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D o ogółu robotników krakow skichl
Nawrócenie
niewiernego Tomasza
TOWARZYSZE!

— o—
Podobno rząd przyszedł do przekonania, że
przesilenie nazywane przemijającemu będzie trwa
ło czas dłuższy. Podobno wobec tej zmiany w za
patrywaniu na istotę kryzysu rząd nie będzie już
trwał przy — zalecanej innym — polityce zaci
skania ipasa, lecz na serjo weźmie się do drastycz
nych zarządzeń. Podobno pp. ministrowie otrzy
mali polecenie, aby w przeciągu miesiąca przed
łożyli plany oszczędnościowe i plany walki z kry
zysem i to pod kontrolą, którą wykonywać bę
dzie wiceminister w prezydjum Rady ministrów
p. Leohnieki.
O ile te informacje są prawdziwe, tj. o ile nie
są lansowane w przeddzień otwarcia sesji sejmo
wej dla wywołania nastroju, należałoby się za
pytać, skąd ten nagły nawrót z optymizmu do
pesymizmu, dlaczego doipiero teraz nawrócono się
na zapatrywanie, które — z wyjątkiem mini
strów7— podzielają wszyscy mający z życiem gospodarczem do czynienia? Jedyną odpowiedzią
na te pytania byłoby wskazanie na budżet. To
przecież nie bagatela nawet 360-miljonowy defi
cyt, jaki preliminarz przewiduje. A co można
zrobić, aby deficyt zmniejszyć? A musi być
zmniejszony, ponieważ coraz cieniej śpiewa się o
pokryciu z rezerw skarbowych! W tym kierunku
sanacja wybrała dziwną taktykę: ona, która chce
wszystko sama zrobić, która odżegnywała się od
porozumienia z opozycją, teraz zwraca się do tej,samej o p o z y c ji, a b y ona wymyśliła środki na le
czenie deficytu. Jest to naturalnie zwykła pułap
ka, do której opozycja napewno nie pójdzie.

Wedle „Gazety Polskiej" zadaniem opozycji
jest nie „pyskować", ale podać konkretne środki
zaradcze. Niechybnie myśli się -np. o wniosku
opozycji obniżenia płac urzędniczych, aby na nią
spadło odium, a sanacja moigła umyć ręce. Bo
o jakich innych oszczędnościach można mówić,
kiedy trzy czwarte budżetu są „opancerzone", tj.
-nietykalne: wydatki na wojsko, na policję, fun
dusze dyspozycyjne itd.? Mówiono przecież o nie
łasce, w jaką popadł generalny referent budżetu
za to, że zgodził się na nieznaczne skreślenia w
wydatkach wojskowych i mimo zaprzeczenia tej
pogłosce jest przecież faktycznie praktykowana
już od lat, szczególnie za ery sanacyjnej.
Teraz przychodzi się do przekonania, że wszy
stko, co się głosiło i robiło przez dwa lata, było
mylne i tirzeba zacząć z innej beczki, trzeba się
urządzić na dłuższe trwanie kryzysu. Mówi się,
że nawróconemu grzesznikowi wiele będzie da
rowane, ale z zastrzeżeniem: trzeba w takie na
wrócenie wierzyć. A my nie wierzymy! Sanacja
musi, chce czy nie chce, wytrwać przy swym sy
stemie hojnych rąk, aby wogóle ist-nieć. Gzy mo
żna sobie wyobrazić, aby tasama sana-cja, która
czynami swemi demonstruje, że stać nas na półtrzeciamiljardówy budżet, nagle nawróciła się i
zeszła do możliwej granicy 1400 milj.? Co w takim
razie stanie się z tysiącami wyciągniętych rąk,
przyzwyczajonych do brodzenia w pełnem i na
gle skazanych na wyczerpanie się tej obfitości?
Ależ tysiące, dziesiątki tysięcy zwolenników sa
nacji odwróciłoby się od niej, gdyby nie znaleźli
w -niej zaopatrzenia i to obfitego!
Go więc będzie z tych uchwał, -które miano po
wziąć? Będzie tasamo, co z kilku tuzinów po
przednio powziętych: nowe komisje, nowe „uzgadniania , a tymczasem czas idzie naprzód i
nie czeka aż się znajdzie lekarstwo na jego cho
robę. Z uchwałami czy bez uchwał kryzys będzie
trwał, ponieważ jest tak uparty, że nic sobie -nie
robi nawet z przysłowiowych „dobrych chęci",
ale czeka na czyny. Tych właśnie sanacja dokazać nie potrafi i dlatego rzekome jej nawrócenie
nie sprowadzi na nią oczekiwanego błogosławień
stwa w postaci zmiany sądu opinji o niej.
\ « _ 0 0 0 —.
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Jak corocznie, tak i w tym roku proletariat K rakow a obchod-zić będzie uroczyście
dziewiątą rocznicę pamiętnych w ypadków listopadowych.
W roku bieżącym obchód pamiętnych w alk listopadowych -przypada na niedzielę 6 li

stopada.
W dudu tym o godz. 9‘30 rano zbiorą się robotnicy, mieszkający w Krakowie, na g łó w nem miejscu zbiórki: nu ulicy Dunajewski ego przed Domem Robotniczym. Robotnicy mie
szkający w Podgórzu, Płaszo wie, w Borku Fałęokim i Prokocimiu zbiorą się o godzinie
8‘30 rano przed Domem tram wajarzy na placu Serkowskiego.
Kolejarze i robotnicy zamieszkali na Warszawsk-iem i Prądniku Czerwonym zbiorą się
o god-zinde 9 rano na ulicy W arszaw skiej przed Domem Kolejarzy.
Tak z Podgórza z placu Serkowskiego-, jak i z ulicy Warszawskie!)' podążą towarzysze
na głó w n y punkt zbiórki przed Dom Robotniczy w K rakowie na ulicę Dwnąjewsk-ieigo, skąd
o godzinie 10 przedpołudniem w yruszy

uroczysty pochód na cmentarz rakowicki.
Nad mogiłą poległych przem awiać będą -poseł tow. Zygmunt Żuławski i tow. Mieczy
sław Mastek.
Niechaj w manifestacji żałobnej w ezm ą udział w szyscy robotnicy i wszystkie robot
nice Krakowa, aby oddać hołd ofiarom walki o praw a robotnicze, wolność i demokrację.
Okręgo wy Komitet Robotniczy Polskiej Partji Socjalistycznej Kraków,-miasto.
Krakowska Rada Klasowych Zw iązk ów Zaw odow ych.
T ow arzy stw o Uniwersytetu Robotniczego w Krakowie.

Skarga i), wicemarszałków

przeciw ministerstwu skarbu

Po rozwiązaniu Sejmu przed dwoma laty w y
buchł, jak wiadomo, zatarg między rządem, a
marszałkiem i wicemarszałkami Sejmu z powo
du odmowy rządu wypłacenia diet marszałkowi
i wicemarszałkom, jakkolwiek u myśl konstytu
cji mandaty ich trwały w dalszym ciągu.
Obecnie na podstawie nowego dekretu o N a j
wyższym Trybunale Administracyjnym wicemar
szałkowie Róg, Ż-uławski i Zahajkiowicz oraz opiekun sierot po śp. wicemarszałku Dąbskim za
wiadomili Najwyższy Trybunał Administracyj
ny,, że wniesioną w swoim czasie skargę przeciw
ko ministerstwu skarbu, w dalszym ciągu pod
trzymują.
podajmy, że prezesem Trybunału Administra
cyjnego został mianowany właśnie p. Piętak.
W jego niezawodne ręce dostała się zatem ta
sprawa, wisząca od dwóch laL
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Sąd O kręgow y w Krakowie, W yd ział IV kamy. Dnia
29 października 1932 r. Sygm. IV Pr. 187/32. Sad Okręg o w y w Krakowie* WydiziŁal IV karny, na piosteidzeniu
róeiawinem w dniu dzisiejszym po wysłuchaniu wniosku
Prokuratoria Sądu O kręgow ego w. Krakowie, -wydał na.
stępujące postanowienie: I. Zatwierdza się po myśli §§
489, 493 ausitrj. procedury karnej zarządzoną i wyko
naną przez Starostwo Grodzkie w Krakow ie dnia 2(7
października 1932 r. L. B. II 2/372/32 konfiskatę czaso
pisma .N aprzód" Nr. 246 z da-ty 27 października 1932
roku z pow-odu treści: 1) artykułu, zamieszczonego na
stronie 1 pod tytułem zaczynającym się od słowa „BIA
ŁE w całości w raz z tytu-ł-em, albowiem treść tego
ustępu zaw iera znami-ona występku z ar,t. 154 § l K. K.
2) artykułu, zamieszczonego na stronie 5 pod tytułem
zaczynającym się od słowa „STRAJK” w całości wraz
z tytułem, al-bo-wiem treść tych ustęipów zia-wiera zna
miona występku z -art. 154 § 1 K. K. II. Zakazuje się
dalszego rozszerzania skonfiskowanej treści p o w y ż
szych artykułów, a zakaz ten rr-a być ogłoszony w
przepisanej formie w najbliższymi numerze czasopisma
„N aprzód1 i w Dzienniku u-rzędowym. I-tl. Cały na
kład skonfiskowanego druku ma być zniszczony. —
Przew odn iczący: Pilarski ,w,r. Sędzia O kręgow y. P ro 
tokolant: K obylarz wr.

m oże o trz y m a ć

każdy

p la n g r y

26-tej Loterji wraz z objaśnieniem
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Kraków, Rynek Główny 6.
N o w y p la n został całkowicie
zmieniony i zapew nia graczom
n iebyw ałe dotąd korzyści.

G łów na w ygran a
wynosi b e z

żadnych

zastrzeżeń

Ceny losó w :

