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Polskie Znowu pogłoski pożyczkowe
Gran Chaco
Prasa sanacyjna po długiem milczeniu na te
mat pożyczek znowu przynosi wiadomość o moż
liwości uruchomienia drugiej raty pożyczki fran
cuskiej na budowę kolei Śląsk—Gdynia. Jak w ia
domo, rata ta w sumie 300 miljonów franków
miała być wpłacona jeszcze na wiosnę br., ale
z powodu rzekomo niepomyślnego stanu na ryn
ku pieniężnym nie zapłacono ani grosza. Napróżno p ie lg r z y m o w a li do Paryża różni dygnita
rze — nic nie wskórali. Towarzystwo francuskie
było twarde i mogło niem być, gdyż zawarta z
niem umowa dawała mu wolną rękę.
Obecnie wznawiają się pogłoski o wpłaceniu
tej raty. Stoją one w związku z zapowiedzią otwarcia z dniem 1 stycznia 1933 r. ruchu na czę
ści już wybudowanej linji. Także co do tego w y 

buchł zatarg, gdyż rząd polski chce prowadzić
ruch zapomocą tahoru, który Towarzystwo ma od
niego odkupić, podczas gdy Towarzystwo chcia
łoby, aby Polska prowadziła ruch własnym ta
borem. Niewątpliwie wchodzi tu w grę interes
głównego udziałowca Towarzystwa: fabryki
Schneidra w Greuzot, która sama chciałaby na
uzupełnieniu taboru zarobić.
Opinja publiczna jest na punkcie pogłosek po
życzkowych i nie bez uzasadnienia tak sceptycz
ną, że i obecne przyjmuje z zastrzeżeniem. Nie
wiadomo, komu i na co potrzebne są obecnie te
pogłoski. Cel ich może być tylko ten, aby ogoło
conemu z pieniędzy krajowi dać złudzenie, że z
zagranicy coś wpłynie. Ano, zobaczymy.

B oliw ja i P a ra gw a j prowadzą wojnę o po
siadanie Gran Chaco. Jest to w praw dzie w
części dziew iczy las a w części olbrzym ie bag
no, ma jednak tę warćość, że prow adzi tam
tędy droga do morza, o którą właśnie Boliw ja walczy.
W Polsce posiadamy takie Gran Chaco w
postaci ubezpieczenia społecznego, o które w
zaciszu gabinetów m inisterjalnych szykuje się
walka. Ubezpieczenia społeczne są też u nas
pewnego rodzaju pustynią z tej racji, że same
przez się nie dają pewności ani życia ani
śmierci, ale są drogą, przez którą bodaj w
części cel społeczny dałby się osiągnąć. K u 
ROZMÓWKI REDAKTORÓW SANACYJNYCH
leje ono, jak wiadomo, grubo, odkąd sanacja
Podawaliśmy w streszczeniu zarzuty, któremi
średnich organizuje potajemnie jaczejki par
niem się po swojemu zaopiekowała. P od
,JV- Ziemia L u b e ls k a organ peowiaków, b. le
tyjne. Współpraca z p. Zajączkowskim (re
daktorem „N. Z. Lubelskiej") niie poszła w
skrzydłam i tej opieki ubezpieczenie na w y  gionistów i tak zwanego Związku polskiej mło
las, mamy już i ofensywę moralną i defen
padek choroby stało się dojną krow ą dla pro dzieży demokratycznej (ZPM D ) w Lublinie, obsy
pała nowego redaktora bebeckiego „Kurjera Lu
sywę i wspaniałe zorganizowany wywiad i
tegowanych jednostek zwanych komisarzami
b e ls k ie g o p. J. Łobodowskiego.
t podsłuch i wszystko, co trzeba, aby zdać egza
a w ielką udręką dla tych, k tórzy wedle ustamin na sizpicla i prowokatora".
Ten ostatni nie pozostał dłużny odpowiedzi i
tak ze swej strony charakteryzuje p. Falandysza,
Avy i naturalnego p orządku pow inniby z nieJak widzimy, obie strony pomawiają się wza
go korzystać. Ubezpieczenie na w ypadek bez który w jego sprawie w organie... pobratymców- jemnie o to, że dla interesu czepiają się sanacyj
przeci wnuków glos zabierał:
nej klamki; urozmaicenie zaś tworzy to, że p. Łorobocia jeszcze nikogo nie zabezpieczyło przed
„Dyskwalifikują go chwyty, żywo przypo bodowskiemu wymawiała „Nowa Ziemia Lubel
głodem, a najlepszym dowodem jego połominające prowokatorów i szpiclów. P. Falan ska" jego komunistyczne sympatje, a on wskazu
w iczności jest uciekanie się — z urzędu — do
dysz wyraźnie podtrzymuje podejrzenie, że
je na jej policyjne koneksje.
pomocy pryw atnej. Ubezpieczenie na starość
byłem finansowany przez komintern i w y
Lublin ma dziś takie widowisko, jakie miało
raźnie zarzuca mi stosunki z komunistami, Wilno, gdy wybuchła tam gwałtowna wałka „do
i na wypadek niezdolności do pracy zostało
aby w finale przypieczętować pobożnemi ży mowa" pomiędzy „Słowem" i „Kurjerem Wileń
u nas odłożone do lepszych czasów, tym cza
czeniami... pobytu na Zamku (więzienie w
skim".
sem w gorszych starcy i inw alidzi pracy ma
Lublinie). To jest właśnie ukryte sedno jego
W uwadze satyrycznej pociesza się organ p.
ją wolność umierania — w najlepszych w a
artykułu, że to, widzicie, Łobodowski naj Łobodowskiego, że jego rywale długo nie utrzy
pierw brał forsę od komuny, a teraz od sa mają się na powierzchni:
runkach — z koncesją na katarynkę czy inny
nacji. Eh! — ty demokratyczny idealisto! —
„Ale chodzą słuchy, że to niedługo się
podobny „środek utrzym ania".
za posadę w Izbie Skarbowej ideologję mar
skończy. Główny szef dostanie jeszcze dwie
Pom im o tego kulawego stanu ubezpieczenia
szałka Piłsudskiego podtrzymujący! Ja na
koncesje wódczane, pani X krzyż na klatkę
społecznego przedsiębiorcy rozm aitego k ali
swojej komu ni styczno - sanacyjnej opiece je
piersiową, pan Y nominację, drobne zetpeembru uw ażają je za Gran Chaco i szykują się
dnak karjery nie robię, na uniwersytecie udziątka po parę złotych „na ryło" i budę się
trzymać się nie mogłem, z posadą krucho, a
do w alki o zdobycie tej, wedle ich pojęcia,
zamknie.
idealiści tymczasem siedzą pod łopuchem i
Cyrk przyjechał, cyrk odjedzie. Zostanie
drogi prowadzącej do ożyw ien ia przemysłu,
żyją. A przecież mógłbym łatwo w swoim
zmięta trawa i trochę nawozu końskiego".
handlu itd. D zień w dzień można czytać w
czasie pójść na utrzymanie i dostać garnu
Tak wygląda prasa zwycięskiej „ideologii".
organach stojących na usługi tych sfer żale
szek apetyczniejszy od tego, który na brud
i narzekania, że ubezpieczenia społeczne są
nym stołe emerytowanego wywiadowcy ob
Czytaj prasę robotniczą:
lizuje ideowe ZPMD, to samo prorządowe,
dla nich ruiną a dla robotników zbytecznym
demokratyczne
ZPMD,
które
po
szkołach
Dowiesz się, jak dziś jest „b yczo"!
luksusem. T a nagonka idzie tak daleko, że
jedno z takich pism uważa nawet, że świad
czenia społeczne są w yższe a temsamem ucią
łecznem i o urlopach. W związku z tem Zwią
M y lą się jednak te sfery i om yli się idący
zek Izb przemysłowo-handlowych rozpoczął im na rękę rząd, je że li sądzi, że będzie to —
żliw sze niż podatki państwowe, samorządo
systematyczne prace nad sprecyzowaniem ow e itd.
pinji i postulatów sfer gospodarczych. Po jak B o liw ja sobie z początku w yobrażała —
Jak dwa państewka południowo-amerykań
nadto specjalna podkomisja wyłoniona przez prosty spacer przez Gran Chaco. K lasa robo
skie w o ju ją o Gran Chaco p rzy biernej ob
sejmową komisję pracy, przeprowadziła słu- tnicza, choć politycznie zapomocą znanych
serw acji L ig i Narodów, tak nasi przedsię
dja przygotowawcze do rewizji ubezpieczeń sztuczek osłabiona, zbierze w szystkie siły dla
biorcy szykują się do tej w alki także p rzy —
społecznych".
obrony tego odcinka, k tóry jest dla niej kwew tem leży różnica — czynnem poparciu
A w ięc pod egidą rządu, bo przecież i w ięk  stją życia lub śmierci.
rządu. S fe ry te nie k ry ją się wcale z tem, że
szość kom isji sejm owej nie pracuje samo
Jeżeli sfery gospodarcze w tych rozpaczli
w kompetentnych urzędach p rzygotow u je się dzielnie, ju ż dokonywa się re w izja ubezpie w ych czasach nie mają nic lepszego do robo
— nie zamach, broń Boże ■— legalne zniszcze czeń społecznych. Jeżeli się uwzględni, że w
ty jak rozpętać walkę o naprawdę ostatnie
nie ustawodawstwa społecznego. K to ciekaw,
B B tzw. sfery gospodarcze m ają bardzo silne
praw a robotnicze, to muszą być p rzygoto w a
niech przeczyta artykuł w „G azecie H an dlo i w p ływ o w e stanowisko, można sobie w y o  ne na walkę wszystkiem i środkami i aż do
w e j" (nr. 241 z 20 października), w którym
brazić, w jakim kierunku ta re w izja pójdzie.
końca. Można sobie w ypisyw ać, że obciąże
m. i. znajdujem y takie — może mimowolne —
N ie ukryw a się też ostatecznego celu pod
nia społeczne są „balastem "; można w y d zi
zdradzenie tajem nicy:
korcem: chodzi poprostu, jak te s fe ry to na w iać na nie jako na równe z kartelam i co do
.Pewne kroki w kierunku rewizji ubezpie zyw ają , o ograniczenie koła osób k orzystają „sztywności obciążeń", ale faktem niezbitym
czeń zostały już podjęte przez czynniki rzą cych z różnych działów ubezpieczenia społecz
jest i pozostanie, że klasa robotnicza ponie
dowe, jednak bez ścisłej współpracy ze sfe
nego,
m.
in.
w
form
ie
wyłączenia
od
ubezpie
sie wszystkie o fia ry , aby utrzym ać to, co w
rami gospodarczemu. Mianowicie rada mini
czenia na w ypadek choroby osób z „w yższym
Polsce i jeszcze przed Polską stało się je j do
strów skierowała na drogę ustawodawczą
projekty ustaw, m. in. o ubezpieczeniu spo- zarobkiem ".
brze nabytem prawem.

