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Zmiana warty?
ADW . PASCHALSKI NA W ID O W NI?
Lewjatański ,K ur jer Polski" donosi:
„W razie rekonstrukcji gabinetu tekę ministra
otrzyma jeden z wybitnych posłów RB, zajmu
jący od niedawna kierownicze stanowisko w or
ganizacji „Strzelca".

Poseł, o lctórym mowa, jest z zawodu adwoka
tem i zajmuje się zagadnieniami prawniczemi.
•Nie wynika z tego bynajmniej, by w razie ja 
kichś zmian w rządzie, objąć miał właśnie tekę
ministra sprawiedliwości.

W arszaw a, 16 października.
W śród tumanów kurzu unoszących się w
gmachu p rzy ul. W ie js k ie j z powodu robienia
wielkich porządków na p rzyjęcie posłów, nie
widać ani m yśli ani czynów, któreby z nich
w ynikły. P rzecież taka sesja to „św ięto“ dla
Sejm u; przecież z górą 7 m iesięcy Sejm świe
cił pustkami poza pierwszem i dniami w każ
dym miesiącu, kiedy w ypłaca się djety.
A w ciągu tego czasu tyle rzeczy było na
porządku dziennym kraju; tyle spraw ży w o t
nych działo się i byłoby zupełnie natura,lnem,
gd yb y one znalazły echo w zbliżającej się se
s ji w form ie wniosków poselskich, przedłożeń
rządowych. N ic jednak na tym punkcie nie
widać. W iadom o tylko, że rząd przedłoży bu
dżet i kilka zw iązanych z nim — z jego bra
kami — przedłożeń, natomiast ze strony w ięk 
szości zapow iadają — od zapow iedzi do w y 
konania może być daleko — parę rzeczy, o
których nie można pówie95aeS," ¥eBy“ ra$JSWr
b y ły na rękę, ponieważ k rzyżu ją jego oblicze
nia na większe dochody.
Ze strony większości, zależnie od podziału
na „g ru p y “ , p oja w ia ją się na horyzoncie za
m ierzenia niby mające na oku zwalczanie k ry
zysu. A że większość niem niej niż opozycja
odczuwa k ryzys na odcinku podatkowym, nic
dziwnego, że te zamierzenia idą w kierunku
przeforsow ania jakichś ulg.
Są to zam ierzenia konkretne i, odrazu mó
wiąc, całkiem chybione, a w dodatku rażąco
jednostronne. O ulgach, z jakich korzystałby
tak ciężko dotknięty ogół, nie m ówi się. A lf ą
i omegą tych zamierzeń są ulgi w podatkach
dolegających pewnym i tak ju ż u p rzyw ilejo 
w anym sferom. A w ięc chodzi o „reform ę“ —
naturalnie w sensie zniżkow ym — podatku
m ajątkowego, gruntowego, spadkowego i do
chodowego, które w praw dzie w całokształcie
dochodów państwowych nie o d g ryw a ją decy
dującej roli, a mimo to dla dotkniętych niemi
— a wiadomo, kto zacz są te s fe ry — uchodzą
za nieznośne.
P odatek m ajątkow y, spadek po Grabskim,
n igd y nie spełnił roli, jaką mu przeznaczono,
a w ostatnich czasach spadł praw ie do zera —
200.000 zł. miesięcznie z tego źródła zupełnie
nie wchodzą w rachubę nawet p rzy naszym
z małych p ozyeyj składającym się budżecie.
Inne podatki bezpośrednie to znowu piąte ko
ło u wozu i dlatego m ają być jeszcze obni
żone.
Co rząd na to pow ie? W iadom o, że w ięk 
szość sejmowa może przeprow adzić tylk o to
i tyle, na co i na ile rząd się zgodzi. W ielk ie
czy małe dochody — w czasie, g d y na w id ow 
ni ukazuje się teoretycznie 350 m ilj ono w y , a
praktycznie jeszcze w y ższy d eficy t; g d y trze
ba uciekać się do tak ryzyk ow n ych środków,
ja k zniżka cen m onopolowych; g d y podatki
pośrednie ciążą także i to przew ażnie na
masie bezrobotnych w miastach i wsiach —

Spór o miejsce czy o zasadę?

Proponowana przez MacDonalda i przyjęta
przez Herriota konferencja czterech mocarstw:
Anglji, Francji, Włoch i Niemiec zawisła w po
wietrzu z powodu sprzeciwu Niemiec odbyoia jej
w Genewtie. Robi się różne interwencje — między
innemi MacDonaid zaprosił niemieckiego mini
stra spraw zagranicznych Neuratha do Londynu
— ahy ten opór przełamać, dotychczas bez skutku.
Nienozsądnem byłoby mniemać, że Niemcom
rzeczywiście chodzi o to, czy konferencja odbędzie
się w Genewie czy w jakiemś innem mieście. Tu
nie chodzi o tzw. atmosferę genewską, w której
Niemcy nie czują się dobrze, ale o zasadę: roz
brojenie czy dozbrojenie. Niemcy, jak wiadomo,
nie żądają ani jednego ani drugi ego, lecz żądają
równouprawnienia tj. albo zredukowania zbrojeń
innych państw do poziomu niemieckiego albo pozwódemia Niemcom na dostosowanie swych zbro
jeń do poziomu innych państw, żądanie to, będą
ce wyraźne rawiają jednego z podstawowych prze
pisów traktatu wersalskiego, celuje w komisję
rozbrojeniową, która też z tego powodu została
u:nierach om i ona.
Wysuwając sprzeciw przeciw Genewie, Niemcy
dają wyraz swemu niezadowoleniu z powodu za
sadniczego ułożenia się stosunków w Lidze naro
dów. Panuje w niej niepodzielnie wpływ angiel
sko - francuski, który się ujawnia właśnie obecnie
z okazji wyboru nowego generalnego sekretarza
Ligi — zostaje mim Francuz Avenol w zamian za
Anglika Butlera jako dyrektora Międzynarodowe
go Biura Pracy, podczas gdy Niemcy muszą się
zadowolić — podobnie jak Włochy i Japonja —
po jednym zastępcy generalnego sekretarza. —
W Berlinie czują, że wizyta Herriota w Londynie,
o której prasa angielska pisała w najczulszych
wyrazach, przyniosła porozumienie ponad ich
głową i widzą, że przyszła konferencja niewiele
zmieniłaby z tego, co w Londynie już umówiono.
Niemcy liczyły na poparcie Włoch, jako że rząd
Papena uważa się za „bratnią duszę" rządu fa

Prpisa sanacyjna szerotko rozpisywała się na te
mat udziału Polski w konferencji. Polska, pisano,
jest chyba najsilniej zainteresowaną w niemiec
kich ż^aniach zbrojeniowych i jako sąsiadka i
jako państwo, wobec którego Niemcy podnoszą
pretensje terytorjaloe. A tymczasem ciągle się mó
w i i widocznie w Londynie już zapadła decyzja,
że będzie konferencja tylko czterech mocarstw —
Polska nie wchodzi w rachubę jako partnerka.
Ma to pociągnąć pewne konsekwencje w stosun
ku Polski do Ligi narodów i do Francji. Onegdaj
wiedeńska „N. Fr. Presse" otrzymała od swego
specjalnego korespondenta w Bukareszcie infor
mację, że rząd polski zawiadomił rząd rumuński,
że wskutek pominięcia od udziału w konferencji
Polska wyciągnie konsekwencje: wystąpi z Ligi
narodów i ochłodnie w swej przyjaźni do Francji.
Nie należy tej groźby czy rzekomej groźby brać
dosłownie — Polska nie może ani wystąpić z Ligi
ani dać odczuć Francji swego niezadowolenia poproslu dlatego, ponieważ Polska więcej potrzebu
je Ligi i Francji niż one Polski. W każdym jednak
razie sprawa ta jest — nie pierwszym — przy
czynkiem do „mocarstwowego stanowiska", do
którego Polska za ery sanacyjnej doszła.

w tym czasie obniżenie podatków bezpośred
nich byłoby n ietylko prowokacją, ale i bez
myślnością, świadczącą, jak ubogą w myśli
rodzące p o zyty w n y czyn jest ta zbieranina
ludzi, k tó rzy z tak w ątp liw ego tytułu, jakim
są w y b o ry w listopadzie 1930, w yw odzą pra
wo do stanowienia większości.
A le te zam ierzenia nie w yczerpu ją jeszcze
wszystkich pomysłów, które na sesji m ają
być zrealizowane. N ajw ażn iejszem jest —
wszystkie doniesienia są co do tego zgodne —
p rzygotow an ie nowego zamachu na świadcze
nia społeczne. N ie bez utajonych m yśli robiło
się w ostatnich miesiącach żyw ą kampanję
przeciw tzw. ciężarom społecznym; nie bez
nadziei uzyskania sukcesu wysuwało się
swych najtęższych ludzi dla przekonania ogó
łu, że świadczenia społeczne są w naszych
stosunkach zbytkiem, k tó ry musi się ukrócić.
Doszły te przygotow an ia do tego stanu, że
dziś prasa sanacyjna uważa ten właśnie od
cinek za n a jła tw iejszy do zdobycia, pow ołując
się na precedens z ubiegłej sesji, kied y to uda
1 ło się — w drodze zw yk łych rozporządzeń —

zrobić poważne w yłom y w organizacji ubez
pieczenia na wypadek choroby, bezrobocia itd.
T o są p ozytyw n e objaw y braku m yśli i czy
nu, a pozatem są i objaw y bierne. N ie mówi
się zupełnie o sprawie, którą sanacja jeszcze
niespełna rok temu wysuwała jako swe na
czelne zadanie: o reform ie konstytucji. C zy
spełni się zapowiedź p. Sławka, że ta reform a
jest w obecnym czasie nieaktualna? N a to p y 
tanie bardzo mała garstka ludzi w B B potra
fiła b y dać odpowiedź. N ie znają i oni całej
praw dy, gd yż wykonanie czy zaniechanie nie
od nich zależy, a rozkazu dotąd niema. Stąd
opinja, że w yb ór prezydenta w maju 1933 od
będzie się jeszcze na podstawie obecnej kon
stytu cji tj. przez Sejm i Senat jako Zgrom a
dzenie narodowe.
Co pozatem kroi się na nową sesję? Nic, ab
solutnie nic, je że li nie zechce się uważać prze
dłużenia pełnomocnictw dla rządu za n a jw yż
szą m yśl i je d y n y czyn, na ja k i ta większość
p o tra fi się zdobyć. U rod ziła się m artw ą i ża
dne środki nie p rzyw rócą w zględnie nadadzą
je j życia.

szystowskiego Mussołiniego. Zawiedli się. W ło
chy oświadczyły się za Genewą z pewnością nie
z przychylności do Francji, ale za cenę jakichś
koncesyj politycznych, o których udzielenie gor
liwie zabiega uczciwy pośrednik: rząd angielski.
W rezultacie Niemcy są odosobnione; nie mają
drogi wyjścia. Główną rolę w tym zatargu o m iej
sce konferencji gra polityka wewnętrzna. Rząd
Papena chce zaimponować wyborcom sukcesami
w dziedzinie polityki zagranicznej, aby ich uspo
sobić przychylnie do swej polityki wewnętrznej.
Dlatego udaje nieugiętego i stawia niemożliwe z
puinktu widzenia Francji do uwzględnienia żą
dania.
A POLSKA?
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Przemiany
wę o reformie rolnej, polegającą na
wywłaszczeniu wielkiej własności
rolnej, będącej w rękach obszarni
ków i kleru, a w Szwecji Rząd socja
listyczny, mający na wsi duże w pły
wy, opracował cały program przyj
ścia z pomocą ludności rolniczej.
Nic też dziwnego, że masy wiejskie
garną się coraz bardziej do Socjali
zmu, i zdają sobie sprawę z tego, że
problem tragedji wsi może być roz
wiązany w całej pełni tylko przez So
cjalizm, uwzględniający w jednako
wym stopniu interesy wsi i miast, na
płaszczyźnie likwidacji wielkiej pry
watnej własności rolnej w jaknajszer-