ćwiartka zt. 10'— , połówka z). 20'—
cały los zt. 40'— .
Losy klasy I-szej wysyła się natychmiast za
uprzednią opłatą przypadającej należytości
na konto czekowe P. K. O . N r . 400.117
lub przekazem p o c z to w y m.
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Nin. Pracy (dzisiaj: Nin. Opieki Społecznej)
a stosunki w zakładach żyrardowskich
W związku z procesem Blachow- na wszystkich konferencjach, dąży runkach, przyczem wyrzucono na być nie może.
skiego, który ujawnił zaledwie część ła do zlikwidowania zatargu za bruk z górą 2 tys. osób, w tem wszy
Robotnicy, a szczególnie robotni
tragedji robotniczej, sprawa Żyrar każdą cenę, a więc kosztem robot stkich działaczy związkowych i ak ce, spodziewały się, że po wizycie
dowska ponownie znalazła się na ła  ników. Inspekcja Pracy kładła nie tywny element robotniczy, celem delegacji potworne warunki ulegną
mach prasy. O stosunkach panują słychanie słaby nacisk na zabezpie zniszczenia na terenie fabryki Zw. zmianie, że zostaną wprowadzone
robotni udoskonalenia techniczne i t. p., lecz
cych w Zakładach Żyrardowskich czenie praw robotniczych: ochrony Klasowego i pozbawienia
i w Żyrardowie — bez względu na życia, zdrowia i sił robotników oraz ków obrony.
jak to potwierdzili świadkowie w
określenia: piekło, katownia, kolonja ustalenia zasad o przestrzeganiu
Inspekcja
Po rozpoczęciu pracy w Zakła procesie Blachowskiego,
afrykańska i t. p. — już tak dużo ludzkich warunków pracy, godziwe dach, przyjechała z ramienia Min. Pracy nie przeciwdziałała tym okru
napisano, jak o żadnym innym o- go wynagrodzenia i nie wyrzucania Pracy delegacja, w skład której tnym warunkom.
środku robotniczym. I to nietylko robotników na bruk, co tak rozzu wchodził lekarz ś. p. dr. Zieliński,
Wyzyskiwano robotników cora 2
pisze się, lecz od czasu „podarowa chwaliło kapitalistów francuskich, że dla zbadania warunków w jakich bardziej, i w końcu powyrzucane
nia" Zakł. Żyrardowskich przez p. nie chcieli konferować wspólnie z pracują robotnicy. Delegacja widzia wszystkich długoletnich robotników
Kucharskiego, — kapitalistom fran delegacją robotniczą i żądali w yłą ła, źe przy wprowadzeniu rzekomej biorąc na ich miejsce młodocianych
cuskim, PPS. nie zaprzestaje doma czenia z delegacji przewodniczącego „racjonalizacji pracy" nie
zastoso którzy pracowali do pół roku bez
gać się ukrócenia skandalicznych Zw. Klasowego. A żeby pouczyć tych wano żadnych udoskonaleń technicz płatnie, poczem za pracę wykony
poczynań pp. Buissaców i Koehle- panów, ie przedstawicieli wybiera nych, że krosna i maszyny starego waną za dorosłego robotnika otrzy
rów.
ją sobie sami robotnicy, musiał in systemu nie są przystosowane de mywali do 4 zł. tygodniowo.
N a skargi Związku i robotników
Dziwić się tylko należy, że Min. terweniować tow. Ziemięcki w Min. produkcji tkanin bawełnianych, ja
kie wyrabiano, że robotnicy nie osią o wypadkach zemdleń i poronień
Opieki Społecznej milczy, a b. in Pracy u p. dr. Jurkiewicza.
Rozuchwaleni kapitaliści na kon gają obiecywanych zarobków, że na z powodu przeciążenia kobiet pra
spektor pracy p. Halina Krahełska
jednostronnych, prow a sali t. zw. mokrych prządek była tak cą, Inspekcja Pracy i Min. Pracy
dopiero teraz napisała o straszliwej ferencjach
temperatura i smród, że były głuche i jęków robotniczych z
tragedji robotników żyrardowskich, dzonych przez p. T. Ulanowskiego wysoka
Zieliński mimo wysiłku nie katowni żyrardowskiej nie chciały
Przecież w 1926 r. w czasie w pro na żadne pstępstwa się nie zgodzili. dr.
wadzania zbrodniczej „racjonalizacji" P. Ulanowskl w imieniu Min, Pracy mógł wejść na salę, gdyż mu groziło słyszeć.
Przyrzeczenia i zapewniania skła
pracy i ujawnienia rabunkowej go zapewniał robotników, że władze conajmniej zemdlenie.
Poszczególni członkowie
komisji dane w imieniu Min. Pracy przez p.
spodarki w
Zakł.
Żyrardowskich wpłyną na Zarząd Zakł. Żyrardow
podczas kilkumiesięcznego lokautu skich, ażeby robotników niewyrzu- w rozmowie z robotnikami i przed Ulanowskiego delegacji robotniczej,
opinją publiczna, Sejm i Rząd były cano z pracy i żeby warunki pracy stawicielami Związku stwierdzili, źe źe władze wpłyną na Zarząd fabryki
szczegółowo poinformowane o za były możliwe. I cóż się okazało? po praca w takich warunkach jest po pozostały na papierze...
Feliks Socha.
mierzeniach kapitalistów, które mu załamaniu akcji, rozpoczęto przyj nad siły ludzkie i zgadzali się z ro
siały spowodować okrutną nędzę 25 mowanie robotników na nowych w a botnikami, że i w katordze gorzej
tysięcznego miasta i tragedję żyrar
dowską.
Delegacje robotnicze na czele z
posłami z PPS,, wespół z przedsta
wicielami Magistratu i Rady M iej
Dowiadujemy się, ie przed Sądem swej Sąd do poziomu aparatu admi doraźne nie mogły skazać na karę
skiej m, Żyrardowa, poczynając od
śmierci osób poniżej lat dwudziestu
Okręgowym w Grodnie toczy się nistracyjnego.
'Województwa warszawskiego, obe
znów postępowanie doraźne przeciw Należy podkreślić, źe np, na tere
Te fakty nie wymagają chyba ko
szły wszystkie Ministerja do Rady
ko 18-letniemu chłopca.
nie b. zaboru austriackiego, gdzie mentarzy.
Groza ■ obowiązujący cl
Ministrów włącznie, przedstawiając
Stawianie nieletnich przed sądem przed 1-IX b. r. obowiązywała na i przepisów o postępowaniu dorażnem
skandaliczną gospodarkę, niesłycha
doraźnym, dysponującym, jako jedy bardziej przestarzała z europejskich zezwalających na powieszenie 17-leny wyzysk robotników oraz wyraź
ną karą, karą śmierci przez powie ustawa karna austriacka, kara śmier tniego dziecka, jest tak jaskrawa, ż<;
ne dążenie kapitalistów francuskich
szenie (tylko w razie istnienia nader ci mogła być wykonana jedynie na zniesienie tych przepisów staje r ę
do niszczenia przemysłu polskiego,
ważnych okoliczności łagodzących osobie, która przekroczyła 20 la t. Na
palącym nakazem chwili.
ażeby ułatwić zbyt materjałów za
może być ona zastąpiona karą doży* wet w czasie wojny słynne z okru
X.
granicznych, produkowanych przez
wotniego więzienia), wywołać musi cieństwa austrjackie wojskowe sądy
to samo Konsorcjum we Francji,
żywy protest całego społeczeństwa.
Delegacja składała memorjały, w
Jak wiadomo, postępowanie doraź
których domagała się od Rządu:
^
ne,
ustanawia, jako najniższą granicę
wkroczenia w gospodarkę Zakł. Ży
rardowskich i uruchomienia fabryki, wieku przestępcy, który może być od
zamkniętej naskutek złej woli ka dany pod sąd doraźny, łat siedem
pitalistów francuskich i prowoka naście, A więc z wyroku sądu do
cyjnego stanowiska w stosunku do raźnego można powiesić w Polsce
Obłe Powiatowe Kasy Chorych na wiedział wojnę pragmatyce urzędniczej
robotników, co było stwierdzone chłopię siedemnastoletnie. Nie jest
Śląsku Cieszyńskim w Bielsku i Cieszy narażając Kasę Cboryeh na kosztowne
to
bynajmniej
teorją!
W
toku
dysku
przez osoby miarodajne.
nie miały Zarządy o większości robot przegrane procesy, Zwolniono przede
Stwierdzamy, ie na takie zała sji na posiedzeniu Komisji Praw ni
niczej - socjalistycznej. Dzięki ofiarnej wszystkiem obu dyrektorów: tow. posła
czej
Sejmu,
w
dniu
7
II
b,
r,,
refe
twienie sprawy, znaleźliśmy zrozu
pracy
naszych towarzyszy członków P. Macheja, w Cieszynie i tow. Dzikiego
mienie tylko u b. wojewody p. Sok rent wniosku Z. P. P. S,, domagają
P,
S,
i
Klasowych Związków Zawodo w Bielsku, oraz urzędników tow, P 6tana, lecz Rada Ministrów, która cego się zniesienia sądów doraźnych
wych, stanęły obie te instytucje na bar tscha, Hoinkesową, Schuberta, Pająka,
oowołał
się
na
trzy
wypadki
powiesię tą sprawą zajmowała na jego
szenia chłopców 19-letnicb i na jeden dzo wysokim po-ziomie, ku pożytkowi Schuhmanna, Harlosa, Kantora, Kaletę
propozycje się nie zgodziła.
warstw
pracujących,
Rozbudowano 1 wielu Innych. Tak dyrektorom, jak i
Nie pomogły rozpaczliwe telegra wypadek powieszenia w Święcianach zwłaszcza lecznictwo, okres świadczeń wszystkim stabilizowanym pracownikom
chłopca
17-letniego,
my robotników, wysyłane do p.
przedłużono do 52 tygodni. I dziwno musi scalona Kasa Chorych w Bielsku
Te fakty, wstrząsające swą grozą,
Marsz. Piłsudskiego i delegacje do
rgecz, Rzetelna praca i dobra gospo ołacić wysokie odszkodowania i emery
Pana Prezydenta Rz, P. Mościckie wyglądają niesamowicie na tle prze darka naszych towarzyszów znalazły tury.
go. Sprawa zlokautowanych z górą pisów nowego kodeksu karnego, któ uznanie nawet u naszych wrogów.
Usiłowano zwolnić niektórych w dro
5 tys. robotników, walczących prze ry w rozdziale XI, traktującym o po Dość powiedzieć, że wniosek na pod dze dyscyplinarnej ale niesłuszne dyscyciwko strasznej „racjonalizacji" zo stępowaniu z nieletnimi, przeprowa wyżkę składek ubezpieczeniowych o i olinarki musiano sromotnie wycofać, Ostała przesłana do załatwienia Min. dza teoretycznie liberalne zasady sto proc. na budowę gmachu Kasy Cho kazało się, że w całej pełni pracownicy
Pracy, i wtedy dopiero rozpoczęła sowania represji względem nieletnich rych w Bielsku, postawił imieniem przyjęci przez dawne Zarządy Kas Cho
się prawdziwa tragedja robotników zgodne ze współczesnemi wymagania trupy pracodawców, inżynier z kopalni rych pracowali sprawnie i uczciwie. Ale
mi polityki penitencjarnej, a w szczc „Silesia" w Czechowicach — p. Syska tszeba było przecież miejsc dla swoich,
żyrardowskich.
Kiedy na początku akcji p, Skul gótności względem nieletnich poniżę' ka.
z „sanacji", dla strzelców, dla legioni
ski b. premjer, który wówczas na lat siedemnastu wyłącza karę wię
Gospodarka socjalistyczna w obu stów, aż do dziesiątej brygady, By ich
konferencjach
reprez-entował Za zienia, stosując jedynie środki wychn Kasach Chorych przetrwała szczęśliwie wprowadzić do Kasy Chorych, narażono
rząd Zakł. Żyr. gotów był pójść na wawcze i umieszczenie w zakładzie wszystkie rządy, aż do czasów brze fą z lekkiem sercem na płacenia niepo
pewne ustępstwa, co do „racjonali poprawczym.
skich. Wtedy to, kiedy „sanacja" zer trzebnie odpraw i emerytur.
zacji pracy";
zarobków
robotni
Przyjdzie czas, ie pociągniemy za te
Sumienie publiczne nigdy nie zro wała ze swego oblicza już do reszty ob
czych, niewyrzucania masowo star zumie tego dziwnego skoku od środ łudną maskę i stanęła bez obsłonek na rzeczy dzisiejszych szafarzy grosza udo o d p o w ie d z ia ln o ś c i.
szych robotników na bruk oraz nie- ków wychowawczych do kary smier usługach kapitalistów z Lewiatana i ob b e z p ie c E o n y c h
likwidowania oddziału mechaniczne ci, stosowanej w postępowaniu d oro- szarników,, pastwą jej padły ubezpiecze Tak' panie Fikus! Co się odwlecze, to
go i budowanego, to w miarę prze źtiem wzglądem dzieci ,
nia społeczne, Jedne z ostatnich poszły nie ociecze.
dłużania się lokautu oraz uchylenia
Za to obcięto niemiłosiernie świad
Inicjatorzy i twórcy postępowania „na stos” Powiatowe Kasy Chorych w
czenia. Skrócono je z 52 do 39 tygodni.
się Rządu od wniknięcia w gospo doraźnego, określając na lat 17-de Bielsku i Cieszynie.
darkę Zakł, Żyrardowskich wskutek najniższą granicę wieku przestępcy
Po rozwiązaniu prawowitych władz Zmnielszono ich wymiar. Pogorszono le
częstych interwencji dyplomatycz mogącego odpowiadał' ” ' vVc dora pochodzących z wyborów rozpoczęło ie ki. Dziś lekarz nie przepisuje choremu,
nych Zarząd Zakładów stawał się źnym, jeszcze raz pok - !i społeczeń „reorganizować" przez przewrócenie i co uważałby za kon ieczn e dla iego wy
zdrowienia, lecz takie tylko leki jakie
coraz bardziej nieustępliwy.
stwu prawdziwe oblicze postępowa zrujnowanie wszystkiego od podstaw.
Inspekcja Pracy na czele z p. M. iia doraźnego, postępowania, które
Reorganizację tę objął komisarz p mu z górv każą. Stojących jedną noga
Klottem oraz naczelnikiem p. T. cechuje mechanizacja wymiaru spra Fikus. Zaczął od zwalczania nawe iuż w giobie uznaje się za zdolnych d°
Ulanowskim, który przewodniczył wiedliwości, sprowadzająca z istoty stabilizowanych pracowników. Wypo pracy.

Nieletni przed sądem doraźnym

Jak „ ... '

*

“ Kasy Chorych

na Śląsku Cieszyńskim
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Za kulisami dymisji p. Zaleskiego

Zdaje się, że tylko dr. Benesz jako czechosło
wacki minister spraw zagranicznych od powsta
nia republiki bije rekord p. Augusta Zaleskiego
jako miiniistra spraw zagranicznych. W czasach
sanacyjnych, kiedy zmiany ministrów są tak ozęste, że nazwano je „zmianami warty“, a to znaczy
czas bardzo krótki, przebyć 6 Łat i 5 miesięcy na
stanowisku, to sztuka nielada. P. Zaleski był wła
ściwie — po kilkudniowem urzędowaniu p. Kned
la — pierwszym ministrem spraw zagranicznych
°d przewrotu majowego i utrzymywał się, dopóki
— jak sam twierdzi — stan zdrowia nie zmusił go
do ustąpienia.
Nie jest tajemnicą^ że u nas minister spraw za
granicznych nie jest samodzielnym kierownikiem
swego resortu. Nie jest tajemnicą, że minister
spraw wojskowych nakreśla linję polityki zagra
nicznej, po której minister musi chodzić. Dzieje
się to nawet bez osłonek; czyta się przecież po
każdym powrocie z zagranicy, że p. Zaleski był na
audjeneji w Belwederze i złożył relację z zajść
czy na terenie Ligi narodów ozy na jednej z licz
nych komferencyj międzynarodowych. U nas dzie
je się inaczej niż np. we Włoszech gdzie dykta
tor albo wyręcza się nominalnym ministrem^ al
bo sam formalnie pełni ten urząd; u nas minister
spraw zagranicznych, mimo że konstytucyjnie je
mu wyłącznie przysługuje prawo decyzji, zawisły
jest od wytworzonych stosunków jak każdy inny
urzędnik.
Następcą p. Zaleskiego został p. Józef Beck. To
było do przewidzenia, gdyż p. Beck w grudniu
1930 został wiceministrem cum iure successstonis
jako przebywający od kilku lat w najbliższem oto
czeniu rzeczywistego kierownika polityki zagra
nicznej i znający jego intencje. Jeżeli chodzi o
rzeczywiste wpływy w pałacu przy ul. Wierzbo
wej, to były one niepodzielnie w rękach p. Becka
choćby z tej prostej przyczyny, że minister przez
większą część roku przebywał zagranicą, podczas
gdy wiceminister byl na miejscu.
Mimo tego prostego położenia opinja chce ko
niecznie doszukiwać się innych powodów tej zmia
my i — rzecz naturalna — wiąże ją z aktualnem
położeniem politycznam na terenie międzynaro
dowym. A więc odmienność zapatry wań na stosu
nek do Rum unji ma być przyczyną dymisji p.
Zaleskiego. Chodzi mianowicie o pakt nieagresji
między Polską a Rosją, zawarty baz Rumunjii, oo
rzekomo ma być niezgodne z duchem sojuszu pol
sko-rumuńskiego. Polska ten pakt zawarła, pod
czas gdy Itumunja ociąga się z powodu sprawy
besarabskiej^ ponieważ Rosja, godząc się na pakt,
nie godzi się równocześnie na uznanie definityw
nej przynależności Besarabji do Rumunji. Po
przedni rząd rumuński Vajdy Vojevody skłonny
był zawrzeć pakt i bez wciągnięcia sprawy besarabskiej i ta jego skłonność była jedną z głów
nych przyczyn jego upadku. Obecny rumuński
minister spraw zagranicznych p. Titulesou jest
przeciwnikiem takiego paktu, Polska jednak już
nie może się cofnąć, pakt jej z Rosją z ratyfika
cją parlamentarną czy baz pozostaje obowiązu
jmy.
Wolno naturalnie każdemu robić kombinacje,
jakie mu się podobają, gdyż żadna zwykle nie jest
trafną. W tym wypadku kombinacje idą bardzio
daleko, mianowicie w kierunku przepowiadania
gruntownej zmiany naszej polityki zagranicznej,
którą ma — naturalnie za wyższą wskazówką —
przeprowadzić p. Beck. Jakież to mają być zmia
ny? Chodzi nie mniej i nie więcej jak o przesu
nięcie punktu ciężkości naszej polityki zagranicz
nej z zachodu na południe i wschód, czyli poprostu mówiąc o ściślejsze zbliżenie się do Włoch
i Rosjii z większem odchylaniem się od Francji.
I znowu, powtarzając użyty przez nas termin, nie
jest tajemnicą, że w sferach o tej polityce decy
dujących nastąpiło znaczne ochłodzenie w stosun
kach z Francją, czego wyrazem było głośne w
leeie hr. odwołanie wojskowej misji francuskiej
z Polski. W dodatku przybywa i okoliczność na
tury osobistej, mianowicie znane stanowisko wtpły
wowej prasy francuskiej wobec p. Becka, gdy
lansowano pogłoskę o jego kandydaturze na am
basadora w Paryżu.
Polityka zagraniczna, nietylko zresztą w Polsce,
jest tą dziedziną, na którą opinja publiczna i jej
wyrazicie.l: parlament ma najmniejszy wpływ.
Mimo olbrzymiego przewrotu, jaki nastąpił w uttLysłach w następstwie wojny światowej, dyplo
macja jest jak była domeną, przywilejem szczu
płego grona ludzi rządzących, gdyż zewnętrzne
objawy, liczne konferencje nie mogą nikogo łu
dzić, że są one tylko parawanem, za którym ukry
to przed opinją, dzieją się najważniejsze rzeczy.
W Polsce sojusz z Francją jesit nietylko rzeczą ro
zumu, uznany za jedynie możliwą kombinację,

