdza w tej sprawie: „...istotne w y 
stąpienie szeregu członków i to dawnych wypró w których znajduje się w chwili obecnej zgórą
30.000 więźniów politycznych.
*
bowanych ziwiązkojwców, którzy do organizacji

WSai®iit®ś£i polityczne
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U S T Ą P IE N IE M INISTRA HUBICKIEGO
I W IC E M IN ISTR A S ZU B A R T O W IC ZA
Warszawa, 21 czerwca (tel. w l.) Z dniem 1 lip
ca ma ustąpić wiceminister pracy p. Szubartowiez, którego zastępcą zostanie dyrektor w ar
szawskiej Kasy chorych p. Rożnowski. Podobno
p. Rożnowski tylko <na krótki czas zostanie wice
ministrem, a następnie ma zostać ministrem pra
cy w miejsce generała Hubickiego, który ustąpi.
W
związku z przejęciem przez ministerstwo
pracy departamentu zdrowia z min. spraw we
wnętrznych ma być utworzony drugi podsekretarjat stanu dla dra Piestrzyńskiego.
Z N O W U W Y P R A W A P O Ż Y C Z K O W A P. KOCA

Warszawa, 21 czerwca (tel. w i.) Wiceminister
skarbu p. Koc wyjechał wczoraj do Paryża, gdaie
będzie prowadził rozmowy z czynnikami finansowemi w sprawie sfinansowania drugiej transzy
pożyczki kolejowej.
PO W IEŚCIO PISAR K A OSKARŻONA
O SZ A N T A Ż
Warszawa, 21 czerwca (tel. wł.) Dziś przed są
dem okręgowym zasiadła na ławie oskarżonych
autorka poczytnych powieści dla dzieci Helena
KitsieLnicka, lat 28, pod zarzutem autorstwa ano
nimowych listów szantażowych do różnych osób,
od których żądała okupów. Akt oskarżenia zarzu
ca jej, że pięciokrotnie takie anonimy wysłane
były do Pawła Frydlanda z żądaniem 3500 zŁ pod
groźbą śmierci na wypadek niewysłania pienię
dzy. Pozatem Kisielnicka pozostaje pod zarzutem
przywłaszczenia 7000 zł. w instytucji rolniczej,
w której pracowała jako urzędniczka. Oskarżona
jest wychowanką klasztoru Urszulanek, córką bo
gatego niegdyś ziemianina, który majątek prze
grał W Monte Garlo i popełnił samobójstwo. Głów
ny świadek oskarżenia Frydland zmarł.
W Y W IE Z IE N IE

ŁUPU

ZAGRANICĘ

Wiedeń, 21 czerwca. Adwokat wiedeński dr.
Ferdynand Uhl i jego żona zostali diziś aresztowafci pod zarzutem wywiezienia zagranicę majątku
byłego dyrektora Zakładu Kredytowego Ehrenfesta, który swego czasu zbiegł zagranicę.
PR ZED P O N O W N Ą KONFERENCJĄ
PREM JERÓW P O Ł U D N IO W O - NIEM IECKICH
Berlin, 21 czerwca. Dzienniki popołudniowe do
noszą, że jutro odbędzie się w Berlinie nowa kon
ferencja premjerów krajów południowo-niemieckach z ministrem spraw wewnętrznych Rzeszy,
celem złagodzenia napięcia, jakie powstało w na
stępstwie wydania dekretu prezydenta Rzeszy w
sprawie zniesienia zakazu noszenia mundurów
przez członków partyj politycznych. Niektóre
dizipirtnitei twierdzą, że gdyby jutrzejsza konferen
cja nie doprowadziła do odprężenia rząd Rzeszy
zdecydowany jest ogłosić w całym kraju stan obłężania. Koła polityczne z wielkiem naprężeniem
oczekują wyniku jutrzejszej konferencji. Liczą się
z wydaniem przez prezydenta nowego dekretu re
gulującego sytuację weWnętrzno-poiityczną po my
śli zapowiedzi ministra spraw wewnętrznych, we
dle której rząd Rzeszy z całą energją będzie kon
tynuował politykę rozpoczętą wydaniem ostatnie
go dekretu politycznego.
H IT L E R GROZI
Monachjum, 21 czerwca. Organ hitlerowski
„Voełkiischer Beobachter" przynosi dziś artykuł
zatytułowany „Ostatnie ostrzeżenie ministra spraw
wewnętrznych Rzeszy", w którym żąda daleko
idących zarządzeń celem ochrony członków od
działów szturmowych. Artykuł kończy się zwro
tem: „Barometr polityczny wskazuje burzę. Nie
chaj minister spraw wewnętrznych zrozumie, że
nadeszła ostatnia godzina, w przeciwnym bowiem
razie wypadki bezlitośnie potoczą się naprzód".
P L A N ZAM ACH U N A R EZYDENCJĘ
HOOVERA?
Nowy Jork, 21 czerwca. Nowojorska policja zo
stała poufnie poinformowana, że na Biały Dom
w Waszyngtonie planowany jest zamach. Dwóch
osobników miało wyjechać z Nowego Jorku sa
mochodem wyładowanym materjałem wybucho
wym do Waszyngtonu z zamiarem wysadzenia
Białego Domu w powietrze. Policja nowojorska
w porozumieniu z policją waszyngtońską poczy
niła odpowiednie przygotowania, aby unicestwić
zamach. Wszystkie drogi wiodące do Waszyngto
nu są pilnie strzeżone ..przez policję, a pozatem
wzmocniono straż wokół Białego Domu.