szem tego słowa znaczeniu, i że tyl
ko w ten sposób nadmierna ciasnota
i przeludnienie wsi znajdzie dla sie
bie ujście.
Stąd w obecnej sytuacji stoi przed
Partją zagadnienie czy, mając dziś
wielki kapitał zaufania, potrafi ona
wyczuć należycie i pogłębić nasta
wienie wsi i pokierować jej polityką
w jej własnym interesie; innemi sło
wy, czy szeroko rozlana fala nieza
dowolenia z dzisiejszego ustroju i dzi
siejszego systemu rządzenia, zostanie
ujęta w organizacyjne, świadome
swych celów karby, czy też wyleje
się ona ostatecznie ponad istotną w o 
lę mas, w formach'niepożądanych i
szkodliwych dla Socjalizmu i kraju.
Dlatego wskazaniem całej Partji i
obowiązkiem jej „kom órek” i człon
ków jest rzucenie całego wysiłku na
rzecz wzmocnienia Organizacji wiej
skiej,
Przejawem tych nastrojów i dążeń
Władysław Baranowski,
— N ic panu na to nie poradzą — nika. Woźny wita się ze mną jak ze
są t. zw. strajki rolne przeciwko w y powtórzył po raz drugi referent, roz starym znajomym z lat dziecinnych
górowanym opłatom miejskim, w y  kładając rące — musi pan z tem udać
— Niech pan tu sobie posiedzi obok
kazujące jaknajdalej idącą solidar się do pana naczelnika. On Sam de tej pani — powiada do mnie — pani
ność „biedoty” wiejskiej, jak również cyduje.
będzie pierwsza, a pan zaraz drugi
Czasem dobrze jest wyłowić parę
zgromadzenia publiczne, w których
— Panie referencie — próbowa
Po chwili usiadło obok nas dwóch „złotych myśli” z „sanacyjnej” prasy,
biorą udział olbrzymie tłumy ludno łem przełamać upór urzędnika — gdy
panów z teczkami; potem przyszedł by zobaczyć co owo złoto jest warte,
ści, wysłuchujące przemówień w wiel by pan jednak zechciał... Przecież oficer z żoną; potem znowu zjawiła
W „Gazecie Polskiej” z przed paru
kiem skupieniu.
to taka błaha sprawa, a mnie tak bar się jakaś pani, ale już bez asysty woi dni czytamy:
Coraz bardziej utrwala się w umy dzo na czasie zależy...
„Sam fakt usiłowania załatwienia ży
skowej; potem przyszli dwaj żydow
słach chłopskich przekonanie o ko
wego i doniosłego zagadnienia przez
— Nie mogę, nie mogę — bronił się scy interesanci; potem jakiś pan ob
nieczności przebudowy całego obec referent — pan naczelnik wyraźnie wieszony orderami. O godz. 11 to
skreślenie go nakazem z rejestru zain
nego ustroju społecznego, i myliłby i kategorycznie zastrzegł sobie decy warzystwo ze mną włącznie składa
teresowań opinji publicznej jest w cza
się ten, ktoby sądził, że średnio-za- zję w tego rodzaju sprawach.
sach dzisiejszych dość niespodziewany.
ło się z 15 osób.
możni włościanie, staną się pukle
Nikt chyba nie sądzi, by nakaz taki
Pożegnałem referenta i pośpieszy
Punktualnie o 11-ej rozległ się
rzem przeciwko naporowi mas bied łem na drugi koniec korytarza, gdzie dzwonek. Woźny obciągnął mundur
mógł być skuteczny w społeczeństwie
nych, albowiem powszechna nędza i był gabinet naczelnika.
wysoko rozwiniętem.
i wszedł do gabinetu, a pomiędzy in
rozpacz niwelują dziś te różnice.
Zakazu czytania... książki. . nie może
— Pan do kogo, do naczelnika? Już teresantami uczynił się rumor.
Nastroje te potęgowane są przez zapóźno, tylko do pierwszej! Dzisiaj
Woźny wyszedł i po chwili wrócił
my uważać... zo postąpienie celowe i
zgodne z duchem czasu".
fakt, który dzisiaj dostatecznie rozu już pan naczelnik nikogo nie przyj z jednym z młodszych urzędników,
miany jest na wsi, że cały świat ka mie. Od 11 do 1-ej.
którego wpuścił do gabinetu.
Jakież to piękne myśli, jakie postę
pitalistyczny idzie pod znakiem jakByłem wyczerpany i zrezygnowa
Minęło 10 minut. Oficer spojrzał powe, jakie nowoczesne. Tylko, że nie
najbardziej posuniętej samowystar ny. Ha, trudno — powiedziałem so na zegarek. Pani w żałobie, która by dotyczą wolności słowa wogóle, a wy
czalności gospodarczej, której w o- bie — przecież nie powieScę się, ani ła pierwsza w kolejce dostała wypie padku z książką bliskiego „sanacji" p.
becnych warunkach, mimo ujemnych też nikt mnie za to nie powiesi, ie ków. Ja sięgnąłem po piąty papie Łubieńskiego. Jeśli chodzi o konfisko
wyników tej akcji samowystarczalnej będzie o dzień później. Sumienie ros a dwaj żydowscy interesanci za waną prasę opozycyjną, albo o odebra
dla ludności wsi i miast, nie można u- mam czyste i robiłem wszystko, co mienili się gazetami.
nie debitu na wydaną zagranicą książ
ważać za zjawisko przejściowe. Jest było w mej mocy. A le wobec — mo
— Już kwadrans po 11-ej — za kę o procesie brzeskim — to oczywi
to bowiem dążenie, nietylko do po żna powiedzieć — siły wyższej nie uważył pan w orderach.
sta te wzniosłe hasła nie obowiązują.
krycia potrzeb gospodarczych dane dam rady.
W tejże „Gazecie Polskiej” ku zdu
Woźny zajrzał przez dziurkę od
go Państwa własną produkcją, ale za
mieniu czytamy:
Nazajutrz o 11-ej już stałem przed klucza.
razem różne utrudnienia i ogranicze drzwiami gabinetu pana naczelnika.
„Na wszystkich tych wiecach posło
— Telef ono grama przyszła. Pilny
nia celne, dewizowe, emigracyjne
wie. (B.B.).. poruszyli aktualne sprawy
— Dzisiaj pan przyszedł? — dzi referat, ale zaraz się kończy i pan na
i t. p., otaczające jakby pierścieniem wił się woźny.
gospodarcze, w szczególności prowadzo
czelnik zacznie przyjmować— oświad
każdy kraj, co dla Polski, z blisko
ną przez B. B. W. R. walkę o zniżkę
— Tak, tak, dzisiaj... no natural czył.
półmiljonowym przyrostem ludności nie, przecież nie nocowałem tutaj.
cen przemysłów skartelizowanych'1.
Minął znowu kwadrans. Oficer zno
rocznie, wobec całkowitego zahamo
Doprawdy? Pewnie ta walka prze
— To pan nie wie, że pan naczel wu spojrzał na zegarek. Ja sięgną
wania emigracji zarobkowej, wyno nik przyjmuje tylko we wtorki i piąt łem po siódmy papieros. Dama w ża jawiła się na niedawno odbytej konfe
szącej „normalnie" do 200,000 emi ki? A dzisiaj mamy środę. Pojutrze, łobie westchnęła. Żydowscy intere rencji B. B., na której nic nie uchwa
grujących rocznie — jest pierwszo proszę pana, po-ju-trze — wbijał mi sanci zabrali się do powtórnego czy lono w sprawie karteli i odesłano tę
rzędnej wagi.
kwestję do rządu. Pewnie hetmanią tej
w głowę woźny, nalewając do szkla tania gazet od początku.
Minął jeszcze kwadrans, a młody walce z kartelami pp. Wiślicki, Mmkow
Ludność wiejska rozumie, że skoro nek herbatę.
problemu tego nie rozwiązała dotąd
— To czemu mi pan wczoraj nie urzędnik wciąż jeszcze nie wycho ski i Holyński, "Buławę dzierży niewąt
pliwie Wiślicki,
dził z gabinetu naczelnika.
„sanacja", to nie rozwiąże go i w mówił?
Należałoby jednak’ przestrzec pp. po
— Długi referat, można cały kry
przyszłości, na skutek swojej polity
— Co mam mówić, kiedy jak byh
zys gospodarczy przez ten czas zre słów z B, B., bo jak pisze „Gazeta War
ki pro-obszarniczej. Polityka rolna stoi napisane.
„sanacji" wyrażała się w latach ubie
Byk nie byk, ale na drzwiach pro- ferować — zauważył pan z teczką. szawska” :
„Wygłaszanie na wiecach fałszywych
O godz. 12 nikt z interesantów ju :
głych flirtami politycznemi w N ie ka, objaśniająca, iż pan naczelnik
wiadomości może spowodować rozwią
świeżu, Dzikowie i t. p., a następnie rzeczywiście nalepiona była karteci \ ie siedział, a wszyscy w nerwowem
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Zdaje się nie ulegać dziś już żad
nej wątpliwości, że zagadnienie prze
budowy ustroju rolnego wsi polskiej,
w dobie obecnego kryzysu gospodar
czego, stać się winno jednem z na
czelnych zagadnień naszej Partji.
Ktokolw iek bowiem styka się bli
żej ze wsią, widzi, że w stosunkach
wiejskich zachodzą głębokie zmiany
nastrojów i dążeń wśród zbiedzonej
i znękanej ludności małorolnej i bez
rolnej, zachodzą zmiany, zwiastujące
budzenie się tych mas do walki o po
prawę swego ciężkiego położenia.
Odczuwa się to tem więcej w obli
czu nadeszłej jesieni, po tylu roz
chwianych nadziejach, nieuczciwie
wzbudzonych swego czasu przez
obóz „sanacyjny” , wobec bezwzględ
ności w ściąganiu podatków i zobo
wiązań wsi, doprowadzającej do cał
kowitej ruiny drobne gospodarstwa.

w wyniku kryzysu gospodarczego,
duże przeobrażenia i że nawet w
państwach, rządzonych po dyktatorsku, rządy usiłują niekiedy złagodzić
skutki kryzysu. Ustawodawstwo nie
mieckie daje przykład radykalnej re
dukcji nadmiernych długów, aż do
50% całego zadłużenia. Ustawodaw
stwo rumuńskie zaś, wszystkie długi
w ierzycieli do 5 ha zmienia na dług
umarzalny w ciągu lat 30-tu i zmniej
sza sumę dłużną, obniżając zarazem
jej oprocentowanie. Znacznie dalej
poszło Zgromadzenie Narodowe w
Hiszpanji, w którem socjaliści mają
duży wpływ, przeprowadzając usta

MAŁY FELJET0N
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Wyjazd p, Piłsudskiego zagranicę?
W kołach zbliżonych do Belwederu utrzymują,
że p. Piłsudski w listopadzie br. wyjedzie na
dłuższy urlop kuracyjny. W yjazdy kuracyjne p.
Piłsudskiego mają miejsce zwyczajnie •porą zi
mową, tym razem jednak wyjazd będzie przy
śpieszony.
Jaka będzie marszruta p. Piłsudskiego — nie
jest ustalone. Mówi się o wyjeździe na południe,
aczkolwiek z innych stron opowiadają, że p. P ił
sudski odbędzie kurację w Pikiliszkach, pod W il

nem.
Jeden z przywódców konserwatywnych pra
gnął podobno przed niedawnym czasem spotkać
się z p. Piłsudskim i przedstawić mu swoją —
pesymistyczną z punktu widzenia sanacji — ocenę nastrojów, panujących w kraju. Jednakże
otoczenie p. Piłsudskiego potraktowało projekt ta
kiej rozmowy o tyle nieprzychylnie, że ów po
lityk konserwatywny musiał zrezygnować ze
swego zamiaru.

N aprzód uznano go za warjata
a później kazano mu za to płacić
Z Łodzi donoszą o ciekawym wypadku, jaki
zdarzył się w powiecie słupeckim z gospodarzem
Walczakiem, wybitnym działaczem stronnictwa
ludowego.
Do Walczaka przybyli w czasie akcji wybor
czej z 1930 roku zastępca starosty oraz lekarz
powiatowy, którzy zaczęli go bardzo troskliwie
wypytywać o stan zdrowia, czy nie chorował,
jak się czuje itd. Zdziwiony Walczak odpowie
dział, że nigdy nie chorował i czuje się doskona
le. Przedstawiciele władz odjechali, ale nazajutrz
zjaw ili się w zagrodzie wysłannicy starostwa,
którzy zabrali Walczaka i przemocą odstawili do
zakładu umysłowo chorych pod Gnieznem. Tam

U b o c z n ie ? ...
„Gzas“ wystrzega się krytykowania wprost te
go, co się u nas dzieje. Ale maże celowo niekiedy
zestawia informacje zagraniczne w ten sposób,
ażeby swoim kontrastem uwidoczniały to, co w
myślach ocenia ujemnie. Tłumaczyć się zaś mo
że tak: fakty, przezeń podawane, same przez się
rzucają światło jak reflektory.
Tak czy inaczej w niedzielnym N rze np. w y
pisuje organ sanacyjnej konserwy gorący nekro
log świeżo zmarłemu Kunonowi Klebelshergowi,
byłemu ministrowi oświaty na Węgrzech. W ne
krologu tym czytamy na temat aktualnej u nas
sprawy szkolnictwa:
„Uniwersytety i nauka znalazły w nim
niestrudzonego obrońcę, który wywalczył im
zarówno bogate, jak na stosunki węgierskie,
uposażenie, rozbudował wspaniałe uniwer
sytety w Szegedynie i Debreozynie, co zwła
szcza pierwszemu z tych miast dało podstaw y nowego rozwoju'1.
JAN BOJER
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tejszy lekarz po zbadaniu Walczaka niebawem
wypuścił go na wolność, wręczając mu zaświad
czenie, że jest zupełnie zdrów.
Upłynęły dwa lata.
Parę tygodni temu Walczak otrzymał wezwa
nie, aby pokrył koszty transportu do zakładu pod
Gnieznem i koszty leczenia w kwocie 80 złotych,
a gdy rachunku nie uiścił, zasekwestrowano mu
i sprzedano na licytacji część inwentarza. Może
p. minister spraw wewnętrznych potrafi udzie
lić odpowiedzi, na jakiej podstawie starostwo
wsadziło zdrowego cżłowego do szpitala warjatów, a teraz każe mu jeszcze za to płacić.

wiadomości pomacznc
—o—
KONKURENT K LA R Y ZETKIN

Jak wiadomo, w ostatnim parlamencie niemie
ckim przewodniczącą z tytułu starszeństwa była
Klara Zetkin, komunistka. Hitlerowcy, którzy
wysłuchali spokojnie jej przemówienia, nie chcą
jednak dopuścić, aby znowu przewodniczyła i
dlatego wystawili przy obecnych wyborach w okręgu Frankfurt nad Odrą 80-letniego generała
Litzmana jako kandydata na pierwszem miejscu,
a więc z pewnemi szansami wyboru. W ten spo
sób 80-letni generał zdystansuje 75-letnią komunistkę.
ZW YCIĘSTW O WYBORCZE SOCJALISTÓW
W ybory do rad gminnych w Belgji dowiodły,
że partja socjalistyczna jest najsilniejszą partja
w kraju, zebrawszy na swe listy okrągło 2 miljony głosów. Partja zdobyła nowych 200 tysięcy
głosów i 400 mandatów, z tego 207 w gminach
liczących przeszło 10 tysięcy mieszkańców. W 75
gminach socjaliści poraź pierwszy zdobyli więk
szość. W ybory te są świetnym prognostykiem dla
wyborów parlamentarnych, które odbędą się naj
później w maju 1933 r.

W artykule wstępnym w tymże numerze roz
pływa się „Czas" nad energją i bystrością Mussołiniego. Dopóki to leżało w ludzkiej mocy, wal
czył on skutecznie z kryzysem:
„...walka o wzmożenie produkcji zboża, pro
wadzona bardzo usilnie od kilku lat, wyda
ła duże rezultaty i doprowadziła do zmniej
szenia deficytu zbożowego Włoch, a przez to
i importu. Roboty publiczne, nieraz pozornie
o charakterze luksusowym, zmniejszały bez
robocie, oszczędności równoważyły budżet".
Ale kryzys, ogarniając cały świat, sprawił, że
Włochy — kraj czerpiący dawniej ogromne zy
ski z ruchu turysLycznego cudzoziemców — za
częły ich coraz mniej widywać u siebie, a barjery ceine i polityka kontyngentowa państw euro
pejskich poczęła zamykać raz po raz różne moż
liwości eksportowe... W tej krytycznej sytuacji
Mussolini myśli o „odprężeniu wewnętrznem", o
kursie bardziej pojednawczym, co stworzyłoby
korzystniejszą atmosferę dla wysiłków gospodar
j czych. Do tego ma posłużyć amnestja z racji
J dziesięciolecia faszyzmu...