Jak oni się kochają
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WyroK

życia

. Sejm ma się zebrać podobno w nistów Kosa i Kozłowskiego pozosta rzędowej relacji w „Gazecie P ol
Społeczną"
redakcji „Przełomu",
pierwszych dniach listopada. Nieba wiam lojalnie na uboczu, ponieważ, s k ie j", gdy powiem, że zapatrywa
bardzo ,,,krwawe" aforyzmy p. Mowem zobaczymy znowu przed sobą o ile mi wiadomo, stosunek obydwu nia na tę rzecz, wcale podstawową,
raczewskiego i figlarne kapitalisty
„zw arte" ławy B. B. W . R „ i p. Bo tych panów do zagadnień skarbowo- pp. przedstawicieli kartelów w B. B.
czne „cielę rozbrykane" na szpaltach
gusław Miedziński opowie nam je ści był przed objęciem przez nich W. R. były akuratnie i dokładnie
„P raw dy" łódzkiej, cielę, zapatrzone
szcze kilka razy, jak to cudownie urzędowania raczej dość luźny.
przeciwstawne zapatrywaniom po w misterne a „potężne" podrygi swe
i wspaniale „jednolity" jest miłości
Czy w takich warunkach można słów z „grupy rolniczej" i 2 „gru go cielęcego ogona.
wie Polsce panujący obóz „sana
W eźm y
kwestję „imponderabimówić poważnie o jednolitem kie py pracowniczej". A sprawa ceny
cyjny", jak to wszyscy w nim rozu
rownictwie całością polityki gospo cukru? Wybitni mężowie B. B. W . R, liów “ .
mieją jednakowo „ideologję mar
bardzo surowo oceniali jego obniż
Gorzkie słowa „N ow ej Ziemi Lu
darczej Rzeczypospolitej ?
szałka Piłsudskiego", jak to w ytrzy
kę.
belskiej" (organu lubelskiego Zw. Pra
W eźm y problem cen kartelowych.
mał on ponad wszelkie spodziewa
W eźmy stosunek do kryzysu.
cy Obywatelskiej Kobiet i wyższych
nie wielką próbę życia. W szak czy
Nie wykroczę chyba poza tekst uProszę porównać ze sobą „W ielką urzędników państwowych, jak tw ier
tamy codziennie w prowincjonal
dzi również „sanacyjny" „Kurjer Lu
nych dziennikach i tygodniczkach
belski") pod adresem B, B. W. R.
„sanacji" rozrzewnione sprawozdania
cytowaliśmy we wczorajszym „P rze
z „pracy terenowej" w przeróżnych
S nraw a
glądzie prasy"; ponadto warto przy
Pipidówkach, gdzie i pan wójt, i pan
prof. L. Kulczyckiego pomnieć, jak redakcja „Przełomu"
przodownik policji, i pan egzekutor
określiła niedawno p.posła B.B.W.R.
podatkowy, i pan nauczyciel ze zwią
Przed kilku dniami Sąd Obywatelski, i redaktora „I. K. C.“ M. Dąbrow
Niedawno przemawiał we Lwowie
zku p. Smulikowskiego w zbożnvir, prezes BB. płk. Sławek, który — jak który rozpatrywał sprawę prof. L. Kul skiego; aforyzmy
Nowaczyńskiego
trudzie „budują" miejscowe koła podała prasa — oświadczył, że zagad czyckiego, powziął decyzję, rehabilitu brzmią bardzo łagodnie w zestawie
B. B. W. R., wysyłając raz poraź nienie zmiany Konstytucji nie jest obe jącą w całej pełni oskarżonego:
niu porównawczem. Na wyniki spra
t. zw. depesze hołdownicze w zadzi cnie najpilniejszą sprawą państwową.
Orzeczenie brzmi:
w y p. sen. Wyrostka jeszcze czeka
wiająco jednolitem w samej rzeczy
„Prof. Ludwik Kulczycki nigdy sepie my...
Przed dwoma dniami przemawiali p p
sformułowaniu.
giem ani konfidentem władz austriac
Car i Walewski w Białymstoku i Gro
*
kich nie 'był".
Słowem,
gdziekolwiek sięgnąć,
A jednak w ciągu kilku miesięcy dnie i tu znowu słuchacze usłyszeli, że
Sprawa powstała na skutek artyku wszędzie widzimy w obozie „sanacyj
ubiegłych
życie, to
prawdziwe jest „niezłomną wolą obozu Marszałka
życie, wydało
już swój wyrok Piłsudskiego" dzieło naprawy konstytu łu „Gazety Polskiej" z dn. 17 stycznia nym" radykalną rozbieżność pojęć,
bezstronny. Obóz ,sanacyjny" rozła cji doprowadzić do końca i że praca r. 1932; artykuł ten oskarżał prof. nastrojów, odruchów — ideowych,
Kulczyckiego o to, że był on w czasie teoretycznych, etycznych. Niema w
zi się w różne strony świata niby rozpoczęta toczyć się będzie nadal.
wojny
tem nic dziwnego. Sam pomysł B.B.
szmat starego sukna; sprzeczności
Ponieważ ani przez moment nie mo
„zwyczajnym, paskudnym szpiclem W.R. był pomysłem naiwnym i po
wewnętrzne przestały być „tajemni że nam w głowie ostać się przypuszcze
denuncjującym nazwiska i adresy osób ronionym w założeniu. P. Sławek za
cą organizacyjną", — ujawniły sie nie, iż w tym jednolitym i zwartym ojego zdaniem szkodliwych dla no. pomniał o doświadczeniu Ligi Naro
bie publicznie na zewnątrz; zabra bozie może istnieć rozbieżność zdań
narchji austrjackiei”.
dowej, dokonanym w warunkach sto
kło zbiorowej woli kierowniczej; za pomiędzy p. Sławkiem, a p.p. Carem i
Sąd Obywatelski uznał, że
kroć łatwiejszych, bo przed wojną,
braknąć musiało entuzjazmu; trwa Walewskim, przeto mniemamy, iż, we
„redakcja „G azety Polskiej" nie prze przed kryzysem kapitalizmu, nawet
ją pozory jakiejś rzekomej „karno dług światłej opinji BB., zmiana Koasly
prowadziła zapowiedzianego w artyku przed rewolucją 1905 r. Ponieważ
ści"; kilkanaście urzędowych słów tucji jest pilna na północy, w Białym
le z dn. 17 stycznia 1932 r. dowodu zaś B.B.W.R. miał być „pokrywką
ma te pozory ratować; ale w ich cie stoku i Grodnie; natomiast zbędna jest
prawdy twierdzeń swych".
społeczną" dla sanacyjnego" syste
niu niema już żadnej treści.
na południu, we Lwowie.
Z
badań
Sądu
wynika,
ie
inkrymi
mu
rządzenia, „element koniunktu
Przytoczę parę przykładów z naj
nowane listy prof. Kulczyckiego były ralny", jak powiada „N ow a Ziemia
rozmaitszych dziedzin pracy „sana
pisane nie do władz austriackich, ale Lubelska", wyzyskał świetnie sytua
cyjnej" .
do p. Ign. Rosnera, zmarłego polskie cję.
W poniedziałek odbyła się w sali Fil*
W eźm y gabinet p. AJ. Prystora.
go polityka konserwatywnego., b re
A le dzisiaj nie uratuje już nic ca
Wypowiadane publicznie poglądy harmonji warszawskiej akademja ku daktora „Kurjera Polskiego",
łego obozu „sanacyjnego" przed od
p. min, skarbu prof. Zawadzkiego są czci Fryderyka Szopena.
W Sądzie zasiadali: pp. Edw. Gru powiedzialnością za... wszystko.
Akademję miał inaugurować generał ber, L. Darowski, K, Bogacki, W. Szu
akuratnie i dokładnie przeciwstawne
**
*
poglądom, wypowiadanym tak samo Kazimierz Sosnkowski, który niestety mański, B. Lutomski.
Spotkamy
się
więc
za niewiele dni
zachorował
i
zastąpił
go
p.
wicewoje
publicznie przez p. wice-ministra
ze
„zwartym
"
Klubem
B. B. W . R.
woda
Ołpiński.
skarbu Starzyńskiego, a tembardziej
Jest to bardzo pięknie, te wojsko i puszczamy jednak, że o Szopenie na Wysłuchamy deklaracji urzędowego,
poglądom p. wice-ministra Jastrzęb
skiego, jeżeli sądzić na podstawie władze administracyjne mają zrozumie Akademji powinin mówić muzycy, mu samochwalczego optymizmu. Mniej
sprawozdań Końnisji Ankietowej z nie dla muzyki oraz że żywią kult dja zykolodzy i wogóle ludzie, którzy przed sza o nie! Życie wydało już swój w y
lat 1926 — 1927; opinję o państwo jednego z największych geniuszów mu miot ten zgłębili i mają o tem coś do rok.
wej polityce skarbowej pp. wice-mi- zycznych, dla Fryderyka Szopena. Przy- powiedzenia.
Mieczysław Niedziałkowski

Na południu — nie, na
północy — tak

Militaryzacja Szopena

Przeciwko teorji „Socjalfaszyzmu"
N o w a Książka T ro c k ie g o
Jak wiadomo, każdego prawowier
nego komunistę (stalinowca) obowiązu
je podstawowa teorja „Socjalfaszyzmu"
— jeden z najbardziej szkodliwych i
idiotycznych pomysłów. „Klasycznie"
jest sformułowany w oficjalnym pro
gramie „Komintemu" z r. 1928, a polega na tem, że Socjalizm (socjalna de
mokracja, np. PPS.) już niczem innem,
jak tylko podiporą i pewnym gatun
kiem faszyzmu...
Wprawdzie w realnej rzeczywistości
politycznej, socjalna demokracja wal
czy z faszyzmem, a faszyzm walczy z
socjalną demokracją, ale to, natural
nie, tej oficjalnej głupawej teoryjce nie
przeszkadza.
Niektórzy komuniści (nawet w Pol
sce — np. Kostrzewa), widzą cały bez
sens tego pomysłu, którego celem ;est
ułatwianie agitacji przeciwko socjali'
storn (w rzeczywistości zaś wzmacnia
on faszyzm, bo rozbija proletarjat), —ale „socjalfaszyzm" w dalszym ciągu
pozostaje obowiązującą doktryną.
Jej fałsz i szkodliwość najlepiej wi
dzimy w Niemczech, gdzie skłócony
proletarjat. nie może sobie dać rady z
Hitlerem i Papenem. Toteż w nowej

Jksiążce Trockiego p. t. „Niemiecka re
wolucja a stalinowska biurokracja (po
ros.) znajdujemy kilka ciekawych i słu
sznych myśli na temat „socjafaszyzmu"
Trocki (jak wiadomo) usiłuje zająć
pozycję bardziej „lewą" od oficjalnego
„komintemu" i Stalina. Wierzy, że
proletarjat — wspólnemi siłami — dał
by sobie radę z Hitlerem i Papenem w
drodze rewolucyjnej. Oskarża Stalina
o hamowanie rewolucji. I przypisuje
teorji „socjalfaszyzimu" rolę hamulca,
gdyż rozbija ona szeregi proletariatu.
Trocki ostro krytykuje taktykę nie
mieckiej Socjalnej Demokracji, ale za
razem z goryczą wykpiwa stalinow
ców, którzy powiadają, iż demokracja
nie ma żadnego znaczenia; że Briining
to to samo, co Hitler; że jeśli Hitler
przyjdzie do władzy, nic się nie zmie
ni i t. d. Jak to nic się nie zmieni?! —
woła Trocki, Ależ przy Hitlerze orga
nizacje proletariackie zostaną rozgro
mione, a więc siły proletariatu złama
ne! (str. 31),
Teorja równowartościowości
Briininga i Hitlera, demokracji i faszyzmu
jest dla proletarjatu, dla jego organi
zacji, dla jego siły zgubną. Stalinizm

walczy z teorją „mniejszego zła"
np. Briining lepszy od Hitlera),
wpada w wielki błąd polityczny.

(że dziej wychowawcza wobec robotni
ale ków.
Tem bardziej więc Trocki zaleca
ostrożność
i wyrozumiałość
wobec
Stąd fałsz „socjalfaszyzmu". Albo
nowoutworzonej
partji
rozłamowej
wiem faszyzm chce złamać organizacje
robotnicze (w tej liczbie socjalno - de fiSed P," (Seidewitza i Rosenielda),
mokratyczne) i tem zmusza socjalistów która swem lewem skrzydłem zbliża się
do walki — jakkolwiek by byli oportu- do komunizmu.
Opracowując swój szczegółowy pro
nistycznie usposobieni. Spójrzmy na
Włochy — od 10 lat cmentarz; organi gram w ostatnim rozdziale książki,
zacje „soc.jalfaszystów" są tak samo Trocki żąda — „Wyrzeczenie się te
zniesione jak komunistyczne. Czy jeśli orji „Socjalfaszyzmu", pomagającej i
Hitler przyjdzie dp władzy i urządzi faszyzmowi i socjalnej demokracji. W y
się jak Mussolini, komintem stalinow korzystania antagonizmu między so
ski zrozumie, te Briining to jednak nie cjalną demokracją a faszyzmem. W y
rzeczenia się taktyki ultymatywnych
Hitler?!
żądań od masowych robotniczych orJeśli „socjalfaszyzm" jest fałszem, ganizacyj" (str. 158).
należy wysunąć taktykę jednego fron
Książka Trockiego jest ciekawa i z
tu, Jednego frontu socjalistów i komu talentem jest napisana. Ale jest dwo
nistów w walce z faszyzmem niemiec istą w $wej istocie. Z jednej bowiem
kim. Co to jest jeden front? Stalinow strony autor rozumie szkodliwość ta
cy są też niby za ‘ednym frontem, ale kich osłabiających proletarjat haseł,
chcą wodzów socjalistycznych usunąć jak „socjalfaszym"; rozumie wielkie
i stawiają odirazu ultimatum robotni niebezpieczeństwo faszyzmu i koniecz
kom socjalistycznym, aby uznali kie ność koncentracji sił proletarjackmh
rownictwo „kompartji” . Nie jest to ża i t. d.; ale z drugiej w swoim „jednym
den „jeden front", zdaniem Trockiego, froncie" nie jest szczery do końca i
lecz oszustwo, które słusznie wywołuje zbyt mechanicznie ujmuje hasło rewo
nieufność socjalistycznego robotnika- lucyjne, nie ana"zując wszystkich jego
Do jednego frontu należy stanąć szcze trudności w dobie obecnej.
rze — wraz z całą socjalną demokra
Alę całą obłudę i fałsz teorji
,socją, a potem dopiero w akcji pokaże cajlfaszyzmu" — w obliczu rosnącego
się. czy wszyscy socjalni demokraci niebezpieczeństwa faszyzmu w N;empójdą na taktykę rewolucyjną. Jest to czech — Trocki zrozumiał dobrzetaktyka bardziej pedagogiczna, bar
Kazimierz Czapiński.

3

Nr. 241, Piątek 21 października 1932

Zaostrzona walka z ludowcami
Lewjatański „Kurjer Polski" zapowiada, że „na
wewnętrznym froncie politycznym w Polsce za
nosi się o tyle na pewne zmiany, że główna uwa
ga wojewodów i starostów skierowaną ma być

obecnie na odcinek ludowy. Faktem bowiem ma
być, że ruch ludowy wykazuje zwłaszcza na te
renie Małopolski dość silną konsolidację, nie w y
kluczającą możności ofensywnych wystąpień....".