Sensacyjne wynurzenia p. Sławka
(Telefonem od naszego korespondenta)
Warszawa, 21 czerwca.
Dzisiejszy „Wieczór Warszawski" w związku
z pobytem p. Sławka w Poznaniu podaje ciekawe
wiadomości. P. Sławek prowadził poufne rozmo
wy, szukając kontaktu ze sferami gospodarczemi.
WTedle tych pogłosek mają nastąpić niebawem
zasadnicze zmiany taktyczne jak i personalne.
P. Sławek miał zapewnić, że wcale isdę nie uważa
za bezwzględnie związanego z obozem pułkowni
ków, że przeto może być objektywnym tłumaczem
zamierzeń obozu sanacyjnego na czas najbliższy.

Zamierzenia te idą w tym kierunku, aby na czele
rządu postawić osobistość, która byłaby chętnie
widziana przez szersze koła polityczne. Dalszym
dowodem nowego kursu pojednawczego miałoby
być powierzenie teki spraw wojskowych gen.
Sosnkowslaicmu.
Informacje „Wieczoru Warszawskiego", w sacze
gólności co do temdencyj kompromisowych obozu
sanacyjnego, przyjmowane są z wszelkiemu za
strzeżeniami, W kołach politycznych uważają, że
chodzi o wywołanie pewnego nastroju w społe
czeństwie.

Wielka afera usiłowanego oszustwa
na szkodę kolei
(Telefonem o'd naszego korespondenta)
Warszawa, 21 czerwca.
Władze sądowe i policyjne wpadły na trop ol
brzymiej afery, która mogła narazić skarb kolejo
w y na olbrzymie straty. Aferę odkryła dyrekcja
kolejowa w Radomiu, do której napływała ogrom
na ilość podań o odszkodowanie za pośrednictwem
firmy J. Stern w Warszawie. Osoby te domagały
się odszkodowań od kolei, firma zaś legitymowała
się cesjami sporządzonemu u notarjusza Różyc
kiego w Piasecznie pod Warszawą. Władze ko-

lejowe wdrożyły śledztwo na własną rękę i prze
słuchały osoby, w których imieniu firma zgłosiła
pretensje. Okazało się, że osoby te o niczem nie
wiedziały i żadnych cesyj nikomu nie udzielały.
Zawiadomione władze sądowe wytoczyły śledz
two dyscyplinarne notarjuszowi Różyckiemu. —
W śledztwie wyszło na jawi, że Różycki posiadał
fiiję w Warszawie w prywatnem swem mieszka
niu, gdzie czynności rejentałne wykonywał jego
26-letni syn Jerzy. Spodziewane są w tej sprawie
dalsze sensacyjne szczegóły.

Lozanna I Genewa
Lozanna, 21 czerwca. Premjer francuski Her
riot oświadczył wczoraj przedstawicielom prasy
francuskiej, że w rozmowach prywatnych, które
prowadzi z reprezentantami innych rządów, cho
dzi o ustalenie konkretnych cyfr. W dyskusję z
kanclerzem Rzeszy może się wdać dopiero po osiągndęciu porozumienia w tej sprawię.
Genewa, 21 czerwca. Główny delegat amery
kański na konferencję rozbrojeniową ambasador
Gibson prowadził wczoraj dłuższą rozmowę tele
foniczną z prezydentem Hooverem. Z kół poin
formowanych donoszą, że podczas tej rozmowy
prezydent Hoover miał parokrotnie podkreślić, iż
Europa nie może liczyć na względy Stanów Zjed
noczonych, jak długo wydaje tak wielkie sumy
na zbrojenia. Po rozmowie z prezydentem Hooverem, Gibson wyjechał wieczór do Morges, w
pobliżu Lozanny, gdzie oczekiwał na niego pre
mjer francuski Herriot, oraz francuski minister
wojny Paul Boncour. Spotkanie to, któremu przy
pisują wielkie znaczenie, budzi powszechne zain
teresowanie.
Lozanna, 21 czerwca. — Jak słychać, podczas
wczorajszego spotkania w Morges, ambasador amerykański Gibson miał Herriotowi oświadczyć,
że jeśli Francja nie spełni życzenia amerykań
skiego w dziedzinie rozbrojenia ilościowego, wów
czas nie może liczyć na skreślenie długów wo
jennych. Rząd amerykański stoi bowiem na sta
nowisku, że ciężary, jakie ponoszą państwa z ty
tułu długów wojennych, stanowią zaledwie cząst
kę sum, wydawanych na uzbrojenie. Gdyby ta
informacja okazała się ścisłą, byłaby pierwszą
oficjalną zapowiedzią, iż rząd amerykański bie
rze w rachubę możliwość skreślenia długów Wo
jennych. Słychać, że w związku z tem Herriot ma
jutro wyjechać do Genewy.
Lozanna, 21 czerwca. Jak z kół poinformowa
nych donoszą, wczorajsze spotkanie Herriota i
Paul-Boncoura z ambasadorem amerykańskim
Gibsonem nastąpiło na życzenie głównego delega
ta amerykańskiego na konferencję rozbrojenio
wą. W toku rozmów Gibson miał Herriotowi w yłuszczyć stanowisko Ameryki w dziedzinie roz
brojenia ilościowego. Herriot miał oświadczyć, że
teza amerykańska bez należytych gwarancyj bez