Pismo „Literary Digesl" urządziło próbne gło
sowanie, kto zostanie wybrany prezydentem: re
publikanin Hoover czy demokrata Roosevelt. Za
pierwszym głosowało 781.000, za drugim 1,983.000
ludzi. Poza tem kandydat socjalistyczny Thomas
otrzymał 106.000 głosów. Obliczenie wedle sta
nów wykazało, że Roosevelt ma większość w 41,
Hoover zaś tylko w 7 stanach. Ogólny wynik od
bywających się na wielką skalę zakładów ocenia
szanse na 2:1 na korzyść Roosevella tak, że wybór
jego w dniu 4 listopada uchodzi prawie za pe
wny.

pairowce, okręty i łodzie, a na wybrzeżu uwijają
się tłumy ludzi. Tak, tu posłyszy dopiero wiado
mości, z północy i z południa.
Na wybrzeżu zatrzymał się nieco dłużej niż
zamierzał. Pomieszczenie znalazł na statku wraz
z paru rybakami, a jeden i drugi dał mu też coś
do zjedzenia. Mógłby sobie wprawdzie kupić kawy
lub coś ciepłego, ale to inna sprawa. Gawędził
z kobietami, które patroszyły ryby, i z sieciarzami
i z załogą okrętową i z kapitanami statków, wielki
Boże, ileż to się działo na świecie. Beczułkę śledzi
dostał za kilka orów, ale po tem zakupnie sa
kiewka jego była też całkiem pusta, a teraz py
tanie, w jaki sposób beczułka dostanie się do
domu.
Nieść ją tak daleko przez góry chyba niepo
dobna, gdyby ją jednak wysłał parowcem do za
toki, to drobnostką byłoby już przewieźć ją furą
do doliny. Dowiaduje się, że opłata wynosi dwa
dzieścia orów, ale właśnie tych dwudziestu orów
Piotr Norset nie posiada.
Znajdź teraz radę, Piotrze!
Do ludzi najzupełniej obcych zwrócić się o pie
niądze, nie, na to nie może się zdecydować. W y 
puszcza powietrze nosem, napycha sobie fajkę
i rozmyśla. Ach, miły Boże, alboż nie ma brata
na jednym z folwarków w tej okolicy? Może stąd
być co najwyżej godzina drogi, i Piotr rusza
w tym kierunku. Cieszy się już zgóry, że zobaczy,
jak się też teraz powodzi Janowi.
Tak, Jan, Jan. Piotr przypomina sobie brata,
jak zawsze miał głowę wtuloną między ramiona,
wciąż siedział przy heblami i pracował i pocił
się, by tylko zarabiać i zarabiać i składać pienią
dze w banku. A czego on nie robił, by tylko jak
najwięcej wydrzeć z Norset, zanim matka odda
folwark synom! Od tego czasu Piotr nie widział
go ani raz, a nie jest też pewny, czy i dziś będzie
gościem bardzo pożądanym. Ano, zobaczy.
A oto i folwark, z podłużnym białym budyn
kiem mieszkalnym i czerwonemi zabudowaniami

gospodarskiemi. Dokoła rozległe zielone łąki, ko
nie przywiązane do pali, przed szopą poniżej,
nad brzegiem kilka lodzi. Dobrze mu się snać po
wodzi, na lądzie i na wodzie. A zbliżywszy się do
zabudowań, Piotr spostrzega brata, — stoi na
drodze i rozmawia z jakimś oficerem w mundu
rze. Ach tak, słyszał przecie, że mają tu utworzyć
straż nadbrzeżną.
Piotr podchodzi bliżej i podnosi rękę do kape
lusza. Brat skierował na niego oczy i drgnął.
Czarna broda zakrywa mu teraz całą pierś, a on
sam wygląda tak, jakoby całe to bogactwo przy
gniotło go poprostu. W tej chwili czerwienieje
gwałtownie, może wstydzi się tego brata w brud
nych butach z cholewami i lichej odzieży? No
tak, wszak rozmawia właśnie z oficerem, co za
przykrość, gdyby tak Piotrowi strzeliło do głowy
powiedzieć, że są spokrewnieni!
Piotr czeka do odejścia oficera. — Jak się masz,
Janie! — Brat podchodzi o krok, cala jego postać
jest jednym wielkim pytajnikiem. Jak gdyby
chciał powiedzieć: — Do stu djablów, czego ty tu
chcesz?
— Jak się miewasz, Janie? — Ach, tak sobie.
A ty z czem przychodzisz? — Och, chciałem zaj
rzeć do ciebie. — Brat otwiera usta. Wciąż je
szcze ma prześliczne zęby.
Piotr uśmiecha się. Miarkuje, że brat boi się,
by nie poszedł na folwark. Wciąż jeszcze taki
sam jak dawniej. Oto stoi, przestępuje z nogi na
nogę i czeka niecierpliwie, by Piotr odszedł skąd
przyszedł. Jeśli przyszedł prosić o pomoc, pienią
dze, porękę, czy cokolwiekbądź, Jan na wszystko
odpowie: nie, nie, nie. Okropność, gdyby tak w y
szło na jaw, że ten włóczęga jest jego bratem —
teraz, gdy w najbliższym czasie mają go wybrać
do zarządu okręgowego. I drab ten musi zjawić
się akurat wtedy, gdy rozmawia z oficerem. —
Czego chcesz? — powtarza, szeroko otwierając
oczy.
(Ciąg dalszy nastąpi).

IDO NADMORZEM
Ciąg dalszy.
Piotrowi jednak oświadczyła, że pójdzie na po
grzeb, chociażby najmłodsze dziecko miała nieść
na plecach. — A Piotr odrzekł, że uważa to za
całkiem zrozumiałe. — Już ja będę uważał na
dzieci — przyrzekł.
Wpierw atoli musi jeszcze ruszyć przez góry
do \ esf vaagan, gdzie zamknięto wielką ławicę
śledzi. I rzez przełęcz górską i góry wędrówka po
trwa cały dzień, ale dostanie tam beczułkę śledzi
prawie zadarmo.
W ciągu drogi zboczył tu i owdzie, bo musiał
się przecie dowiedzieć, jak tam sąsiedzi obchodzą
się teraz z lasami. Oczywista, wszak wiedział
zgóry- “ szędzie widział teraz na własne oczy,
jak? bezwzględną gospodarkę tu prowadzą. W racająCj bęozie musiał wstąpić do nich i wytłuma
czyć, do czego to prowadzi. Poza tem, dobrze jest
wybrać się tak w dalszą drogę. Wędrował przez
trzęsawiska i pagórki, przez rozległe równiny
i wysokie gory, czasem spłoszył stado śniegul,
niestety nie posiadał już teraz strzelby. Później
usiadł wysoko na górze, skąd roztaczał się widok
na wiele mil dokoła, patrzył na grzbiety gór, usu
wające się jeden za drugi niby fale na dalekiem
morzu. Świat jest istotnie wielki. Anna dała mu
jedzenia na drogę, jakkolwiek w domu miała tak
niewiele, smakowało mu też nadzwyczajnie. Na
takiej wędrówce człowiek staje się niemal kawa
lerem, tak lekkim i swobodnym na ciele i duszy,
tylko buty z cholewami ciążyły mu mocno i ugniatały podczas tak długiej drogi. Ale Anna nie
ma przecież ani takich, Tak, tak, najlepiej chyba
wstać i iść dalej. O zmierzchu doszedł do wzgórza
powyżej Vestvaagan i teraz miał przed sobą kraj
obraz innej gjmny. Na morzu stoją nieruchomo

Tu „Czas" występuje nawet, jako łatwowierny
optymista, gdyż nikt, znający mściwość i podej
rzliwość, które wrosły w politykę faszyzmu, nie
pizypisuje planowanej amnestji poważniejszego
znaczenia.
Aie czytelnik „Czasu" może sobie w umyśle
swoim snuć dalej: chociaż okrutnym był faszyzm
dla swoich przeciwników politycznych, to jednak
sprężyście walczył z kryzysem i jego dziesięcio
lecie zapisało się pewnemi zdobyczami gospodarczerai. Był i jest pełen inicjatywy... Dla wielu
bowiem to wystarcza, jako legitymacja do po
pełniania wszelkich gwałtów (na innych) do prze
kreślania wszelkich swobód obywatelskich.
Tak wyglądają przestrogi, czy ostrogi, które
„Czas" daje różnym czynnikom sanacyjnym.

HOOYER CZY ROQSEVELT?

538’. Wtórelc, T8 paTdziernrka 1932.
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Złe posunięcia

Znaczenie rozruchów
w Belfast

Trudności wewnętrzne wruchu spółdzielczym spożywców
W swoim czasie zamieściliśmy komu
nikat Prezydjum Zarządu Głównnego
Związku Zawód. Pracawn. SpółdzielcK.
Rz. Polskej, dziś zamieszczamy tuż
wzmiankę o komunikacie tak zw. Rady
Zakładowej pracowników
„Społem",
wymierzonym przeciwko treści tamte
go komunikatu. Nie możemy być,
rzecz prosta, sędziami w wewnętrz
nym sporze organizacji pracowniczej,
tembardziej, że nie należy ona do Ko
misji Centralnej, a więc nie pozostaje
z nami w stałym kontakcie. Jedno ma
my prawo stwierdzić: sam fakt polemi
ki publicznej dwóch instancji tej samej
organizacji nie świadczy o tem, by jej
życie rozwijało się normalnie.

lekkomyślnie nie wolno; w dn, 17 wrze
śnią dyrekcja przesłała wszystkim pra
cownikom zawiadomienia o obniżce po
borów, — aktem jednostronnym, bez
pertraktacji, wbrew umowie zbiorowej.
Zarząd Główny Zwązku uchwala nie
słychanie ostre potępienie dla p. Rapac
kiego; część pracowników zgłasza mu
rodzaj adresu z wyrazami uznania; Zwią
zek uważa, te miał tu miejsce nacisk
dyrekcji.,,

Nas obchodzi w tej chwili rzecz inna.
Pomiędzy dyrekcją „Społem" a Zw.
Zaw.
Pracowników
Spółdzielczych,
względnie jego Zarządem Głównym,
istnieje zatarg, który przybrał formy
bardzo ostre. Wystarczy powiedzieć, że
sprawa przeszła do rąk inspektora pra
cy, co samo przez się jest już zdarze
niem bardzo a bardzo przykrem dla oceny stosunków wzajemnych kierowni
ctwa ruchu spółdzielczego spożywców
i pracowników tego ruchu.

Ruch spółdzielczy, skupiony w „Spo
łem", odsunął się w ostatnich kilku la
tach znacznie od klasowego ruchu ro
botniczego. Chwilowe zwycięstwo od
niósł w nim kierunek t. zw. „neutral
ności, chociaż „neutralność" spółdziel
czości w epoce kolosalnego zaostrze
nia się walk klasowych, w epoce kry
zysu gospodarki kapitalistycznej jest
z natury rzeczy fikcją, jest zadaniem
niewykonalnem. Ale to odsunięcie się
od obozu walczącego o zasadniczą
przebudowę ustroju, pociągnęło za so
bą widocznie pewną ,,podwórkowość"
psychologji dzisiejszego jednostronnego
kierownictwa w „Społem"; zapomnia
no tam, że spółdzielczość nie może sto
sować metod kapitalistycznych w sto
sunku do nikogo, że sama sobie wysta
wia złe świadectwo, jeżeli nie umie za
łatwić we własnym zakresie konfliktów

Według
stanowczych
twiertfzzeń
Związku pracowniczego dyrekcja „Spo
łem", reprezentowana przez p. Rapac
kiego, prowadzi jakąć politykę drażnie
nia i jątrzenia Związku na gruncie formal
nym; to odmawia pertraktacji ze Związ
kiem, jako takim, to stawia mu zarzu
ty natury politycznej, takie, których, w

W każdymbądź razie niepodobna ta
kich stosunków nazwać stosunkami wła
ściwymi w ruchu spółdzielczym.
**
*

To też kapitał pryws'ny widzi w
publicznej gospodarce c:ało sobie ob
ce, zagrażające istnieniu ustroju kapi
talistycznego. Im szersze kręgi zatacza

Polski ruch socjaliistyzny ma prawo
żywić duże pretensje do kierownitwa
,,Społem"; spółdzieilnie robotnicze wca
le nie zawsze otrzymują od centrali
tyle poparcia i pomocy, ile otrzymać
powinny ze stanowiska interesu społe
cznego; niektóre posunięcia tego ro
dzaju musimy oceniać, jako podykto
wane jakąś dziwaczną ^polityką" wewnętrzno - organizacyjną. Mimo to losy
spółdzielczości spożywców obchodzą
nas zawsze najbliżej. I z tego właśnie
punktu widzenia uważamy za koniecz
ne, by wszelkie zatargi i konflikty z
pracownikami zostały rozwiązane w ru
chu spółdzielczym w sposób obustron
nie lojalny i społeczny, Innego wyjścia
nie widzimy. Kierownicy „Społem" i
pracownicy spółdzielczy— tak samo je
dni, jak i drudzy — ponoszą odpowie
dzialność za rozwój i przyszłość spół
dzielczości, której idea jest zaprzecze
niem podstawowych zasad kapitalizmu.
Nie wolno ani jednym, ani drugim trak
tować siebie wzajemnie tak, jak kapi
tał traktuje pracę, albo jak praca trak
tuje kapitał.
Mieczysław Niedziałkowski.
mmmi