ale jest też rzeczą uczucia i nikt nie zrozumie ani
też nie zgodzi się, aby ten sojusz mtiał ulec ja
kimś odchyleniom i to w kierunku jak najmniej
sympatycznym: w kierunku faszyzmu i bolszewizmu. W tej rzeczy opinja byłaby jednomyślną
i dlatego, mimo że się na tę opinję niewiele zwa
ża, trudno przypuścić, aby odpowiedzialne kie
rownictwo polityki zagranicznej zdecydowało się
na taką zasadniczą zmianę.
Konkluzja z dymisja p. Zaleskiego i nominacji

p. Becka? Jest taka, że jest to czysto dekoracyjna
zmiana osób, która nie wpłynie na rzecz samą.
Czy ten czy inny minister będzie wykonywał pla
ny innego czynnika, to przecież jest obojętne. Jest
w Polsce jedna jedyna polityka zagraniczna, po
lityka ministra spraw wojskowych, a czy wyręczycielem będzie ten czy inny, to jest obojętne.
Dlatego niema potrzeby szukać jakichś głębszych
przyczyn dla wytłumaczenia dymisji p. Zaleskie
go i powołania ma jego miejsce p. Becka.

Z głosów prasy o p. Zaleskim i o p. Becku
„Polonia" podała wczoraj następujące nader
trafne charakterystyki:
„Jesteśmy krajem niespodzianek. Świat w y 
ciąga szyję w naszym kierunku i czyha, czy na
naszym odcinku nie zanosi się na jakąś sensa
cję. Niekoniecznie muszą to być przemówienia
i enuncjacje p. Józefa Piłsudskiego. Te, przesta
ły już interesować. Z czasem świat się przeko
nał, że język marszałka jest wprawdzie używa
ny w Belwederze, jednak w salonach socjety
polskiej, a nawet w naszych Labach chłopskich
kwiecisty i pachnący styl marszałkowski jest
nieznany. Mimo to, nie przestaniemy być krajem,
dostarczającym stale sensacyj. Niekoniecznie za
wsze brzeskich. I z innych dzielnic jest ich do
syć.
Długoletni spokojny, mający rybią krew w
żyłach, minister spraw zagranicznych, August
Zaleski, podał się do dymisji, albo, któż to może
wiedzieć, może go do niej podano. Jest to wielka
niespodzianka lak d.la Polski, jak dla zagranicy.
P. Zaleski był w dyplomacji międzynarodowej
dobrze zadomowiony, nikomu nie wchodził zby
tnio w drogę, ambairasu nikomu nie robił i dla-,
tego był miłym towarzyszem, z którym się do
brze rozmawiało. Jeśli kiedy zachodziły jakie
trudności, wiedziano, że nie on był ich sprawcą,
ale inny czynnik. Nie należeliśmy do specjalnych
przyjaciół p. Zaleskiego, ale jego wrogami rów
nież nie byliśmy. Za złe braliśmy mu jego nad
miar cierpliwości jego zdolność do wytrzymywa
nia w tale ciężkich warunkach na stanowisku.
Jakby się przylepił do powierzonego mu urzędu,
z którym rozstać się nie mógł. Miejmy nadzieję,
że trwał na niem dla dobra sprawy.
Nie wiadomo na razie, czy p. Zaleski podał się
sam do dymisji, czy go też zdymisjonowano. —
W pierwszym wypadku dobrzeby to o nim świad
czyto, w drugim nie poprawiłoby mu to reputa
cji. W każdym irazie p. Zaleski w granicach swe
go charakteru, swych zdolności i polskich warun
ków politycznych starał się czynić wszystko, by
odsuwać zło od Polski. Czynił to jak umiał, i jak
mu pozwalano.
Jeśli ustąpienie p. Zaleskiego jest niespodzian
ką dla opinji w kraju i zagranicą, to nominacja
jego następcy będzie bodaj jaszcze większą nie
spodzianką. Następcą p. Zaleskiego został p. Beck
pułkownik, który od roku był wiceministrem spr.
zagranicznych i właściwym jpanem na terenie te
go ministerstwa. Nie możemy sohie wyobrazić,
aby stosunki pomiędzy p. Zaleskim a p. Beckiem
były sendeczne. Bo to u p. Becka i talent i tem
perament jest inny, o wiele żywszy i żądndejszy
silniejszych wrażeń. Opowiadają o nim, że bar
dzo żywo interesował się Brześciem, i że nawet
w munduiize oficera-lotnika był pomiędzy elitą
oficerską, która przyjmowała w Brześciu przy
wiezionych tam więźniów. Nie wspominamy o
innych opowieściach, obiegających w kraju o
szczegółach zainteresowania się p. Becka spra
wą brzeską. P. Beck cieszy się o wiele większem
zaufaniem miarodajnego czynnika od p. Zale
skiego, człowiek tak doświadczony w obozie sa
nacyjnym, który przeszedł nieomal wszystkie
etaże. W metodach działania obozu jest w praw 
nym mistrzem. Niezapisaną kartą nie jest, ani
dla kraju ani dla zagranicy. Opinja zagraniczna
okazuje wiele zainteresowania nim, szczególnie
w Berlinie i w Paryżu. Opinja o nim jest tam
conajmmiej grubo podzielona. Ale w kraju u
nas także. Jedni będą tą nominacją głęboko za
niepokojeni, dopailrywać się będą w niej silnego
ges tai _ w pewnych kierunkach i ryzykownych
komibinacyj. Inni znowu, w rodzaju p. Mackie
wicza, niezawodnie będą zacierali ręce z zado
wolenia. Nie chcemy się bawić w żadne przepo
wiednie, wolimy czujnie odczekać przyszłych ma
newrów pułkownika Becka na terenie między
narodowym".
*
*
*
„Czas" z żalem żegna ustępującego ministra
spraw zagranicznych p. Zalesikiego, którego oce
nia, jako „wytrawnego i doskonale zorjentowanęgo dyplomatę". Obok żalu — w formie obrony

p. Zaleskiego — podkreśla, jako zasadę, że
„polityka zagraniczna nie znosi ani eksperymen
tów ani indywidualnych wyskoków", nigdy nie
może być terenem „awanturniczych czy fanta
stycznych pomysłów i kroków".
„łlin!knęliśimy dotychczas takich krańcowoścl — pociesza się „Ozas" — i niezawodnie nie
dopuścimy do nich na pnzyszłość".
„Zresztą — konkluduje — polityka polska ma
tor wytknięty, po którym iść musi, jeżeli nie
chce wkroczyć na manowce. Taktyka może być
rozmaita, mniej lub więcej efektowna, śmielsza,
lub spokojniejsza, ale linij zasadniczych nie mo
że opuścić najbardziej aktywny minister.
Nie należy wreszcie zapominać, że w naszej
polityce zagranicznej działają imponderabilia, z
któremi żadna inna polityka nie ma nic do czy
nienia".
To ostatnie zdanie brzmi — przyznajemy —
dość tajemniczo. „Imponderabiliami" w tu użytem, pnzenośnem znaczeniu przywykliśmy nazy
wać jakieś oddziaływania, niie dające się bliżej
określić, ściślej zważyć. Czy te „imponderabilia"
mają dotyczyć pewnych spraw, wymagających
bardzo trafnego wyczucia zmiennych nastrojów
zagranicą, czy też miał „Czas“ na myśli lokalne
czynnika gdzieindziej niedezorjentujące sternika
polityki zagranicznej.
O p. Becku „Czas“ wyraża się, że „pozostaje on
zbyt krótko w służbie dyplomatycznej,, aby moż
na już teraz sąd o nim wydawać...". Ma jednak
opinję zdolnego, więc — pociesza się „Czas", że
szybko nabędzie doświadczenia.
Asekuruje się przytem organ korrserWatywnosanacyjny — nadzieją, pisząc:
„ W każdym razie niech nam będzie wolno
wyrazić nadzieję, że nowy minister drogi swego
poprzednika nie opuści".

Naczelna rada adwokacka
W połowie przyszłego miesiąca oczekiwane jest
zwołanie naczelnej rady adwokackiej, której człon
kowie mają być zamianowani przez p. prezyden
ta Rzplitej. Jako kandydatów na członków rady
wymieniają w kołach sanacyjnych (gdyż oczywi
ście cała rada a przynajmniej jej przeważna
większość to będą sanatorowie) wicemarszałków
Senatu Boguckiego i Sejmu Cara, adw. posła Pasohalskiego i adiw. Ettingera. O kandydaturach
sen. Loewenherza i Wyrostka narazie jeszcze nic
nie słychać...

I

rucha sotfaltstyanego
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V II OGÓLNOPOLSKI ZJAZD Z W IĄ Z K U
M ŁO D ZIEŻY SOCJALISTYCZNEJ
W dniach 30. 31 października i 1 listopada obra
dował w Krakowie w salach Uniwersytetu Jagiel
lońskiego V II ogólnopolski zjazd Związku nieza
leżnej młodzieży socjalistycznej. W pierwszym
dniu przedpołudniem odbyto się posiedzenie inau
guracyjne, na którem zjazd powitany został przez
kuratora ZNMS na Uniwersytecie prof. K. Za
krzewskiego, oraz przedstawicieli Polskiej Partji
Socjalistycznej, Bundu, Rady Związków Zawodo
wych, TUR, organizacji młodzieży TUR, Gukunfłu, akad. ong. bundowskich i Czerwonego Harcer
stwa. Nadto nadeszły listy i telegramy od tow.
Bolesława Limanowskiego, tow. Ciołkosza, tow.
Fniedlaendera z Berlina i od szeregu instytucyj
z całej Polski. Po przyjęciu sprawozdań ustępu
jącego zarządu zjazd zajął się zagadnieniami pra
cy na terenie akademickim i robotniczym oraz
problemami ideologicanemi w związku z popraw
kami deklaracji ideowej. Zjazd zakończył się w
dniu 1 listopada wyborem zarządu Związku na
nowy okres.
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C h i ń s z c z
pada z roli „koryfeuszów" i wpada
w rolę zawodowych „jednofrontowców". Z początku mamy opis na
jazdu japońskiego na Chiny, poczem
idzie atak na konferencje rozbroje
niowe (w liczbie mnogiej!) w Gene
wie, jako na imprezę imperjalistyczną, w końcu zaś „list" wraca do
wojny chińsko - japońskiej i alarmu
je z powodu przygotowań Japonji do
wojny z Rosją sowiecką.
Chińszczyzna w dosłownem i poBardzo pięknie i słusznie. A le
tocznem
znaczeniu góruje w „liście".
czemu 17 inteligentów występuje
Autorzy jego twierdzą, że już w
osobno w sprawie, o której klasa
robotnicza wypowiedziała się już r. 1927 Japonja miała gotowy plan
niejednokrotnie i w tym samym sen rozpętania wojny światowej, a „za
sie? B o tym państwu wcale nie pominają", że już po tej dacie Rosja
chodzi o wojnę na Dalekim W scho sowiecka omal nie rozpętała wojny
dzie, ani o niebezpieczeństwo nowej z Chinami o kolej rosyjsko - chińską,
wojny światowej, lecz o całkiem co że obecnie po utworzeniu „niepodle
innego. Dla tych państwa wojna głego" państwa Madżu-Go, Rosja
jest tylko pretekstem do kłamliwej sowiecka prowadzi rokowania z
rządem japońskim, który za cenę
i oszczerczej napaści na socjalizm.
„List otwarty" nawiązuje do kon większego zakupu nafty rosyjskiej
chciałby wymóc na Rosji uznanie
gresu
antywojennego,
odbytego
nowego
państwa.
przed miesiącem w Amsterdamie.
17 osób obojga płci — adwokaci,
inżynierowie, lekarze i literaci —wystosowało
z Krakow a
„list otwarty" do społeczeństwa. Państwo
ci wskazują na niebezpieczeństwo
nowej wojny światowej w związku
z wojną japońsko - chińską, prote
stują przeciw niej i nawołują „do
walki o dobro ludzkości, do walki
przeciwko zachłannemu i awantur
niczemu imperjalizmowi".