Z A B U R Z E N IA K O M U N IST Y C ZN E W

C H ILE

Nowy Jork, 21 czerwca. Z Santiago de Chile
donoszą o krwawych zaburzeniach strajkowych,
które wybuchły w różnych miastach kraju w na
stępstwie wzmożonej agitacji komunistycznej. —
W Santiago i Valiparaiso rozruchy przybrały tak
groźne rozmiary, że do ich stłumienia zawezwa
no pomocy wojskowej. W miastach tych wszyst
kie punkty strategiczne obsadzono oddziałami
wojskowemu, uzbrojonemu w karabiny maszyno
we. Podczas starcia w Va'lparaiso było 20 zabi
tych i 50 rannych. Obywatele państw obcych zo
stali wezwani do schronienia się na okręty obce
lub w specjalnych obozach koncentracyjnych.

pieczeństwa jest dla Francji nie do przyjęcia. —
Przy tej sposobności miał Gibson Herriotowi oświadczyć, że Ameryka pragnie, aby osiągnięte
zostały rezultaty pozytywne. Jeśli Francja chce
uzyskać ustępstwa w dziedzinie zobowiązań fi
nansowych, musi się zdecydować na pewne ofia
ry w dziedzinie rozbro jenia.
Londyn, 21 czerwca. Korespondent „Morning
Post" donosi z Lozanny, że powolne postępy kon
ferencji reparacyjnej należy przypisać tej okolicz
ności, że w rozmowach swych z innymi mini
strami Herriot stale wysuwa kwestję bezpieczeń
stwa na plan pierwszy. Wszelkie ustępstwa uza
leżnia Francja od gwarancyj politycznych. Dalej
stwierdza korespondent, iż godnym uwagi jest
fakt coraz jawniejszej współpracy włosko-niemieckiej.
Lozanna, 21 czerwca. Także dzisiejszy wtorek
poświęcony jest dalszym prywatnym rozmowom
między poszczególnymi członkami delegacyj. —
Herriot odbył przedpołudniem z MacDonaidem
kilkugodzinną konferencję. W konferencji tej,
która o godz. 4 została namowo podjęta, wzięli
również udział ministrowie skarbu obu państw.
Genewa, 21 czerwca. Pertraktacje głównych de
legatów na konferencję rozbrójemiową Francji,
Anglji i Ameryki prowadzone dziś były w dal
szym ciągu. Jak słychać tematem rozmów był
projekt amerykański w spra/wie obniżenia stanu
efektywnego siił zbrojnych na lądzie, morzu i w
powietrzu, oraz w sprawie zakazu używania bro
ni chemicznej i bakterjołogieznej, jak również w
sprawie zniesienia broni zaczepnej i umiędzyna
rodowienia lotnictwa cywilnego. W sprawach tych
podobno nie osiągnięto porozumienia.
Lozanna, 21 czerwca. Ambasador amerykański
Gibson i delegat amerykański na (konferencję roz
brojeniową Norman Davis przybyli dziś do Lo
zanny i złożyli premjerowi angielskiemu MacDonaldowi wizytę, która trwała półtorej godzimy.
Opuszczając hotel, Gibson oświadczył, że podczas
rozmowy z MacDonaidem poruszono jedynie kwestję rozbrojenia. Po odjeździe delegatów amery
kańskich MacDomald przyjął Herriota na zapo
wiedzianą konferencję.
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Do nabycia w księgarniach

PAMIĘTNIK
H . D IA M A N D A
Cena 10 zŁ

ZAPISUJCIE SIĘ NA CZŁONKÓW
T O W . U N IW ER SYTETU ROBOTNICZEGO!
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KBONIKA
ST A T Y ST Y C ZN Y SPIS P O W IE R Z C H N I Z A 
SIE W Ó W , W YD AJNO ŚCI P Ł O D Ó W ROLNYCH
[ REJESTRACJA Z W IE R Z Ą T DOM OW YCH. Na
zasadzie postanowień rozporządzenie Rady mini
strów przeprowadzane zostaną na obszarze miasta
Krakowa ustalenie i spis: powierzchni zasiewów
gospodarstw poniżej i powyżej 50 ha obszaru w
terminie do końca czerwca br. w rolniczych dziel
nicach miasta; zwierząt gospodarskich w termi
nie od 1 do 20 br. na obszarze całego miasta; w y
dajności płodów rolnych w miesiącach sierpniu,
październiku i Listopadzie br. w rolniczych dziel
nicach miasta. Spisu dokonają organa miejskich
komisarjatów obwodów. Wszyscy producenci i po
siadacze gospodarstw rolnych jak również posia
dacze zwierząt gospodarczych są obowiązani w
myśl postanowień § 3 zacytowanego wyżej roz
porządzenia udzielić organom Komisarjatów ob
wodowych szczegółowych i zgodnych z prawdą
informacyj odnośnie do obszaru zasiewów, w y 
dajności płodów rolnych i ilości zwierząt gospo
darskich. Jednocześnie magistrat zapewnia, że udzielane komisarjałotm obwodowych szczegóły bę
dą spożytkowane bezimiennie wyłącznie do celów
statystycznych i są osłonione bezwzględnie naj
ściślejszą tajemnicą.
R E W IZ J A POLICYJNA. U studenta uniwersy
tetu Wojciecha Skuzy, młodego literata, należące
go do str. lud., odbyła się rewizja policyjna, rze
komo w związku ze śledztwem w sprawie wypad
ków łapanowskdch. Rewizja nie dała żadnego re
zultatu, poczem zabrano p. Skuzę na komisarjat,
gdzie go przetrzymano przez 6 godzin i po prze
słuchaniu wypuszczono. Pisemnego nakazu rewi
zji policja nie posiadała.
N O W Y PARK MIEJSKI POD KOPCEM KO
ŚCIUSZKI. W łonie magistratu wyłoniła się myśl
założenia parku pomiędzy kopcem Kościuszki a
Lasem Wołskiim. Przygotowuje się obecnie pro
jekty iraabycaa przez miasto gruntów na tern cel w
obszarze około 30 morgów od konwentu Norber
tanek. N a powyższych gruntach ma być urządzo
na nowa aleja, któraby łączyła Las Wolski z Kra
kowem.
ZAM ACH SAMOBÓJCZY. N a ui. Ciemnej w
mieszkaniu domu pod L 8, w zamiarze samobój
czym wypiła większą ilość jodyny 26-letnia Józe
fa Olszowska. Wezwany lekarz pogotowia ratun
kowego przewiózł desperatkę do amihulatorjum
pogotowia ratunkowego celem zastosowania środków zapobiegawczych przeciw zatruciu.
Z D E R Z E N IE SAMOCHODÓW Z D OROŻKA
MI KONNEMI. N a ul. Siennej potrącona została
przez tramwaj dorożka karana. Koń skaleczony
został w nogę a dorożka lekko uszkodzona. — Na
Ul. Sławkowskiej auto-dorożka najechała raa do
rożkę konną. Koń został pokaleczony, u dorożki
zaś jest złamany dyszel.