Rozruchy w Wiedniu
Przed paru dniami zamieściliśmy depeszę, do
według źródeł urzędowych o strzelaninie
w Wiedniu w ubiegłą niedzielę. Obecnie na pod
stawie prasy wiedeńskiej stwierdzić możemy, że
„urzędowe" informacje były bezczelnie sfałszo
wane. Pochód hitlerowców nie „przechodził" kote lokalu partji socjalistycznej na Sdmmeringu,
gdyż Drischutzgasse, przy której lokal len się
pieści, jest małą, wąską przecznicą, przez którą
nigdy żadne pochody nie idą i tym razem nie
szedł pochód hitlerowców. Oddział hitlerowców
Zbrojonych w rewolwery oddzielił się od swego
Pochodu, by się udać na Drischutzgasse, gdzie za
częli ostrzeliwać okna lokalu socjalistycznego.
Obecny posterunkowy Tlasak, — który, jak się
Później okazało, był rejestrowanym członkiem
Partji socjalistycznej — usiłował rozpędzić na
pastników, ale został przez nich zastrzelony, po
czem szturm na lokal partyjny zaczął się na noWo. Znajdujący się wewnątrz członkowie Schutzbundu oddali wtenczas do napastników szereg
strzałów, od których poległo dwóch hitlerowców.
Dopiero gdy stało się widocznem, że hitlerow
com nie uda się wtargnąć do lokalu zjawiła się
'Oą miejscu większa ilość policji i — zrobiła to,
o co się hitlerowcy kusili bezskutecznie: zdenitotewała iokal. Urzędowe sprawozdanie nazwało to
tawizją, ale po tej rewizji nie było w lokalu par
tyjnym jednego całego sprzętu. Policjanci zry
wali nawet zegary ze ścian i łamali na kawałki.
Ze szczególną zajadłością tłukli i deptali butami
biusty zmarłych socjalistów. Znajdujący się w lo
kalu towarzysze zostali pohici pałkami gumo

wemu i zaaresztowani. Z napastników oczywiście
nikt zaaresztowany nie został.
Premjer DolLfus wyciągnął z tych zajść takie
„konsekwencje", że mianował sekretarzem stanu
w ministerstwie spraw wewnętrznych majora
Feya, przywódcę Heimwehry, znanego faszystę.
Fey rozpoczął urzędowanie od tego, że wydał za
kaz demomstracyj i pochodów, ale obowiązujący
tylko socjalistów, komunistów i hitlerowców, a
więc zostawiający Hetimwehrze pełną swobodę.
Zaznaczyć należy niesłychane wtrącenie się do
tej sprawy... rektorów szkół wyższych w W ie
dniu. W poniedziałek rano faszystowscy studenci
uniwersytetu, politechniki i akademji eksporto
wej zaczęli znowu bić swoich kolegów żydow
skich, co jest w Wiedniu rzeczą bardzo częstą i
bezkarną, gdyż profesorowie patrzą chętnem okiem na pogromy i autonomję uniwersytecką za
mienili w ochronę huliganów. Tym razem rekto
rzy wymienionych wyższych uczelni zeszli się
na posiedzenie i wydali odezwę, w której oświad
czyli, że zachowanie się studentów-huliganów
jest „zrozumiałem wzburzeniem" i wobec tego
oni, rektorzy, zamykają wyższe szkoły, aż do
czasu, gdy „rząd da gwarancje, że takie wypad
ki jak wczoraj na Simimeringu nie powtórzą się".
To -niesłychane wtrącenie się do rzeczy, które
ich nic nie obchodzą, przebrało widać miarę
cierpliwości nawet klerykalnego rządu, gdyż w
kilka godzin potem ukazała się druga odezwa,
oznajmiająca, że „na podstawie ro-zimowy z kanc
lerzem" wpisy, egzaminy i prace instytutowe bę
dą trwały dalej.

Przegląd prasy
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P r z y g o t o w a n i a k a r a b i n o w e d o ... s e s j i
sejm o w ej

„Nowy Dziennik" w korespondencji p. Singera
* Warszawy tak opisuje przygotowania sanatotów do „sesji sejmowej":
„Pracowali gorliwie woźni sejmowi. Straż mar
szałkowska nie brała tak czynnego udziału w ro
bieniu porządków sejmowych. Mundur i godność
-tiowoupieczonych dygnitarzy, o wspaniałych od
znakach, nie pozwalały na spełnianie tak pozio
mych czynności. Zresztą i straż marszałkowska
miała dość roboty. Choć gmach sejmowy byt pu
sty i należałoby raczej spraszać gości do tej in
stytucji, straż marszałkowska pilnowała u wszy
stkich wejść dostępu do gmachu. Przepustki w y
dawano z taką ostrożnością, jak w czasie wojny
zezwolenia na dotarcie do pasa przyfrontowego.
W ciągu tych sześciu miesięcy, przerywanych
posiedzeniami klubu BB, w gmachu tym pano
wała cmentarna cisza, W tajemnicy przed dzień
nikarzami odbywały się chyłkiem narady po
szczególnych komisyj klubu BB, rozpatrywano
projekty ustaw rządowych,przeglądano szkice de
kretów, by wstawić przecinek, usunąć łącznik,
lub uzupełnić stylistycznie artykuły ustawy i w
ten sposób podkreślić współpracę z rządem.
Przedwiośniem parlamentaryzmu i ożywienia
prac sejmowych było ostatnie posiedzenie działa
b y gospodarczych klubu BB z przedstawicielami
rządu. Zabawa w parlamentaryzm trwała od ra
na do wieczora, kręcono się w kuluarach, uzga
dniano stanowiska. Prezes Sławek konferował na
stronie ze zwaśnionemi grupami. Odbywało się
Majstrowanie zdań przeciwstawnych, latanie klubu BB- Czar parlamentaryzmu trwał jedynie kil
kanaście godzin, później zapomniano znowu o
tym gmachu. Tylko w ekspedycji druków segre
gowano stare papiery, likwidowano zaległe spra
w y i pozorowano ruch w gmachu sejmowym.
Najpoważniej potraktowała nową sesję budże
tową straż marszałkowska. Codziennie w ogrodzie
sejmowymi odbywają się ćwiczenia członków
straży pod wodzą komendanta lub jego zastępcy.
Praca nie kończy się na mustirze. Strażnicy posłu
gują się również karabinami. I niejeden ogląda
jący te dziwne ćwiczenia, pyta się, czy sądy‘ doraźne dotrą również i do gmachu sejmowego *
wyrok zostanie wykonany natychmiast z rozkazu
marszałka Sejmu".
,— o o o —

„Kurjer Poznański" notuje następujące „kwia
tuszki":
W ostatnim numerze „Dziennika Urzędowego
ministerstwa komunikacji (mir. 21) znajduje się
regulamin działu portowego dyrekcji kolejowej w
Gdańsku. W regulaminie między innemi została
unormowaną sprawa wywozu węgla. ✓
W szczególności czytamy, że o każdym trans
porcie węgla wywozowego tudzież bunkrowego,
wysyłający powinien zawiadomić Dział Portowy
DOKP w Gdańsku, wypełniając przepisowe for
mularze. Zawiadomienia należy składać z reguły
na dwanaście dni przed przewidywanym termi
nem gotowości statku do załadowania.
Jak dotychczas, wszystko w porządku. Tutaj
dopiero natykamy się na rzecz zgoła nieprze
widzianą, dowiadujemy się bowiem, że:
„w wypadkach złożenia zawiadomienia w po
wyżej podanym terminie Dział Portowy zamie
ści _ na zawiadomieniu adnotację o możliwości opozmenia dostawy transportu z powodu opóźnie
nia złozenra zawiadomienia" (podkreślenia na
sze — Red.).
A więc regulamin ustala termin, który zgóry
uznany za zbyt późny! Innemi słowy: kta
pa pisanym terminie składa zawiadomienie,
r l I?,
Samem spóźnia!
• j . a i ” la,psus“ może być popełniony? Wszak
<?ostał się na łamy „Dziennika Urzędoweg
inusua przejść przez szereg rąk, wpierw
w.. ^ re, ^ ! kolejowej (od referenta przez kierow
nika o 'Ziału i naczelnika wydziału do prezesa
dyrekcji) oraz w ministerstwie?
*
*
*
W roku 1929 pewien włościanin otrzymał na
kaz karny za to, że nie złożył zeznania o docho
dzie. rudno było od niego wymagać, aby tej
formalności doikonał, jako, że zmarł 3 marca 1921
roiku. rat „winowajcy" zwrócił urzędowi skar
bowemu uwagę na tę zasadniczą trudność. — I
wszystko wróciło do normy, na pewien czas.
A . ci, w tych dniach, przyszło upomnienie ko
sztujące półtora złotego, wzywające spadkobier
ców zmarłego, by zapłacili pięć złotych grzywny
za to, że nieboszczyk nie złożył deklaracji o Do
datku dochodowym!
^
Nieboszczyk od 11 lat „trawę gryzie", a urząd
podatkowy zachowuje o nim wierną, żywa uamięc...
* ^
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Doniosłe zmiany
w Loterji Państwowej
W planie gry 26-tej Polskiej Państwowej L o 
terji Klasowej, której ciągnienie I-ej klasy roz
poczyna się 17 listopada, zaszły bardzo doniosłe
zmiany, a tak korzystne dla gracza, że nasza loterja państwowa daje doprawdy najwięcej szans
wygrania i żadna inna loterja nie może pod tym
względem się z nią równać. Nic zatem dziwnego,
że plan gry 26-tej loterji wzbudza powszechne,
najszersze zainteresowanie.
Więc przede wszy stkiem bardzo podwyższono
wysokość głównych wygranych. Główna wygna
na w pierwszej klasie wynosi obecnie 100 tyis.,
w Ii-e j kl. 150 tys., w III-e j — 200 tys., w IV-tej
— 250 tys., a w V-tej — pełny, okrągły miljon
złotych. Pomimo to pozostawiono w Y-itej kl. w y
grane 300.000 zł., 150.000 zł., 100.000 zł., a ilość
całego szeregu innych wielkich wygranych we
wszystkich klasach, jak 75 tys., 50 tys., 25 tys.,
15 tys., i L p. kilkakrotnie, a nawet kilkunasto
krotnie powiększono. Powiększono także ilość dni
ciągnień w czterech pierwszych klasach do 5 dni,
pozostawiając w V-tej klasie 27 dni. Pozatem we
wszystkich Masach rozgrywają się premje na ogólną suimę 660.000 złotych.
Największą jednak sensacją jest reforma, któ
rej podległo wygranie t. zw. stawki. Dotychczas,
gdy się wygrało stawkę, można było za nią na
być tylko los do wyższej klasy, ale realnie nic
nie zostało w kieszeni. Teraz jest inaczej. Stawka
daje grającemu cenę losu do Masy następnej, a
w kieszeni pozostaje mu wartość losu w klasie,
w której wygrał.
Na przykładzie przedstawia się to w ten spo
sób: ktoś miał ćwiartkę losu i wygrał stawkę w
Ill-e j kl. Ćwiartka kosztowała go 30 zł., wygrał
40 — więc miał na czysto 10 zł., ale ćwiartka
do IV-tej M. kosztowała go 40 zł. i nic mu nie
pozostało- Teraz ćwiartka do IV -lej klasy będzie
go kosztowała tylko 10 zł. i na czysto pozostanie
mu 30 zł. w kieszeni.
Można zatem śmiało powiedzieć, że właściwie
stawek w pierwszych czterech klasach już niema,
a są tylko wygrane. Z tego powodu jednak nie
zmniejszono ilości stawek w czterech pierwszych
klasach, ale je jeszcze wydatnie powiększona
Było ich 13.200 a jest 22.171.
W związku z tem zaprowadzono, że numery
wszystMch wygranych losów wracają do koła i
grają w następnych klasach. I tu znowu dwie
bardzo ciekawe inowacje. Niema w kole zwitka,
na którym byłaby wypisana główna wygrana.
Główna wygrana w każdej klasie przypada na
numer losu, na którym w ostatnim dniu ciągnie
nia danej klasy padnie najniższa wygrana (staw
ka) to znaczy: 100 zł. w klasie I-ej, 150 zł. w
kl. Ii-ej, 200 zł. w kl. III-ej, 250 zł. w kl. IV i
V-ej. Utrzymuje to zainteresowanie grającego
przez wszystkie dnie ciągnienia, bo do ostatniego
dnia daje mu możność wygrania głównej wygra
nej.
A druga inowacja dotyczy premji. Oprócz
pierwszej klasy, w której 40 premij po 1.000 zł.
przydzielonych będzie do 40 najniższych wygra
nych, wylosowanych w kolejności od 2 do 41
w ostatnim dniu ciągnienia.
W e wszystkich innych klasach premje roz
dziela się między losy, wygrywające w tej klasie,
a które wygrały już w jednej lub więcej z klas
poprzednich.
Gdy do tego się doda, że wszystko w loterji
odbywa się jawnie, pod najściślejszą kontrolą pu
bliczną, to śmiało można powiedzieć, że loterja
to królowa gieT. Niewątpliwie nowy plan pobu
dzi do wypróbowania go przez tych, którzy nigdy
nie grali i zachęci do ponownego szukania szczę
ścia tych, którzy przy dawniejszym systemie os tygli nieco w wierze w swoje szczęście.
Trzeba szczęściu otworzyć furtkę, — a furtkę
tę otwiera tylko los na Polśką Państwową Loterję Klasową.

Projekty pułk.n

13140136

—o—
W kolach rządowych mówią znowu o projek
cie reorganizacji administracji w kierunku wpro
wadzenia w każdem ministerstwie osobnego w y
działu kontroli oraz osobnych tak zw. biur kie
rownictwa — jak o tem niedawno donosiliśmy.
Projekt ten opracowany jest, jak to ostatnio
w modzie, przez wojskowego. Autorem jest puł
kownik Raczyński.
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Międzynarodówka wojny
Istnieje na Świecie organizacja, w
której więź międzynarodowej wspólno
ty przetrwała wszelkie kataklizmy po
lityczne i gospodarcze, której między
narodowa spoistość nie uległa rozkła
dowi nawet w czasie wojny, w atmosfe
rze powszechnej depresji i rozkładu naj
trwalszych międlzynairodowyoh spólnot,
która potrafi, jak świat szeroki i dłu
gi, podporządkować sobie interesy
wszystkich państw i ludów, a jedno
cześnie najstaranniej zaciera w powo
dzi napastliwego „patrjotyozmego" fra
zesu swą międzynarodową istotę. To
międzynarodówka przemysłu uzbroje
nia, która przetrwała wojny, przetrwa
ła rewolucje, cementuje się i krzepnie
nawet wśród próchniejących w maraz
mie kryzysowym wiązadeł dzisiejszego
świata.
Na półkach księgarskich ukazała się
niedawno książka, która winna zna
leźć się w każdym domu, w każdej czy
telni, której każde zdanie jest ostrze
żeniem i przestrogą, która obnaża z do
kumentalną ścisłością bezbrzeżny cy
nizm najpotężniejszej i najkrwawszej
na świecie międzynarodówki; wieje z
niej ponurym tragizmem bałamuconej
wyświechtanym
frazesem ludzkości;
staje w obronie Człowieka, tego nędz
nego małego liczmaoa w kombinacjach
i układach przemysłu zbrojeniowego *).
Przemysł zbrojeniowy, istniejący w
każdem niemal państwie, mackami swe
mi objął świat; powiązany jest między
sobą wzajemnie, wprawdzie nie więza
mi rodzinnemi, jak to bywało w daw
nych panujących dynastjach, ale wza
jemną wymianą surowców, półfabryka
tów i fabrykatów, akcji i obligacji, two
rzeniem cichych wspólnych międzypań
stwowych trustów, porozumień i hol
dingów. Przemysł tem, mający na swych
usługach w każdem państwie zgraję
zaprzedanych, bądź ogłupionych polity
ków, wiecowych krzykaczy, patriotycz
nych gardłaczy (prasa donosi ostatnio,
że Hitler był na żołdzie międzynarodo
wego trustu metalowego, w którego
skład wchodzą... Francuzi), ultranarodowej prasy, szermuje pałrjotyzmem,
obroną narodową, zagrożoną cywiliza
cją — wszystkiem, co tylko może zwięk
szyć popyt na karabiny maszynowe,
armaty, gazy trujące, Bez czci i su
mienia! —- 12,000 do>laró'w zarobił prze
mysł uzbrojeniowy czasu wojny na każ
dym człowieku, który zginął na , polu
chwały"!
Ale te pieniądze, te zyski kainowe,
podsycane hurra - patriotyczną propa
gandą, utrzymywaną za pieniądze Krup
pów, Armstrongów i Schneiderów,
rozpływały się po kieszeniach wszyst
kich uczestników międzynarodówki. Bo
też na śmierci angielskiego żołnierza
zarabiał nietylko fabrykant niemiecki,
produkujący narzędzia śmierci, któremi
angielski żołnierz został ugodzony, ale
też i jego socius, cichy wspólnik — wy
twórca angielski francuski — współro
dacy zgasłego bohatera; i odwrotnie, i
odwrotnie.
Lehmann cytuje szereg .przykładów, z
których parę dla ilustracji przytoczy
my.
Przed wojną angielski przemysł zbro
jeniowy zaopatrywał w materjał wojen
ny Turcję. W r. 1914 Turcja wypowie
działa wojnę Anglji. W r. 1915 Angli
cy szturmowali Daardanele. Tysiące żoł
nierzy angielskich poległo od kul tu
reckich, dostarczonych przez fabryki
angielskie. No, ale to może pójść na
karb przypadku. Czytelnik może prze
cież orzec, że angielski przemysłowiec
nie mógł zdawać sobie sprawy z prze