Autorzy „listu" piszą, że kongres
zwołano z inicjatywy wybitnych pi
sarzy i uczonych z całego świata,
podczas, gdy w rzeczywistości zwo
łali go komuniści, a uczeni i pisa
rze mniej lub więcej świadomie kła
dli swe podpisy pod odezwy komu
nistyczne. O komunistach autorzy
„listu" przezornie milczą, jakgdyby
ich wcale nie było ani na kongresie
amsterdamskim, ani wogóle na świę
cie, akcję zaś przeciw wojnie przy
pisują
„koryfeuszom kultury ludz
kiej". Ci koryfeusze literatury i
nauki „uznali za obowiązek swego
sumienia,., bezzwłocznie zorganizo
wać jednolity front walki przeciw
wojnie". Tak informuje społeczeń
stwo polskie 17 „koryfeuszów kul
tury" na terenie Polski.
A le nasza 17-ka natychmiast w y 

Środek „listu" poświęcono socjali
stom, 1 tu mamy cel właściwy „li
stu". Autorzy twierdzą, że socjali
ści, ci „patentowani pacyfiści, ukry
wają tragizm położenia i przyćmie
wają świadomość szerokich mas, aby
odwrócić uwagę od stale rosnących
zbrojeń i wynalazków wojennych,
każą wierzyć w konferencje, które
mają na celu ułatwienie targów
zbrojeniowych między poszczególnemi państwami imperjalistycznemi"
(czemu więc w tych targach bierze
udział Litwinow?A
Każdy, kto jako tako śledzi pracę
pokojową socjalizmu, wie, że wszyst
ko, co autorzy „listu" piszą o socja
listach jest kłamstwem i oszczer
stwem.
Albo co powiedzieć o takiem zdaniu: „bojkotują (socjaliści)
kongres anty - wojenny, gdyż nie

Głodne
dziecko
W szKole p o w szech n ej
W
każdej dzielnicy W arszaw y
obok małych, nędznych domów mie
szkalnych stoją kolosy-fabryki, w y 
zierając do góry kominami z czer
wonej cegły. Dzielnica fabryk i —
nędzy.
Dziś już nie dymią kominy. W y 
gasły piece fabryczne, zamarł ruch
na ulicach. Przed bramami domów
w ciągu dnia— w godzinach pracy—
stoją grupki mężczyzn.
To bezrobotni.
Każdego ranka, zamiast robotni
ków, śpieszących do fabryk, suną
gromadki dzieci. Idą do szkół. Oj
ciec, matka czy brat nie pracują już.
Pracują dzieci w szkole, przez pięć
czy sześć godzin.
Dwoje małych dzieci, chłopiec i
dziewczynka, idą ulicą.
Zaczynam
gawędkę z nimi.
— Tatuś nie pracuje już od ze
szłej zimy. U nas w domu bieda.
Szafę sprzedaliśmy dwa tygodnie
temu — powiada dziewczynka.
— A czy tatuś dostaje zasiłki?
— O, już dawno nie dostaje. W te 
dy to było dobrze. Codzień mieliś
my obiad...
—• A teraz? — pytam.
— Teraz dostajemy dwie porcje
zupy z kuchni dla bezrobotnych,
Ale to nie starcza dla wszystkich.
— Ile jest osób w domu?
— Pięcioro,
bo
mamy jeszcze
młodszego brata. On nie chodzi do
szkoły, jest za mały.

— A jedliście dziś śniadanie?
Dziewczynka zarumieniła się. Ci
chym głosem, jakby wstydząc się
tego, odpowiedziała:
— Nie. N a dzisiaj nic nie zosta
ło...
**
*
W takich warunkach „uczy się"
dziś tysiące dzieci w Polsce. Udaję
ślę do szkoły położonej na samym
krańcu miasta, by zobaczyć, jak w y
gląda nauka głodnych dzieci.
— Żle jest u nas— mówi kierow
nik szkoły. N a 1029 uczniów— ma
my 230 dzieci bezrobotnych. To już
jest ostateczna nędza. Rodzice tych
230-tu nie pracują i nie mają żad
nych zasiłków. Nikt w domu rów 
nież nie pracuje. Jak ci ludnie ży
ją — trudno pojąć!
Tyle
osób z pośród rodziców
zgłosiło się do nas, jako bezrobotni.
Sprawdziliśmy każdy wypadek i
rzeczywiście są to nędzarze. A ilu
nie zgłosiło się, bo pracują jeden
czy dwa dni w tygodniu...
— W ięc jak pan może
prow a
dzić naukę wśród głodnych dzieci?
— W ubiegłym roku dożywialiś
my je. W krótce znów zaczniemy
taką samą akcję, Ostatnio żywiliś
my 211 dzieci, teraz będzie znacz
nie więcej.
— A środki?
— Robotnik jest ofiarny i jeśli
tylko ma, to chętnie daje na szkołę,

y z n. a
zapewni on im z góry większości,
chociaż wobec możnych panów z
Ligi Narodów nigdy nie żądali więk
szości i „paktowali" stale w mniej
szości". Zarzut ten spotykaliśmy
już w pismach pokrewnego typu.
Autorzy „listu” nie odróżniają kon
gresu, zwoływanego przez robotni
ków, od instytucji, stworzonej i opanowanej przez państwa kapita
listyczne.

Oświadczenie
Atmosfera moralna, która w ytw o
rzyła się w Polsce od kilku lat osta
tnich, sprawiła, że liczni towarzysze
moi z PPS. odznaczeni krzyżem N ie
podległości uważają za niemożliwe
przyjęcie wymienionego odznacze
nia.
Ponieważ zostałem wymienionym
w ostatnio ogłoszonym spisie odzna
czeń, niniejszem oświadczam, że
przyłączam się do powyższego sta
nowiska moich towarzyszy partyj
nych.
Tomasz Arciszewski

„Koryfeusze kultury" w
Polsce
witają akcję kongresu amsterdam
skiego, mimo, że żadnej akcji nie
będzie, gdyż kongres ten spalił na
Doręczono nam następujący doku
panewce.
ment:

A gdzie poczucie śmieszności!

„Koryfeusze kultury" w
Polsce
nazywają siebie „żołnierzami postę
pu społecznego", którzy „podtrzy
mują inicjatywę koryfeuszów kultury
ludzkiej" innych krajów. 17 żołnie
rzy postępu spo'ecznego — to istot
nie imponująca armja.
Dlaczego poświęcamy tyle miej
sca takiej bagatelce, jak „list otwar
ty” 17 osób? Dlafego, że mamy tu
klasyczny
przykład upadku inteli
gencji współczesnej, zwłaszcza pol
skiej. Jeżeli ten ,list" jest wyrazem
złej woli jego autorów — to jesteś
my świadkami zatrważającego upad
ku moralnego. Jeżeli jest owocem
ignorancji i nieświadomości, to ma
my do czynienia z upadkiem inte
lektualnym. Być może, że „list otwarty" podsunięto tylko do podpi
su 17 podpisanym pod nim osobom.
Ale w takim razie — jakie świadec
two wystawiają sobie ci państwo?
Jak można podpisywać „list", które
go cała treść mija się z celem, to
jest stworzeniem jednego frontu wal
ki o pokój?!

0 , chińszczyzno polska!
(j. m. b.).

na chleb dla biedniejszych od sie
bie. Z dobrowolnych składek, na
prawdę dobrowolnych,
zebraliśmy
stosunkowo dużą sumę, bo 2712 zło
tych. Pewien dochód dały nam im
prezy, trochę Rada Szkolna i tak
uzbieraliśmy w ciągu roku 14.292
zł. Wszystko to jednak jest za ma
ło na nasze potrzeby.
Często, aż za często zdarza się,
że dziecko nie ma ubrania, palta
czy butów i nie może przyjść do
szkoły. Trzeba mu je dać. To nas
kosztowało prawie 3 tysiące zło
tych. A dawaliśmy tylko w tych
wypadkach, gdy już rodzice znikąd
nie mogli wydostać. Dzieciaki czę
sto nie mają nawet bielizny.
To jest przecież ta W ola, która
od długiego już czasu nie pracuje...
Zupa i chleb, dawane przez nas
dzieciom, były częstokroć jedynym
posiłkiem, jaki dziecko otrzymywa
ło. W domu nędza, sprzęty zostały
dawno wyprzedane, więc skąd ro
dzice mieli brać? A jeśli braknie
kawałka chleba, to przecież niema
mowy o ubraniu, książkach czy ze
szytach. To wszystko musi dać opieka rodzicielska.
Ostatnio wydarzył się u nas w y 
padek bardzo charakterystyczny dla
tutejszych stosunków. Dwoje dzie
ci, sieroty, były na utrzymaniu ciot
ki, biednej kobiety, sprzedającej cu
kierki i pierniki na ulicy. Ciotka
zachorowała, wzięto ją do szpitala,
a dzieci zostały same, głodne, w
nieopalonem
mieszkaniu.
D ow ie
dzieliśmy się o tem przypadkowo.
Trzeba było pomóc...
Ileż to razy dziecko nie odrobi
lekcji, bo w jednym pokoiku, który

Kw atera Z ie m i S tołecznej
L e g ii

Mocarstw ow ej

Warszawa, al. Obożna 1-3
tel.

609.12.

Warszawa, dn. 20.X ly jz r.
W. P.
1. W związku z rozpoczęciem *ię
roku szkolnego P. W. L. M. zarządzam ,,
odprawę Korpusu Dowódców L. M. na
dzień 21.X J932 r. o godz. 19.30. Celem
odprawy będzie podział funkcji w K or
pusie Dowódców.
2. W niedzielę dn. 23 października
br. o godz. 9-ej rano odbędzie się odprawa Korpusu Dowódców na której
będzie D-ca IV powiatu p. por. Potoc
ki. W dniu tym proszę pp. Dowódców
o przybycie w mundurach wojskowych
względnie organizacyjnych.
Dowódca Z ie m i S tołeczn ej L. M.

(— ) Plenkiewicz F.

podnamiestnik.
A zatem jest „kwatera" i „korpus
dowódców", jest „odpraw a" i „pod
namiestnik", brak tylko... poczucie
śmieszności i brak kogoś poważne
go, któryby tych pauprów do szko
ły zapędził i któryby im wytłum a
czył, że chociaż to groźne, buńczu
czne i kosztowne, ale przecłewszystkiem śmieszne.

trudno nazwać mieszkaniem, prze
bywa 8 czy 10 osób. Niema stołu,
więc musi pisać na parapecie okna.
niema światła.
Potrzeb jest dużo. Nie wiadomo
wprost komu pomagać. Już w tym
roku szkolnym kupiliśmy 83 ubran
ka dla dzieci i 2 pary obuwia. W zi
mie trzeba więcej kupić.
Najważniejszą jednak rzeczą jest
głód, straszny, odbierający dzieciom
siły do nauki i wyniszczający w ą 
tłe organizmy.
Nasz lekarz szkolny jest pełen
przerażenia. W ciąż alarmuje, zw ra
cając uwagę na zastraszające po
garszanie się stanu zdrowia dzieci.
M y wiemy, jak należałoby temu za
radzić, ale, niestety, jesteśmy bez
silni.
— Czy obecnie prowadzi się do
żywianie dzieci?
— Jeszcze nie. Czekamy na de
cyzję Rady Szkolnej i — na pienią
dze.
Wysłaliśmy dane, dotyczące
liczby dzieci potrzebujących pomo
cy w postaci odżywiania. Decyzja
dotąd nie nadeszła.
— A tymczasem dzieci głodują?
Kierownik szkoły rozłożył ręce.
— Jeśli pieniędzy nie dostanie
my, to trzeba będzie samemu posta
rać się o środki na ten cel. Wów*
czas jednak nie będzie można dac
nic więcej, jak tylko kawałek chic
ha i szklankę mleka.
*
Wychodząc ze szkoły, widziałeś
przez okno małe główki dziecięce
pochylone nad książką. Ile z p °
śród nich było głodnych?
w. cz«

N

it.

8

252, Piątek 4 listopada 1932

97 urodziny
Prasa angielska I francuska
tow. Limanowskiego
o dymisji p. Zaleskiego
W diniu 30 października z powodu ukończenia
przez tow. B. Limanowskiego^ nestora socjalizmu
polskiego, 97 lat życia, udała się do jego miesz
kania delegacja PPS, aby mu złożyć życzenia.
Tow. Limanowski, który cieszy się, mimo pode
szłego wieku, dobrem zdrowiem; prosił, aby wszy
stkim towarzyszom w jego imieniu życzyć lep
szych czasów, a przynajmniej takich, kiedy cier
pienia nie będą główną treścią życia człowieka. Ze
szczególną mdłością mówił tow. Limanowski o
tych, którzy cierpią za swe przekonania i znajdu
ją się w więzieniu, podczas gdy inni bezoeremonjalnje panoszą się i używają życia.

Przegląd prasy
„ZA R A ŻO N Y " BLOK I GROMY
F R A ZE SO W IC ZÓ W
Peowiacko-sanacyjna „Nowa Ziemia Lubel
ska" „tragicznie" opisuje znaną historję bloku sa
nacyjnego, ulepionego w znacznym stopniu z róż
nych odpadków. Pisze ona:
Kierunek niepodległościowy polskiej myśli
politycznej, doszedłszy do władzy w maju
26 r., zdawało się, że może rozwinąć skrzy
dła j urzeczywistniać te plany, które snuł
jeszcze w latach X pawilonu i Pawiaka.
Niestety następuje rzecz najstraszniejsza —
zwycięzcy zostali zarażeni przez zwyciężo
nych...
Jak? Dlaczego? — wyjaśnia to dailej:
„Stało się to dzięki gromadnemu przejściu
ludzi z endecji do obozu prorządowego."
Ale nietylko dezerterzy z endecji „zarazili"
blok.