LEO N KRUCZKO W SKI

Kordjan i cham
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-------Mochnacki długo i nieporuszenie wpatrywał
się w żółte światło, z okna Lelewela prószące
w ciemność ulicy D łu g ie j------XVIII.

Niedola Bibljoteki Jagiellońskiej
O D E Z W A REKTORA DO M Ł O D ZIE ŻY AKADEMICKIEJ
państwowych powstać nowy budynek, dopóki je
Tylko wyjątkowo zwracał się Senat Akademic
dne z najcenniejszych zbiorów świata nie znajdą
ki Uniwersytetu Jagiellońskiego z odezwą do mło
innego pomieszczenia. Zanim jednak popękają i
dzieży pod sam koniec roku akademickiego, ale
załamią się ostatnie całe sufity i stropy w starym
w ostatnich dniach dokonał się fakt, którego nie
budynku bibljolecznym, trzeba ratować.
może pominąć milczeniem.
Zabolała W as niedola Bibljoteki Jagiellońskiej
Martwi nas wszystkich ciasnota i niedostatek
i dlatego stworzyliście dla niej komitet ratunko
w naszych kolegjach i zakładach, dla których nie
wy, jednocząc się w tej akcji wszyscy bez wzglę
można należycie korzystać z wykładów i ćwiczeń.
du na to, co W as dzielić może. Z największem
Boli nas jednak nade wszystko i wprost nas prze
uznaniem dla Waszej inicjatywy Senat i wszyscy
raża niedola tego warsztatu, który na chwałę Pol
Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego idą ra
ski budowało sześć wieków. Niszczeją w Bibljozem z W am i na ratunek zagrożonych skarbów
tece Jagiellońskiej skarby kultury światowej i na
naszej Alma Maler.
szej własnej, nagromadzone tam od czasów Kró
Z radością stwierdzamy fakt, że w akcji soli
lowej Jadwigi aż do dni ostatnich. Niszczeją wsku
darnie biorą udział wszystkie szkoły akademickie
tek nieznośnej już ciasnoty i zawilgocenia ręko
w Krakowie i szkoły akademickie w innych śro
pisy, za które mimo wszystko pomoskny odpowie
dowiskach uniwersyteckich, że do pogotowia ra
dzialność wobec całego świata naukowego. N i
tunkowego zgłaszają się ze współpracą szkoły śre
szczeją księgozbiory, które pochodząc z daru naj
dnie i powszechne, że tę akcję popiera tak ofiar
lepszych i najoświeoeńszych synów Ojczyzny,
nie nasza Prasa, budząc sumienie zbiorowe w ca
tworzą razem nierozerwalną całość i pomnik na
łym kraju. Ratunek Bibljoteki JagielłoAskiej mu
szej kultury. Niema i nie będzie drugiej takiej
si się stać obowiązkiem sumienia całej Polski.
bibljoteki w Polsce, a w całym świecie jest takich
W imieniu Senatu Akademickiego Uniwersy
bihljotek zaledwie kilka. Rozumiemy już dzisiaj
tetu Jagiellońskiego Rektor: K. Michalski,
wszyscy, że nie może chyba w kraju z funduszów
— 00 o—
W IE L K IE P O W O D Z E N IE JU B ILE U SZO W E J
W YSTAW Y
W YC ZÓ ŁK O W SK IE G O . Otwarta
niedawno w Pałacu Sztuka przy pl. Szczepańskim
wielka wystawa jubileuszowa Wyczółkowskiego,
która zgromadziła imponujący dorobek sędziwe
go mistrza, stała się, jak to można było przewi
dzieć, atrakcją sezonu letniego w Krakowie. Dotąd
zwiedziło tę przepyszną ekspozycję kilka tysięcy
osób ze wszystkich sfer, ponadto masowo zwie
dzają szkoły z Krakowa i okolicy. Kuratorjum
szkolne, oceniając należycie wartość tej wystawy
i jej znaczenie, poleciło uwadze szkół ten impo
nujący zbiór kapitalnych obrazów, jakiego pręd
ko znowu nie zobaczymy. Obecnie zaczynają na
pływać do Pałacu Sztuki zgłoszenia zbiorowych
wycieczek nawet z dalszej prowincji, dla których
dyr. Tow. przyj, sztuk pięknych wydaje specjal
ne zniżki.
W ystawa Wyczółkowskiego, urządzona przeglą
dowo, ma istotnie wielkie znaczenie dla tych'
wszystkich, których interesuje sztuka i jej naj
wybitniejsi przedstawiciele i dlatego będzie ona
przez cały czas swego trwania ściągała mnóstwo
osób. Pałac Sztuki przez okres sezonu letniego
stanie się istotnie miejscem, gdzie niejeden będzie
chciał spędzić czas na obcowaniu z wielką sztuką,
zebraną i przedstawioną w ten sposób. W dzi
siejszych czasach przedewszystkiem takich kilka
godzin spędzonych w salonach Pałacu Sztuki są
kulturalnem odetchnieniem i zapomnieniem. Po
nadto jest to naoczna niejako lekcja rozwoju jed
nego z najciekawszych twórców w Polsce, jakim