znaczenia, jakie będzie uczynione z do
starczonego przezeń „towaru” . Tak sa
mo i to ewentualnie, że Krupp płyty do
pancerników d-ostarozał dużo taniej
Stanom Zjednoczonym, aniżeli własnej
ojczyźnie. Ale już nawet podczas krwa
wej wielkiej wojny fabryki niemieckie
zaopatrywały flotę angielską w przy
rządy optyczne, dostarczane za pośred
nictwem krajów neutralnych przyczem
obie strony doskonale sobie zdawały
sprawę z celu i przeznaczenia trans
portów. Druty kolczaste, z jakich ko
rzystała armja francuska i o które roz
bijały się fale niemieckich szturmów,
dostarczała w lwiej części Magdebur
ska fabryka drutu. Jeden z królów nie
mieckiego przemysłu zbrojeniowego,
Thyssem—-filar ruchu patrjotyozmego i
narodowego we własnej ojczyźnie, sprze
dawał własnej armji tarcze ochronne
przed ogniem huraganowym po 117 rnk.
za sztukę, tymczasem ,z tych samych
tarcz korzystała również armja angiel
ska, płacąc po 68 mk.! Dumping eks
portowy nawet i w tym terenie! Talk
samo. zresztą i od państw koalicji na
bywały Niemcy za neutralnem pośred
nictwem cały szereg niezbędnych im su
rowe ów do wyrobu sprzętu wojennego.
Przykładów takich można mnożyć bez
liku.
Podstawą przemysłu zbrojeniowego
jest t. zw. ciężki przemysł, obejmujący
działy wytwórczości górniczo - butni'
czej, jednem słowem — żelazo, stal, wę
giel. W ścisłej współpracy jest przemysł
chemiczny, który tworzy dziś wielkie
koncerny, operujące miljardami; prze-

mysł ten zresztą, dzięki wielkiemu zna
czeniu pocisków i walki gazowej, sta
nowi dziś jedno z najbardziej istotnych
rozgałęzień przemysłu zbrojeniowego.
Przemysł zbrojeniowy tyje dla woj
ny i z wojny. Wojna jest źródłem nieo
graniczonych zysków, Krew, którą na
ród spływa r.a „polu chwały", krzepnie
w nieprzerwany potok złota, wypełnia
jącego kasy wielkich przemysłowców
zbmrojeniowych. Podsycanie konfliktów
międzynarodowych, rozpalanie nienawi
ści międzyplemiennej, wytwarzanie c ągłego stanu wrzenia pomiędzy poszcze
gólnemu państwami, — jednem słowem
wytwarzanie sytuacji, z których wyn:kają starcia zbrojne a przynajmniej po
gotowie zbrojne państw, czyli stan wy
sokiej konsumeji artykułów zbrojenio
wych — oto atmosfera, w której roz
kwita i rozwija się krwawy przemysł
Im bardziej kurczy się duch ludzko
ści, który jest duchem pojednania i po
koju, im bardziej rozrasta buńczuczny
szowinizm — tem bardziej rozkwita ten
przemysł zbójecki, którego cele i dą
żenia są zaprzeczeniem tego, co czło
wiek zwykł nazywać dobrem, pięknem,
słusznem.
To też przemyśl zbrojeniowy we
wszystkich państwach jest głównym
źródłem i oparciem finansowem i moralnem dla stronnictw reakcyjnych, że
rujących na nienawiści plemiennej,
wzywających jeśli nie do wojny, to do
zbrojnego pogotowia, szczującycb i pod
żegającycb, W Niemczech duch oporu
przeciwko Traktatowi Wersalskiemu

„Twórczość" Konserwatywna
„Słowo” wileńskie posiana swego
własnego ^teoretyka" ekonomji poli
tycznej i soefologji w osobie p. St. Wańkowicza - semjora, człowieka zresztą
zacnego, ale największego „mamuta" z
1 ośród wszystkich ,,mamutów" Polski
współczesnej.

stwowej

(konserwatyści „sanacyjni")
sprawami samorządu, i właśnie „Sło
wo" poniedziałkowe ogłasza wyniki tej
twórczości myślowej.

duch wojny odwetowej jest podsycony
przez wielki przemysł zbrojeniowy —
Krupp'ówi, Thyssenów e tutti ąuanti;
subsydjuje on prasę nacjonalistyczną,
która szczuje przeciwko Francji, Pol
sce, rozdyma pychę narodową, schlebia
najniższym, najbardziej wulgarnym in
stynktom, podżega do nienawiści, zion t
zemstą, wywołuje widma wojennej tra
dycji i zwycięskiej chwały; — nic, że
osnute to pożogą krwi, nic, że skąpa
ne we łzach. Te łzy. t,a krew przemieni
się w złoto, za to złoto będą grzmię 5
armaty i karabiny maszynowe.
To samo we Francji. Przemysł woienny jest promotorem wstawiania do bu
dżetu miljardowych sum na uzbrojenie
i fortyfikację wschodnich granic pań
stwa wobec groźby niemieckiej zabor
czości. Ten sam przemyśl przez swych
agentów, przez swych posłów i mini
strów przeciwstawia się wszelkim kon
cepcjom rozbrojeniowym (przy po
przednim rządzie miał na te sprawy
wpływ). Jednocześnie jednak, gdv w
parlamencie francuskim rozlegają się
głosy, aby przy fortyfikowaniu wschod
nich granic ceny skalkulowano, wyłą
czając zysk kapitału przemysłowego -przemysł zbrojeniowy oświadcza, że wć
wczas sprawa obrony granic staje s ę
dlań obojętna!
I przemysł ten, mający pełną gebę
ojczyzny, gdy sypie mu ona złoto, a obojętny na jej los i przyszłość, gdy nieś
miało usiłuje ograniczyć jego bezecne
zyski, przemysł ten, — który jest najis
totniejszym i ostatecznym źródłem wza
jemnej wrogiej propagandy niemiecko francuskiej łączy się po obu stronach
granicy we wspólny koncern — dla tom
wydatniejszego i skuteczniejszego wy
zyskiwania swych odbiorców Przemysł
górniczo - hutniczy 1 metr Iowy Niemiec
i Francji stworzyły wspólny trust, po
dzieliły między sobą surowce i rynici
w r. 1926, wzajemne porozumienie na
stąpiło pomiędzy przemysłem chemi
cznym obu krajów w r. 1925 — w tym
sławnym roku, gdy nacjonalizm francu
ski pchał żołnierzy francuskich na Ruhrę, a n a c jo n a liz m niemiecki tworzy:
tam barjerę czynnego i biernego oporu,.

Okazuje się, że Cała sztuka polega na
tem, by wyborcami do rad miejskich
byli tylko obywatele, płacący podatki;
Ten p, Wańkowicz wykładał niedaw „sankiuloci" fprofletarjusze) byliby po
no czytelnikom „Sława", że dozorcy do zbawieni praw wyborczych. Nic mą
mowi w Warszawie i w Wilnie mają drzejszego konserwatyści wileńscy nie
większe dochody, niż kamiemicznicy, wymyślili, Pobłedońoocew wymyślił to
teraz zaś zajął się łaskawie z ramienia -Samo o wiele wcześniej,..
I wszędzie, gdzie krew się leje, gdzie
Organizacji Zachowawczej Pracy Paińsąsiad szczerzy stalowe zęby na sąsia
da, wszędzie jak świat szeroki i dług
rozsiały się potworne macki polipa, któ
ry wprawdzie nie ma wspólnego miana
— ale wspólny ma cel, przeznaczenie
istotę. Przemysł zbrojeniowy! Między
narodówka wojny!
W uroczystości -wzięli udział; straż
W dm. 16 b. m, odsłonięto w Kotnja*
Nie sposób tu nietylko przytoczyć,
rzynach na Pomorzu pomnik marsz, Pił graniczna, wojsko, nauczyciele i trochę ale nawet przeliczyć fakty i zjawiska,
sudskiego. Prasa rządowa doniosła, że komisarycznych sołtysów i wójtów. Lu które w książce Lehtnana Russbtildifa
wdzięczna ludność Pomorza, wierna dność nie Wzięła udziału w u r o c z y s to ś  znajduje swe źródłowe oświetlenie. Prze
rządowi, ufundowała pomnik, Tymcza ci.
krój tragicznej współczesności świato
Były szumne mowy. Pierwszy prze wej, prześwietlony w swem najbardziej
sem pomnik został wzniesiony ze skła
dek urzędników państwowych, straży mawiał baron Lerchenfald, ten, które tajemnem i sekretnem jądrze.
granicznej, policji, nauczycielstwa, woj mu rząd wyznaczył komisarza w mająt
Książkę czyta się jednym tchem,
ska itd. Na ten cel „dobrowolnie" przy ku za zaległe podatki, „Pan baron
ntczem
powieść o fascynującej fabule.
wypłatach poborów zebrano około 700 długo prawił o „radosnej twórczości'',
Odkłada się ją z zadumą, zapomnieć o
zł. Resztę,,, ofiary w naturze, Pomnik o pracy dla Państwa itp. itd.
Pomnik stanął na miejscu dawnego niej nie sposób, fakty i cyfry wświdroufundowali urzędnicy, bo społeczeństwo
wują się w mó>zg, niby jakieś upiorne
K.
Pomorza nie okazywało w tym kierun pomnika cesarza Wilhelma.
zjawy. Dobra i praktyczna książka po
ku żadnych zainteresowań.
trafi zbudzić czumość, jest ostrzegaw
czym sygnałem sumienia.

Odsłonięcie pomnika w Konarzynach
na P o m o rzu

Adolf Hitler na żołdzie międzynarodowego Kapitału

Dnia 24 lipca r. b. zamieściło jedno z
pism hamburskich wiadomość, że Adolf
Hitler pobiera pieniądze od międzyna
rodowego trustu metalowego.
Rzecz oparła się o sąd, który w pier
wszej instancji wydał wyrok nakazują
cy wydawnictwu zaniechanie podobne
go rodzaju zarzutów.
Wydawca pisma zaapelował do wyż
szej instancji, która dnia 15 paździer
*) O tto L ehm ann-Russbtildb Za kulisami nika r. b. sprawę ponownie rozpatry
wojny. Przedmowy H. La Fontaine*a i d-ra wała. Wydawca przeprowadził całkowi
J. M aliniaka (przekład z niemieckiego pod ty dowód prawdy, wobec czego redak
redakcją tego ostatniego). T-w o W ydaw ni tor odpowiedzialny zwolniony został od
cze „Światło'*, W arszaw a 1932.
winy i kary.

W Niemczech wyrok ten wywarł ogromne wrażenie, do międzynarodowe
go bowiem trustu metalowego należą
także fabryki francuskie.
Dla nas wyrok hamburski me jest ża
dną niespodzianką. Oddawna wiemy,
że we wszystkich krajach faszyzm jest
uirzymankiem wielkiego przemysłu, a
zwłaszcza przemysłu wojennego. Tam
gdzie sądy jeszcze są niezależne i pnz
walają w takich i podobnych sprawach
na przeprowadzenie dowodu prawdy
zależność faszystów od kapitału jest
bardzo łatwo udowodnić.