,
Nietylko jednak endecy znajdują
schronienie w BB, Ostatnio w Lublinie po
stawieni zostaliśmy wobec faktu, że dziennik,
zbliżony do miejscowych czynników RRWR,
zaczął głosić orjentaoję na wschód — tym
razem, tą lewą orjentację wschodnią, wska
zując że nowa era nadchodzi z czerwoną
gwiazdą pięcioramienną.
Zjawisko to, z jednej strony b. smutne, z
drugiej jest charakterystyczne — Blok ze
swojemi organami stal się odskocznią dla
wszystkich elementów, nawet łych, których
ideologja jest sprzeczna z państwowością pol
ską, jako zasadą.
W łych warunkach Błok jest konglomera
tem politycznym — jest tam wszystko —
prócz tego, co my niepodległościowcy okre
ślamy jako polską myśl niepodległościową.
Strasznie naiwnie albo... chytrze, racziej w y 
glądają te lamenty. Gzy to jakiś dopust boży spra
wił, że na zdrowe pąki majowe padła „zaraza"?
Wskazywaliśmy niejednokrotnie, jak wygodni
dla sanacji są ludzie, którzy, wytrąceni z dawnej
swojej kolei,, ofiarowali jej swoje usługi. Jednost
ki wolne od skrupułów nie wnoszą — wiadomo —
soków ożywczych do żadnej „ideologji", lecz mo
gą zato tworzyć posłuszną ciżbę, dopomagającą
swoim chlebodawcom do utrzymania się na zdo
bytych pozycjach.
A sprawa druga: organ peowiacko- legjonowy
dostrzega w bloku wszystko prócz tego, co okre
śla mianem „polskiej myśli niepodległościowej",
spostrzega nawet odchylenia wręcz sprzeczne z
państwowością polską."
Zdawałoby się, że w tych warunkach ten blok
„zarażony" powinienby pod wpływem czujniej
szych jednostek zająć się.samoleczeniem, tymcza
sem z jego łona właśnie teraz wychodzą żądania
przeistoczenia jego siłami wychowania publicz
nego. I tu dochodzimy do nieszczelności lamentów
peowiiackiego organu.
W zakresie ogólników pomstuje on przeciw BR
Zapamiętale, ale chcąc korzystać z przynależności
do prorządowego obozu, wystrzega się krytyko
wania jakiejkolwiek określonej akcji. Pomstowa
nie tych panów ma tylko dowodzić, że są oni o
^ałe niebo lepsi od przeciętnego bebectwa, że są
kafrycjuszami w tem gronie i — że nie chcą brać
tylnej odpowiedzialności za to, oo się dzieje.
W gruncie rzeczy ich „wallka" przypomina p a- .
?dję cyrkówąi, gdzie jako broń służą wydęte pę- I
nerze, pękające z hukiem — ale „nieszkodliJEZUICI W Y C H O D Z Ą Z MODY?
■
P rasa klerykaina opowiada za „Drogą", źe po[( lerzehow«y dotąd katolicyzm w Polsce jest na
f°dze do pogłębiania się wzorem katolicyzmu

Londyn, 3 listopada. Korespondent paryski
„Morning Post" sądzi, że główną przyczyną ustą
pienia ministra Zaleskiego jest nieporozumienie
na tle ratyfikacji polsko-sowieckiego paktu o nie
agresji. Minister Zaleski miał bowiem domagać
się, aby pakt polsko-sowiecki został ratyfikowa
ny dopiero po zakończeniu rokowań rumuńsko sowieckich, nząd polski natomiast postanowił ra
tyfikować pakt polsko-sowiecki bez oglądania się
na wynik pertraktacyj rumuńsko-sowieckich.
Paryż, 3 listopada. Zmiana na stanowisku pol
skiego ministra spraw zagranicznych przyjęta
została przez prasę francuską z pewną rezerwą,
odnoszącą się specjalnie do nominacji pułkowni
ka Becka. Naogół stwierdza jednak prasa,, że
zmiana ta nie wpłynie na zmianę dotychczaso
wego kursu w polityce zagranicznej. Zapatry

wanie to wyraża dziennik zbliżony do Herriota,
„Ere Nouvelle“, który stwierdza, że tak minister
Zaleski jak pułk. Beck są osobami zaufanemi
marszałka Piłsudskiego, a zatem kierunek poli
tyczny pozostanie tensam. „Echo de Paris” w y 
raża co do osoby płk. Becka pewne zastrzeżenia
stojące w związku z odwołaniem z Polski fran
cuskiej misji wojskowej. Dalej zauważa dzien
nik, że w chwili, gdy minister Zaleski ustępuje
z areny polityazneji, ożywiła się polemika między
Warszawą a Bukaresztem. Sądzi dalej, że ten
zbieg nie jest może przypadkowy, a wreszcie w y
raża obawy, aby zmiana nie przyczyniła się do
dalszego naprężenia stosunków polsko-francu
skich. Socjalistyczny „Populake" sądzi, że nomi
nacja pułk. Becika dowodzi, iż polska polityka
zagraniczna wchodzi w okres aktywności, mogą
cej doprowadzić do powikłań na wschodzie.

Pierwsze posiedzenie Sejmu

L U D O W C Y Z OPASKAMI ŻAŁOBNEM I
O godz. 10‘20 marszałek Świtalski otworzył po
siedzenie przy licznym komplecie posłów. N!a ga
lerj i publiczności niewiele. Na ławach rządowych
zasiedli tylko ministrowie Prystor, Pieracki i Z a 
wadzki
Członkowie stronnictwa ludowego weszli gremjałnie. Wszyscy mieli na lewem ramieniu ża
łobne opaski z białemu napisami: Łapanów, Zaleszyce, Jadów, Lubla.
Po załatwieniu wstępnych formalności marsza
łek wygłosił wspomnienie pośmiertne śp. posłowi
Warlalskiemu. Mandatów zrzekli się: b. minister
skarbu p. Jan Piłsudski i Stanisław Grodzicki
(obaj z BB). Ślubowanie poselskie złożyła posłan
ka Janina Ignasiak (kom.).
Przystąpiono do I czytania preliminarza bud
żetowego.

rząd 'widzi iw1 pracy nad powiększeniem docho
dów, w tepszem wyzyskaniu istniejących źródeł,
w wysiłkach celem podniesienia realnego docho
du społecznego i obrotów gospodarczych.
Go do ogólnego położenia finansowego minister
zaznacza, że Sytuacja Polski jest odmienna niż
innych krajów. Mniej jak inni korzystaliśmy z
kredytów zewnętrznych, nie pokładaliśmy całej
nadziei w obcej (pomocy. Rząd poszedł w kierun
ku odcięcia się od kryzysu światowego i obniże
nia poziomu życia do realnych możliwości Na
rezultatach tej działalności rząd opiera nadzieję
■na stabilizację stosunków. Rząd przeciwstawia się
kategorycznie wszelkim pomysłom zmiany pod
staw naszego obiegu pieniężnego. Inflacja lub de
waluacja musiałyby okupić pozorne przemijające
korzyści znacznie większemu stratami. Wejście na
tę drogę w formie jawnej czy ukrytej rząd uważa
m niedopuszczalne.
Prace rządu idą w kierunku obniżenia kosztów
administracji przedsiębiorstw, samorządów i ubezpieczalni Rząd dąży do obniżenia stopy pro
centowej. Co do deficytu minister oświadcza, że o
ile będzie niewysoki, da się pokryć z rezerw skar
bowych, które wynoszą 236 miłjonów. W razie
gdyby sytuacja nie doznała polepszenia, a deficyt
przekraczał wysokość rozporządza Inych rezenw,
musielibyśmy się uciec do dalszych, może bardzo
uciążliwych, ale koniecznych oszczędności —
Oszczędności te wymagałyby pewnych ustawo
wych zmian, zwłaszcza w dziedzinie organizacji
naszego aparatu administracyjnego.
(Ten ustęp uważamy jest za zapowiedz rłalszych ciężarów ma barki urzędnicze).

EXPOSE M INISTRA SKARBU

POSEŁ RYBARSKI

Przemówienie p. Zawadzkiego utrzymane było
w tonie optymistycznym. Ogólne wrażenie expose
jest takie, że nie należy spodziewać się przykrę
cenia śruby podatkowej, natomiast nad światem
urzędniczym zawisła groźba ponownej redukcji
płac.
Po zanalizowaniu cyfr budżetowych minister
oświadcza, że dochody nie zostały zapreliminowane zbyt wysoko i zapowiada, że ustawa o ul
gach w spłacie zaległości podatkowych została
zrozumiana jednostronnie jako możność niepła
cenia. Administracja otrzyma odpowiednie pole
cenie, jak tę ustawę wykonywać. Reorganizacja
monopoli dobiega końca, przyniesie ona 100 rniljonów zł. oszczędności. Rząd narazie nie propo
nuje nowych podatków, przeciwnie — chciałby
zlikwidować podatek majątkowy i zastąpić go
drobnym podatkiem od majątku, któryby przy
niósł 27 miłjonów. Główny cel swego wysiłku

prezes klubu stronnictwa narodowego poddaje a nalizie budżet i stwierdza, że rzeazywdsitość stoi
w sprzeczności z optymizmem preliminarza. —
Mówca wskazuje, że statystyka bezrobocia jest
wadliwa, bezrobocie jest znacznie większe niż
wykazują cyfry oficjalne. Rządy pomajowe obiecaly dać chleb, a chleba nie dały. W docho
dach administracyjnych wykazano między in
nemi 70 miłjonów pożyczki w Banku Polskim.
Poczta za sześć miesięcy dała do dochodów pań
stwowych 15 miljomów, ale sama miała docho
du 943.000 złotych. Jest to taki sam „cud", jaik
rozmnożenie bilonu z tej samej ilości srebra. —
Mówca oblicza, że deficyt wyniesie nie 8 czy 9
procent, ale 21 procent bez wliczenia nie zapła
conych rachunków dostawcom.
Mówca przypomina, że z kolei preliminuje
się 50 miljoinów dochodu, tj.. że wpływy będą
niższe tylko o 12 procent, tymczasem zmniejsze
nie obrotów w ostatnich trzech miesiącach do
chodzi do 28 procent

niemieckiego i francuskiego. „Droga" przypisuje
tu szczególny wpływ jednemu z biskupów, nie
chętnemu wszelkiej pompie przyjęć i wspaniałym
automobilom.
Przy tej okazji autor piszie:
„Znam wielu wychowanków tego bisku
pa: przedstawiają prawie bez wyjątku typ
„dynamiczny", mało jeszcze w Polsce zna
ny", są ludźmi przejętym* religją... Przesu
nięcie odbywa się w kierunku od Jezuitów
ku starym zakonom, przeżywającym obecnie
bardzo interesujące odrodzenie."
Pośrednio wygląda to, jak wotum nieufności
dila jezuitów i nawiązywanie do okresu przedjezuickiego.

R EW ELAC JE O PKO
Rewelacyjne były przytoczone przez mówcę da
ne o Pocztowej Kasie Oszczędności. Minister mó
w ił dużo o płynności PKO. Tymczasem na 31-go
grudnia 1931 kasa i sumy do dyspozycji w Ban
ku Polskim wynosiły 90 miłjonów, zaś na 30-go
września 1932 tylko 44 miljony. Gotówka i su
my do dyspozycji w Banku Polskim stanowią
8‘3 procent sumy wkładów oszczędnościowych i
czekowych na 30 września 1932.
W zakończeniu mówca poddaje ostrej krytyce
cały system polityczny i gospodarczy rządu, któ
ry odpowiada konsekwentnie systemowi sowie
tów. Represje nie są zdolne do złamania społe
czeństwa.

(Telefonem od naszego korespondenta)
Warszawa, 3 listopada).
CHOĆ BIEDA, TO HOC
Prżed posiedzeniem Sejmu odbyło się posie
dzenie kilku klubów. M. in. obradował klub BB,
na którym p. Sławek zapowiedział odroczenie se
sji na 30 dni. Po wznowieniu obrad w grudniu
rząd przedłoży cały szereg ustaw. P. Stawek ape
lował do posłów, aby nie okazywali publicznie
przygnębienia sytuacją gospodarczą i weszli na
salę sejmową z uśmiechem na ustach. Na zakoń
czenie p. Sławek odczytał sprawozdanie komisji
klubowej w sprawie Slanzyński-Ołpiński, które
podnosi „zasługi" p. Starzyńskiego w kierunku
obniżenia cen kartelowych.
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POSEŁ RÓG
prezes Muibu str. ludowego stwierdza, że w a r
stwy ludowe nie posiadają żadinych złudzeń co
do tego Sejmu, który jest tylko powolnem na
rzędziem w rękach rządu. Trwać to będzie aż do
zmiany togo Sejmu przez przeprowadzenie no
wych uczciwych wyborów. Budżet jest niereal
ny, nędza gospodarcza staje się coraz większa.
Cierpią miljony, ale solki używają życia coraz
intensywniej. Fundusze dyspozycyjne nie zmniej
sza ją się. Na kryzys nie mogą narzekać możni
dziś interwemcjomaliści, przyczem przypomina,
że ks. Pszczyński znalazł takiego imteirwencjonalistę (senator Wyrostek) w BB. Ceny kartelowe
nie spadają. Chłopi prowadzą akcję nie przeciw
miastom, lecz przeciw kartelom. Ta akcja ostro
zwalczana jest przez rząd, który zmobilizował
całą policję, rozpoczęły się aresztowania i strze
lanie do tłumów. W województwie krakowskiem
aresztowano nie za namawianie do strajku, lecz
za podejrzenie, że będą namawiali. Nie chłopi
wygładzają miasta, ale rząd.
Mówca zaznacza dalej, że policja zajęta akcją
polityczną, oddania na usługi jednej pairtjii, nie ma
czasu dbać o bezpieczeństwo obywateli, skutkiem
czego w ostatnich czasach nie zostało ukaranych
5.000 morderców, 3.000 bandytów i niie wykryto
400.000 kradzieży. Poseł ilustruje swoje wywody
faktami i m. in. pokazuje fotografję pobitego
przez policję chłopa.
Policja asystuje przy egzekucjach podatkowych,
NA W IE Ś ROBI SIĘ W Y P R A W Y PODOBNE DO
N A JA ZD Ó W TATARSKICH.
Toteż gdy policja z egzekutorami zjeżdża do
iwsi, ludzie rozbiegają się z okrzykiem: „Chować
się, bo sanacja jedząc!" Mówca omawia ,następnie
niesłychane praktyki komfiskacyjne, stosowane
wobec prasy opozycyjnej i zaznacza, że rządy obeone jedno tylko dały „dobrodziejstwo": zrobiły
tańszą wódkę, lecz podrożyły równocześnie oświatę! Chłopi nie mają dostępu do wyższych uczelni, nauczycielstwo demoralizuje się, z nauczy
cieli robi się tajnych agentów.
W
preliminarzu budżetowym nie widać oszczędności u góry, fundusze dyspozycyjne mini
strów spraw wojskowych, spraw zagranicznych
i wewnętrznych nie uległy redukcji. Mówca za
znacza, że koniecznie należałoby obniżyć taksę
na kupowanie członków stronnictw opozycyj
nych. P. Bojko podobno otrzymał 5.000 zł. i w y 
dał je na objady i poczęstunki dla dzialaczów
sanacyjnych wśród chłopów. Ale przecież obecnie
objady potaniały!
Mówca następnie stwierdza ogólny upadek in
stytucyj naukowych. Wykazuje, że na stadjony
reprezentacyjne wydano 5 miijomów zł., gdy tym
czasem Ribljoteka Jagiellońska upada!
Dekrety niczego nie załatwiły, a niektóre, jak
kodeks karny i zniesienie mieusuwalniości sędziów
przyniosły znaczne pogorszenie. Preliminarz bu
dżetowy jest jednym wielkim funduszem dyspo
zycyjnym i za takim budżetem glosować nie bę
dziemy.
T O W . POSEŁ N IE D Z IA Ł K O W SK I
imieniem klubu PPS w obszernem przemówieniu
(które podamy osobno) poddał analizie kryzys
gospodarczy i ustrojowy, omówił działalność i
wyniki rządów sanacji i stwierdza, że spadek po
rządach sanacji będzie straszliwy i trudny, i że
po_ upadku sanacji, który może przyjść niespo
dzianie, przed polskim ruchem socjalistycznym
staną zadania niesłychanie odpowiedzialne. Ru
chu socjalistycznego pomimo wysiłków rządu nie
zduszono, a także nie udało się sanacji zlikwido
wać ruchu ludowego. Mówca omawia współpracę
i wspólną platformę obydwóch tych kierunków
politycznych i w zakończeniu poświęca uwagę
procesowi brzeskiemu, oświadczając: Nie chcę
krytykować motywów wyroku w procesie brze
skim, gdyż są one jaskrawo tłumaczone z języka
rosyjskiego. Jeżeli wyrok ten stoi na tem stano
wisku, że walka o zniesienie systemu stanowi
spisek, to muszę panów zapewnić, że „spiski" ta
kie będą dalej trwiały. (Oklaski na lewicy).
DEKLARACJA UKRAIŃSKA
O godz. 2 min. 10 obrady przerwano do godz. 4
popołudniu. Po przerwie zabrał głos pos. Lewicki
(klub ukraiński). Składa on deklarację polityczną
w sprawie antonomji i domaga się, aby autono
mja ta była rozszerzona na wszystkie ziemie w
granicach państwa polskiego. Mówca oświadcza,
że złożoną przez Ukraińców petycję do Ligi Na
rodów część prasy nazwała „intrygą niemiecką".
Petycje tafcie będą tak długo wnoszone, dopóki
postulaty ukraińskie niie zostaną spełnione. __
Przyjmiemy pomoc od każdego, kto nam ulżyć
może w naszej walce, ale nie damy się zaprządz
do cudzego rydwanu. Nie będziemy agentem cu
dzych interesów. Następnie mówca omawia pa