jest Leon Wyczółkowski. Zaznaczyć wreszcie na
leży, że kilka obrazów mistrza jest do nabycia.
Informacyj udziela się przy kasie.
W ystawa Wyczółkowskiego potrwa jeszcze do
końca lipca z powodu wielkiej frekwencji i za
powiedzianych jeszcze wycieczek. Tow. przyja
ciół sztuk pięknych pragnąc, by wszyscy mogli
zwiedzić tę naprawdę niezwykłą ekspozycję, cen
wstępu, mimo wielkich kosztów, nie podwyższy
ło. Cena ta wynosi 1 zł. Akcjonarjusze naturalnie
mają wstęp wolny.
W Z W IĄ Z K U Z W Ł A M A N IE M K ASO W EM
N A SZKODĘ ZA R Z Ą D U CM ENTAR ZA RAKO
W ICKIEGO, popełnion em w nocy z 8 na 9 bm.
przytrzymano jako sprawcę tegoż włamania Hen
ryka Łabudę (lat 28), bez stałego miejsca zamie
szkania, Wtodizimierza Pytlowanego, lat 28 z Krakowa, bez zajęcia, zam. Kątowa 10, Stefana Olechowa (lat 24), bez zajęcia, zam. Al. 29 listopada
L. 29, oraz Stanisława Żelaznego (lat 27), zam.
W jazd 4. Wszystkim wyżej wymienionym doko
nanie powyższego włamania niezbicie udowod
niono, jednakże skradzionych pieniędzy nie zdo
łano odebrać, gdyż przez sprawców zostały roz
trwonione na zabawach po restauracjach i meJinaoh złodziejskich.
T W A R D Y SEN M UZYK A. Stanisławowi Pito
lę zdarzył się na plantach krakowskich niemały
wypadek. Oto będąc w stanie podpitym zasnął on
na plantach, a gdy się obudził zauważył, że skra
dziono mu skrzypce z futerałem, wartości 300 zł.
oraz portfel z dokumentami

czas za wykroczenia służbowe z niezwykłą szczo
drobliwością.
Tak się przedstawiał, rzecby można, od frontu,
kapitan Sakowski, w którego kompanji miał K a
zimierz stawiać pierwsze, rekruckie kroki żywota
wojskowego.
Któżby pomyślał, że był on kiedyś zacnym na
poleońskim oficerem i służył w legjach generała
Dąbrowskiego, gdzie pono — jak w wojsku francuskiem — przyjazne fraternizowanie znamiono
wało życie obozowe, a prosty żołnierz zapanbrat
zwracał się do ofieera po ogień dla lulki!

godzenie wydanych wyroków. W razie potrzeby
umiała w takich okazjach zdobywać się na tyle

Kapitan Sakowski był, co się zowie, twardym
dowódcą kompanji. Na placu musztry gdy się zja
wiał, truchlały serca rekrutów. Oko miał nieza
Na szczęście, z tamtych pięknych czasów coś
wodne, jeśli chodziło o postrzeganie najmniejszych
pozostało kapitanowi Sakowskiemu. A raczej —
uchybień kroku, czy postawy; kiedy chmurne jego
ktoś... Żona. W Andaluzji gdzieś, w hiszpańskiej
spojrzenie przelatywało wzdłuż wyprężonych sze
wyprawie zdobył ją, gorącej Iberji córę, przez ku
regów
w żołnierzach oddech zamierał, a twa
rze tężały wszystkiemi ścięgnami, iż nawet po- * rzawę całej Europy jak skarb szacowny przewiózł
i pod chłódniejszem połskiem niebem — nic z pier
wieka niczyja drgnąć tam nie śmiała.
wotnych zapałów nie straciwszy — na skromnem
Niemniej i pięść miał ciężką pan kapitan. Uży
kapitańskiem osadził gospodarstwie. Piękna Do
wał jej, co tu ukrywać, popędliwie i skoro, choć
lores łatwo jakoś przywykła do nowego klimatu;
nie tak często, aby nadążyć mogła znacznie powyuczyła się nieco ojczystej mowy swojego
pędliwszym, a okrutnie grzmiącym słowom.
F e 1 i x e, doglądała jego bielizny i z wielką mi
Szczęściem, słowa te, choć niewykwintne, nie po
łością hodowała k w ia t y ------zostawiały sińców
Natomiast pięść uderzała
boleśnie i gdzie popadło: w bok pod żebro, albo
Ona to, czuła i łagodna istota, według możności
w pierś, czy pod brodę, albo zgoła w żołnierską
starała się hamować gwałtowną popędliwość ka
oszołomioną gębę...
pitana. Nieraz, w porze rannego raportu, podsłu
To był odręczny niejako, doraźny system w y
chiwała u drzwi jego kancelarji, a jeśli grzmiący
chowawczy kapitana Sakowskiego. Lecz równie
głos zbyt srogie dyktował delikwentowi kary,
srogo zwykł był on występować przy rannych
wkraczała tam po skończonej ceremonji i wzru
raportach; areszt i chłosta dyktowane były w ów 
szającą prośbą wyjednywała często znaczne zła