Robotnicy popierajcie
s w o je pismo

resie warstw posiadających.
W konsekwencji takiego stanu rze
czy źródła podatków bezpośrednich,
zwłaszcza od kapitałów pieniężnych i
nieruchomości, nie są jeszcze ostatecz
gospodarka komunalna, tym głośniej bi
nie wykorzystane, a w gospodarce sa
je na alarm kapitał prywatny, zwalcza
morządów można jeszcze porobić po
jąc w gospodarce komunalnej nieprze
ważne oszczędności. Bardzo ważnym
jednanego wroga „liberalizmu” gospo momentem jest konieczność konsolida
darczego.
cji długów krótkoterminowych, które
Gospodarka komunalna w miarę roz w naszych gminach miejskich przekra
rostu miast i wzrostu wymagań publi czają czterokrotnie pożyczki długoter
cznych ze strony obywatelstwa z ko minowe. A przecież nie ulega wątpli
nieczności rzeczy musi mieć tendencję wości, że gospodarka komunalna, ma
do coraz większego rozwoju, nie zwa jąca zapotrzebowanie na kredyty prze
żając na to, że burżuazja zwaloza ją dewszystkiem
długoterminowe,
nie
rozpaczliwie, nie mogąc się jej po wytrzyma tak poważnej pozycji krót
zbyć, jak Faust raz przywołanych du koterminowych zobowiązań. Pozatem
chów. To co racjonalnie trzeba nazy niewielkie obdłużenie większości miast
wać Socjalizmem komunalnem, burżua pozwala na zaciągnięcie poważniej
zja, wciąż jeszcze pocieszając się, na szych kredytów długoterminowych.
zywa kapitalizmem komunalnym, jak
Zamiast jednak wkroczyć na racjo
kolwiek jasnem jest, że na końcu tej nalne drogi wyjścia, których wyszuka
demokratyzacji gospodarczej gmin nie nia podjęła się między innemi specjal
dwuznacznie stoi: Ustrój socjalistyczny' na komisja do uzdrowienia gospodarki
Jednak klasy posiadające w swej nie finansowej Związków Komunalnych
nawiści do zarysowującego sią nowego przy prezesie Rady Ministrów, -—więk
ustroju społecznego niszczą i komuna! szość gmin poszła po łinji najmniejsze
ną gospodarkę, i nawet samą ideę sa go oporu, redukując w pierwszym rzę
dzie personel i płace pracownicze do
morządu.
Pod pozorem łatania dziur w bud gospodarczo niebywale szkodliwego po
żetach gminnych likwidują wszystkie ziomu. Polityka gospodarcza gmin,
instytuqe, niezwiązane ściśle z naj która winna stać się przykładem dla
prymitywniejszemu już nakazami poli kapitału prywatnego pod względem
tyki komunalnej, a co do przedsię płac, świadczeń, urządzeń socjalnych i
biorstw takich, jak elektrownie, gazow t. p., poszła ostatnio na pasku właśnie
nie, tramwaje, rzeźnie i t. p. kują plany potentatów kapitału prywatnego, pod
oddania ich bądź zupełnie w ręce ka których przemożnym wpływem znajdu
pitału prywatnego, bądź też stworze ie się dzisiaj cała polityka gospodarcza
nie z nich t. zw. towarzystw gospodar i społeczna Państwa i gmin. Pod zna
czo - mieszanych o charakterze pry kiem zapytania stanęły wypłaty pobo
watno - publicznym. Oczywiście nad- rów, urlopy, czas pracy, statuty eme
wartość z tych przedsiębiorstw nie pój rytalne, umowy zbiorowe, uznawanie
dzie na rzecz ogółu obywateli gminy, reprezentacji klasowych Zw- Zawodo
tylko do kieszeni prywatnego między wych, prawo strajku i t. p- Prawa, któ
narodowego kapitału. Wszystkim tym re pracownicy wywalczyli sobie przy
zakusom przeciwstawić się musi fed- |oomocy socjalistycznych członków rad
nomyślnie całe społeczeństwo. Prawda miejskich i magistratów, rzucone są ta
gminy nasze znajdują się w poważnych oożarcie polityce gospodarczej klas po
trudnościach pieniężnych, lecz, ja V siadających. Pracownicy użyteczności
wiadomo, trudności te pochodzą w dc publicznej, ci pionierzy nowego nst.ro
żej mierze z fatalnej gospodarki, pro ju społecznego przynajmniej na tym od
wadzonej, o ile się tylko dało w inte cinku, wiedzą jednak doskonale, że po

G o s p o d a rk a k o m u n a ln a
a Socjalizm
Gospodarka komunalna pnzed wojną
jyła prawie całkowicie domeną klas
losiadających. Wysokie ceny gazu, zektryczności i innych świadczeń goipodarstwa publicznego
zmniejszały
automatycznie gminne podatki bezpo
średnie. Skutkiem pięcioprzymiotnikosvego prawa wyborczego wpływy kur
tuazji na ciała publiczne zostały ogra
niczone tak, że iuż dzisiaj klasy posia
dające nie zawsze są w możności go
spodarowania groszem publicznym, jak
swoim własnym. Polityka gospodarcza
przedsiębiorstw użyteczności publicz
nej wypełnia swoje społeczne posłan
nictwo tym ściślej, im liczniejsze jest
gminne przedstawicielstwo robotnicze.
Przedstawiciele warstw pracujących
kładą zdecydowany nacisk na to, aże
by niekapitalistycznej formie własności
publicznej odpowiadał niekapitalistyczny sposób gospodarowania w instytu
cjach dobra publicznego. Społeczeńst
wu, bowiem zależy na możliwie wiel
kim i tanim spożyciu artykułów mo
nopoli komunalnych, iak gaz, woda, elektryczność i t. p. — podczas gdy pry
watny kapitał dąży do zaspokojenia
orzedewszysitkiem popytu takiego, —
który płaci najwyższe ceny.
Szeroka
działalność gmin i wogóle ciał publicz
nych na polu gospodarczem jest może
jedną z najważniejszych zmian w gos
podarce czasów powojennych. Gospo
darka ta różni się od kapitalistycznych
zasad ekonomicznych, których głównemi znamionami są: produkcja towaro
wa, krańcowa różnica pomiędzy kla
są, posiadającą środki produkcji, a kia
są wolnych najemników, oraz wytwa
rzanie nadwartości jako motyw gospo
darczy. Tych wszystkich cech niema
w gospodarce komunalnej, albo istnie
ją one w minimalnym tylko stopniu.

warunkach dzisiejszych, nikomu stawiać
z częścią chociażby własnych pracow
ników.

Miasto Belfast, widownia groźnych
rozruchów bezrobotnych, nie leży w
Anglji właściwej. Jest to stolica Ulste
ru, czyli tej części Irlandji, której ze
względu na protestancko - angielski
charakter jej ludności, nieufnej wobec
Irlandczyków - katolików, nie włączo
no do Wolnego Państwa Irlandzkiego,
tylko pozostawiono w ściślejszym zwią
zku z Anglja. Odgrodzony od Wolnej
Irlandji polityczną granicą, Ulster nie
przestał utrzymywać z nią ożywionych
stosunków handlowych. Wielkie miasto
fabryczne Belfast sprzedawało mieszkań
com Wolnej Irlandji znaczną część
swoich wyrobów: płótno, narzędzia że
lazne i t. d., a włościanie ulsterscy wy
syłali do Dublinu swoje ziemniaki i swój
nabiał. Lecz obecnie na jawnie niepod
ległośćiową politykę Sejmu irlandzkie
go oraz premiera De Valery rząd anJ
gielski nałożył wysokie cła na produk
ty Wolnej Irlandji, jako „obcego kraju"
który już nie chce należeć do angiels
kiego imperjum. Tytułem odwetu Wol”
na Irlandja nałożyła również wysokie
cło na produkty Anglji wraz z Ulsterem. Najwięcej na tem ucierpiał Ul
ster, Bezrobocie w Belfast się straszłi"
wie zaogniło; wybuchły znane rozru
chy. Szerszem ich znaczeniem politycz
nem jest to, że dowiedziono Ulsterczy
kom, jak niezbędną im jest łączność ekonomiczna z Wolną Irlandją. Możliwe
że mieszkańcy Belfastu staną się obec"
nie, wbrew swoim uprzedzeniom wyznaniowo - narodowościowym, podat'
nym gruntem dla propagandy za przy
łączeniem Ulsteru do Wolnego Państ"
wa Irlandzkiego, o czem republikanie
irlandzcy oddawna marzą.
W, G.

tym ataku na ich prawa i stan posiać-;
dania musi — naturalnym biegiem rze
czy — nastąpić kontratak całego zor
ganizowanego proletariatu, — no i nie
uniknione śmiertelne znużenie klas po
siadających.
Dalsza demokratyzacja przedsiębior
czości publicznej jest przedewszystkiem
kwestją zdobycia władzy politycznej.
Proces przeistaczania się obecnych sto
suiników gospodarczych w ustrój plano
wej, racjonalnej polityki gospodarczej,
nie będzie odbywał się na uboczu, bez
niczyjej pomocy. Wręcz przeciwnie, —
cała zorganizowana klasa robotnicza i
pracownicza musi we własnym intere
sie wywrzeć decydujący wpływ na ta
ki a nie inny kierunek rozwojowy go
spodarki publicznej. Kartka wyborcza
będzie bronią skuteczną tylko wten
czas, kiedy ją poniesie do urny silna
świadoma dłoń całego zorganizowane
go prołetarjatu. Nie łudźmy się: bur
żuazja w obronie gasnącego świata rza
ci na szalę cały ciężar złota i całe ostrze bagnetu. Pracownicy użyteczno
ści publicznej i cały proletariat oolski,
którego los jest przecież tak bezpośre
dnio związany z siłą społeczną i poli
tyczną Socjalizmu, musi zrozumieć, że
jego dola będzie tym jaśniejsza, im sil
niejsze będą wpływy robotnicze w fań
stwie i w poszczególnych ośrodkach
gminnych. Natomiast burżuazja winna
sobie wreszcie uświadomić, że skutków
zaistniałej kolizji pomiędzy stosunkami
produkcji a społecznemi siłami wy
twórczości nikt nie ‘jest zdnlen odwró
cić.
Socjalizm nie dąży do rozstrzaskaYa
kapitalizmu, lecz chce go przezwycię
żyć i stworzyć na jego fundamentach
ustrój sprawiedliwy, nietylko dla jed
nej warstwy społecznej, lecz dla całe
go społeczeństwa. Zaś rozrastanie się
gospodarstwa publicznego i jego przy
stosowywanie się do wymogów naj
szerszych mas ludności, jest nieunik
nionym etapem na drodize do tegoż
ustroju.
Stefan Hauoa.
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K R Z YW D A GZY DOBRODZIEJSTWO?
Jeden z czytelników pisze nam:
W prasie francuskiej znalazłem kiedyś w kro
nice zagranicznej taką wiadomość z Dethrecizyna
na Węgrzech: Żebrak-kalefca, pozbawiony jednej
noigi, utracił druigą skutkiem przejechania go pnfcz
luksusowe auto. Gdy opuścił szpital, a droga polu
bowna zawiodła, zwrócił się na drogą sądową z
pretensją pieniężną do właściciela auita. Sąd od
rzucił tę pretensję z umotywowaniem:
„Zważywszy, że przed wypadkiem utrzymywał
się powód z jałmużny, sąd uznaje, iż utrata dru
giej nogi tworzy okoliczność, pomnażającą jego
możliwości zarobkowe i zdolną zapewnić mai tem
obfitsze środki egzystencji".
Wydała mi się taka motywacja szczytem cy
nizmu, o ile fakt taki istotnie zaszedł, a niie było
to satyrą na sądy w kraju, dalekim od prawo
rządności. W ięc biedak dowiedział się, że nie do
znał krzywdy, lecz dobrodziejstwa, gdyż kadłub,
zupełnie nóg pozbawiony, może tem skuteczniej
wyciągać rękę.
Rozumowanie cyniczne — ale przy swej nieludzkości mające formę logiczną. Natomiast — da
ruje mi młodzież akademicka, że o niiej w tem
miejscu wspomnę — sposób w jaki ,,Iskra" udo
wadnia, że podwyższenie opłat uniwersyteckich
będzie tworzyło ulgę dla młodzieży akademickiej
nawet taką logiką zaiste „nie grzeszy".
— ooo —

Paniczykowanie
uniwersytetów
Pisaliśmy już o sanacyjnej młodzieży, że dzieli
się ona na różne grupy, niechętnie do siebie usposobione. Obecnie największą protekcją u góry
cieszy się „Legjon młodych"; zdystansował on
na tym punkcie nawet „Myśl mocarstwową" —
mimo, że tą „Myślą" trzęsie p. Rowmund PiłsudĆski. Na dalszy jeszcze plan zeszedł tak ziw. Zw ią
zek polskiej młodzieży demokratycznej.
Otarło się wśród sanacyjnych juniorów, że co
pewien cizas przypominają się starszej generacji
Wkładkami do dzienników sanacyjnych, noszącemi oddzielne tytuły. Przy walczącej z „nieprawościam i" późniejszych brygad „Nowej Ziemi Lu
bełskiej" wychodzą wkładki pod tytułem „życie
młodzieży", reprezentujące trzeci z wymienio
nych odłamów. Obok artykułu, krytykującego uniemożliwienie studjów uniwersyteckich młodzie
ży ubogiej (, Jeśli zaś urządzić ma choćby w pew
nym okresie elita — to start musi być równy dla
wszystkich kjas i wszystkich grup narodowościo
w ych "), znajdujemy i satyryczny wierszyk B.
Buja^skiego na ten temat. Dto próbka zeń:
Ci co zdobywają wiedzę
Tysiącem krwawych potów
i borykań
odrzuceni won
Nie dla nich świątynie nauki
i plon
Nauka bramy hojnie otwiera
Tym, co mają różowe policzki
Różnokolorowym korporantom
I rzuca posępny cień
na tłumy
Jaskrawym amarantem.
Czapeczki — czerwone — zielone
Kolacja w — „Nitouche"
W ykladzik — motocykl, panienki
i już.
Po co nam uniwersytet
Ludzie szarej armji.
Pieniądz, to autorytet!
Jedno tylko: matkująca ternu odłamowi mło
dzieży „Nowa Ziemia Lubelska" pisze jak wspo
m i n a l i ś m y i jak czytelnicy nasi z przedruków po
znać mogli, siarczyste artykuły przeciwko „now o - p i ł s u d c z y k o m " , którzy hurmem zdobywają
różne posady.
Ale czyż oni kierują ministerstwem oświecenia
publiozne§°?