Nr. 252, Piątek 4 listopada 1932
cyfikację na W ołyniu i Polesiu, zajścia w Lisiku
i stwierdza, że UNDO stoi na stanowisku walki
legalnej i potępia wszelkie akty indywidualnego
terom. Wkońcu pos. Lewicki zajął się praktykami
starościńsfciemi wobec ruchu ukraińskiego i oświadoza, że klub ukraiński głosować będzie prze
ciw budżetowi.
POSEŁ BITTN ER (ChD)
zaznacza, że bez pomysłowości, bez rozumnej
twórczości rząd błąka się po morzu niebezpie
czeństw pod hasłem: trwać, aby przetrwać. Taka
podróż może skończyć się katastrofą państwową.
Drogę wyjścia widzi mówca w powołaniu rządu
zaufania narodowego. Wiemy, że marszałek Pił
sudski ma dziś w ręku siłę. Jeżeli nie zostaną
stworzone plany reformy, to o jutrze mogą za
decydować większe siły niż miairaaałka Piłsud
skiego: nas wszystkich.
Następnie przemawiali posłowie Chądzyński
(N P R ) i dr. Thon (klub żyd.).
Następnie przemawiali posłowie: Ladyka (kl.
ukr.), Rożek (komunista), Janikowski (kl. niem.)
Michałkieiwikz (B B ) i rabin sanacyjny Lewin.
Posiedzenie trwa.
W N IO SK I PPS
Na dżiśiejlszem posiedzeniu Sejmu ZPPS zgło
sił następujące wnioski:
1) w sprawie uchylenia rozporządzenia prezy
denta Rzeczypospolitej o sądach doraźnych;
2) w sprawie konfiskat prasowych i innych
rodzajów cenzury;
3) w sprawie naruszenia przez władze wolno
ści zgromadzeń;
4) w sprawie pomocy dla bezrobotnych.
5) o uchylenie dekretu prezydenta z 27 paź
dziernika br. o Najwyższym Trybunale Admini
stracyjnym.
W N IO S E K UKRAIŃSKI
Klub ukraiński zgłosił wniosek w sprawie w y 
padków na Polesiu i Wołyniu, jakie miały miej
sce na wiosnę, w lecie i w jesieni 1932 r.
Z W O Ł A N IE KOMISJI BU D ŻETO W EJ
Posiedzenie komisji budżetowej Sejmu zwołane
zostało na jutro o godzinie 4 popołudniu.
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A R E S Z T O W A N IE U R ZĘ D N IK A M INISTER
S T W A OPIEKI SPOŁECZNEJ. Na zarządzenie
prokuratora został aresztowany urzędnik mini
sterstwa opieki społecznej Kulka. Aresztowanie
pozostaje w związku z ujawnieniem nadużyć na
tle rozrachunków Kas chorych ze skarbem pań
stwa. Skarb pokrywa częściowo wydatki na lecz
nictwo położnicze, z tego tytułu Kasy chorych
składały rachunki ministerstwu. Kulka, któremu
było powierzone załatwienie tych spraw doma
gał się od Kas chorych weksli, przyczem żądanie
to umotywował tem, że trudna sytuacja finanso
wa skarbu państwa nie pozwala na pokrycie ich
żądań. Otrzymane weksle dyskontował na własny
rachunek. Podobno w sprawę tę wmieszane są
jeszcze inne osoby.
N A P A D BANDYCKI N A POGZTYLJONA. —
W lesie kolo osady Małogoszcz dwóch zamasko
wanych bandytów napadło na poczty lj ona Anto
niego Dąbka, którego poranili kilkoma strzałami
rewolwerowemu i zrabowali worek z pieniędzmi.
Bandyci zbiegli. Ciężko rannego pocztyljona prze
wieziono do szpitala w Kielcach.

TELEGRAMY
ZAK O Ń C ZEN IE STRAJKU DRUKARZY
GDAŃSKICH
Gdańsk, 3 listopada. Strajk drukarzy i zecerów
gdańskich został dziś zakończony.
BE R LIN B E Z ŚRODKÓW KOM UNIKACYJNYCH
Berlin, 3 listopada. W Berlinie wybuchł dziś
rano strajk personału berlińskiego towarzystwa
komunikacyjnego, wskutek czego ustała wszelka
komunikacja tramwajowa, autobusowa i na kolei
podziemnej. Strajk wybuchł na znak protestu
przeciw zamierzonej obniżce płac i został prokla
mowany przez komunistów i narodowych socja
listów. Solidarność strajkujących jest tak wielka,
że żaden wóz nie wyjechał na miasto. W kilku
miejscach, gdy łamistrajki usiłowali uruchomić
poszczególne wozy, doszło do poważnych starć,
wskutek czego wozy, które wyjechały z remiz,
musiały natychmiast zaiwrócić. Kilka wozów tram
wajowych zostało zniszczonych. Próbowano rów
nież uruchomić część środków komunikacyjnych

pod osłoną policji, oo się jednak nie powiodło,
ponieważ wskutek silnej blokady wszystkich stacyj przez strajkujących siły policyjne okazał}'
się za słabe. Komunikacja w mieście utrzymy
wana jest jedynie przez dorożki samochodowe,
co jest niewystarczające i nie dla wszystkich do
stępne. Z tej też przyczyny ulice miasta są prze
pełnione mieszkańcami spieszącymi pieszo w róż
nych kierunkach.
i
SK A ZA N IE ROSYJSKICH F A ŁSZE R ZY
D O LAR Ó W
Berlin, 3 listopada. W procesie przeciw emi
grantom rosyjskim, oskarżonym o fałszowanie i
puszczanie w obieg fałszywych banknotów dolaro
wych i funtowych zapadł dziś wyrok, mocą któ
rego Mamonow skazany został na trzy lata, artysta-małarz Miasojedow na dwa lata 6 miesięcy
więzienia, kupiec Landau na rok, a kupiec Urałski-Udinoew na 9 miesięcy aresztu.
PROCES O ZA T O N IĘ C IE STATK U SZKOLNEGO
Berlin, 3 listopada. W Kilonji rozpoczął się dziś
przed sądem wojiskowym proces przeciw komen
dantowi żaglowego statku szkolnego niemieckiej
marynarki wojennej „Niobe" RuhfussowL Proces
zmierza do wyjaśnienia przyczyn zatonięcia tego
statku, oraz ustalenia, czy komendant nie ponosi
winy za katastrofę, której ofiarą padło przeszło
60 młodych marynarzy.
K ATASTR O FA
SAMOLOTU HITLERO W SK IEGO
Berlin, 3 listopada. W Monacfajum uległ dziś
katastrofie samolot sportowy, na którym lotnik
niemiecki Morzik odniósł zwycięstwo w europej
skim locie okrężnym w r. 1930. Samolot ten w y
dzierżawiony był partji hitlerowskiej do agitacji
przedwyborczej. Wracając dziś z lotu propagan
dowego z Friedrichskałem samolot podczas w i
chury śnieżnej zawadził o komin fabryczny i ru
nął na ziemię, ulegając zniszczeniu. Pilot Purnmer i jego towarzysz odnieśli tak ciężkie rany,
że walczą ze śmiercią.
,
, ;_;,j
1;
BÓJKI PR ZED W YB O R C ZE W NIEMCZECH
Berlin,, 3 listopada. W Duisburgu doszło ubie
głej nocy między komunistami a narodowymi so
cjalistami do strzelaniny, w toku której 2 osoby
odniosły rany. — W Meiderich koło Duisburga
podczas strzelaniny między przeciwnikami poli
tycznymi pewien 13-letni chłopiec, przechodzą
cy ulicą, został zabity. Kilku uczestników bójki
odniosło rany. Policja aresztowała 4 narodowych
socjalistów z bronią w ręku. — W Dueren ze
rwali narodowi socjaliści sztandar z budynku so
cjalistycznego związku zawodowego. Jeden ze
sprawców, którego członkowie Reichsbanne.ru osaczyli, dobył rewolweru i zranił ciężko 2 osoby.
W Z N O W IE N IE KONFERENCJI
ROZBROJENIOW EJ
Genewa, 3 listopada. Francuski minister wojny
Paufl-Boncour przyjechał dziś rano do Genewy
celem wzięcia udziału na jutrzejseem otwarciu
obrad biura konferencji rozbrojeniowej, na któ
rem ogłosi treść francuskiego planu bezpieczeń
stwa i rozbrojenia.
G e n e w a , 3 listopada. Biuro konferencji rozbro
jeniowej zebrało się dziś popołudniu pod prze
wodnictwem Hendersona, celem podjęcia prac
nad realizacją uchwały komisji głównej konfe
rencji rozbrojeniowej z dnia 23 lipca br. Prezy
dent Henderson złożył sprawozdanie z obecnego
stanu prac konferencji i przedłożył szereg refe
ratów opracowanych przez poszczególne komisje.
L IT W IN O W N IE POJEDZIE DO G E N E W Y
Moskwa, 3 listopada. Oficjalnie donoszą, że ko
misarz spraw zagranicznych Litwinow nie weź
mie obecnie udziału w pracach konferencji roz
brojeniowej. Rosję sowiecką reprezentować bę
dzie na konferencji ambasador sowiecki w Paryżu
Dowgałeiwskh
HERRIOT N A KONGRESIE R A D Y K A ŁÓ W
Paryż, 3 listopada. Premjer Herriot, który dzis'
ramo powrócił z podróży do Madrytu do Francji
na granicy francuskiej opuścił pociąg i udał sdę
samochodem do Tuiluzy, celem wzięcia udziału
rozpoczynającym się tam dziś kongresie partji
radykalnej.
SKRÓCENIE OKRESU Z A SIŁK Ó W D L A
BEZRO BO TNYCH W ANGLJI
Londyn, 3 listopada. Ustanowiona przez rząd'
angielski komisja opracowała projekt ustawy o p°
mocy dla bezrobotnych, który, wedle organu paT‘
tiji pracy „Daily Heralda" przewiduje m. in. ob
niżenie okresu uprawniającego do zasiłków z
tygodni do 13 tygodni.

N tr.