energji, iż nastroszony a zawzięty F e l i i i
musiał ostatecznie kapitulować, po dłuższym lub
krótszym oporze—
Nie można więc powiedzieć, jakoby nic nie po
zostało kapitanowi Sakowskiemu z tamtych, pięk
nych czasów służby w legjach generała Dąbrow
skiego ------Atoli gorsze było to, że za przykładem do
wódcy, jeśli chodziło o wdrażanie w umysły żoł
nierskie pojęć karności i dyscypliny, nie szczę
dzili rąk i głosu oficerowie-subałterni, a także
starszy sierżant kompanij n y Ze zgrozą, ściskającą gardło, ujrzał raz Kazi
mierz na placu ćwiczeń, jak młody porucznik
przed frontem plutonu podszedł do żołnierza,
który zrobił fałszywy ruch bronią; dobył szpady
i — bez jednego słowa — ostrze jej oparł na bucie
owego niedołęgi... Straszny dreszcz przeszedł
w plutonie. Oficer sparł się oburącz na gardzie
szpady i, wciąż głucho milczący, począł nią wier
cić z cichem, zajadłem okrucieństwem— Ostrze
przebiło skórę buta i weszło w żywe ciało stopy-----żołnierz zbladł okropnie, lecz ani drgnął... Utkwił
gdzieś, w mroźnem powietrzu, stężałe z bólu oczy—
Tylko jakieś ledwodostrzegalne skurcze muskułów nabrzmiewały pod skórą jego twarzy, szarej'
jak p o p ió ł-------Ń
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R O ZP Ę D ZO N E K O N IE PO W O D EM W Y P A D 
KU. Na drodze w Łagiewnikach koło dworu prze
straszyły się konie pędzącego samochodu, sflsułkiean czego wóz się przewrócił, a siedzące na wo
zie 18-letnia dziewczyna Putkówna rzucona zo
stała na przydrożne druty kolczaste, odnosząc na
całom ciele kontuzje. Przewiezioną została do
S P A D Ł Z W O Z U . W ul. Starowiślnej spadł z
wozu go!spodarz z Pińczowa A. Krówka, ulegając
złamaniu kręgosłupa Nieszczęśliwego wieśniaka
przewiozło pogotowie ratanlkowego do szpitala.
K R AD ZIEŻE. Przez otwarte okno dostał się nie
znany sprawca do mieszkania p. Fr. Bzowskiego
przy ul. Studenckiej L 25 i skradł portfel z doku
mentami oraz srebrny zegarek i marynarkę war
tości 200 zł. — W tramwaju linji Nr. 2 skradziono
p. Tadeuszowi Chylewskiemu z tylnej kieszeni
spodni rewolwer marki „Saiuer" z magazynkiem
i 6-m a nabojami.
W IE L K I POŻAR W PROKOCIMIU. Wczoraj
w południe powstał wiełkli pożar w Prokocimiu
pod Krakowem. Stanęły w ogniu zabudowania
Stanisława Ziendaia przy ul. Nadbrzeżnej 24. Na
miejsce pożaru przybyły plutony straży krakow
skiej i rozpoczęły akcję ratowniczą. Strażacy z
narażeniem życia zdołali zlokalizować ogień i
uratowali sąsiednie zabudowania. Spaliła się staj
nia i stodoła Ziemlaża, a w domu mieszkalnym
spłonął dach. Szkoda ubezpieczona.
>

TEA TR Y

I K O N C ERT Y

„LAKME" DELIBESA Z ADĄ SAiRL Po dzisiejszej
przerwie wchodtzi na repertuar opery na przedstawie
niu po cenach zniżonych Jutro we czwartek dawlno nie
Widziane arcydzieło francuskiej literatury, oiperawea L.
Dełifoesa „Lakme", oparte na czarującej metodyce orjen
tafa-ęj i tchmące nieprzepartym urokiem egzotyki. Tyłutowią partję odtworzy w, jutrzejszem iprzedlstawieniilu
nasza znakomita sopranistka (koloraturowa p. Ada Sari,
będąca jedną z najcelniejszych jeij przedstawicielek
współczesnych. Partnerami świetniej artystki będą pp.:
J. Chodakowska, T. Szymonowie® i Stefan Romanow
ski, Obsady dopełniają pp.: M. Feherpataky, W . Ja
strzębska, S. Wiśniewska, A. Mazurek i Z. _Woźniak;
stronę choreograficzną opracowują: baietmistrz Dug.
Wojnar i primabalerina I. Soboltówma. Współdziałają
chóry krakowskiego Towarzystwa operowego. „Lakme“ ukaże ‘się w reżyserii p. Stefana Romanowskiego,
oraz w nowej oryginalnej oprawie dekoracyjnej, zapro
jektowanej przez artystę malarza p. M. Różańskiego.
Przy pulcie kapelmlstrzowskim dyr. Bolestkw WallekWadcwski.
. i: 1
<.r : ;, .