Książkę poprzedzono przedmową re
daktora dr. Juliana Mnlmaka. W przy
stępnych słowach wprowadza ona czy
telnika polskiego w sedno sprawy, uła
twia mu jeszcze zapoznanie się z tym
dokumentem upadku i upodlenia dzi
siejszego świata, którego znamieniem
jest pogoń jaknaiwiększa. za nyskńcan.,
a sym/bolem i godłem — Pieniądz.
Przedmowa d-r. Maliniaka stoi ne
!ym samym poziomie co książka Leh.
mana - Russabiildfa, człowieka wiel
kiej kultury, umysłu i serca.
Układ i przekład świetne.
Esbe.
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Nastrój optymistyczny i pesymistyczny
W telegramie z Warszawy donosi „Głos Naro
du", że „w sferach skarbowych (?) panuje na
strój optymistyczny i przekonanie, że uda się po
konać trudności finansowe". Na czem polega ten
optymizm, niewiadomo, natomiast pewnem jest,
że odnosi się on głównie do deficytu już istnieją
cego i na następny rok budżetowy przewidzia
nego.
Temu optymizmowi należy przeciwstawić pesy
mizm „IK C“ , który na tym punkcie zmienił zu
pełnie front. W wstępnym artykule (nr. 292 z da
ty 21 października) wywodzi się, że niemożliwo
ścią jest wystawienie na rok 1933/34 budżetu w
wysokości 2.450 miłjonów, ponieważ damy radę
najwyżej na 2 miljardy. Zdaniem tego artykułu
budżet w wysokości 2.450 miłjonów dałby deficyt
350—400 miłjonów a niema żadnych rezerw na
pokrycie tak olbrzymiego deficytu.
Pozwalamy sobie przypomnieć, że takiemu oce
nieniu sytuacji daliśmy wyraz i dajemy dzień
po dniu już od dwóch tygodni. Ciągle w y
kazywaliśmy,, że budżet nie może przekroczyć
1950 miłjonów — tęsamą kwotę utrzymuje „IK C“ ,
zaokrąglając ją na 2 miljardy. I nic niie pomogło,
gdyż wszystkie informacje potwierdzają, że prze
cież będzie 2.450 miłjonów. Nic dziwnego, że
„IR C " jest pesymistycznie nastrojony i apeluje do
Sejmu, aby „gruntownie przeorał" preliminarz
rządowy tj. urealnił go choćby do granicy 2 miljardów, a i w tym wypadku deficyt wyniesie je

szcze 100 miłjonów.
Jak to azasy się zmieniają! Z optymistów ro
bią się pesymiści, nawracają się — użyjmy
tego zwrotu -— na urealnienie swych poglądów.
Tylko sfery rządowe pozostają jeszcze przy op
tymizmie, ale marny pewność, że pod huragano
wym ogniem krytyki w Sejmie — naturalnie nie
ze strony BB — i ten optymizm silnie spadnie.
A jeżeli krytyka tego nie dokona, dokona tego
życie.
Taksamo pesymistycznie na punkcie budżetu
nastrojony jest drugi organ sanacyjny „Kurjer
Polski". Ten organ wielkich przemysłowców wy
kazuje, że budżet w dochodach nie powinien być
wyższy ponad przewidziane w br. dochody 1.900
miłjonów, a zatem — dosłowne wyrażenie —
budżet na 2.450 miłjonów jest nierealny, niereal
ny z rozmysłem.
Co teraz będzie? Rząd spodziewa się, że więk
szość BB znajdzie jakieś środki na urealnienie
budżetu, a tu organ ważkiej części tej większości
powiada: to się nie da zrobić, społeczeństwo ani
w przybliżeniu takiego ciężaru nie wytrzyma.
Rozumie się, że organowi przemysłowców nie
chodzi o społeczeństwo, tylko o kapitalistów, któ
rym za wysoki budżet uniemożliwia kapitaliza
cję, hamuje widoki poprawy. Ale pesymizm jest
i żadne wywody p. Matuszewskiego nie poradzą
na to, że nawet sfery zbliżone do rządu są nawskroś pesymistycznie usposobione.

Aplikacja adwokacka Dwie
W ŚW IE TLE NOW YCH PRZEPISÓW
W świetle nowych przepisów o statucie pale
stry, aplikacja adwokacka będzie trwała pięć lat,
przyczem praktyka sądowa nie jest wymagana.
Patronem może być adwokat, który conajmniej
od pięciu lat wpisany jest na listę adwokatów.
Adwokat może zatrudniać u siebie tylko jednego
aplikanta, a tylko w razie, „znacznej praktyki"
może uzyskać zezwolenie rady adwokackiej na
przyjęcie dwóch lub więcej aplikantów. Pozosta
je narazie niewyjaśnione, jaki będzie los aplikan
tów, zatrudnionych u tych adwokatów, którzy je
szcze nie m a j ą za sobą 5 lat prowadzenia kanceJarjii. Dopiero rozporządzenie wykonawcze w yja
śni, czy będą oni musieli przenieść się do innych
patronów, czy też przepis działać będzie na przy
szłość.
'
,
Aplikant, który ma poza sobą roczną praktykę
może występować przed sądem grodzkim, przed
sądem zaś okręgowym — po trzech latach prak
tyki. Po odbyciu aplikacji pięcioletniej aplikant
może przystąpić do egzaminu adwokackiego. Z li
sty aplikantów adwokackich zostają wykreśleni
ci aplikanci, którzy w dwa lata po ukończeniu
aplikacji nie przystąpili do egzaminu adwokac
kiego.
Rada adwokacka zwołuje w ciągu miesiąca ogólne zebranie aplikantów adwokackich danego
okręgu dla omówienia spraw ich dotyczących.
Zebraniu przewodniczy delegowany członek rady
adwokackiej.
Kandydaci adwokaccy na obszarze b. zaboru
austriackiego, będą w myśl przepisów przechod
nich dopuszczeni do egzaminu według przepisów
dekretu po odbyciu co najmniej 5-letnlej aplika
cji, wliczając w to okres aplikacji sądowej.

wiadomości polityczne
PRZESILENIE w

belg ji

Dnia 18 bm. gabinet Renkina uchwalił zgłosić
dymisję, którą następnego dnia zgłoszono królo
wi. Dymisję spowodowali ministrowie partji li
beralnej, którzy żądali rozwiązania parlamentu i
nowych wyborów ze względu na ujawnione w
ostatnich w y b o r a c h gminnych nastroje kraju,
mianowicie zwycięstwo socjalistów i liberałów
kosztem klerykałów. Ustępujący gabinet opierał
się na koalicji klerykalno-liberalnej, która teraz
rozpadła się.
USTĄPIENIE UDRZALA
»
Premjer czeski Udrżal zgłosił dymisję, za któ
rą zapewne pójdzie dymisja całego rządu. Udrzal
ustępuje rzekomo z powodu złego stamu zdrowia,
w rzeczywistości zaś z powodu niezadowolenia
jego stronnictwa (agrarjusze czescy) z jego poli
tyki. W kolach politycznych twierdzą, że mimo
ustąpienia Udrżala gabinet koalicyjny utrzyma
się, a na jego czele stanie obecny marszałek Sej
mu Malypeter.

W postępowaniu ugodowem do majątku Ban
ku Kredytowego Ziemskiego we Lwowie, trwającem półtrzecia roku, przy aktywach około 6
miłjonów złotych, a pasywach około 10,000.000
zł., przyznano zarządcy masy ugodowej około
50.000 zł., których nie Wypłacono, a zarządca zgo
dził się jakiś czas zaczekać.
W postępowaniu konkursowem do majątku
dra Marcina Horowitza, trwającem od lipca 1930
przy aktywach około 4,300.000 zł. (wedle oceny
znawców ze stycznia 1930 r.), a przy pasywach
około 2,700.000 zł. przyznano zarządcy masy kon
kursowej drowi Henrykowi Lówenherzowi nara
zie za 25 miesięcy, 112.000 zł., których natych
miastowej wypłaty gotówką p. zarządca masy sie
domaga, nie .godząc się na iintabulację i na znie
sienie konkursu, mimo uchwały ugody przez
Wierzycieli, zatwierdzanej przez sąd okręgowy i
apelacyjny we Lwowie,

Ze sztuki
„SZTU KI PIĘ K N E " zeszyt 8 i 9 (podwójny, za
sierpień i wrzesień 1932) ukazał się w handlu.
Zeszyt ten poświęcony jest twórczości autora po
mnika lotników w Warszawie, Edwarda Wittiga.
otudjum o tym wybitnym naszym rzeźbiarzu na
pisał dr. Władysław Kozicki, profesor uniw. lwów
skiego. Obok tego p. Emil Wierzbicki, organiza
tor polskiego działu na zeszłorocznej wystawie
sztuki perskiej w Londynie, daje w obszernem
studjum obraz rozwoju kobiernictwa perskiego, ilu
strowany piętnastu reprodukcjami z najsławniej
szych w świecie zabytków tej sztuki. Zdobi ten
zeszyt „Sztuk Pięknych" 24 plansz, wykonanych
w technice rotograwjurowej z rzeźb E. Wittiga,
tudzież z obrazów rozmaitych artystów z wystaw
warszawskich i krakowskich. Jak zawsze, bogata
kronika artystyczna zamyka numer, dając w y
czerpujący obraz współczesnego życia artystycz
nego^ „Sztuki Piękne" można nabywać w admini
stracja „Sztuk Pięknych" (Kraków, ul. Wolska
19) i we wszystkich księgarniach po cenie zł. 12‘40
za zeszyt podwójny (z przesyłką). Prenumerata
kwartalna wynosi zł. 17 (z przesyłką).

l Kraju ije świata
TYM CZASOW E U STĄPIE NIE DRA W ĄSO 
W ICZA. Przed paru dniami ogłosił dyrektor Ka
sy chorych w Sosnowcu Wąsowicz oświadczenie,
w którem komunikował, że zwrócił się do władz z
prośbą o zawieszenie go w czynnościach do czasu
wyjaśnienia się jego sprawy z PO W (dawny wy
rok śmierci wydany nań). Prośba ta zastała uwzględniona. Przedwczoraj dyr. Wąsowicz po
wierzył swe funkcje naczelnemu lekarzowi Kasy
chorych p. drowi Zelenayowł.
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W YK R Y C IE W IE LK IE J FABRYKI F A Ł S Z Y 
W YCH PIENIĘDZY. Wydział śledczy w Kato
wicach zdobył pewne informacje, że bracia Jan i
Bronisław Karbownicy, zam. w Dąbrowie Górn.
trudnią się od dłuższego czasu fałszowaniem pie
niędzy polskich i niemieckich na wielką skalę.
Wdrożone dochodzenia ustaliły, że bracia Kar
bownicy weszli w kontakt z niejakim Stanisła
wem Gębalą, który za odpowiedniem wynagro
dzeniem wynajął im piwnicę swego domu w W ol
bromiu, gdzie uruchomiono „fabrykę". Onegdaj
wieczorem policja wkroczyła do „fabryki", zasta
jąc całą „załogę" przy pracy. Aresztowano biraci
Karbowników, Stanisława Gębalę i Bronisława
Kemonę, żonę Gębali, Stanisławę, która wiedzia
ła o istnieniu tego „warsztatu pracy". Została ona
jednak zwolniona, gdyż posiada małoletnie dziec
ko. W „fabryce" znaleziono 653 sztuki 5-markowych monet niemieckich, 125 sztuk 10-złotówek,
14 sztuk 5-zło'tówek i 24 sztuki 2-złotówek. Nadto
znaleziono kilkadziesiąt odlewów gipsowych, ka
wał kruszcu, kleszcze, nożyce, naczynia zawiera
jące kwasy, blachy cynkowe, mosiężne itp. Bra
cia Karbownicy trudnią się fałszerstwem pienię
dzy już od dłuższego czasu. Mieczysław Karbowr
niik miał w swoim czasie „fabrykę" pieniędzy
z lokiem Rosenblumem z Będzina, urządzoną we
wsi Podjedle. Fabryka została „nakryta" w sty
czniu br. Roseniblum jednak zbiegł, a zamiast M.
Karbownika aresztowano jego ojca. Wtedy bracia
Karbownicy przystąpili sarni do „pracy" i zro
bili oraz puścili w obieg 100 monet 2-zlotowych.
„Rynkiem zbytu" było zagłębie dąbr. Ponownie
przystąpili oni do fałszowania pieniędzy 23 ub.
miesiąca, przyczem wzięli do pomocy Bronisła
wa Kemonę. Wszyscy trzej wyjechali do W ol
bromia, gdzie w ciągu trzech dni wykonali 500
sztuk monet 10-zlotowych, 50 sztuk 2-złotówek i
20 sztuk 2-markowyoh. Z pieniędzy tych puścili
w obieg na Śląsku 100 sztuk monet 10-złotowych,
oraz wszystkie monety 2-złotowe i 2-markowe.
325 sztuk 10-złotówek Karbownicy przetopili na
5-markówM niemieckie, a 125 sztuk policja za
brała.
W YK RYC IE FABRYKI FA ŁSZYW YC H MA
REK POCZTOWYCH. W Katowicach, Miecho
wie, Warszawie oraz Łodzi zarządzono w związ
ku z wykryciem wielkiej fabryki fałszywych ma
rek pocztowych w Wiedniu masowe rewizje, w
których wyniku aresztowano licznych kolporte
rów i skonfiskowano wielkie zapasy znaczków
pocztowych i stemplowych. Głównym odbiorcą
falsyfikatów w Polsce był niejaki Mojżesz Szwarc
bart w Zawierciu. O zuchwałości bandy fałsze
rzy świadczy fakt, że fałszywe znaczki sprzeda
wano również w kioskach „Lotu", a nawet podob
no w urzędach pocztowych w Warszawie, Ło
dzi itd.
FAŁSZERZ BANKNOTÓW W YG RAŁ 40 TYS.
DOLARÓW. W Lublinie zamieszkiwał niejaki B.
Wolfried, który przed kilku laty był oskarżony o
puszczenie w obieg fałszywych banknotów. Po
wypuszczeniu z więzienia za kaucją W olfried
wraz z całą rodziną uciekł do Ameryki. Otrzy
mawszy wiadomość, że na jedną z jego dolarówek złożonych jako kaucja padło 40 tysięcy do
larów, przysłał córkę w celu odebrania wygranej.
Władze jednak odmówiły wypłaty, powołując się
na straty, wyrządzone przez fałszerza i całą su
mę skonfiskowały. Córka Wolfrieda powróciła do
Ameryki bez pieniędzy.
14-LETNI CHŁOPAK OSKARŻONY O KO
MUNIZM. W Warszawie w sądzie okręgowym
znalazła się sensacyjna sprawa, w której oskar
żonym o komunizm jest 14-letni chłopiec, niejaki
Drutman. Zatrzymany on został z powodu kol
portowania komunistycznych ulotek. Sąd jednak
wyłączył jego sprawę i będzie w najbliższych
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dniach zastanawiał się na podstawie orzeczenia
biegłych, czy chłopiec w tym wieku zdaje sobie
sprawę z istoty propagandy komunistycznej i mo
że wobec tego stanąć przed sądem jako przestęp
ca polityczny.