Z Krajn i ze świata
NADUŻYCIA w SZWADRONIE. Przed sądem
wojskowym w Przemyślu zakończył się proces o
nadużycia w 6 szwadronie pionierów w Stanisła
wowie. Na ławie oskarżonych zasiedli rfcm. tegoż
szwadronu Purzycki i wachmistrz Baran. W re
zultacie rozprawy sąd skazał rtm. Purzyckiego na
8 miasdęcy wigsienia, degradację i wydalenie z

wojska. Barana na 4 miesiące więzienia oraz de
gradację i wydalenie z wojska.
TAJEMNICZE ARESZTOW ANIE. Wedle do
niesienia „Zielonego Sztandaru", p. Jan Witaczek,
działacz ludowy, absolwent filozof jd na uniw. kra
kowskim, został w łipcu we wsi rodzinnej na od
czycie aresztowany i osadzony w więzieniu w Tar
nowie. Nie doczekawszy się aktu oskarżenia, animoitywów uwięzienia, został dopiero po miesiącu
zwolniony tak samo tajemniczo, jak był areszto
wany.
ARE SZTO W ANIE RZEKOMYCH KOMUNI
STÓW W POW. ŚN IA TY ŃSK1M. Onegdaj prze
prowadzono szereg rewizyij na terenie zabłotowskłego sądu grodzkiego, przyczem aresztowano 12
osób pod zarzutem organizowania komórek ko<munistycznyoh. W związku z tą sprawą areszto
wano jedną osobę w Kołomyi.
N O W Y W Y P A D E K CHOROBY HEINE-MEDINE‘A. W Medyce pod Przemyślem zanatowno dru
gi wypadek choroby Heine-Mcdi neta. W sobotę
wieczór bowiem zapadło na tę chorobę dziecko
fornala z miejscowego dworu.
POŻAR TARTAKU . Pod Dediatynem w -powiecie
nadwór-n iańskkn spłonął tartak, skutkiem czego
kilkadziesiąt robotników z rodzinami pozostało bez
pracy i chleba. Szkoda wynosi 100.000 zł.
PROCES BLACHOWSKIEGO O ZASTRZELE
N IE DYREKTORA „ŻYR ARD O W A" K ELLERA
wyznaczony został na 24 bm. przed sądem okrę
gowym w Warszawie. Sprawa w kołach pracow
niczych. wywołała wielkie zainteresowanie. Na sali
sądowej toczyć się będzie wałka nietylko o winę
i karę, ale i o zdarcie kulis przesłaniających to co
się działo w Żyrardowie. W imieniu firmy po
wództwo popierają adw. Nowodworski i adw. Rymowioz. Imieniem rodziny zabitego powództwo
wnosi adw. Henryk Koral. Bronią adwokaci Berensou i Gacki. Rozprawie przewodniczyć będzie
wiceprezes Duda, oskarża prokurator Fuerstenberg. Cały szereg socjalistycznych pism zagra
nicznych zapowiedział przyjazd swych współpra
cowników* na sprawę.
DZIE NNIK ARZE AR E SZTO W AN I POD ZA 
RZUTEM UDZIAŁU W PRZEM YTNICTW IE. —
W sobotę zostali aresztowani na polecenie sędzie
go śledczego z Warszawy redaktor „Gońca Pomor
skiego" w Tczewie Giesielski -i odpowiedzialny re
daktor „Pielgrzyma" Gwizdalski. Aresztowanie
nastąpiło pod zarzutem udziału w bandzie, zorga
nizowanej przez Józefa Sala z Katowic w celu do
konania przemytu towarów z Niemiec do Polski.
W nocy zostali oni odstawieni do Warszawy. —
Przedtem straż graniczna dokonała razem z poli
cją rewizji w redakcji, księgarni, administracji i
drukarni „Gońca Pomorskiego" w Tczewie i ,,Piel
grzyma" w Pelplinie. Równocześnie dokonano re
w izji w mieszkaniu red. Gwizdał skiego w Pelpli
nie i redaktora Ciesielskiego w Tczewie. Areszto
wanie to stoi w związku z aresztowaniem w W ar
szawie b. aspiranta policji Bachrach-a.
N E Z W Y K Ł A TRANSAKCJA Z NIEDOSZŁYM
SAMOBÓJCĄ. Do jednego z towarzystw ubezpie
czeniowych w Warszawie zgłosił się człowiek,
chcący się zaasekurować na 30 tys. dolarów i oświadczył gotowość uiszczenia natychmiast pierw
szej raty składki w wysokości 500 dolarów. W to
ku rozmowy z klientem kierownik działu życio
wego dowiedział się całej prawdy o niezwykłej
transakcji. Klient przed dwoma laty stracił posa
dę i był bezrobotny. Znajdując się w szpitalu,
zdradzał zamiar popełnienia samobójstwa. Które
goś dniia sąsiad jego, pewien przemysłowiec, pro
ponował mu rok beztroskiego żywota, udzielając
mu miesięcznie po 1.500 zł., w zamian za oo miał
się bezrobotny zaasekurować na 30 tys. dolarów,
,a skrypt dłużny i premję asekuracyjną wręczyć
ofiarodawcy. p 0 roku ów bezrobotny miał popeł
nić samobójstwo. Association Generale skierowała
całą sprawę do prokuratury.
K ATAS TR O FA KOLEJOW A POD ŁODZIĄ.
W sobotę wieczorem na stacji W idzew miała miej
soe poważna katastrofa kolejowa, która pociągnę
ła za sobą ofiary w ludziach i taborze kolejowym.
O godzinie 20 min. 6 ze stacji Łódź - Kaliska w y
szedł pociąg pospieszny do Lwowa. Na stacji W i
dzew pociąg ten całym pędem wpadł na mane
wrujący pociąg towarowy. Wskutek zderzenia uległo rozbiciu siedem wagonów pociągu towaro
wego. Lokomotywa, pociągu pospiesznego wysko
czyła z ^szyn, pociągając za sobą ambulans poczto
wy, który został poważnie uszkodzony. Wskutek
oderwania się tego wagonu od pociągu pozostałe
wagony zostały automatycznie zahamowane i dzię
ki temu katastrofa nie przybrała nieobliczalnych
skutków. Jednakże wskutek silnego zahamowania
pociągu pospiesznego poranieniu uległo 11 osób.
Na miejsce przybyły władze śledcze, które ustaliły
że katastrofę spowodował dyżurny stacji Widzew,
który został aresztowany.

TELEGRAMY
OSTATECZNA LIKW IDACJA M INISTERSTW A
REFORM ROLNYCH
Warszaiwa, 17 października (tel. wł.). Agencja
„Iskra" donosi, że w najbliższym czasie zostanie
ogłoszony dekret prezydenta Rzeczypospolitej, —
zmieniający ustawę z 10 czerwca br. o Banku
Rolnym. Dekret ten przekaże ministerstwu skar
bu zwierzchni nadzór nad tym bankiem, wyko
nywany dotychczas przez ministerstwo reform
rolnych.
KONFERENCJA KOLEJOW A
POLSKO-W ŁOSKA
Warszawa, 17 października (tel. wł.). W mini
sterstwie komunikacji rozpoczęła się dziś konfe
rencja polsko-włoska w sprawie wzajemnej re
windykacji taboru, będącego własnością prywat
ną. Polskie koleje zgłosiły pretensję do 261 wago
nów, włoskie do 31.
NAPAD TŁUMU NA STACJĘ KOLEJKI
PODMIEJSKIEJ
Warszawa, 17 października (tel. wł.). Wczoraj
późnym wieczorem na dworzec kolejki w Otwoc
ku wpadł tłum liczący około 100 osób, uzbrojo
nych w kije i kamienie i rozpoczął demolować
urządzenia stacyjne i wagony. Stawiająca opór
służba, została pobita, dopiero policja rozprószyłr tłum i dokonała kiłkaście aresztowań. Okaza
ło się, że powodem napadu było to, że żona je
dnego z mieszkańców Otwocka została przeje
chana przez pociąg i dotkliwie uszkodzona. Mąż
tej kobiety postanowił zemścić się i zebrał zna
jomych celem urządzenia napadu na stację.
KTO JEST WROGIEM OJCZYZNY?
Berlin, 17 października. Przemawiając wczoraj
na zgromadzeniu partji socjalno-demokratycznej
przywódca niemieckiej partji socjalno-demokna tycznej* Otto Weis, poruszył między innemi za
rzuty, jakie skierował podczas mowy, wygłoszo
nej w Monachjum kanclerz v. Papen, przeciw
opozycji. Nawiązując do tych zarzutów, w któ
rych von Papen nazwał wrogami narodu wszyst
kich tych, którzy nie popierają jego polityki za
granicznej, Otto W eis oświadczył: „W miłości o j
czyzny nie damy się prześcignąć nawet tym, któ
rzy słowo „patrjotyzm" stale noszą na końcu ję
zyka. Nasze metody polityki są metody pokoju,
ale metody stosowane obecnie przez baronów v.
Papena w polityce zagranicznej prowadzą do woj
ny. W następstwie tej polityki Niemcy znalazły
się wobec nieufności większej części świata po
dobnie jak w roku 1914. Metody, prowadzące do
roku 1914 zwalczamy wszelkiemi siłami. Nazy
wanie nas z tego powodu wrogami ojczyzny jest
potwornością, mogącą wyjść tylko z ust zdecydo
wanego wroga narodu".
AGITACJA WYBORCZA PAPENA
Berlin, 16 października. Kanclerz von Papen w
swej podróży agitacyjnej wygłosił dziś przedpo
łudniem w Paderborn, a w południe w Dortmund
przemówienia, poświęcone w całości prawie re
klamowaniu programu gospodarczego rządu Rze
szy. Także w kwestji polityki zagranicznej, któ
rą tylko pokrótce poruszył, nie powiedział nic no
wego, podkreślając, jak zwykle, akcję jego rządu,
zmierzającą do równouprawnienia i bezpieczeń
stwa Niemiec. Celem jego rządu jest, aby w Euro,
pie nie było żadnej hegemonji i systemu soju
szów politycznych, lecz aby w wzajemnem po
szanowaniu indywidualności państwowych i kul
turalnych mogły narody dążyć do swych celów
ogólnoludzkich. Cel ten można jednak osiągnąć
tylko wtedy, jeśli skoncentruje się cały naród nie
miecki w walce o równouprawnienie i równe pra
wa w każdej dziedzinie.
K R W A W E STARCIA W NIEMCZECH
Berlin, 16 października. W Dortmund doszło
dziś przedpołudniem między hitlerowcami a ko
munistami do krwawych starć. W alki przybrały
rozmiary tak groźne, że interwenjująca policja
zmuszona była do użycia broni palnej. Jak dotąd
ustalono, w toku walk zostały dwie osoby zabite,
piętnaście osób odniosło rany ciężkie, a kilkana
ście lżejsze. Liczba rannych jest niewątpliwie o
wiele wyższa, gdyż towarzysze partyjni rannych
swoich ukryli w okolicznych domach.
ZGON ZNANEGO POWIEŚCIOPISARZA
Berlin, 17 października. Powieściopisarz nie
miecki Ryszard Skowronek, z pochodzenia Ma
zur pruski, zmarł dziś w 70 roku życia na udar
serca.
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N O W Y SEKRETARZ LIG I NARODÓW
Genewa, 17 października. Na dzisiejszem posie
dzeniu przedpołudniowem Rada L igi Narodów
dokonała wyboru nowego generalnego sekretarza
na miejsce ustępującego Drummonda. Nowym ge
neralnym sekretarzem wybrany został jednogło
śnie obecny zastępca generalnego sekretarza Fran
cuz, Avenol. Wybór ten wymaga jeszcze zatwier
dzenia Zgromadzenia Ligi Narodów, co nastąpi
na nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia, która od
będzie się w drugiej połowie listopada.
Genewa, 17 października. Zgromadzenie Ligi
Narodów odbyło dziś ostatnie posiedzenie, na
którem jednogłośnie przyjęło sprawozdanie w
sprawie reformy generalnego sekretarjatu Ligi
Narodów. Zamykając tegoroczną sesję zwyczaj
ną Zgromadzenia przewodniczący Politis wygło
sił mowę, w której dokonał przeglądu dokona
nych prac. Zaznaczył on, że sesja tegoroczna nie
miała sposobności zajmować się więkiszemi pro
blemami politycznemi. Następnie przewodniczą
cy w imieniu Ligi Narodów złożył podziękowa
nie ustępującemu generalnemu sekretarzowi sir
Ericowi Drummondowi oraz ustępującym podse
kretarzom Dufour Feronce i Paolucci.
DYMISJA VAJDY
Bukareszt, 17 października. Jak w kołach poli
tycznych już od dłuższego czasu przewidywano,
rząd rumuński podał się do dymisji. Popołudniu
premjer Vajda udał się na zamek królewski w
Sinaja i złożył dymisję całego rządu. Dymisja
została przyjęta. Król prosił członków rządu o
sprawowanie władzy aż do czasu utworzenia no
wego rządu, a równocześnie podjął rozmowy z
osobistościami wchodzącemi w rachubę. Jako
pierwszy zaproszony został na zamek dawny m i
nister spraw wewnętrznych Miohalake.
K ATASTRO FA KOLEJOW A W AUSTRJI
Wiedeń, 17 października. Na dworcu w Innsbrucku wykoleił się dziś ostatni wagon wjeżdża
jącego pociągu osobowego, wskutek czego dwie
osoby zostały zabite, zaś kilku podróżnych odnio
sło lżejsze rany.
W YBO RY DO SENATU W E FRANCJI
Paryż, 17 października. Wczoraj odbyły się we
Francji wybory uzupełniające do senatu, które
przyniosły zwycięstwo lewacy. Do obsadzenia by
ło 111 mand., z których lewica demokratyczna,
tworząca obecnie koalicję rządową, zdobyła 58
mandatów, a temsamem uzyskała większość. Z
nowych senatorów 35 zasiądzie w senacie poraź
pierwszy.
W IE L K A KATASTRO FA KOLEJOWA
W E FRANCJI
Plaryż, 17 października. Przy wjeździe na sta
cję kolejową Cerences w departamencie Manche
zderzył się wczoraj wieczorem pociąg osobowy z
pociągiem towarowym, wskutek czego kilka pier
wszych wagonów pociągu osobowego i szereg wa
gonów towarowych uległo zniszczeniu. Podczas
katastrofy siedm osób zostało zabitych, a piętna
ście odniosło rany. Katastrofę zawinił urzędnik
ruchu, który zezwolił pociągowi towarowemu
przetaczać, mimo iż wiedział o zbliżającym się po
ciągu osobowym.
POŻAR LUKSUSOWEGO HOTELU
Paryż, 17 października. Jeden z najwspanial
szych hotelów Riwjery francuskiej, który znaj
dował się na przylądku San Martin, k o ło Manio
ny, padł ubiegłej nocy pastwą pożaru. Mimo na
tychmiastowej pomocy pożar strawił wspaniały
budynek doszczętnie, wyrządzając stratę 15 m i
ljonów franków.
ANGIELSCY MAGNACI W ĘG LO W I ROBIĄ
TOSAMO CO POLSCY
Londyn, 17 października. — Angielski związek
właścicieli kopalń zamierza podnieść cenę węgla
na rynku wewnętrznym, celem zdobycia fundu
szów na subwencję eksportu węglowego.
MORDERSTWA NA T L E RELIGIJNEM
W INDJACH
Londyn, 17 października. Wedle doniesień z
Kalkuty w małem miasteczku Budhata w Indjach dokonano strasznej zbrodni. Trzech Hin
dusów, którym zginęła kirowa, podejrzewając, iż
czynu tego dokonali mahometanie, uzbroili się
w broń palną i biegając po ulicach miasta strze
lali do każdego napotykanego mahometanina, za
bijając w ten sposób ośm osób. Poza tem dzie
więć osób zostało ciężko ranionych. Szaleńcy udali się następnie do pobliskiej wioski i tam za
bili w ten sposób jeszcze dziewięć osób.