W B IB L IO T E C E T U R
(Kraków, ul. Dunajewskiego 5).

KABARET „BAND A" W KRAKOWIE. W najbliższych
dniach przybywa dio Krakowa słynny kabaret w ar
szawski „Banda“, którego obecne występy w Łodzi
cieszą się niezwykfem .powodzeniem. — W zespole
„Bandy" biorą audziat pp.: Hanka Ordonówna, Zula Po
gorzelska, Lena Żelichowska, Dymsza, Lawiróski i Tom.
W ich repertuarze czołowe miejsce zajmuje konferensjerka Jarossyego. łlirstracja muzyczna opiera się o
chór Dana, przy fortepianie pianista Gimpel, teksty:
Hemara, TnWiima i Słonimskiego, Jarossyego i Toma.
KONCERT PADEREWSKIEGO Z PA R YŻA NA P O L 
SKICH FALACH. Wiadomość, która nadeszła z Pary
ża, gdzie obecnie przebyiwa Ignacy Paderewski, w y
poczywając po triumfailnem tournee amerykańskiem i
kilku koncertach w Europie, zelektryzowała całą Pol
skę. Ignacy Paderewski wyraził poraź pierwszy zgodę
na grę przed .mikrofonem radiowym z tem zastrzeże
niem, że koncert jego transmitowany będzie tylko i w y 
łącznie przez polskie stacje nadawcze. Podkreślić tu
należy ten gesit Paderewskiego w stosunku do swoich
rodakowi, którzy słuchać będą jego koncertu na fali ra
diowej, zwłaszcza, że mistrz tonów wiidokrołnie od
mawiał zagranicznym broadcastingom występów przed
mikrofonem, odrzucając wysokie honoraria. Transmisja
koncertu Paderewskiego nastąpi .wi sobotę 05 bm. o go
dzinie 15. Igmacy_Paderewski wykona szereg utworów
Chopina. Transmisja odbędzie się drogą kablową, re
cital nadany zostanie przez wszystkie polskie stacje
nadawcze.

O D C ZYT Y

I Z E B R A N IA

Z T O W A R Z Y S T W A FILOZOFICZNEGO.
Jutro (we
czwartek o godzinie 6 wieczorem w sali seminarium
ekonomicznego Uniwersytetu Jag i dto oskiego dir. Jamna
Suchorzewska wygłosi odczyt pod tytułem „Metafizy
ka Kanta w świetle polemiki neokantystów,". Goście
mile widziani.

Rafałowicz, który strzelał wszystkie bramki i Kuezer.
Poza tem cała drużyna grała zespołowo.
SEKCJA PŁ Y W A C K A RTS JUTRZENKA wznowiła
po przerwie, spowodowanej niepogodą, prowadzenie
kursów pływackich, fctór.e odlbyw.ają^ię .w poniedziałki,
środy i soboty od godziny 6‘30 do 7‘30 rano w pływal
na parku krakorwiskiego. Zgłoszenia przyjmuje się u p.
S. Kanta, ul. Wiślna 10 codziennie od godziny 2 do 3.

mmMt i

E G Z E K U T Y W A OKR PPS KRAKÓW - MIASTO
odbędzie posiedzenie w sobotę 25 hm. o godzinie
6‘30 wieczorem w sekretarjacie OKR.

B E P E B I9 A B
TEATR IM. J. SŁOW ACKIEGO
Śróda: Teaitr z powodu próby nieczynny.
Czwartek: „Łaknie" (Ceny zniżone).
Piątek: Teatr z powodu próby nieczynny.
KINOTEATRY)
Adria: „Anna Karenina".
Apollo: „Ulubieniec bogów".
Dom żołnierza: „U stóp kobiety".
Promień: „Ostatni walc".
Słońce: „Załoga śmierci".
Sztuka: „Królowa dancingów".
Świt: „Droga do zioła".
Uciecha: „Plan W .“
W anda: „Ming toy" (Statek mSości).

SPO R T
RAPID (Wiedeń)— CRACOVIA. Słynna drużyna wie
deńska Rapiid, która rozegra dziś twe środę o godzinie
6 wieczorem zawody z Cracovią, należy do najpotęż
niejszych zespołów; piłkarskich Europy, Rap id w swym
składzie posiada wyłącznie zawodników wiedeńskich.
Wyniki Wiedeńczyków w ostatnią sobotę z Legją w
Warszawie 4:1 i .z 22 pp. w Siedlcach 6:1 świadczą, że
Rapiid znajduje się w doskonałej formie. Kto zechce uj
rzeć pokaz prawdziwego footbalu, nie opuści sposob
ności, jaka nadarza się dziś we środę. Craoovia do
spotkania przystępuje w, swym najsilniejszym składzie.
JUTRZENKA—CRACOVIA II 3:1 (0:1). Mistrzostwo
szczypiórniaka. W sobotę 18 b. m. rozegrały powyż
sze drużyny na boisku ,Cr*covii zawody w szczypiór
niaka, zakończone zwycięstwem Jutrzenki, która wy
kazała swoją Masę, górując przez cały przebieg gry
nad swoim przeciwnikiem, który dotychczas prowadzi
tabelę. Wyróżnili się w Jutrzence: bramkarz Friedman,