TILEGRAHY
OGÓLNE OBNIŻENIE STOPY PROCENTOWEJ
Warszawa, 20 października (tel. wł.). „Iiskra“
donosi, że na dzisiejszem posiedzeniu rady Ban
ku Polskiego uchwalono obniżyć stopę procento
wą z 7 i pół na 6 %, zaś od pożyczek lombardo
wych z 8 i pół na 7%. Jutro ukaże się rozpo
rządzenie ministra skarbu, obniżające maksymal
ną granicę dopuszczalnej stopy procentowej w
instytucjach kredytowych i u osób prywatnych
z 15 na 12% w stosunku rocznym.
NOW ELIZACJA CZY POGORSZENIE USTAW Y
O UBEZPIECZENIU PRACOW NIKÓW
UMYSŁOWYCH?
Warszawa, 20 października (tel. wł.). Minister
stwo opieki społecznej zażądało od ZUPU obli
czenia przypuszczalnych dochodów i wydatków
w dziedzinie ubezpieczenia emerytalnego w roku
1933 i latach następnych. Obliczenia te są po
trzebne przy opracowaniu projektu nowelizacji
dekretu o ubezpieczeniu pracowników umysło
wych.
REDUKCJA P ŁAC W MAGISTRACIE
W ARSZAW SKIM
Warszawa* 20 października (tel. wł.). Dziś od
było się nadzwyczajne posiedzenie magistratu,
na którem uchwalono znieść wypłacany obecnie
15% dodatek dla pracowników komunalnych po
upływie 3 miesięcy, a zatem z końcem stycznia
1933 r.
POSIEDZENIE RADY ADMINISTRACYJNEJ
MIĘDZYNARODOWEGO BIURA PRACY
Warszawa, 20 października (tel. wł.). Dnia 24
hm. rozpoczną się w Madrycie obrady Rady ad
ministracyjnej Międzynarodowego Biura Pracy.
Na czele delegacji polskiej stanie kierownik po
selstwa w Madrycie p. Nieduszyński. Na porząd
ku dziennym obrad stoi wybór nowego prezydjum Rady wobec skończenia się kadencji obec
nego prezydjum oraz ułożenie programu pracy
konferencji technicznej dla zbadania sprawy
skrócenia czasu pracy w przemyśle.
W YRO K ŚMIERCI NA ŻONOBÓJCĘ
Warszawa, 20 października (tel. wł.). Dziś od
był się sąd doraźny nad kelnerem Milewskim,
kltóry przed dwoma tygodniami w Warszawie
zamordował swą żonę, zwłoki włożył do worka i
rzucił je na tor kolejowy. Milewski został ska
zany na śmierć.
N O W Y RZĄD RUMUŃSKI
Bukareszt, 20 października. Premjer Maniu
przedłożył dziś w południe królowi listę nowego
rządu rumuńskiego, która została przez króla za
twierdzona. Ministrem spraw zagranicznych mia
nowany został Titulescu. Nowy rząd premjera
Maniu składa się wyłącznie z członków dotych
czasowego rządu Najdy. Nową osobistością jest
Lugosianu, który objął tekę ministra handlu. W icepremjerem został dotychczasowy minister skar
bu Mironescu, zaś ministerstwo skarbu objął do
tychczasowy minister handlu Madgearu. Znacze
nie zmiany rządu polega zatem jedynie na zmia
nie premjera i ostatecznem zatwierdzeniu TituJescu na stanowisku ministra spraw zagranicz
nych, co koła polityczne uważają za pozostanie
Rumunji przy dotychczasowej limji polityki za
granicznej. Co się tyczy polityki -wewnętrznej, to
koła polityczne sądzą, że nowy rząd jest wy raź nem zaprzeczeniem pogłosek ó rozdźwięku mię
dzy królem Karolem a Maniu.
AUSTRJA OSZCZĘDZA NA OŚWIACIE
Wiedeń, 20 października. Dzienniki wiedeńskie
donoszą, że mimo sprzeciwu ministra oświaty
budżet państwowy na rok 1933 przewiduje dale
ko idące oszczędności w dziedzinie oświatowej.
W związku z redukcją budżetu ministerstwa oświaty ministerstwo skarbu projektuje zamknię
cie w Austrji 150 szkół średnich i zredukowanie
wszystkich zbędnych sił nauczycielskich. Pozatem mają być zniesione: fakultet medyczny uni
wersytetu w Insbruku, fakultet filozoficzny w
Gracu i fakultet teologji ewangelickiej w W ie 
dniu. Projekt ten s p o t y k a jńę_yv prasie wiedeńskiej

Masowe aresztowania ludowców w tarnowskiem
( Telefonem od naszego korespondenta)
Tarnów, 20 października.
W Związku z mającym się odbyć strajkiem
chłopskim w całej Polsce od 23 do 30 hm. i w
związku z rozrzuceniem ulotek pod tytułem „Dla
czego chłopi strajkują", nastąpiły w całym okrę
gu tarnowskim masowe rewizje za ulotkami i aresztowania. Aresztowano znanych działaczów lu
dowych z powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dą

browskiego, ropczyckiego i pilzneńskiego. Między
innymi aresztowano Witka ze śmigną, Sądowi cza z Łukowej, Rzepkę z Ilkowic, Łabuża z Lichwina, Rożka z Tarnowa i Majkę z Dąbrowy.
Razem aresztowano około dwadzieścia osób. Po
nadto aresztowano wszystkich tych, którzy zaj
mowali się organizowaniem straży porządkowej.
Aresztowania trwają w dalszym ciągu.
— ooo —

Głodujący inwalida ma być sztucznie odżywiany
Warszawa, 20 października (tel. wł.). Gała-pra
sa omawia sprawę Gzemerysa, który z powodu
odebrania mu koncesji tytoniowej rozpoczął przed
kilku dniami głodówkę. Z polecenia fcomisarjatu
rządu lekarz okręgowy zbadał dziś Gzemerysa,
który prawdopodobnie zostanie przewieziony do

szpitala i tam sztucznie odżywiany. Sprawozdaw
ca „Wieczoru Warszawskiego" odwiedził Gzeme
rysa, który oświadczył, że informacja monopolu
tytoniowego, że odebrano mu koncesję z powodu
wyjazdu zagranicę, nie odpowiada prawdzie,
gdyż nigdy zagranicę nie wyjeżdżał.

ZNOW U BÓJKA NA UNIW ERSYTECIE
W IEDEŃSKIM
Wiedeń, 20 października. Po ponownem otwar
ciu uniwersytetu doszło dziś do nowych starć
między hitlerowcami, a przeciwnikami politycz
nymi. Podczas bójki kilkunastu studentów odnio
sło lżejsze rany. Bibljoteka uniwersytecka zosta
ła zamknięta.

dzenie komisji miało charakter ściśle poufny i
członków komisji obowiązywała dyskrecja, w nie
których dziennikach porannych pojawiły się krót
kie streszczenia poszczególnych wyjaśnień pre
mjera. Wedle „Populaire" na zapytanie pewnego
posła radykalnego, co uczyniłaby Francja, gdyby
wbrew postanowieniom traktatu wersalskiego
Niemcy poczęły się dozbrajać, Herriot oświadczył,
że przedłożyłby tę sprawę Międzynarodowemu
Trybunałowi Sprawiedliwości. Zapytany Zkolei,
co uczyniłby, gdyby Międzynarodowy Trybunał
Sprawiedliwości nie przyznał Francji słuszności,
Herriot miał odpowiedzieć: Istnieją dwie możli
wości rozwiązania kwestji: siła zbrojna lub środ
ki prawne. Nie muszę jednak dodawać — mówił
Herriot — że obecny rząd francuski nie posługi
wałby się nigdy innemi jak prawniczemi środ
kami. Na zapytanie innego posła radykalnego,
czy utworzenie w Niemczech kuratorjum dla
szkolenia sprawności fizycznej młodzieży nie jest
sprzeczne z postanowieniem art. 177 traktatu wer
salskiego, Herriot zaprzeczył, dodał jednak, że
sprawę tę poruszy na konferencji międzynarodo
wej. Wedle „Echo de Paris" zapytany, czy wobec
zaprzestania przez Niemcy płacenia reparacyj
także Francja odmówi spłaty swych długów
Ameryce, Herriot oświadczył: „Nie, Francja nie
zastosuje tej metody wobec swych sprzymierzeń
ców wojennych. Francuski dług handlowy zosta
nie spłacony do ostatniego centa. Płatna w dniu
16 grudnia br. rata w wysokości 1‘6 miljarda
franków zostanie w całej pełni zapłacona. Go się
tyczy długów politycznych, to po wyborach pre
zydenta będziemy usiłowali uzyskać anulowanie
lub przynajmniej ich zmniejszenie.

KRADZIEŻ BEZCENNYCH ZABYTKÓW
Berlin, 20 października. Z muzeum miejskiego
w Żytawie (Zittan) skradli nieznani sprawcy sze
reg cennych przedmiotów, a między innemi ośm
zegarków kieszonkowych złotych i srebrnych, po
chodzących z XVI, X V II i X IX wieku, dwie mon
strancje złote, wysadzane brylantami, kielich i
wiele innych złotych przedmiotów antycznych —
przedstawiających bezcenną wartość muzealną.
ODPOWIEDŹ H ITLER A PAPE N O W I
Monach j um, 20 października. „Voelkischer
Beobachter" przynosi dziś odpowiedź Adolfa H i
tlera na ostatnią mowę kanclerza v. Papena, w y
głoszoną w ubiegłym tygodniu w Monachjum. Po
omówieniu spraw związanych z kwestją we
wnętrzną Rzeszy Hitler przechodzi do krytyki
polityki zagranicznej rządu v. Papena i oświad
cza: Zasadniczym warunkiem powodzenia w po
lityce zagranicznej jest narodowe ocknięcie Nie1 miec, czego nie inogą dokonać partje mieszczań
skie lub marksislyczne. Warunkiem równo
uprawnienia Niemiec jest przywrócenie zdolności
obronnej Niemiec. Dalej wskazuje Hitler na
błędną taktykę rządu Rzeszy w kwestji rozbroje
nia. Wystarczyłoby — twierdzi — gdyby Niemcy
jasno wobec świata stwierdziły, że Francja nie
chce się rozbroić, a następnie opuściły konferen
cję rozbrojeniową z uwagą, iż państwa sygnatarne przestały przestrzegać traktatu wersalskiego,
wobec czego Niemcy zastrzegają sobie odpowied
nie konsekwencje. Tymczasem dano Francji moż
ność odwrócenia niewygodnej dyskusji nad spra
wą rozbrojenia i zajęcia opinji publicznej świata
kWestją teoretycznego żądania dozbrojenia Nie
miec. Przyszłość Niemiec zależy od stosunków z
Anglją. Zaprzepaścił również rząd możliwość za
warcia sojuszu, przedewszystkiem z Włochami.
ZW O ŁAN IE KOMISJI KONFERENCJI
ROZBROJENIOWEJ
Genewa, 20 października. Z generalnego sekre
tarjatu donoszą, że komisja główna konferencji
rozbrojeniowej zwołana zostanie w trzecim tygo
dniu listopada.
PRZESILENIE W BELGJ1
Bruksela, 20 października. Były minister w oj
ny de Broqueville otrzymał dziś od króla misję
tworzenia nowego rządu belgijskiego.
M ARYNARZE OBILI KONSULA
Brukselą, 20 października. W konsulacie grec
kim w Antwerpji doszło wczoraj do krwawego
zajścia. Do konsulatu przybyło około 20 maryna
rzy greckich z pewnemi żądaniami, których kon
sul nie mógł uwzględnić. Podnieceni odmową ma
rynarze rzucili się na konsula i urzędników i
pobili ich do krwi, przyczem sam konsul odniósł
poważne rany. Zawezwana policja zdołała 5 awanturników ująć, podczas gdy reszta zbiegła.
FRANCJA

WOBEC ZBROJEŃ NIEMIECKICH
I DŁUGÓW
Paryż, 20 października. Wczoraj na posiedze
niu komisji zagranicznej Izby udzielił premjer
Herriot obszernych wyjaśnień na poszczególne
interDełacie członków komisji. Mimo, iż posie

OBNIŻKA PŁAC URZĘDNICZYCH
W E FRANCJI
•
Paryż, 20 października. Na wczorajszej radzie
ministrów uchwalono przedłożyć parlamentowi
projekt budżetu państwowego na rok przyszły
wraz z projektem obniżenia płac urzędniczych od
2 do 10 procent w zależności od wysokości upo
sażenia. Pensje poniżej 10 tysięcy franków rocz
nie nie będą podlegać redukcji.
W IE L K I STRAJK GÓRNIKÓW W HISZPANJI
Paryż, 20 października. „Petit Parisien" donosi
z Madrytu, że w Asturji grozi wybuch strajku
generalnego w tamtejszem zagłębiu węglowem.
O Be między pracodawcami a górnikami nie d oj
dzie wcześniej do porozumienia, strajk wybuch
nie w poniedziałek 24 bm. W kopalniach tamtej
szego zagłębia zatrudnionych jest 35 tysięcy ro
botników.
1
ZERW ANE ROKOW ANIA ANGIELSKO.
IR LAND ZKIE
Londyn, 20 paźdizernika. Premjer irlandzki de
Valera wyjaśnił przed parlamentem irlandzkim
w Dublinie przyczyny zerwania rokowań angielsko-irlandzkich w Londynie. Oświadczył on m,
in., że rząd angielski jest obecnie do tego stopnia
wrogo nastrojony wobec Irlandjii, iż nie jest zdol
ny do objektywnego osądzenia konfliktu angiel
sko-irlandzkiego. Irlandja natomiast nie może
zrezygnować ze swych żądań i dlatego wojina cel
na musi być dalej prowadzona. Narazi to wpra
wdzie naród irlandzki na pewne trudności, ale
w przyszłości umożliwi mu uniezależnić się go
spodarczo od Anglji. De Valera zaprzeczył oświadczeniu ministra angielskiego Thomasa, ja 
koby podczas rokowań delegacja irlandzka do
magała się utworzenia republiki irlandzkiej. Od
łączenie Irlandji od Lmperjum Brytyjskiego na
stąpić może tylko wtedy, gdy po następnych w y 
borach większość narodu irlandzkiego wypowie,
się za tem.
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ZARZĄD TO W A R Z YS TW A UNIW ERSYTETU
ROBOTNICZEGO W KRAKO W IE
postanowił przeprowadzić
REJESTRACJĘ CZŁONKÓW
do dnia 1 listopada 1932 r. Do tego terminu
wszyscy członkowie TUR winni zarejestrować
się w sekretarjacie TUR (Dom Robotniczy, ul.
Dunajewskiego 5 III p.) w dni powszednie mię
dzy godz. 6 a 8 wieczorem, w niedzielę i święta
między godz. 11 a 1 w południe.
Po terminie rejestracji członkowie, którzy się
nie zarejestrowali, będą wykreśleni z listy człon
ków.