Sensacyjny proces wicemin. Starzyńskiego
o protegowanie kartelu drożdżowego
(Telefonem od naszego korespondenta)
Warszawa, 17 października.
Dziś rozpoczęła się przed sądem grodzkim roz
prawa przeciw b. administratorowi „Głosu Praw
dy" Olpińskiemu i właścicielowi ziemskiemu Prze
włockiemu, oskarżonym przez urząd prokurator
ski o obrazę wiceministra skarbu p. Starzyńskie
go. Obraza została dokonana w ten sposób, że oskarżeni wnieśli do N IK memorjał, w którym ufcrzymują, że ministerstwo skarbu postępuje ten
dencyjnie w sprawie koncesyj fabryki drożdży,
w szczególności p. Starzyński osobiście jest zain
teresowany w kartelu drożdżowym, który prowa
dzi sprzeczną z interesem publicznym politykę.
Na rozprawie p. Starzyński nie jawił się. —
Oskarżonych bronią adw. Sterling i Ghmurski.
Obrona zgłosiła szereg wnioków. M. in. żąda
wezwania b. ministra skarbu Czechowicza na
okoliczność, że wniosek wniesiony na Radę mini
strów w sprawie drożdżowej zawierał falcta nie
zgodne z rzeczywistością oraz fałszywe argumen
ty, które miały na celu wprowadzenie Rady m i
nistrów w błąd. Wniosek ten zredagował jeden
z wiceministrów skarbu.
Dalej obrona domaga się powołania b. kierow
nika min. skarbu p. Matuszewskiego dla ustale-

nia, za ezyjem wstawiennictwem podpisano roz
porządzenie o niewydawaniu nowych koncesyj na
fabryki drożdży. Tenże świadek ma ustalić, na ja
kiej podstawie mimo zakazu wydawania nowych
koncesyj wydano koncesję zachodnio-polskiemu
Tow. spirytusowemu w Warszawie, które otrzy
muje 600.000 zł. rocznie za to, że drożdżowni wo
góle nie uruchomiło.
Dalej obrona domaga się powołania b. ministra
skarbu p. Jana Piłsudskiego celem wyjaśnienia,
dlaczego zmienił politykę w sprawie drożdżowej
i co było przyczyną, że p. Starzyńskiemu odebra
no kierownictwo departamentu akcyz d monopoli.
Wreszcie powołania świadka Józefa Dudlera,
który donosił kilkakrotnie o tem, że p. Starzyński
oraz szereg urzędników ministerstwa skarbu jest
przez kartel drożdżowy opłacany, przyczem Dudler od wielu osób z tej bnamży słyszał, ża p. Sta
rzyńskiego inaczej nie nazywano jak ,.kowalem",
ze względu na to, że kuje sprawy kartelu.
Prok. Sieroszewski wnosi o wezwanie Błeszyń
skiego na okoliczność, że Olpiński już nieraz sta
wał przed sądem, m. in. w Krakowie za jakąś afe
rę filmową.
Dla powołania zacytowanych świadków sąd roz
prawę odroczył.

Krwawa strzelanina w Wiedniu
Wiedeń, 16 października. Na przedmieściu Simmering podczas demonstracji hitlerowców doszło
dziś rano do krwawej walki z socjalistami. Gdy
pochód hitlerowców przechodził koło socjalisty
cznego domu związkowego, padło z okien budyn
ku kilka strzałów (tak twierdzi policja), a nastę
pnie wywiązała się formalna walka uliczna, w lo
ku której cztery osoby, w tem wachmistrz policji,
zostały zabite, a około trzydzieści osób odniosło
rany. W następstwie dokonanej następnie w do
mu socjalistycznym rewizji znaleziono większą ilość karabinów i rewolwerów, oraz aresztowano

45 osób, które zastano w budynku.
Wiedeń, 17 października. W następstwie pod
niecenia, wywołanego wczorajszą bójką między
hitlerowcami a socjalnymi demokratami, doszło
dziś na uniwersytecie i politechnice do krwa
wych starć między studentami hitlerowskimi a
studentami socjalistycznymi i innych stronnictw
politycznym. W toku bójki na uniwersytecie zo
stało 11 studentów lżej ranionych, zaś na poli
technice było 14 rannych, w tem jeden ciężejNa zarządzenie rektorów obie uczelnie zostały za
mknięte aż do odwołania.

Proces Prus z rządem Papena
Lipsk, 17 października. Po dwudniowej przer
wie trybunał-Rzeszy podjął dziś dalsze postępo
wanie w procesie konstytucyjnym Prus z Rzeszą.
Jako pierwszy otrzymał głos delegat Prus dr.
Brecht, który streścił dotychczasowy rezultat po
stępowania następująco: Punkt ciężkości walki
strony skarżącej kieruje się przeciw zastosowaniu
rozdziału 1 art. 48 konstytucji wejmarskiej. Na usprawiedli wienie swego kroku przeciw Prusom
rząd podniósł 7 zarzutów, które w oświetleniu fak
tów przedstawiają się zgoła inaczej, niż je przed
stawił rząd Rzeszy i dlatego muszą upaść. Roz
dział 1 niie mógł być zatem zastosowany. Rozdział
2 mógł być natomiast zastosowany, ponieważ w
kilku miejscowościach doszło do zakłócenia spo
koju i porządku publicznego. Ale rozdział ten nie
mógł być zastosowany w tej formie, jak to uczy
niono, gdyż chodziło jedynie o przywrócenie bez
pieczeństwa i porządku publicznego. Rozdział 2
wytycza jednak ścisłe granice środków, jakie mo
gą być zastosowane, a które zostały przekroczone.
Głównym zarzutem kanclerza jest rzekomo jedno
stronne stanowisko rządu pruskiego wobec naro
dowych socjalistów. Chodziło kanclerzowi, aby w
okresie od 1 czerwca kiedy to do słynnego 13 sier
pnia istniało porozumienie między kanclerzem a
Hitlerem, wobec narodowych socjalistów nie stosowiano zbyt ostrych zarządzeń policyjnych i kar
za wykroczenia polityczne. Później oczywiście
zmienił kanclerz zdanie. Wedle stanowiska przed
stawicieli Prus niema innego wyjścia, jak znie
sienie dekretu z 20 lipca a w razie potrzeby wy
danie innego dekretu, odpowiadającego postano
wieniom konstytucji. Honor Prus żąda, aby zosta
ły oczyszczone z zarzutu naruszenia obowiązku
wobec Rzestzy. Obecny proces musi mieć tę dobrą
stronę, że da impuls do reformy Rzesizy. Po znie
sieniu dekretu z 20 lipca dojdzie łatwiej do do
browolnej współpracy z kanclerzem, względnie
komisarzem Rzeszy.
Reprezentant Rzeszy dr. Gottheiner oświadczyli
że krokiem z 20 lipca, uczynionym w granicach
konstytucyjnych i posługując się środkami konstytucyjnemi, chciał rząd służyć narodowi i chciał
oddalić od niego, nieszczęście. Zarządzenie skiero
wane było przeciw premjerowi pruskiemu a prze-

dewszystkiem odpowiedzialnemu za bezpieczeń
stwo wewnętrzne pruskiemu ministrowi spraw
wewnętrznych. Ustanowiony przez prezydenta ko
misarz chciał współpracować z innymi ministrami
pruskimi, którzy mu to jednak uniemożliwili. —
Krok rządu Rzeszy jest tymczasowy i opiera się
na art. 48 konstytucji i dlatego rząd Rzeszy prosi
o wydanie decyzji po myśli wniosku rządowego.
Przedstawiciel frakcji socjalno-demokratycznej
sejmu pruskiego prof. dr. Heller stwierdza sta
nowczo, że krok rządu Rzeszy w żadnym wypad
ku nie da się pogodzić z treścią i sensem konsty
tucji. Dalej mówca prosi o przesłuchanie narodo
wego socjalisty dra Fricka w charakterze świadka
na okoliczność, iż prowadzone były pertraktacje
v. Papena z Hitlerem w sprawie usunięcia rządu
pruskiego, a wreszcie stanowczo odpiera zarzut,
jakoby między socjalistami a komunistami istnia
ło porozumienie.
Na zapytanie przewodniczącego, dlaczego frak
cje występują w roli oskarżycieli przeciw Rzeszy
oświadczył prof. Heller, że frakcja socjalno-demo
kratyczna uważa się za uprawnioną do występo
wania, ponieważ jest częścią składową parlamen
tu krajowego.
Do oświadczenia tego przyłączył się również
przedstawiciel frakcji centrowej prof. dr. Peters.
Przedstawiciel Bawarji radca stanu v. Jan oświadcza, że Bawarja obawia się, aby podobny los,
jak Prusy, nie spotkał i tego drugiego najwięk
szego kraju Rzeszy.
Podobne oświadczenie dożył reprezentant Radanji dyr. min i sterja! ny Fecht. Zaznaczył on przy
tej sposobności, że jako urzędnik, nie należący do
żadnej partji, musi stwierdzić, iż w ciągu 14-letniej pracy państwowej miał sposobność stwierdzić
ponad wszelką wątpliwość, że ministrowie socja
listyczni nigdy nie kierowali się innemi względa
mi, jak względami interesu państwowego. Rząd
badeński jest w dalszym ciągu przekonany o du
szności skargi.
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Czytaj prasę robotniczą:

Dowiesz się, jak dziś jest „byozo“ !
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O BYW ATELE! TO W ARZYSZE!
TO W ARZYSZKI!
W niedzielę 23 października o godzinie 10 przed
południem odbędą się w Krakowie

trzy ludowe
zgromadzenia

z porządkiem dziennym:
SYTUACJA GOSPODARCZA I PO LITYCZNA.
1) W Domu Robotniczym (ul. Dunajewskiego
5) przemawiać będą posłowie Barlicki, Czapiński
i tow. Stańczyk.
2) W Domu Kolejarzy (ul. Warszawska 15)
p r z e m a w i a ć będą senator Gross, poseł Czapiński
i tow. Mastek.
3) W Domu Tramwajarzy w Podgórzu (plac
Serkowskiego 7) przemawiać będą poseł Barlicki,
senator Gross i tow. Stańczyk.
Towarzysze! Klasa robotnicza w Polsce w cza
sie radosnej twórczości cierpi wskutek bezrobocia
nędzę i głód!
Obowiązkiem naszym jest zastanowić się nad
sy tu a c ją gospodarczą i polityczną, walką z bezro
bociem i nad zadaniami klasy robotniczej na
najbliższą przyszłość.
Dlatego jawcie się jaknajliozniej!
Okręgowy Komitet Robotniczy PPS Krakówmiasto.
Rada Związków Zawodowych w Krakowie.
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KB0N1KA
CZTERODNIOWE FERJE W SZKOŁACH NA
ŚW IĘTO UMARŁYCH. Min, oświaty wydało za
rządzenie, aby dzień 31 października hr. był wol
ny od nauki szkolnej. W ten sposób okres cztero
dniowy, podczas którego przypada święto zmar
łych tj. od 30 paźdz. do 2 listopada będzie wolny
od zajęć szkolnych.
ZM IAN Y W SĄD O W NICTW IE KRAKOW S&ffiM. Sędzia sądu apelacyjnego w Krakowie
dr. Alfred Jendl mianowany został wiceprezesem
sądu apelacyjnego. Dotychczasowy wiceprezes kra
kowskiego sądu okręgowego dr. Adolf Hubl mia
nowany został prezesem tegoż sądu. Sędziowie są
du okręgowego: Hubert Gorzemski, Franciszek
Klasa, Tadeusz Rotter, Jan Korzonek, Józef Podo
biński, Jan Jak i wiceprokurator sądu okręgowe*
go w Krakowie Paweł Szucbiewioz, mianowani zo
stali sędziami sadu apelacyjnego w Krakowie.
ZM IAN Y W WODOCIĄGACH I STRAŻY PO
ŻARNEJ. Z dniem 31 bm. przeniesiono w stan
spoczynku naczelnika miejskiej straży pożarnej p.
Jana Obidowicza i dyrektora wodociągu miejskie
go p- inż. Stanisława Krawczyka. Dyrektorem wo
d o c ią g u miejskiego mianowano znanego myśliwe
go p- Tadeusza Orzełskiego. Naczelnikiem straży
pożarnej ma zostać p. Rakisz, człowiek sanacji,
którego wysłał magistrat na koszt miasta na studija pożarnicze w Wiedniu.