UBON1KA
TUR
KINO M UZEUM DLA TUR
W niedzielę 6 ban. najpopulamiejsz* ldmio Mu^Um wyświetla dla TUR film dźwiękowy p t:
„NA D W O R ZE KRÓLA AR TURA"
Arcydzieło, w którem przepych wystawy wal*
czy o pierwszeństwo z niewidzianą dotychczas
techniką.
Rekord humoru — fantastyeziność tematu, ba
jeczna satyna, cud techniki. Rezikoinkuresncyjny
program wesołości. Ponadto dodatek i wesoła kokredja. Kino Muzeum jest najtaństzem kinem w
Krakowie. Początek o godz. 7 wieczór.
Bilety do nabycia wcześniej w bibljotece TUR
(ul. Dunajewskiego 5), a w dzień przedstawienia
od 3 popoł. w kasie kina Muzeum
(oił.Smo
leńsk 9).
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L O S O W A N IE XV 4% POŻYCZKI KON W E R 
SYJNEJ M. K R AK O W A Z R. 1925 odbyło się w
dniu 3 bm. o godz. 10-tej rano, w sali posiedzeń
magistratu pod przewód ni ctwcm wiceprezydenta
miasta dr. Ignacego Landaua. Według planu utoorzenia wylosowano: Serji A l sztuk 24 po zł. 10
Nr. 71. 400 523, 636, 725, 815, 825, 1279, 1409,
1564, 1714,
1761, 1879, 1952, 2013, 2141, 22444,
2273, 2300 2339, 2382, 2651, 2672, Serji A sztuk
16 po al. 40. Nt. 235, 310, 456, 509, 629, 695, 904,
1080, 1272 1372, 1386, 1650, 1682, 1695, 1725, 1789,
Serii BI sztuk 14 po zł. 60. Nr. 58, 86, 96, 411,
663, 723, 820, 1040, 1109, 1118, 1162, 1303, 1472,
1523, Serji Cl sztuk 14 po zł. 120. Nr. 68, 84, 150,
165, 278 388, 443, 444, 796, 811, 858, 1058, 1110,
1243, Serji B sztuk 7 po zł. 210. Nr. 122, 164, 514,
655, 736, 833, 865, Serji D l sztuk 5 po zł. 310,
Nr. 100 197, 227, 489, 513, Serji G sztuk 13 po zł,
420. Nr’. 115, 117, 198, 503, 593, 606, 676, 768, 919,
953 1251, 1317, 1356, Serji E l sztuk 4 po zł, 620.
Nr.' 69, 105, 109, 433, Serji D sztuk 3 po zł. 1050.
Nr. 12, 19, 244, Serji E sztuk 3 po zł. 2.100, Nr. 27,
U7, 142.
KURSY RZEM IEŚLNICZE. Nauka na kursie
trykotarstwa maszynowego rozpocznie się dzisiaj
w piątek o godz. 5 pop. w gmachu Muzeum przem.
(ul. Smoleńsk 9 II p.). Dyrekcja przyjmuje zgło
szenia na kursy: biełiźniarski, modniarstwa, ga
lanterii skórniczej, oraz na bezpłatny kurs prze
znaczony specjalnie dla bezrobotnych. Zgłosze
nia i informacje w dyrekcji Muzeum (uh Smo
leńsk 9).
ROZW ÓJ SZKOŁY D L A GŁUCHONIEM YCH
W KRAKOW IE. Szkoła dla głuchoniemych o1Warta w r. 1925 przy szkole powszechnej przy
ul. Rajskiej w Krakowie początkowo dla 14 ucz
niów i uczenie z roku na rok rozszerzała swą
działalność i powoli zyskiwała uznanie wśród ro
dziców nieszczęśliwej młodzieży tak że w roku
szkolnym 1931/32 liczyła 55 uczniów w 6 oddzia
łach. Dodatnie wyniki tej specjalnej szkoły skło.
nily insp. szkolnego dra Cichockiego do utwo

Ma r

t a o stenso

i

Ród szaleńców
R O Z D Z IA Ł I.

To sierpniowe popołudnie pełne by ło du
chów słonecznych całych stuleci. N ie jeden
poszczególny dzień letni, eo oślepia oczy i nieokoi k re w woniam i suchych, swoiście słodich roślin, lecz eon takich dni na p re rji,
niesamowicie płom ienny k u lig przeciągał nad
Płaską północną ziemią Minnesoty. W pod
noszącym się i opadającym rytm ie fal go
jąca ponad ścierniskami drżała wieczność;
n wieczność b y ła też w złotym p yle słońca,
O p ły w a ją c y m szczeliną ściany w półm rok
1 ciszę stodoły.
W ysok o na stogu siana leżała na brzuchu
biza Bowers, w ym ach u jąc gołem i nogami
1 W yciągając je tylko chwilowo, gd y ż ciepło
*Wilżało j e j podkolanka. Przez otwarte d rzw i
jbojrzenie j e j gubiło się w m igotliw ym b łę 
dnie dalekiego horyzontu. N a północ, gdzie
i bok szpiczastej w ie ży kościoła metodystów,
TYszczał w słońcu blaszany dach w ielk iego
kładu tow arów , miasteczko Sun dow er spo
ż y w a ło senne w nużącym skw arze popoij 'mia. Posiadłość C a rew , rozległa przestrzeń
f a j n e j ziemi, k tó rej zb io ry n ależały do
tlą- m 7 C a re w ó w , ciągnęła się daleko ku połu^ j O w i ; poprzez zieleń wysokich topoli w sp a jeały dom p olśn iew ał biało niedokończonem
°dSp ° Ze nowem skrzydłem . W ciągu pięciu lat,
M d Steve Bow ers, beztrosko pogodny o j
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N A GORĄCYM UCZYNKU. Tekielski Franci
rzenia z miej samoistnej szkoły powszechnej Nr. ]
szek wywiercił dwie dziury świdrem w drzwiach
58 w budynku szkolnym przy pl. Wolndca 1. Rów
prowadzących ze sieni do sklepu Dankowej przy
nież z inicjatywy insp. dra Cichockiego założo
uh Karmelickiej L. 5 i usiłował dostać się do
no przy szkole internat dla tych nieszczęśliwych
wnętrza. Patrolujący policjant usłyszą} szmery i
■istot z poza Krakowa, które dotychczas pozbawio
ne zupełnie opieki były ciężarem dla rodziców a ątuki, zadzwonił do stróża i zaczął razem z
w przyszłości dla społeczeństwa. Internat mieści dozorcą domu szukać złodzieja. Tekielski ego zna
jedną sypialnię dla 20 chłopców i drugą dia 4 leziono w piwnicy, trzymającego w rękach świ
der, bory i inne narzędzia, potrzebne do wła
dziewcząt, pozatem wspólną jadalnię i- obszerny
korytarz na rekreacje. Szkoła ma 6 oddziałów dla mania.
SPR AW K I ZŁODZIEJSKIE. Klimek Maksy62 uczniów,
niiljan
(lat 20) aresztowany został pod zarzutem
O T W AR C IE
SZK O ŁY
HOTELARSKIEJ W
kradzieży 4 zegarków męskich i dwóch damskich.
K RAKOW IE. Wczoraj odbyła się uroczystość
Zegarki le usiłował sprzedać na uh Miodowej. —
tw arda Szkoły hotelarskiej w Krakowie w Kra
Kędra
Ludwik (lat 31) skradł materję wartości
kowie, przy licznym udziale przedstawicieli władz
i zaiproszonych gości. Uczestnicy uroczystości po !; 150 zł. z dorożki na ul. Krakowskiej na szkodę
Hermana Wasserberga. Za kradzież z włamaniem
nabożeństwie żebrali się w sali obrad Izby prze
do restauracji Bronisława Norda aresztowano T a
mysłowo-handlowej , przy uh Długiej 1, gdzie na
deusza
Golenięwskiego. Skradziono wyroby tyto
stąpiła właściwa uroczystość otwarcia, Uroczy
niowe wart, 250 zł.
stość otworzył prezes Tow. szkoły hotelarskiej p,
— o o o —,
Kwiatkowski, wiceprezes Izby przemysłowo-han
dlowej w Krakowie, w obecności prezesa Iżby p,
TEATRY I KONCERTY
Ępsteina. P. prezes Kwiatkowski zwrócił uwagę
Z TEATRU MIEJSKIEGO IM. J. S)GW AGKIEGO.
na doniosłość problemu turystycznego i jego zna
Dzisiaj w piątek poraź ostatni w, bieżącym sezonie
czenia dla życia gospodarczego, stwierdzając, że
„Fantazy" W lusaa Słowackiego ma przedstawieniu poIzba krakowska doceniając doniosłość turyzmu,
południowiem. Cepy biletów znacznie zniżone od 50 gr.
rozbudowała u siebie referat turystyczny i pra
4p 3*50 zł,,, loże w, oęniie 7, 8 1 10 zł. W ieczorem po
cuje niezmordowanie nad rozwojem ruchu tury
wtórzenie opery Fryderyka Smetany „Sprzedana narzeczopą“ , kitórp na prerąjerze odniosła niezw ykły sujk.
stycznego na terenie swojego okręgu. Następnie
ces. — „W ilk i w noęy", komedia Tadeusza Rittmera,
przewodniczący powołał do prezydjum p, Koziewznowiona zostanie jutro .wi sobotę. „Magda", komedl.ia
radzkiego, prezesa Naczelnej Organizacji Hote
fantastyczna GiJlberła Ghestertona, ukaże się poraź olarstwa Polskiego w Warszawie i p, Ili Hermanna,
statnt w niŁedzietę na przedstawieniu popołuidmiowlem po
prezesa gremium właśc. hoteli i pensjonatów w
oenąeHi specjalnie zniżonych.
Krakowie, poczero przemawiali; radca SianożęcTE A T R D LA M ŁODZIEŻY SZKOLNEJ W B AG ATE 
ki, naoz. Hampel, Misky, Kubalski i KozieradizLI. „Stałby milczenia", baśń dramatyczna Tadeusza
ki. Obszerny referat pt. ,,0 nowe drogi w prze
Bilińsktego w Inscenizacji i reżyserii W ładysława K rze
myśle turystyczno - hotelarskim w Polsce wygło wińskiego otlwłera dziś iw piątek prace teatru dla mło
sił dyr. Izby handlowej inż. Miamowdski. Po re
dzieży szkolnej. Piątkowe inauguracyjne .przedstawie
nie przeznaczone jest dla władz, przedstawicieli szkolferacie dyr. Mianowskiego, nagrodzonym rzęsistemi oklaskami, wygłosił programowe przemówie yiętw a, praz dllą zaproszonych gości. Nieliczne pozo
stałe zaproszenia w ydaje sekretariat teatru Bagatela
nie dyrektor Szkoły hotelarskiej dr. Krzetuski, pood godziny 12 dio 12*30 w południe.
ozem wioedyr. dr. Radzyński odczytał szereg de
— oo o —
pesz, jakie z okazji uroczystości nadeszły. Dziś tj.
w piątek nastąpi formalne przejęcie zakładu przez
ODCZYTY I ZEBRANIA
dyrekcję z rąk Towarzystwa szkoły, poczem zo
W IECZÓR PR O PA G A N D O W Y ZOZ. Krakowski Zw.
staną podjęte wykłady. Szkoła mieści się w bu
opieki nad zwierzętami urządza w sobotę 5 hm. w
dynku Miejskiego Domu Wycieczkowego, przy
sali instytutu geograficznego (ul. Grodzka 64) wieczór
Al. 3 Maja.
propagandowy, w którego proigranue zamkire się cało
kształt zagadnień odpowiedniej opietoi nad zw ierzęta
KRÓTKIE SPIĘCIE N A W A W E L U . Na W a
rni. Program tego zajmującego i potrzebnego wieczoru
welu powstało krótkie spięcie w aparacie służą
zapowiada następujące punkty: słowo wstępne redak
cym do alarmowania w razie pożaru. Aparat ten
tor Wilolid Zechenter, „Niedole i radości życia zwięznajduje się w korytarzu zarządu Wawelu, Wez
rz.ęcego*1, odczyt prof. W alerego Goetla (? obrazami
wana straż ogniowa po stwierdzeniu przyczyny
świetlnemu), „.Kilka słów o podstawach prawnych oalarmu i naprawie mechanizmu wróciła do ko
chr.ony zw ierząt" odczyt dra Ernesta Ądera; „Nowioszar.
"'l-czesaia ochrona zwieTząt** odczyt dra Stanisława SwiDOROŻKA N AJEC H AŁA NA STARUSZKĘ.
by. Początek © godzAmi© 8 wieczorem. W stęp wolny.
Józef Misiak woźnica dorożki konnej wskutek
— OOO —
nieostrożnej jazdy najechał na ul. Potockiego na
SPO RT
78-letnią Karolinę W aligórski zam, przy ulicy
M ISTR ZO STW A RSKO. W nadchodzącą niedzielę 6
Strzeleckiej 8. Staruszka odniosła szereg dotkli
bm. rozegrają kiuiby robotnicze zaw ody w piłkę nożną
wych obrażeń. Opatrzyło ją pogotowie ratunkowe.
o mistrzostwo okręgu na rok 1930/33. W szystkie roz
Z D E R ZE N IĘ TAKSÓW EK, Na ul. Grodzki.]
gryw ki odbędą się aa boisku RKS Legji. Godziną 9 ra
obok kościoła św- Idziego zderzyły się dwie tak
no Odęta—hegja,, U przedlpoIuiWcm Zwierzyniecki—
sówki. Zostały one wskutek zderzenia uszkodzo
Siła, 2 popołudniu Gwiazda—Baikaidur,
ne. Wypadku w ludziach nie było.
— ooo —

ciec Elzy, przesiedlił się tu z północnej Iova,
Elza często b y w a ła w Sundower. W posia
dłości C a re w ó w b y ła tylko jeden je d y n y raz,
kie d y ojciec zabrał ją z sobą, m ając tam
om ówić ja k iś interes z Setem C a r e w i m łod
szym je g o bratem Piotrem. Rodzina C a re w ó w
żyła zresztą dopiero od dwóch lat w Sundo
w er.
T a je d y n a bytność w posiadłości C a re w
dziś jeszcze tk w iła j e j w pamięci. N ie za 
pom niany pozostał j e j świszczący śpiew pił
i huk młotów, głosy i śmiech mężczyzn, za
jętych p rzy budow ie. W c ią ż jeszcze w dychała
cierpki u p a ja ją c y zapach świeżo ściętych pni,
czuła w palcach m iękką gładkość desek,
m iała przed oczyma w ió ra sosen, różowo
prześwietlone ciepłem światłem ow ego dnia.
C a re w o w ie b y li w ted y obcym i i obcym i też
pozostali. — Patrzcie, H ild a C a r e w idzie do
miasta — zakład, że ma w kieszeniach pełno
pieniędzy! — m ów iła czasem matka, patrząc
oknem na drogę, w iodącą do Sundower. To
znowu ojciec op o w iad ał p rzy w ieczerzy: Set
C a r e w ku p ił dziś na targu w H u rle y b y k a
odznaczonego n agrod ą; sporo to musiało ko
sztować! — A w u j F red z fa jk ą w ustach,
m ruczał w kącie za piecem :
Zaw sze m ó
wiłem , że osiedliśm y po n iedobrej stronie
row u. M ożecie b y ć pew ni, że C a re w o w ie w ie 
dzieli co robią, biorąc ziemię od południa! —
R az po raz dźw ięczało ich nazwisko, ja k
d y b y w y m ien ia ł istoty z innego świata, ja iś legendarny, z b a jk i w y w o d ząc y się ród:
C arew o w ie.
W szystko, co E lza B o w ers znała z cudów