ZEGARY KRAKOW SKIE. Kraków posiada kil
ka zegarów, ale jakoś albo źle funkcjonują, albo
nie mają wskazówek. Na wieży katedralnej zegar
wprawdzie idzie, — nie można jednak liczyć na
jego punktualność. Na głównej poczcie zegar nie
może doczekać się wskazówek, a na wieży ratu
szowej w rynku głównym, wskazówki alho „lata
ją" albo stają dęba na kilka dni. Jedyny zegar na
gmachu Izby h and lowo-pr zemy słow ej jest coś
wart. Aby uregulować sobie zegarek, musi mie
szkaniec Krakowa gonić pod Izbę handlową. Kra
ków stał się miastem, w którem czas nie odgrywa
roli. I w tym kierunku mamy sanację.
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P R ZE K AZA N IE EGZEKUCJI ADMINISTR.
W ŁADZOM SKARBOWYM. Z uwagi na przeję
cie egzekucji administracyjnej przez władze skar
bowe, magistrat wstrzymał wszelkie kroki egze
kucyjne, wdrożone celem ściągnięcia podatków
państwowych, podatków i -opłat gminnych, oraz
podatków, opłat i należytości obcych z wyjątkiem
kar administracyjnych i taks klimatycznych;
przymusowe zarządy realności odwołano. —
Dla poboru podatków, opłat i należytości w księ
gach gł. kasy miejskiej przypisanych, a w termi
nach płatności nieuiszczonych, utworzył narazie
na próhę instytucję inkasentów zwanych m iej
skimi poborcami podatków i opłat. Opłaty na fun
dusz drogowy nie będą inkasowane; te nałeżytości ma wydział III wykazywać wprost urzędowi
skarbowemu do egzekucji. Sposób inkasowania
opłat i należytości ustali osobna instrukcja.

SYTUACJA

MBONIKA
TUR

PORANEK FLM O W Y DLA TUR
W niedzielę 23 bm. o godz. 11 przedpoł. odbę
dzie się pierwszy poranek filmowy dla TUR, urządzony w kinie Muzeum (ul. Smoleńsk 9). W y 
świetlony będzie wstrząsający i sugestywny film
pacyfistyczny p. t.:
„AR K A NOEGO"
Pełna grozy wojna światowa, wizja potopu —
straszne przejścia ludzkości — oto temat tego
wsPaniaiego filmu.
Geny biletów niezwykle niskie, bo 60 i 40 gr.
Bilety do nabycia w bibljoteoe TUR (ul. Duna
jewskiego 5, a w dzień przedstawienia od 10-tej
przedpołudniem w kinie Muzeum.

j
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KINO MUZEUM DLA TUR
W. niedzielę 23 bm. o godzinie 7 wieczór w y
ś w ietl kino Muzeum dla TUR film p. t.:
„W ŁAD C Y OCEANU"
P°tężny dramat morski, pełen groizy i tragicz
nych scen.
Ponadto dodatki dźwiękowe.
Bilety wcześniej do nabycia w bibljotece TUR
(ul- Dunajewskiego 5), a w dzień przedstawienia
°d 3 popołudniu w kasie kina Muzeum (ul. Smo
leńsk 9).
— ooo —
; dfiSIEŃ W PEŁNI. Od szeregu dni panuje
wszechwładnie jesień, ale nie ta polska z „babiem
latem", ale jesień-szaruga z deszczem i wichura
mi oraz zimnem. Znać ją już na plantach i w ogrodach. Zeschłe liście opadają masowo, pokry
wając trawniki i chodniki na plantach żółtym
kobiercem. Idzie jesień, a z nią nędza.
PRZENIESIENIE ZW ŁO K ŚP. TOW. DRA
ZYGMUNTA MARKA. W tych dniach zwłoki śp.
tpw. posła dra Zygmunta Marka zostały przenie
sione do grobowca rodzinnego na cmentarzu rak°wickiim.
JAN b o j e r

ZW IE D ZAN IE KOŚCIOŁA REFORMATÓW
z jego cennemi zabytkami i słynnemi podziiemiamii odbędzie się w sobotę 22 bm. jako 45 wyciecz
ka naukowa z cyklu Tow. mil. Krakowa pod kier.
dra J. Dobrzyckicgo. Wstęp 1 zł. Zbiórka o 3 po
południu przed kościołem Reformatów. W nie
dzielę 23 bm. odbędzie się zwiedzanie wspania
łego gotyckiego kościoła św. Katarzyny na Kazi
mierzu z średniowiecznemi krużgankami i kapli
cami oraz słynnym poliptykiem (46 wycieczka).
Wstęp 1 zl. Zbiórka o godz. 2.30 popoł. przed ko
ściołem św. Katarzyny (traamw. Nr. 1).
PRZEPIÓRKA W POTRZASKU. Do mieszka
nia p. Klary Federbuschowej przy ul. Wielickiej
26, dostał się po wybiciu szyby w okienku z klat
ki schodowej Stanisław Przepiórka (lat 22). —
P. Federbuschowa spłoszyła Przepiórkę, który
zbiegł na ulicę i tam został przytrzymany przez
posterunkowego policji. Przepiórkę zamknięto w
„klatce" pod Telegrafem.
MASOWE KRADZIEŻE Z WOZÓW. P. Kwie
ciński Józef zgłosił w policji, że skradziono, mu
na ul. Starowiślnej z wozu worek pszenicy. —
Podobnej kradzieży dokonano z wozu stojącego
na ul. Rabina Meiselsa. Skradziono tam na szko
dę p. Abrahama Witzweina kupca z Limanowej
beczkę wazeliny aptecznej. — Z auta pozostawio
nego chwilowo bez dozoru na ul. Dietla skradzio-

OBYW ATELE! TOW ARZYSZE!
TO W ARZYSZK I!
W niedzielę 23 października o godzinie 10 przed
południem odbędą się w Krakowie

trzy ludowe
zgromadzenia
z porządkiem dziennym:
GOSPODARCZA

I POLITYCZNA.

1) W Domu Robotniczym (ul. Dunajewskiego
5) przemawiać będą posłowie Barlicki, Czapiński
i tow. Stańczyk.
2) W Domu Kolejarzy (ul. Warszawska 15)
przemawiać będą senator Gross, poseł Czapiński
i Iow. 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
sytuacją 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.
<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3

no kożuch i marynarkę. — jako podejrzanego o
kradzieże z wozów aresztowano 20-letniiego Sta
nisława Kreta.

T E A T R Y I KO N CERTY
Z TEATRU MIEJSKIEGO IiM. J. SŁOWACKIEGO.
Dzisiaj w piątek po cenach zniżonych ciesząca się wiel
kim sukcesem współczesna sztuka Marji Jasnorzewskiej
(Pawlikowskiej) „Egipska pszenica". Jutro w sobotę
premiiera nieznanej u nas a odnoszącej do niedawna
wielki triumf na scenach Teatru Nowego w Warszawie
i Teatru Reduta, komediji Gilberta Ghestertona „Magja".
Jutrzejszą premierę poprzedzi przemówieniem prof. Uh.
Jagiell. Dr. Roman Dyiboski.
NOWA REWJA W BAGATELI. Dziś w piątek pre
mjera rewii pod tytułem „Przez dziurkę od klucza" z
Janiną Sokołowską, Janiną Kozłowską, Ludwikiem Sem
polińskim, Jerzym Sulimą-Jaszczottem, Ełvi, Mortieffem, Cywińskim i zespołem revellersów na czele. Bę
dzie to pożegnalna rewja gościnnych występów zespołu
artystów teatru „Morskie Oko". W programie szereg
przebojów, jak „Ja jestem tuman", .Jasna cholera".
„Tango andrusowskie", .Mandat karny", „Skecz fil
mowy", w którym publiczność będzie miała możność
zagrać na scenie. Ceny biletów od 1 zt. do 4‘50 do na
bycia w kasie teatru Bagatela od 10 do 2 i od 4 do 9.

72 | a teraz łeży na łóżku cały rozpalony, kaszle od | — Tak, tak — powiada i zaczyna się ubierać.
i czasu do czasu i oddycha ciężko. Lekarz siada Gjert pomaga mu włożyć futro. Ale przed wsu
nięciem grubej rękawicy, podaje mu rękę. — Że
[ obok niego, mówi mu to i owo, następnie go sagnam pana! — I składa ukłon niemal taksamo
| dowi i zaczyna opukiwać plecy i pierś.
głęboki jak Gjert.
.^iełe potrzeba czasu, by się przyzwyczaić, że
Tamci siedzą i czekają i czekają. Czy chłopiec
roiędzy nim a światem niema już żadnego łączTamci stoją i przyglądają się.
jeszcze wyzdrowieje? Matka Elżbieta wzdycha ci
Powróciwszy jednak w mroku i wśród wichury
mka. Nigdy nie otrzymuje listów, nigdy nie widzi
cho, wciąż jeszcze ma nadzieję, że nareszcie bę
gazety. Tu w domu jest tylko zbiór kazań i kanz lekarstwem, młoda kobieta powiada, że było
dzie mu danem wywędrować z tego świata.
istotnie zbytecznem sprowadzać lekarza do chłop
tyczki. Jeśli ktoś przyjdzie w odwiedziny, roz
— Tjal — powiada lekarz, przelotnem spojrze
mowa obraca się tylko koło plotek wiejskich,
ca, który nie jest nawet tak bardzo chory. Ale
niem obejmując izbę, — Tjal Czy często tak ka
się do tego przyzwyczaić.
Gjert tak koniecznie tego chciał. A Per będzie
szle ten malec? — Tamci muszą przyznać, że zda
musiał płacić za wszystko, gdy wiosną wróci
-Me pewnego dnia przychodzi pocztą pakiet,
rza się to nierzadko. — T ja — słyszą po raz trze
z Lofotów. Tymczasem połów tegoroczny zawiódł
0lJejmujący stos starych pism humorystycznych,
ci. Fizyk nigdy nie powie zawiele.
a Pfzysyła mu je przyjaciel-fryzjer. Gjert uśmiew zupełności. Najstarsi ludzie nie pamiętają cze
Oto siedzi ten wielki pan, ze złotym łańcuszkiem,
c a się. Myśli o pieniądzach, skradzionych mu w białym kołnierzu i mankietach, o pięknych,
goś takiego. A Per w dodatku zadłużył się na tę
Z szuflady komody, tak, tak. A pisma, dalibóg,
czysto umytych rękach. A jednak mogłoby się wyprawę, by móc pokryć swój udział w zakupnie
łodzi i sieci!
Pj® Wyglądają wcale apetycznie od mnóstwa rąk,
zdawać, że to lensman przybył do domu z we
— Ach, młodzi ludzie zawsze sobie jakoś da
Które j e przerzucały u fryzjera. Niemniej są pełne
zwaniem.
dzą rady — ustawicznie powtarza stara, co zre
— Musi ktoś pójść ze mną, na wszelki przypa
hl^ U‘ ^ us*
śmiać, a śmiech jest czemś
rzaakiejn w obecnem jego otoczeniu.
sztą jest prawdą. Ale rozpoczynać wspólne życie,
dek mogę mu zapisać lekarstwo — oświadcza
ewnego dnia sąsiedzi stoją przy oknach i spo
gdy zagroda jest taka mała, długi takie wielkie,
wreszcie i wstaje.
glądają za fizykiem, jadącym do Fiata. — Ach
a zabudowania takie liche jak we Fiata, to niemal
Młoda kobieta sposobi się do wyjścia z nim.
tak, jak gdyby się brało na siebie ciężar, nie wie
Ale zanim fizyk zaczyna się ubierać, przystaje
EinWem?mÓWi? ~ WyŻby j uż 4811 ŹIe było z Mar"
dząc, czy zdoła się go udźwignąć. Na szczęście
i przez okulary przygląda się Gjertowi.
jest ich przecie dwoje, a na wiosnę przybędzie
F^yk, zbliżający się do biednego domu, szerzy
— Ach, pan robi sieci? pyta.
jeszcze mata istotka, teraz już bywa często taka
calKiem swoiste przerażenie. Swem szerokiem fu 
— Tak, w rzeczy samej — odpowiada Gjert
trem wypełnia drzwi, okulary patrzą tak ponuro,
gniewna, gdy Bergita podnosi coś ciężkiego, że
i kłania się.
a teraz pyta, czemu nie odgarnięto śniegu do go
fika w jej wnętrzu.
Lekarz na chwilę patrzy w inną stronę, ale
ścińca, do stukróć, omal nie wywróciły mu się
Zaledwie wróciła z lekarstwem, już musi się
oczy jego wracają znów do Gjerta.
sanie. Wszyscy siedzą już naprzód jak znieru
zabrać do noszenia wody dla ludzi i bydła. Drob
— Długo trwa sporządzenie takiej sieci?
chomiali. Sam widok tego człowieka działa obez
na, wątła kobietka wędruje tam i napowrót z ko
— Ach tak, sieć na śledzie wymaga wiele cza
newkami na szelkach, walcząc z wichrem i śnie
władniająco. Następnie wchodzi do izby, a z nim
su. Oczka są takie małe. Jeśli się jest zręcznym,
życą. A tamci siedzą może w izbie, a stara czę
1 jego futrem wnika całe zimno z pola, cały dom
to można ją sporządzić w ciągu dwóch tygodni.
stuje ich kawą i obwarzankami. Jedyną pomocą
lodowacieje. Zaczyna się rozbierać, futro rzuca na
— No, a pan? — Lekarz uśmiecha się. Zauwa
stół, na nie płaszcz, na wierzch czapkę futrzaną
jest jej tylko Astrydka. Dziewczynka jest zręczna
żył widać, jaki jest stan Gjerta.
i przezorna, dobrze się też uczy i wszystko idzie
i takie same rękawice, pozostaje natomiast w sza
— Ja, niestety, robię to dwa razy dłużej. — Po
rych filcowych botach, na których nie stopniał
jej jak z płatka, Prawdziwie, ona powinnaby tu
twarzy Gjerta przemyka lekki rumieniec.
jeszcze śnieg. Trwa chwilę, zanim chuchaniem
zostać do pomocy, gdyby tylko starczyło dla
— A ile pan dostaje za taką robotę?
rozgrzał sobie ręce. Tak, tak, nareszcie przycho
wszystkich jedzenia i odzieży.
— Dwie korony za sieć na śledzie.
dzi kolej na chorego. Sprowadzono go z poddasza,
Nastaje pauza, a lekarz znów odwraca oczy.
(Ciąg dalszy nastąpi).
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DELA LIPINSKAJA, niezrównana pieśniarka charak
terystycznych piosenek, budząca wrażenie wszechstron
nością interpretacji i stwarzająca nowy typ artystycz
ny, wystąip: w niedzielę 23 bim. w Starym Teatrze.
AiMEDEO BALDOWNO, młodociany czelista, który
obecnie święci triumfy w całej Europie, wystąpi z je
dynym koncertem we wtorek 25 bm. w Starym Tea
trze.
DRUGI PORANEK FILMOWY SPAF. — Krakowskie
studiio polskiej awangardy fi-lmowej StPAiF urządza w
niedzielę 23 bm. drugi poranek filmowy z prelekcją o
bardzo bogatym programie w sali kina „Sztuka". Wy
świetlone zostaną poza fragmentami z filmu cowboyskiego i eksipresjonistycznego — w całości dwa filmy,
a mianowicie „U wrót śmierci" poraź pierwszy w Kra
kowie, film z Bancroftem i Arlenem i „Światła i cienie"
film eksperymentalny. Początek o godzinie 11 przedpo
łudniem. Wstęip 1‘50 zł. i 1 złoty wraz z podatkiem.