I TEATRU
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Teatr i®1’ Słowackiego: „POM STA", dramat w 4
aktach z epilogiem Władysława Orkana.
Władysław Orkan (1876—1930), dziecko Pod
hala, był socjalistą i należał do najcelniejszych
w spółpr acownijków „Naprzodu", W swych nowe
lach i powieściach, poezjach i dramatach opiewał
swą „smutną ziemię" rodzinną, owe osiedla gó
ralskie, położono „nad urwiskiem" i „w rozto
kach",
tę ziemię wiecznych cieni,
ziemi? płaczących brzóz, jodeł i sosen,
gdzie ludzie dawno zapomnieli wiosen,
gdzie głód się rodzi i owies zieleni,
nieszczęsną, skamieniałą ziemię
i łragedję nędzy jej mieszkańców. Nie idealizo
wał on górali, przeciwnie, w naturalistycznie kre
ślonych obrazach żyda góralskiego ludu przed
stawiał wiernie jego pierwotne instynkty, jego
psychikę urobioną przez nędzne nad wyraz sto
sunki gospodarcze.
Toteż jego sztuki teatralne, posępne tragedje
chłopskie, nie imały szczęścia do scen. Pierwszym
jego utworem dramatycznym była „Pomsta", któ
rej pierwotny tytuł brzmiał „Skapany świat".
Rzecz znamienna, że dramat ten najpierw był wy
stawiony w ukraińskim teatrze. Na scenę krakow
ską dostał się dopiero teraz, kiedy autor już od

ZAŁĄCZENIE K AB LI ROZDZIELCZYCH DO
STACJI TRANSFORMATOROWEJ W RYNKU
GŁÓWNYM. Elektrownia miejska w Krakowie za
wiadamia, że z powodu załączania kabli rozdziel
czych do nowej podziemnej stacji transformato
rowej w Rynku głównym obok Sukiennic, każdy
odbiorca prądu w śródmieściu będzie miał w naj
bliższym czasie w jednym dniu między godz. 12 a
14 przerwę w dostawie prądu, trwającą około 20
minut.
AUTOBUS KRAKÓW —OLKUiSZ. Kurs autobu
sowy na 1inj i Kraków—Olkusz przez Ojców—
Skałę—Pieskową Skałę—Sułoszową) odbywa się
obecnie 2 razy dziennie. Odjazdy: z Krakowa
godz. 8‘30 i 18‘30, z Olkusza godz. 7‘30 i 14‘00. —
Przyjazdy: do Olkusza godz. 10‘25 i 20‘25, do Kra
kowa godz. 9‘25 i 15‘59. Bliższych informacyj
udziela dworzec autobusowy plac św. Ducha, tele
fon Nr. 137-17.
NAOKOŁO ŚW IATA. Wczoraj byli w naszej
redakcji pp. Stanisław Ostoja Chyżyński i Teodor
Gryhbaum, członkowie ekspedycji sportowo-nau
kowej „Naokoło świata". Podróżnicy wyruszyli z
Gdyni, zwiedzili Poznań, Kalisz, Łódź, Warszawę,
Radom i Kielce, obecnie udają się na Cieszyn do
Czechosłowacji, Austrji, Włoch i Afryki północ
nej. Dalsza trasa prowadzi z Algieru przez Tripolis do Aleksamdrji i Kairu, stamtąd wzdłuż w y
brzeży Nilu i przez półwysep Somali do Kapszta
du, okrętom do Buenos Aires. Zkolei zwiedzą Ar
gentynę, Chile i Amerykę środkową, poczem uda
ją się do Stanów Zjednoczonych. Po półrocznym
odpoczynku wyruszają z San Francisko do Tofcjo,
zwiedzają Japonję, Chiny i Indje, poczem przez
Afganistan, Persję i Turcję udają się do Rumumjii
i z powrotem do Polski. Cala trasa wynosi prze
szło 70 tys. km. Podróż jest obliczona na 8 lat. Ce
lem ekspedycji są zbiory etymologiczne i bota
niczne, które będą przesyłane do kraju celem opraoowania, oraz propaganda polskiego sportu za
granicą. Podróżnicy utrzymywać się będą zs sprze
dąży pocztówek i z odczytów w kolonjach pol
skich.
ZW IE D ZAN IE KOŚCIOŁA BOŻEGO CIAŁA,
jego wspaniałych dzieł sztuki i pamiątek, malow
niczych zabudowań klasztornych, oraz starożyt
nych hilic i domów Kazimierza odbędzie się jutro
w środę jako 44 wycieczka naukowa z cyklu Tow.
mil. Krakowa pod kierunkiem dra J. Dohrzyckiego. Wstęp 1 zł. Zbiórka o godz. 3,30 przed kośc.
Bożego Ciała (tramwaj Nr. 1).
ZA TR U ŁA SIĘ GAZEM ŚW IETLNYM 18-letnia służąca J. Smyklówna. Usiłowała ona popTnie
samobójstwo i kurki gazowe poodkręcała umyśl
nie. Desperatkę przewieziono do szpitala.
DZIECI ZATRUTE JAGODAMI. Trzej chłopcy:
11-letni Jaś Pacek, 13-letni Staś Bąk i 11-letni Ta
dzio Kornecki zjiedli jakieś jagody i zatruli się.
Okazało się, że jagody zawierały belladonę. —
U chłopców nastąpiły oznaki szału. Wszystkich
trzech przewieziono do szpitala św. Ludwika. —
Wczoraj znowu zatruło się dwóch chłopców wil
czemu jagodami, a to: Władysław Majewski i Juljusz Piątek. Przewieziono ich do szpitala.
W YB R YK I ZŁODZIEJSKIE. P. St. Grabowskie
mu skradziono z kurytarza magistratu rowier war
tości 180 zł. — W nowobudującym się domu przy
| ul. Sw. Jana 2 skradziono na szkodę p. Aleksanparu lat ma „wieczne w ziemi spoczywanie".
Treść tej tragedjii osnuta jest na tak częstej w
życiu chłopskiem walce o ojcowiznę, o spadek,
0 posiadłość nędzną, a jednak stanowiącą podsta
wę egzystencji. Tu walka ta, jak to najczęściej by
wa na wsi, z całą brutalnością rozgrywa się mię
dzy młodym gazdą z jednej strony, a macochą
1 bratem przyrodnim z drugiej. Komplikuje za
targ sprawa ubogiej dziewczyny, którą Kanty uczynił matką dwojga nieślubnych dzieci, poczem
ożenił się z inną, wnoszącą wiano do jego gospo
darstwa. Jednakże jak dalekie to od operowego
libretta „Halki"! Głównym motorem namiętnej
nienawiści, z której rodzą się swary i zwady, in
trygi i procesy, awantury i bójki, vendetta, zbro
dnia, jest w sztuce Orkana sprawa .majątkowa".
To nieubłaganie realistyczne spojrzenie na świat
i w głąb dustz ludzkich zabarwia utwór pesymi
stycznie.
Ale Orkan pesymistą nie byŁ W ierzył w nadej
ście odnowy społecznej i wierze tej dał wyraz w
młodzieńczym wierszu, ogłoszonym w r. 1900 w
„Naprzodzie":
Od mórz do mórz po znane lądy
Nieznany idzie duch,
Tajemną siłą łączy prądy
W niepowstrzymany ruch.
I jak obiegu słońc nie wstrzyma
światłości wieczny wróg,
Tak jemu żadna moc olbrzyma
Nie zatamuje dróg!
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dra Ghaimy zegary oraz palnik wartości 400 zł.
Przyrządy te służyły do spajania metali. — Emiłji
Gędźbie, w chwili, gdy wsiadała do pociągu, skra
dziono torebkę z pieniędzmi.
PODRZUTEK W OGRODZIE. W ogrodzie przy
Al. 29 listopada 1. 39, znaleziono dziecko płci żeń
skiej około 8 miesięcy liczące, porzucone przez
nieznaną kobietę. Dziecko oddano do żłóbka m iej
skiego.

TEATRY I KO N CERTY
Z TEATRU MIEJSKIEGO IM. J. SŁOWACKIEGO.
Dzisiaj we witorek wieczorem po cenach zniżonych
sztuka Władysława Orkana „Pomsta".
CZWARTA PREMJERĘ NOWEGO SEZONU, kome
dię Giberta Chestertona „Masję" w opracowaniu scenicznem Juliusza Osterwy, poprzedzi prelekcja prof.
Romana Dyboskdego „O twórczości Chestertona" we
środę 19 bm. o godzinie 7 wieczorem w; Kolegjum wy
kładów naukowych.
„EGIPSKA PSZENICA" A TEATR WSPÓŁCZESNY
będzie tematem wieczoru dyskusyjnego, urządzonego
staraniem akademickiego Koła artystycznego we wto
rek 18 bm. o godzinie 7 wieczorem w gmachu Colle
gium Nov.um Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyskusję
zagai dziekan prof. Dr. Zdzisław Jachimecki, poczem
nastąpi dyskusja z udziałem zaproszonych artystów,
kryłykówi i publiczności.
„TĘCZA NAD KRAKOWEM". Dziś w teatrze Baga
tela w dalszym ciągu entuzjastycznie przyjmowana
iprzez publiczność rewja „Tęcza nad Krakowem" w.
wykonaniu Wandy Wermińskiei, czarującej pięknym
głosem słuchaczów, Janiny Sokołowskiej, Janiny Ko
złowskiej, Ludwika Sempolińskiego^ Jerzego Sulimy—
Jaszczołta, Elhd, Moritieffa Cywińskiego, zespołu „Reyellersówi Bagatela" i innych. Szereg kapitalnych obra
zów,, jak: Duet tyrolski, Tomasz, duelt żołnierski, Wam
pirzyca, Noc szału. Gdy widzę zakochaną parę, pół fi
nał Dzieci na wsi i innych rozśmieszał publiczność do
lez i pozostawił niezatarte wspomnienie. — Bilety do
nabycia w kasie teatru Bagatela od godziny 10 do 2 i
od 4 do 8.
VITTORIO WEINBERG, baryton mediolańskiej „La
Scali", wystąp: dziś we witorek w Starym Teatrze.
JAN KUREILIK, jeden z najświetniejszych wirtuozów!
gry skrzypcowej, wystąpi we środę 19 bm. w Starym
Teatrze. Fenomenalna technika, piękny ton, słodkie pia
no, a przytem niezwykła muzykalność i interpretacja,
oto znamiona tego wyjątkowego skrzypka-wirtuoza, —
którego występy ściągają zawsze licznych wielbicieli
jego mistrzowskiej gry.

O D CZYTY I ZEBRANIA
JAK ZWALCZYĆ PRZESILENIE? Towarzystwo eko
nomiczne w Krakowie urządza we witorek 18 bm. wy
kład doc. dra M. A. Heilpertoa projekty rekonstrukcji
gospodarczej". Referent przedstawi sposoby walki z
przesileniem. Po referacie dyskusja, w której zabierze
glos miedzy innymi prof. dr. Adam Krzyżanowski. —
Wstęp wolny. Początek o godzinie 18 Wi sali Izby prze
my siowo-handilowej (ul Długa 1).
WIECZÓR MEDYCYNY PRAKTYCZNEJ odbędzie się
we czwartek 20 bm. o godz. 7‘15 wieczorem w sali kon
ferencyjnej Kasy Chorych (ul. Batorego 3 III p.) z na
stępującym porządkiem dziennym: Dr. Edward Szcze
klik: „Spostrzeżenia z pobytu na klinikach paryskich",
Dr. Henryk Czapnick:: „Z nowości terapeutycznych".
Goście lekarze mile widziani.
STARANIEM KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSK.
TOWARZYSTWA PRZYRODNIKÓW IM. KOPERNIKA
odbędzie się dziś we wtorek o godzinie 6*15 wieczorem
w saii wykładowej zakładu mineralogicznego Uniwer
sytetu Jagiellońskiego przy ul. Gołębiej 11 zwyczajne
zebranie z odczytem dra Adama Skąpski-ego: „Zagad
ka powstawania promieni kosmicznych". Goście mile
widziani.
Tę wiarę zachował Orkan przez całe życie, do
sanacji nie przeszedł, lecz ideałom młodości pozo*
stał wierny aż do śmierci.
„Skapany świat" wystawił teatr krakowski bar
dzo dobrze. Obu przyrodnich braci z wielką siłą
dramatyczną i trafnem odczuciem ich psychologjii
odegrali pp. Wożnik i Burnatowicz. P. Ordyńska
w roli macochy, p. Daszyńska w roli pokrzywdzo
nej Zuśkii i p. Kostecka jako młoda mężatka Hażbieta stworzyły postaci pełne prawdy i efektow
ne, Zwróciła na siebie uwagę p. Rostkowska w
świetnie oddanej roli starej służącej Jagnieski.
Dziada-płanetnikia, rezomera sztuki, odegrał na
strojowo p. Ruszkowski; szkoda* że słabo go było
słychać. Sceny zbiorowe tryskały życiem. Dekora
cja, przedstawiająca wnętrze chaty góralskiej, by
ła folklorystycznie wierna, a dekoracja epilogu
bardzo nastrojowa.
Traigedja przejmowała litością i grozą, wszyscy
w nią uwikłani budzili i litość i grozę, a w grun
cie rzeczy dreszczem tych uczuć wistrząsał cały ów
nieszczęsny „skapany świat", którego obraz dal
Orkan w taj sztuce.
Niestety, publiczność — widocznie w obawie
przed ponurem i silnie wstrząsającem wrażeniem
— świeciła prawie zupełną nieobecnością. Szkoda,
że „W ina i kara", stanowiąca szczyt 'twórczości
dramatycznej W ł. Orkana i pod powłoką góral
ską przedstawiająca problemat otgólno-Iudzki, nie
doczekała się dotąd wystawienia.
Em il Hctecker.