BACZNOŚĆ!
CIERPIĄC V NA

RADJO KRAKOWSKIE
Środa 22 czerwca
11.58: Sygnał ozasiu, hejnał. 12.10: PAT. 12.20: Gra
mofon. 12.40: Kommukai meteorologicziny. 12.45: Gra
mofon. 15.00: Komunikat gospodarczy. 15.10: Gramofon.
15.35: Chwilka morska. 15.40: Audycja_dla dzieci 16.05:
Gramofon. 16.40: Najnowsze wydawnictwa — omówi
dr. Adam Bar. 17.00: Koncert z W arszawy. 18.00: Od
czyt z Wilna: „Sport ,wi życiu młodzieży". 18.20: Mu
zyka taneczna. 10.00: Świetlica strzelecka. 19.15: Roz
maitości komunikaty. 19.35: Dziennik radiowy. 19.45:
Skrzynka pocztowa — inż. Stanisław, Broniewski. 20A0
Ghór ukraiński im. Łysenki z W arszawy. 20.55: Kwa
drans literacki. 21.10: Recital fortepianowy z W arsza
wy. 21.50: Dodatek do dziennika radiowego. 2(2.00: Muzjdea taneczna. 22.25: Odczyt w języku esperanckim:
„Dane statystyczne o Polsce" — wygłosi prof. Otb
Bujwid. 22.40: Wiadomości sportowe. 22,50: Muzyka ta
neczna.

PRZEPU KLIN Ę

Zygm unt FELDMANN
m istrz s z k la r s k i

Dużo rzekom ych specjalistów ogłasza się, że ich spo
s o by leczenia przepukliny są je d yn ie skuteczne. A b y
zaś przekonać się, że tylko przez znane p o w a g i nau 
k o w e polecone bandaże, u su w a jąc e rady k aln ie po
osobistem ja w ie n iu się, najzastarzalsze i najniebez
pieczniejsze przepukliny u pań, p a n ó w i dzieei naj
now szego w y n alazk u M . T i l l e m a n a , o d d aw n a zna
nego w całej Polsce s p e c j a l i s t y i prof. R ask ala, są
w pro st z baw ien n e — w ystarczy przyjść i przeglądnąć
liczne entuzjastyczne podziękow ania ludzi o znanych
nazwiskach, profesorów uniw ersytetu, lekarzy, ze sfer
duch ow ieństw a, najw yższej arystokracji oraz z ludu.
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Kraków, Ateja Krasińskiego L. 10. Teł, 142-68
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2J0
Liny, sznury, postronki, taśmy, siatki, pasy młyńskie,

artyst. szlifiernia szkła i wytwórnia luster

Kraków XXII, ulica Jana Tarnowskiego 5, telefon 129-5]
w y k o n u je i dostarcza szyby okienne, lustra b e lg ij
skie, czeskie, rzeźby w szkle, ochraniacze w o k o ło
klam ek, o p ra w y w m osiądz oraz w szelk ie roboty
w zakres szklarstw a i szlifierstwa wchodzące, po
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M

n o tcl Rogal
Warszawa

W o d a b ie ż ą c a z i m n a i ciepta.
Telefony w pokojach i tel. m/miast.
Usługa restauracyjna. Windy. Wanny.

kam ień sztuczny

Garaż bezpłatny.

„DOMAT"

z

Zamówienia
prowincja należy Berowa2
wprost do Księgarni Robotniczej, .Warszawa.
nL Warecka 9. ■
.

szpagaty, przybory gimnasł., szczotki, wycieraczki itp.
poleca firm a

M ARJA

S P Y T K O W S K A
(daw n iej J. W ałkowUtski)

K rak ów , P lac M arjacki L. 7.

PRACOWNIA TAPICERSKA
A. KONT1IRCH
Kraków. ulica Ta U. Kościuszki 43.

Ceny zniżone
► WAŻNE DLA PAŃ1
►
-

od Zł. 5 —
NA SEZON LETNI! <

Płaszcze, kostjumy, suknie wieczorowe i sp o rtowe według najnowszych żnmaii wykonuje

*

PIERWSZORZĘDNA PRACOWNIA SUKIEN DAMSKICH

<

t

■ JOZEFA RZESZOTA, Plac Szczepański 7 4
K

C eny k o n k u r e n c y jn e .

*

PIERWSZORZĘDNY ZAKŁAD POGRZEBÓW
„CONCORDIA"
Jana Wolnego, pl. Szczepański 2, Tel. 103-3
urządza po grzeby od najskrom niejszych do n a jw sp a
nialszych, p rzepro w adza ekshum acje i przew ozy zw łok
do wszystkich k rajów .

Wykonuje wszelkie prree w zakres ten wcho
dzące. Szybko, solidnie, tanio, również na raty.
.Wydawca: Emil Haeeker. — Itedaktar odpowiedzialny: Marjan Pęrcząk.
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obok Dworca GłAwnego.

„B R IZ O L IT “

.75

zgrom adzona

Mniej zasobnym daleko idące ustępstwa.

—

Drukarnia Ludowa w, Krakowie pod zarz. Ignacego Wkdarskiega.