tego świata, ro zw ija ło się tu przed j e j oczy
ma. G d y w długie w ieczory zim owe ojciec
i w u j Fred siedząc p rzy ogniu rozm aw iali
o farm ie w jo v a , wspom nienie o n iej w y ła 
niało się całkiem mgliście. Tu, na północ od
Sundow er, od południa ograniczony posia
dłością C a re w ó w mieścił się j e j m ały, za
m knięty świat. W sp ią w szy się na stog siana,
w sparty o ścianę tam właśnie, gdzie dziki
w ia tr p re rji zerw ał ze stodoły spróchniałą
deskę z szczytu dachu, przez otw ór ten w i
działa niem al w samym środku m iędzy owem i
dalekiem i słonecznemi granicznem i punktam i
także ró w E łder i górę; ale spojrzenie w tam
tym kierunku napotykało obraz tak posępny,
że Elza daw n o ju ż nauczyła się go unikać.
Rów , płaska, bagnista nizina, obram iona
dzikim ryżem, ostrem sitowiem i kołyszącem i
się kocankam i, b ie g ł przez ich pola i przez
grunta N a ty B razella ja k ie d w ie m ile na
wschód. O tej porze roku samotna czapla k ro 
czyła przez kałużę, w poszukiw aniu ślim a
k ó w i w odn ych chrząszczy, głęboko zanurza
ją c d łu gi dziób w m iękkiej ziem i; niebaw em
jed n ak k rz y k dzikich gęsi znów zacznie się
rozlegać w jesienne noce. W u j F red Bow ers
tw ierdził ju ż od daw na, że nieszczęście prze
ślad uje wszystkich, m ieszkających na północ
od row u. D op iero w Sundow er, gdzie słońce
połudn iow e ro zżagw iało blaszan y dach,a w ie 
ża kościelna ciem nym szafirem strzelała
w czerw-oną łunę w ieczornego nieba, tam do
piero ustępow ała ciemna moc bagnisk.
(Ciąg dalszy nastąpi).
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ZE STATYSTYKI W A R SZA W SK IE J: F R E 
K W E N C JA W KINACH MALEJE, N A K O N 
CERTACH W ZR A STA. Dzienniki warszawskie
notują porównawczą statystykę frekwencji (u częszc.zania) na widowiska w miesiącu wrześniu
rokiu obecnego i ubiegłego. Ogólna frekwencja
wyniosła we wrześniu 1931 r. l,351.948i zaś we
wrześniu 1932 roku 979.806 widzów. Jedynie
przedsiębiorstwa koncertowe wykazują wzrost.
Największy spadek frekwencji odnotowano w
kinach. Przytaczamy tu cyfry, odnoszące się do
kin: z 1,032.383 osób spadek na 734.964; do kon
certów wzrost z 11.884 na 18.526.
GDY MAM USIA TAŃCZY. Przed sądem kar
nym w Tulonie stanęła niezwykła oskarżona. Jest
nią niejaka pani Monne, lat 22, która była oskar
żona o niedozór nad własnem dzieckiem. Pozo
stawiła ona w domu chorego 6-miesięeznego syn
ka bez opieki, a sama udała się na tańce. Gdy
wróciła do domu, biedne dziecko już zmarło. —
Zrozpaczona matka sama prosiła sąd o wyzna
czenie jej kary. Skazano ją na 6 miesięcy wię
zienia.
ANGIELSKI H ITLE R ZA ŻYD O W SK IE P IE 
N IĄD ZE. Miljomer Mosley, który w czasie ostat
nich wyborów w Anglji poniósł gruntowną klę
skę ze awoją filo-faszystowską „nową partją",
a jednak koniecznie chce być „angielskim Hitle
rem" postanowił spróbować czystego faszyzmu.
W poniedziałek 24 b. m. urządził pierwsze z>gromadzenie swoich zwolenników na którem w y
stąpił w czarnej koszuli i witał zebranych faszystowskiem podniesieniem ręki. Po wygłosze
niu mowy pełnej napaści na żydów w czysto hitle
rowskim stylu odbył się „demonstracyjny pochód"
mo-sleyowskich faszystów w którym brało udział
65 osób z całą służbą i sekretarzami p. Mosleya
włącznie. Był to pochód w calem znaczeniu tego
słowa, demonstracyjny, gdyż zademonstrował
publicznie jak trudno jest w Anglji werbować
faszystów nawet za pieniądze. — Najkomiczniejszym momentem w tej nowej aferze niezmor
dowanego kandydata na „największego człowie
ka" w Anglji jest to, że wsiadł on na konika an
tysemityzmu zoologicznego mimo, że jego żona

której miljonowy majątek tworzy wraz z wła
snym majątkiem Mosleya jedyna „moralną pod
stawę" tych dyktatorskich zapędów jest półkrwi
żydówką, gdyż jej zmarła matka, pierwsza żona
byłego ministra spraw zagranicznych lorda Cur
zona, była córką Leviego Leitera, żydowskiego
bankiera z Chicago. Państwo Mosleyowie będą
zatem propagowali antysemityzm za dolary oddziedziczone po żydowskim dziadku.

Z SALI SADOWEJ
Z A ZABÓJSTW O
W kraik, sądzie okr. karnym toczyła się wczo
raj rozprawa przeciw Władysławowi Lisowi (lat
29), oskarżonemu o to, że dnia 20 lipca br. w
Bronowicacli Wielkich zabił Andrzeja Stachnika
przez kilkakrotne uderzenie go w głowę grubym
kijem. Na rozprawie osk. Lis przyznał się do w i
ny. Lekarze-znawey orzekli, że wskutek kilka
krotnego uderzenia Stachnika grubym kijem
przez oskarżonego nastąpił u denata krwotok
międzyoponoiwy wraz ze stłuczeniem mózgu — co
spowodowało też śmierć. Po przesłuchaniu świad
ków i przemówieniach prok. Lewickiego oraz
obrońcy oskarżonego adw. dr. Jana Bardla, try
bunał zasądził Lisa na 6 m. ciężkiego więzienia
z zawieszeniem na 4 lata. Trybunałowi przewod
niczył so. Ostręga, wetowali so. dr. Stuhr i so.
Krupiński.

KINOTEATRY
Adria: „Król bulw arów " i „Nasze niewinne
czone".
Apollo: „C złow iek bez nazwiska",
Atlantic: „N oce paryskie".
Dum żołnierza: „Poganin".
Muzeum: „Na dw orze króla Artura".
Promień: „Na S ybir" (Smosarska i Brodzisz).
Słońce: „On i jego siostra".
Sztuka: „Blaski i cienie miłości"
Świt: „W iara, nadzieja i miłość".
Uciecha: „C złow iek małpa".
Wanda: „C złow iek małpa".
t
— O O O -

RADJO K R AK O W SK IE
Piątek 4 listopada
11.40: Przegląd prasy. 11.58: Sygnał czasu, hejnał.
12.10: Gramofon. 13.20: Komunikat meteorologiczny. —
13.25: Gramofon. 15.40: Komunikat gospodarczy, chwil
ka lotnicza i przeciwgazowa, chwilka morska i kolo
nialna. 16.00: Najnowsze wydawnictwa omówi dr. Adaan Bar. 16.15: Lekcja angielskiego z W arszaw y. —
16.30: Gramofon. 16.40: O dczyt z W arszaw y: „N ow o
czesna gospodarka stolicy" — w ygłosi prezydent mia
sta W arszaw y. 17.00: Koncert z W arszaw y. 18.00: Mu.
zyka lekka z W arszaw y. 19.00: Rozmaitości, komuni
katy, krakowska giełda zibożowa. 19.15: O dczyt: „St.
Szczepanowski jako wychow aw ca społeczeństwa" —
w ygłos: p. Kazimierz KaMnoiwisiki. 19.30: Feljeton: „Zło
rzeczeniami błogosławieństwa" — w ygłosi dr. Stefan
Es sm ano w stoi. 19.45: Dziennik radiowy. 20.00: P oga 
danka muzyczna z W arszaw y. 20.15: Koncert symfo
niczny z Filharmonii warszawskiej. W przerw ie: Felje
ton: „Sceny widzeń Zapolskiej". 22.40: Wiadomości
sportowe. 22.45: Wiadomości bieżące. 23.00: Muzyka
taneczna.

Sobota 5 listopada

B £ P C iH D A II
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TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO
Piątek popołudniu: „Fan tazy"; wieczorem „Sprzedana
narzeczona".
Sobota: „W ilki w nocy". *

Niedziela popołudniu: „Magia”; wieczorem: „Witki w
nocy".
,
BAGATELA
Piątek: „Śluiby milczenia“ (teatr dla młodzieży szkol
nej).

K O LL E G JU M W Y K Ł A D Ó W

NAUKOW YCH

(rynek gł. A —B 39) — o godzinie 7 wieczorem:
Piątek: Adam Polew ka: „Elementy społeczne hu
moru i dowcipu".

ll.K ): Przegląd prasy. 1158: Sygnał czasu, hejnał.
12.10: Gramofon.
13.10: Komunikat meteorologiczny.
13.15: Poranek szkolny ze Lw ow a. 15.40: Komunikat
gospodarczy. 15.50: Wiadomości wojskowe. 16.00: Słu
chowisko dla młodzieży i dzieci starszych. .16.25: Gra
mofon. 16.40: Odczyt z W arszaw y: „Francuska wojna
o Polskę 1812". 17.00: Audycja dla chorych. 17.40:
O dczyt aktualny. 18.00: Nabożeństwo z Ostrej Bramy
w Witaie. 19.00: Rozmaitość?, komunikaty. 19.05: P rze .
gląd polityki1 zagranicznej ubiegłego tygodnia — w y 
głosi dr. Reguła. 19.30: „Na widnokręgu". ,19.45: Dzien
nik radjowy. 20.00: Muzyka lekka. W przerwie: W ia 
domości sportowe i dodatek do dziennika radiowego.
22.00: Koncert szopenowski z W arszaw y. 22.40: Fe
lieton z W arszaw y: „W sercu Normandii". 22.55: W ia 
domości bieżące. 23.00: Muzyka taneczna.

!— O O O —i

Narciarze, ŁąjŁwlarze!

W B IB LJO TEC E T U R

Żądajcie nowego cennika. —
Ceny rewelacyjue i n i s k ie.

(Kraków, ul. Dunajewskiego 5).
są

do

„S IA D J O N ", Kraków, uliea
Grodzka L. 28.

n abycia:

Fotografia Daszyńskiego . . . . . .
1.—
Zygmunt i Feliks Grossowie: Socjologia
partii p o l i t y c z n e j ............................. . 2.50
Kopankiewicz : Ubezpieczenie P ra c o w 
ników U m y s ło w y c h ................................1.50
Pamiętnik Hermana Diamanda (listy do
żony)
................................
10.—
P orczak: Dyktator Piłsudski i Pilsudc z y c y ......................................
, , , 1.50
Porczak: W alk a o Demokracie . . .
1.50
Porczak : Piatiletka sanacyjna
. . .
.50
Roszkowski: Urlopy wypoczynkowe
, 3.—
Szkolnictwo w obliczu katastrofy
. . 1.—
Szym orowski: U m ow a o prace robotni
ków
„ . » • * » • • • ■ • « •
2.40
Dr. Rubinrauth: Skuteczne i nieszkodliwe
środki zapobiegania ciąży
. . . .
1.—
Sądy pracy
......................
2.40
Socjalizm. Zarys bibliograficzny i meto
dyczny
.........................................
3.—
U staw odaw stw o Pracy. T. III. Inspekcja
pracy
...................... 4.—
Zagrodzki: U m ow a o prace pracown.
um ysłowych
................................ .... 3.—■
Zarem ba: Racjonalizacja, Kryzys, Pro
letariat
.....................................................75
Zamówienia z prowincji należy kierować
wprost do Księgarni Robotniczej, W arszaw a,
uil. W arecka 9.

2 A R O W K I przepalone przyjmu em y do naprawy i wy
miany na fabrycznie nowe za
dopłatą. .Technika-, Kraków.
Floriańska 7. Telefon 137-58.
P R A C O W N IE O B U W I A

A. DUDZIKA
o lś n ie w a ją c ą

reparują obuwie g u m o w e ,
skórzane — dobrze, szybko
i tanio.

b ia ło ś ć .

Unieważnia się zgubioną
książkę Kasy Chorych na na
zwisko Murzynówna Rozalja,
zam. Kaz. Morawskiego 6.

NAJWIĘKSZE

W KRAKOWIE E

SPO ŁE C ZNE BIURO

POŚREDNICTWA PRACY
C U SŁUŻBY DOMOWEJ

Ul. Dunajewskiego 5, U. p., lewa oflc.

X

Zygmunt Rendel
poleca węgiel i koks górnośląski, węgiel
dąbrowiecki i węgiel z kopalni .B o ry “ oraz
drzewo opałowe jodłowe, sosnowe i bukowe
Biura:

Telefony;

Składy:

Kraków, Zacisze 14.

Biura 136-11.

Tel, 155-77

Telefon Nr. 123-14

przy Związku Dozorców i Służby
Dom owej w Krakowie

Głuchota, szum, clehnienie uszów —

uleczalne.
Setki podzięKowań. Ząd jcie bezpłatnej pouczającej bro
szury. L ZOELLNER, Katowice, Mickiewicza 22.

Oddział w Po d gó rzu
ul. Smolki 9, parter

ZAKŁAD IfRAWIECHIV

K raków, ul. Filipa 2, II. p.

Poleca również pielęgniarki do osób cho
rych I masażystbi.

wykonuje wszelkie prace w zakres krawiec
twa wchodzące — s z y b k o i solidn ie.

Warnnki opłaty za pośredniczenie są minimalne, bo
wynoszą zaledwie 2 zł. 5t> gr.

mr

S ła w k o w s k a 6 w s ie n i
I k o n le e K a r m e lic k ie ! C S

c z y ś c i zę b y p ia n ą i n a d a j e ~ ^ m
im

poleca pierwszorzędne siły w zakres pracy domowej
wchodzące, jak również wysyła do miejsc uzdro
wiskowych w sezonie letnim i zimowym.

J O ZE F A G O D U L I

narze

CENY N ISKIE! 'WI

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

Tjobre usługi!
u
w każdej kuchni oddają

K ie ro w n ic tw o B io rą

•—

Drukarnia Ludowa w Krakowie jx>d zarz. Ignacego Winiarskiego.