8

Nr. 238, W torek 18 października 1932

, ALLIANCE FRANCAISE wznawia w sali IV gimna nawet go zawiesić. Natomiast Chruścińskiego, gracza katy, krakowska giełda zbożowa. 19.15: „Stary Kra
zjum (ul. Krupnicza 2, I piętro) cykl wykładów wtor Cracovii, ukarało się odrazu jednoroczną dyskwalifika- ków", gawęda dra Jerzego Dobrzyokiego. 19.30: Fe
kowych publicznych i bezpłatnych odczytów, które w j cją. Nie chodzi nam w tej chwili o to, czy Chruściński lieton z Warszawy: „Słuchacze o muzyce w radio".
latach ubiegłych cieszyły się tak dużą waiętością wśród ; jest winien, czy nie, to powinno ustalić dochodzenie dy 10.45: Dziennik radjowy. 20.00: Koncert popularny z
szerokich sfer kulturalnego Krakowa. Pierwszy z tych scyplinarne, ale zanim się wymierzyło tak surową karę, Warszawy. W przerwach: Wiadomości sportowe i do
odczytów: ,,Le cyele des provinces francaises: La Nor należało -tego gracza przesłuchać. I tutaj zachodzi cie datek do dziennika radiowego. 22.00: Kwadrans literac
mandie" (prelegent prof. B. Hamel) odbędzie się dziś kawa gra ze strony sędziego głównego, prowadzącego ki z Warszawy: „Królewna i paź" — Perzyńskiego.
mecz Pogoń—Cracovia, p. Marczewskiego: Chruściń 22.15: Muzyka taneczna. 22.55: Wiadomości bieżące. —
we wtorek o godzinie 6 wieczorem.
ZWYCZAJNE POSIEDZENIE NAUKOWEGO TOWA ski miał rzekomo spoliozkować bocznego sędziego w 23.00: Muzyka taneczna.
RZYSTWA LEKARSKIEGO (ul. Radziwiłłowska 4) od czasie meczu. W protokole podał p. M., że widział ten
Środa 19 października
będzie się we środę 19 bm. o godzinie 8 wieczorem z wypadek. Zachodzi pytanie, czemu natychmiast nie wy
1(1
.4
0
:
Przegląd
prasy. 11.58: Sygnał czasu, hejnał.
następującym porządkiem dziennym: 1) demonstracje z kluczył Chruścińskiego z boiska, jeśli to co napisał w 12.10: Gramofon. 13.10: Komunikat meteorologiczny. —
protokole,
jest
prawdą?
Czy
w
tych
okolicznościach
nie
oddziału chirurgicznego szpitala św. Łazarza (ordyna
13.06; Gramofon. 1540: Komunikat gospodarczy. 16.00:
tor prof. Dr. J. GlatzeD; 2) prof. Dr. M. Gieszczykie- należało Chruścińskiego przesłuchać? A więc Jelski, Pogawędka dla dzieci starszych i opowiadanie dla
przeciwko
któremu
sprecyzował
zarzuty
nie
sędzia
za
wloz: Drobne beztlenowce gramouiem-ne jako czynnik
wodnik, ale Związek i to po przeprowadzonych docho dzieci młodszych. 16.25: Gramofon. 16.40: Odczyt z
etiologiczny schorzeń narządu moczowego.
dzeniach, może spokojnie grać i śmiać się w kułak z Warszawy. 17.00: Audycja dla nauczycieli muzyki. —
wszelkich przepisów o aonatorstwie, bo Polonji grozi 17.20: Gramofon. 17.40: Odczyt z Warszawy: „Opieka
spadek do A-klasy, zaś Chruściński, którego nie chce nad młodzieżą bezrobotną". 18.00: Muzyka lekka i ta
my w tej chwili bronić, mus; się patrzeć, jak jego dru neczna. 18.30: Świetlica strzelecka. 18.45: Gramofon.
żyna walczy, bo Cracovia bliska jest zdobycia mistrzo 19.00: Rozmaitości, komunikaty. 19-15: Skrzynka pocz
stwa Ligi! I to się nazywa, że PZPN czuwa nad spra towa — inż. Stanisław Broniewski. 19.30: Feljetcm:
wiedliwością i że zarząd ligi nie kieruje się protekcją. „Realizm w literaturze współczesnej**. 19.45: Dziennik
ZABÓ JSTW (7 p O w e s e l u
radjowy. 20.00: Gramofon. 20.55: Wiadomości sporto
LEKKA ATLETYKA
we. 21.00: Dodatek do dziennika radiowego. — 21.05:
W krak. sądzie okręg, karnym toczyła się wczo
LEKKOATLETYCZNY MECZ LEGJA—MAKKABI o Kwartet z Warszawy. 22.00: Felieton: .„Na widnokrę
raj rozprawa przeciw 224etniemu Ignacemu Turze drużynowe mistrzostwo okręgu panów odbył się w so gu". 22.15: Muzyka taneczna. 22.40: „Gawędy podha
i 16-1etraiemu jego bratu, Karolowi, oskarżonym botę 15 bm. na bieżni KS Craoovii. Oba kfluby wystą lańskie" — p. Wiad. DorUli. 22.55: Wiadomości bieżące.
o zabicie Władysława Buczka i ciężkie uszkodze piły do powyższych zawodów bez swych najlepszych 23.00: Muzyka taneczna z Warszawy.
zawodników jak Jurek i Stfd z Makkabi, Mytor i Szulz
nie ciała Jana Ochmańskiego ,i Jana Guji.
W czerwcu b. roku w Podłężu obok Jaworzna z Legii. Wyprowadziły natomiast młodych zawodni
odbywała się zabawa weselna w domu Anastazji ków, którzy jako materjał na lekkoatletów przedsta
wiają się dodatnio. Zawody spełniły dobrą propagandę
Głowackiej. Między innemi, wtargnęli na zabawę
lekkiej atletyki, którym przypatrywało się około 300
jako nieproszeni goście bracia Turowie w towa osób. Organizacja spoozywała w, rękach RfRS Legii,
KONFERENCJA ZARZĄDÓW ZWIĄZKÓW ZAWO
rzystwie kilku kolegów. Gdy Głowacka zauważyła,
który mimo małej ilości sędziów, wywiązał sie ze swe.
DOWYCH I OKR PPS KRAKÓW—MIASTO odbędzie
że między gośćmi weselnymi a intruzami poczy
go zadania należycie. Wyniki zawodów:
nają się utarczki, wyprosiła wszystkich gości i
110 m. płotki: 1) Węglarz 19‘8 sek. (L), 2) Scholem się we środę 19 bm. o godzinie 6*30 wieczorem w sali
drzwi zamknęła. Na drodze między idącymi, po (iM), 3) Wiinsoh (L)„ 4) Katzengald (M), 5) Umihotlz (jM); Domu Robotniczego przy ul. Dunajewskiego 5.
100 m: 1) Sternlicht (M) 11‘8 sek., 2) Metfch (M), 3)
dzielonymi na dwie grupy, przyszło do bójki, przy
czem używano nożów, sztyletów i węży gumo Wiinsoh OL), 4) Liebeskind (iM), 5) Węglarz OL);
400 m,: 1) Goldfinger 55‘8 (M), 2) Sternlichit (M), 3)
Stowarzyszenia Budowlane „Samopomoc Ślązaków"
wych. Ignacy Tura, który nie posiadał broni przy Turecki (iL), 4) Wiliński (iL), 5) Katzengold CM);
w Wieliczce
sobie, posiał swego młodszego brata do domu, któ
3X1000 m.: 1) Makkabi I 9 min. 9‘9 sek., 2) Legja I,
ry wkrótce przyniósł mu sztylet. Gdy bójka po 3) Legja, 4) Makkabi;
zwołuje na dzień 30 października 1932 roku
częła się wzmagać, Ignacy Tura, wywijając w cie
5.000 m.: 1) Szlaga (L) 18‘40, 2) Reich (iM), 3) Banaś
w lokalu własnym o godz. 2 popołudniu
(L), 4) Kopacz (L);
mności sztyletem, ugodził Buczka w klatkę pier
skok w dal: 1) Meith (iM), 5‘46, 2) Brenner (M), 3)
siową po stronie lewej, Jana Ochmańskiego w le
we udo a Jana Guję w lewy bok. Buczek na sku Feig OM), 4) Skoczylas (L), 5) Trochanowioz CL);
skok w wyż: 1) Erucht (JVL) 1‘47, 2) Trochanow-iez (L)
Porządek dzienny:
tek rany zmarł na drugi dzień a rzeczoznawcy le
3) Węglarz (L), 4) Kluska (L), 5) Umholz (iM), 6) Boe
1) Przeczytanie protokołu z poprzedniego Wal
karze stwierdzili, że przyczyną śmierci był ze der (M);
wnętrzny i wewnętrzny krwotok wątroby.
skok o tyczce: 1) Feig (M) 275, 2) Trochanowipz (iL), nego Zgromadzenia,
2) Sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej,
Na wczorajszej rozprawie przesłuchano oskar 3) Bleder (M), 4) Węgier z (iL), 5) Gross (L);
żonych i świadków, poozem po przemówieniach
3) W ybór Komisji Rewizyjnej,
rzut dyskiem: 1) Korbel (L) 32‘65, 2) Turecki (L),
3) Feig CM), 4) Brenner I CM), 5) Brenner II (M);
prokuratora i obrońców, trybunał skazał Ignacego
4) Wolne wnioski i interpelacje.
rzut k u lą : 1) Feig CM) 10‘3ó, 2) Brenner (M), 3) Klin
Turę za zbrodnię zabójstwa Buczka na 2 lata wię
Rada Nadzorcza.
ger (L), 4) Herman (M), 5) Turecki (L).
zienia, zaś za uszkodzenie ciała Ochmańskiego i
W ogólnej punktacji zwyciężyła Makkabi, zdobywa
Guji na 2 miesiące — razem ściągnięto te dwie
jąc 186*166 punktów, drugie miejsce Legja 129*83 punk
kary na 2 lata c. więzienia z zawieszeniem na 3 la tów. Na tem miejscu RKS Legja składa podziękowanie
ta. Młodszego Turę uwolniono od winy i kary.
KS Cracovia za bezpłatne wypożyczenie bieżni, oraz
Przewodniczył so. dr. Stuhr, watowali so. Solec sędziom lekko-atłetycznym pp.: Rybce, Gresohlerowi i
Katzowi, którzy powyższe zawody sprawnie prowa
ki i Zacharski, oskarżał prok. Kuc.
dzili.
K R A K Ó W . R Y N E K 6Ł. L.
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ZwtozKl i zgrom adzeniu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Noda DziecięcaU

Ze sportu

BEPERTUAB

—o—
ROZGRYWKI 0 WEJŚCIE DO LIGI
PODGÓRZE—POLONJA 1:0 (1:0). Podgórze szczę
śliwie kroczy do uzyskania czołowego miejsca w roz
grywkach o wejście do Ligi Zawody powyższe, odby
wające się wśród ciężkich warunków terenowych, spro
wadziły stosunkowo licznych widzów. Do przerwy za
znaczyła się dość znaczna przewaga gospodarzy, po
pauzie goście byli stroną atakująca. Nie pokazali oni
nic nadzwyczajnego, imponowali jedynie siłą fizyczną
i. przebojem. Bramkę zwycięską zdobył Guzda. Rewanż
w Przemyślu wypadnie dla Podgórza prawdopodobnie
niekorzystnie. Sędziował bardzo dobrze p. Hatusman ze
Lwowa. Ciekawe, dlaczego PKS niie wykorzystał do
tąd tego sędziego w sposób należyty.
WILNO: Legja (Poznań)—1 p. p. leg. 1:0. Zasłużone
zwycięstwo Legii.
MISTRZOSTWA LIGI
GARBARNIA—POLONJA 6:1 (3:1). Pierwszy kwadrans
Polonia stawiała należyty opór. Atoli zaraz po zdoby
ciu przez nią pierwszej i jedynej bramki Garbarnia ob
jęła inicjatywę i grała do ostatniej chwil bardzo do
brze. Koncertowo pod każdym względem grała para
Smoczek—Riesner. Jeśli chodzi o tego pierwszego, to
naszem zdaniem winie się on bezwarunkowo znaleźć
wśród tych 17-itu graczy, którzy będą reprezentowali
Polskę w spotkaniu z Włochami. Pominięcie tego gra
cza w zestawieniu polskiej drużyny, musielibyśmy uwa
żać za błąd niie do darowania. Przechodząc do Polonii,
należy podkreślić jej niezwykle słabą formę. Garbarnia
przewyższała ją przynajmniej o klasę. Strzelcami bra
mek byli: Smoczek (4), Riesner i Pazurek (po 1). Sę
dziował zupełnie dobrze p. Rosenfeld z Bielska. Na mar
ginesie tych zawodów nasuwają się następujące reflek
sje: w Polonji grał Jelski, zawodnik, przeciwko które
mu KOZPiN wystąpił do PZPN z wnioskiem o surowe
ukaranie z powodu naruszenia przez tegoż zasad o amatorstwie, w szczególności z powodu niedopuszczal
nego kaper owania graczy -krakowskiej Olszy. Mimo, iż
materjał dowodowy przesłany P2FN był dla tego gra
cza I Polonji wysoce kompromitujący, PZPN nie tylko
że gracza tego nie ukarał, ale nie uznał za właściwe

Wtorek: „Pomsta1'.
Środa: „Egipska pszenica".
Czwartek: „Pomsta**.
KOLLEGJUM W YK ŁAD Ó W NAUKOWYCH
(rynek gl. A—B 39) — o godzinie 7 wieczorem:
Wtorek: Prof. Kazimierz Sosnowski: „Orkan jako spi
skowiec".
Środa: Prof. U. J. Dr. Roman Dyboski: „O twórczości
Chestertona".
Czwartek: Wieczór dyskusyjny na temat: „O tak zw.
kryzysie teatralnym**. Zaga: prof. Tad. Biliński.
Piątek: Prof. A. E. Balicki: ,Kasprowicz w świetle pa
miętników, żony".
KINOTEATRY
Adria: „Ułani, ułani, ohłopcy malowani".
Apollo: „Kochaj mnie dziś**.
Atlantic: .Pociąg samobójców** i „Noc szalu".
Dom żołnierza: „Trujący kwiat" (LIM Danuta).
Muzeum: „Białe piekło** (Chaplin).
Pmmteń: „Indyjski grobowiec" (.Mia May i Konrad
Veidt).
Stonce: „Kochanka apasza".
Sztuka: „Musisz być moją".
Ś w it: „Wyspa tajemnic".
Uciecha: „Buster się żeni".
Wanda: „Zemsta Nietoperza".
RADJO KRAKOW SKIE
Wtorek 18 pażdzitniika
11.40: Przegląd prasy. 11.58: Sygnał czasu, łieSnał.
12.10: Gramofon. 13.00: Komunikat meteorologiczny.
13.05: Gramofon. 15.40: Komunikat gospodarczy. 16.00:
Najnowsze wydawnictwa — omówi dr. Adam Bar. —
16.15: Odczyt dla nauczycieli. 16.30: Gramofon. 16.40:
Odczyt: „Polskość Pomorza w świetle ostatniego spisu
ludności w Polsce** — wygłosi prof. dr. Smoleński. —
17.00; Koncert symfoniczny z Filharmonii warszawskiej.
18.00: Muzyka taneczna. W przerwie: Wiadomości bie
żące. 18.30: Odczyt: „Gdynia" — inż. Kazimierz Cy
bulski. 18.45: Gramofon. 19.00: Rozmaitości, komuni

TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO

.Wydawca: Emil Haecker. — Redaktor odpowiedzialny: Marjan Porczak. —

(przechodnia na B racką)
p o le c a w w i e l k i m w y b o r z e :
F a rtu szk i a l p a g o w e . . o d 1*25
F artu szk i r y p s o w e . . »
1 *S u k ien k i szk o ln e . . .
„ 7* —
S w e t r y w e łn ia n e . . .
3*90
S p o d en k i ty ro ls k ie . . „
5*25
P ła sz c z y k i w e lu r o w e . „ 16*—
U b r a n k a a n g ie ls k ie . . „
6*75
Jop k i t y r o l s k i e . . . .
„
6*50
U b ra n k a gra n a t, w e łn .
6*50
S u k ien k i b a rc h a n o w e . „ 1*90
P ija m y f l a n e l o w e . . .
4*50
P łaszczyk i b ia łe b a r a n k o w e n a
w e łn ie o d 21*— zł.

„

„
„

Pozatem poleca się mundur hi studenckie,
płaszcze angielskie, montąjlllakl, w yroby sw e
trow e oraz bieliznę dziecięcą w w ielkim w yborze.

Cenu rekordowo niskie!

Za k ła d KRAWIECKI
JOZEFA

GODULI

Kraków, ul. Filipa 2, II. p. I
w ykonuje w szelkie prace w zakres kraw iec- H
tw a w chodzące — s z y b k o i so lid n ie. I
W

CENY

NISKIEI

W

.

.

.

.

.

.

.

.

W e ś ro d ę 5 p a źd zie rn ik a 1932
o tw a rty z o sta ł w K R A K O W IE

przy ul. BASZTOW EJ L. 15
(dom Tow. „FEN IK S")

BAR „KOKOS"
Pokoje do śniadań. Ceny niskie.
O łaskaw e odw iedziny uprasza

MAKS FRIEDLER

Drukarnia Ludowa w Krakowie pod zarz. Ignacego Winiarskiego.