O D CZYTY I ZEBRANIA
W CZYTELNI TOWARZYSKIEJ odbędzie się w nie
dzielę 23 bm. o godzinie 11 przedpołudniem doroczne
walne zgromadzenie członków.

SPORT
ROBOTNICZE MISTRZOSTWO PIŁKI NOŻNEJ W
KRAKOWIE NA ROK 1933 rozpoczęły się już w pier
wszej rundzie w niedzielę 9 bm., budząc zainteresowa
nie w sporcie robotniczym. Wylosowane rozgrywki
odbyły się 9 bm.: Siła—Orlęta, Gwiazda—Łegija, Zwie
rzyniecki—Hakadur; 16 bm.: Orlęta:—Gwiazda, Legja—
Zwierzyniecki, Hakadur—Siła. Dalsze rozgrywki odbę
dą się w terminach: 23 bm.: Gwiazda—Zwierzyniecki,
Hakadur—Orlęta, Legja—Siła: 30 bm.: Siła—Gwiazda,
Orlęta—Zwierzyniecki, Legja—Hakadiur; 6 listopada:
Zwierzyniecki—Siiła, Orlęta—Legjak Gwiazda—Haka
dur. Niskie ceny wstępów ustanowione przez robotnicze
kluby ułatwią wszystkim oglądanie robotniczych im
prez.
WARTA—CRACOVIA. W niedzielę 23 bm. odbędą się
zawody poznańskiej Warty z Cracovią o mistrzostwo
ligi. Obie drużyny dążą do zdobycia tytułu mistrza
Polski, a ostatnio wytworzona sytuacja w tabeli wska
zuje o roli obu drużyn, jaką odgrywają w obecnem mi
strzostwie. Bilety- w przedsprzedaży do nabycia po ce
nach zniżonych.
WYŚCIGI MOTOCYKLOWE. W niedzielę 23 bm. o
godzinie 10‘50 przedpołudniem odbędą się na torze KS
Cracovii wyścigi motocyklowe, które będą zakończe
niem zeszłoniedzielnych wyścigów i jesiennego biegu
o nagrodę pieniężną. Z uwagi na start wszystkich za
wodników krakowskich, którzy swą bezkonkurencyjność na torze wykazali w sposób dobitny-na zawodach
24 i 25 zeszłego miesiąca, oraz 15 bm., zawody te będą
niewątpliwie sensacją Krakowa.

1 SALI SĄDOWEJ
PROCES PRASOW Y
„Naprzód" zamieścił 8 czerwca 1932 artykuł
o kawalerskich jazdach maszynisty Dżuimowicza,
że na stacji Katowice-Ligota przejechał sygnał,
a przedtem przejechał stację Podgórze-Płaszów
bez zatrzymania się i dopiero w Tarnowie za
trzymał pociąg. P. Dżumowiiciz zaskarżył tow.
Porczaka i Haeckera o obrazę czcii. Na rozprawie,
•która odbyła się 19 bm. przed sądem okręgowym
karnym w Krakowie, oskarżeni zaofiarowali do
wód prawdy.
Przesłuchani świadkowie palacz Cywidki i kie
rownik pociągu Korol <nie mogli dokładnie ze
znać, czy nastąpiło przejechanie sygnału. Nato
miast świadkowie Sawczukiewicz, Warchałowski,
Kowalczyk, Kapusta potwierdzili, że tak Korol
jak i Cywicki wobec nich i innych świadków
przyznali, że maszynista Dżumowicz przejechał
sygnał „stój". Wreszcie świadek Kawula zeznał,
że maszynista Dżumowicz „pomylił" rozkład ja
zdy i przejechał stację Podgórze-Płaszów i stanął
dopiero w Tarnowie. Kawula jechał wówczas ja 
ko palacz z Dżumowiiczem.
Wobec sprzeczności w zeznaniach świadków
na fakt przejazdu sygnału w Katowicach-Ligocie, sąd dopuścił zaofiarowane przez obronę ośkarżonych dalsze dowody prawdy i rozprawę
odroczył.
Trybunałowi przewodniczył s. o. dr. Stuhr, we
towali s. o. dr. Pelczar i Solecki.
Oskarżał jako zastępca Dżumowicza ad w. dr.
Lardemer, zaś oskarżonych red. Haeckera i Por
czaka bronił adw. dr. Józef Rosenizwoig.
1

TEATR IM, J. SŁOWACKIEGO
Piątek: „Egipska pszenica".
Sobota: „Magja" (premiera).
Niedziela popołudniu: „Pomsta"; wieczorem „Magia".
BAGATELA

cierpiąc /

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Porządek dzienny:
Przeczytanie protokołu z poprzedniego W al
Zgromadzenia,
Sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej,
W ybór Komisji Rewizyjnej,
Wolne wnioski i interpelacje.

M

•

TI
JI FAJIAN
I IK a L L IY in ll

JUŻ W YSZE D Ł:

KODEKS KARNY

prawo

o w y k r o c z e n ia c h i p r z e p i s y
w p r o w a d z a j ą c e , z objaśnieniami i uzasad
nieniem Komisji Kodyfikacyjnej, w op racow a
niu Dra Zygmunta W usatow skiego, sędziego
okręgow ego.

Stron 340 druku. Cena 6'— zł, z przesyłką
pocztową 6'50 zł, oprawne w płótno angielskie
7’30 zł, z przesyłką pocztową 7'80 zł.

iwynalazea
b an daży

o p a te n to w a n y c h

K RA K Ó W , U L. SZLAK 3 9 . -

Rada Nadzorcza.

i

& P R Z EP U K LIN Ę

Dużo rzekom ych specjalistów ogtasza się, że ich spo
soby leczenia p rzepukliny są jed y n ie skuteczne. A by
zaś p rzek o n ać się, że tylko przez znane pow agi n a u 
kow e polecone bandaże, usu w ające ra d y k aln ie po
osobistem jaw ien iu się, najzastarzalsze i n ajniebez
pieczniejsze przepukliny u pań, panów i dzieci n aj
now szego w ynalazku M. Tillemana, o ddaw na zna
nego w całej Polsce specjalisty i prof. R askaia, są
w p ro st zbaw ienne — w ystarczy przyjść i przeglądnąć
liczne entuzjastyczne podziękow ania łudzi o znanych
nazw iskach, profesorów u n iw ersy tetu , lekarzy, ze sfer
duchow ieństw a, najw yższej ary sto k racji oraz z ludu.

zwołuje na dzień 30 października 1932 roku
w lokalu własnym o godz. 2 popołudniu

i

FUNDUSZ PRASOW Y. Na pokrycie strat w y
rządzonych „Naprzodowi" konfiskatami, grono
towarzyszów z Gorlic przez tow. Gleichera zł. 25.

Piątek: Prof. A. E. Balicki: „Kasprowicz w świetle pa
miętników żony".

W ie lic z c e
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SKŁADKI

Dziś i codziennie: „Przez dziurkę od Moczą".

Stowarzyszenie Budowlane „Samopomoc Ślązaków'1

1)
nego
2)
3)
4)

RADJO KRAKOW SKIE
Piątek 21 października
11.40: Przegląd prasy. 11.58: Sygnał czasu, hejnał.
12.10: Gramofon. 13.00: Komunikat meteorologiczny.
13.05: Gramofon. 15.40: Komunikat gospodarczy. 16.00:
Gramofon. 16.15: Lekcja angielskiego. 16.30: Gramofon.
16.40: Odczyt z Warszawy: „Siiwana" (lasy polskie).
17.00: Koncert z Warszawy. 18.00: Muzyka taenczna.
W przerwie: Wiadomości bieżące. 19.00: Rozmaitości,
komunikaty, krakowska giełda zbożowa. 19.15: Odczyt:
„Narody w anegdocie: Francuzi" — wygłosi p. Adam
Aibdank. 19.30: Feljeton z Warszawy: „Z mikrofonem
w trzech stolicach". 19.45: Dziennik radiowy. 20.00:
Pogadanka muzyczna z Warszawy. 20.15: Koncert
symfoniczny z Filharmonii warszawskiej. W przerwie:
Feljeton: „Gustaw Daniłowski" (w piątą rocznicę ago
nu). 22.40: Wiadomości sportowe. 22.45: Dodatek do
dziennika radiowego. 22.50: Wiadomości bieżące. 23.00:
Muzyka taneczna z Warszawy.
Sobota 22 października
11.40: Przegląd prasy. 11.58: Sygnał czasu, hejnał.
12.10: Gramofon. 13.00: Komunikać meteorologiczny,
13.05: Gramofon. 13.15: Poranek szkolny ze Lwowa
15.40: Komunikat gospodarczy. 15.50: Wiadomości woj
skowe. 16.00: Słuchowisko dlla dzieci. 16.26: Gramofon
16.40: Odczyt z Warszawy: „Węgierska sztuka ludo
wa‘‘. 17.00: Audycja dlla chorych. 17.40: Odczyt aktual
ny z Warszawy. 18.00: Muzyka lekka. W przerwie
Wiadomości bieżące. 18.56: Rozmaitości, komunikaty
19.15: Przegląd polityki zagranicznej ubiegłego tygo
dnia — wygłosi dr. Reguła. 19.30: Feljeton z Warsza
wy: „Na widnokręgu". 19.45: Dziennik radjowy. 20.00
Muzyka lekka z Warszawy. W przerwie: Wiadomość
sportowe i dodatek do dziennika radiowego. 22.06: Kon
cert szopenowski z Warszawy. 22.40: Feljeton z War
szawy: „Serce Normandii". 22.55: Wiadomości bieżące
23.00: Muzyka taneczna z Warszawy.

KOLLEGJUM W YK ŁAD Ó W NAUKOWYCH
(rynek gł. A—B 39) — o godzinie 7 wieczorem:

teZPOWSZtCBNlAJCIE
.NAPRZÓD"!
w

KINOTEATRY
Adria: „Ułani, ulani, chłopcy malowani".
Apollo: „Kochaj mnie -dziś".
Atlantic: .Po-ciąg samobójców" i „Noc szalu".
Dom żołnierza: „Walc naddunajski".
Promień: „Indyjski grobowiec" część II (Mia May I
Konrad VeiAt).
Słońce: .Dwaj malcy" („Złodzieje z Paryża").
Sztuka: „Zabójstwo o świcie".
Świt: „Wyspa tajemnic".
Uciecha: „Mata Hari".
Wanda: „Mata Hari".

Do nabycia: W W Y D A W N I C T W I E K O D E K S U
(Kraków, ul. Sienkiewicza Ł. 2 a).

T E L . 1 5 6 -2 7 .

Ż ą d a ć p ro sp ek tó w b ezpłatnie.
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D R U K A R N IA LU D O W A
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b o g ato za o p a trzo n a w d o b ó r czcio n e k d zie ło w ych
i afiszowych oraz w najnowsze typy maszyn drukarskich

wykonuje w s z e l k i e roboty d ru k a rs k i e
Hszybko, wykwintnie i po przystępnych cenach
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.Wydawca^ E m il Haecker. — Redaktor odpowiedzialny: Marjan Porczak. —
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Drukarnia Ludowa w Krakowie pod zarz. Ignacego Winiarskiego.

