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Kres wolności
stowarzyszeń
Nr. 94 Dziennika ustaw Rzplitej Polskiej z 29
października br. ogłosił aż piętnaście dekretów
z mocą ustawy, między niemi tak niezwykle
ważne, jak ustawa dyscyplinarna przeciw pro
fesorom uniwersytetów, tzw. „reorganizacja"
najw yższego trybunału administracyjnego i ustaw a o stowarzyszeniach, która ma zacząć
o b ow iązyw ać od 1 stycznia 1933.
T a ostatnia w rzyn a się głęboko w życie pu
bliczne i dlatego obywatele powinni się dowie
dzieć, co zrobiono — bez pytania się Sejmu —
stowarzyszeń w Polsce, która
wciąż jeszcze jest „rzecząpospo'litą“.
W porównaniu z tą ustawą austriacka Usta
w a o stowarzyszeniach z r. 1867, która w b.
zaborze austriackim jeszcze obowiązuje, ucho
dzić miusi za wolnościową.
W ed le artykułu 20 sanacyjnej ustaw y o sto
warzyszeniach może w ładza państwowa za

z wolnością

kazać założenia stowarzyszenia „z powodu, iż
powstanie takiego stowarzyszenia nie odpo
wiada względom pożytku społecznego". A za
tem nie obywatele, lecz policjanci decydow ać
będą, co jest, a oo nie jest „pożytkiem społecz
nym ". N a podstawie te g o . ,jkauczu;kowe@o“
przepisu każde stowarzyszenie będzie mogło
zostać zakazane. Tak sprytnie sformułował ten
przepis „nieznany ustaw odaw ca"!
Taksamo „kauczuków©" wystylizow any jest
także art. 16, na podstawie którego „władza"

będzie mogła rozwiązać każde stowarzyszenie.
Wszystkie stowarzyszenia zostały poddane
ścisłej kontroli policyjnej. W ed le art. 15 zarząd
obow iązany jest dostarczyć policji wszelkich
aktów stowarzyszenia, a policja „może w lo

kalu stowarzyszenia przeglądać prowadzone
akta, księgi i posiadane dokumenty, jak rów
nież sporządzać z nich notatki, odpisy i wy
ciągi".
Życie stowarzyszeń — jak widzimy — zo
stało cofnięte w czasy Metternicha.
Przytem „stowarzyszenia
zw y k łe"
(roz
dział II) niie mogą wedle art. 18 zakładać od
działów, ani łączyć się w związki stow arzy
szeń, ani korzystać z ofiarności publicznej.
Do stowarzyszeń, totóreby korzystały ze
zbiórek publicznych lub którym by jakakolwiek
instytucja publiczna dala zapomogę, może po
licja (art. 43) „delegować na ich posiedzenia
sw ego przedstawiciela, upoważnionego do za
bierania głosu, żądania Łnformacyj i czynienia
sw ych uw ag". Czegoś podobnego nie było naiwet za czasów Metternicha^ kiedy c. k. Austria
zw ana
staat).

była

państwem

policyjnem (Polizei'-

Jednakowoż, aby rozproszyć smutek przy
Studjowniu tej ustawy, zamieszczano w niej
artykuł 6, który opiewa:
„Zakazanem jest: a) tworzenie stowarzy
szeń, przyjmujących zasadę bezwzględnego
posłuszeństwa członków władzom stowarzy
szenia, b ) łączenie w stowarzyszeniu celów
wychowania fizycznego, gimnastycznego lub
sportowego z celami politycznemi".

Przecieramy oczy! Jakto? więc „Strzelec"
będzie zakazany? Nie, przedwcześnie urado-

:

y

&

; : : ; ° e

r

m^ąoznlS 9

1

.

2

5

Z ło t y c h

Za zmianę adresu 50 gr.
Wychodzi oodzlennle reaa
s wyjątkiem poniedziałków
I dni poówląteoznyełi
Konto PKO Kraków 400AW

Okólnik p. Stawka
Niezwykłą sensację tworzy okólnik p. prezesa
Sławka przeciwko „ciemnym figurom" w BB. Po
przekroczeniu zwyż o rok terminu „piatHetki"
„sanacyjnej" — miotła, mająca oczyszczać grunt,
okazała się narzędziem zauieczyszczonem fatal
nie.
P. Sławek utyskuje, że do BiB zakradli się lu
dzie, którzy wzamian za przychylne ustosunko
wanie się do sanacji, za przynależność do niej,
domagają się protekcji i (przywilejów; że za dzia
łalność różnych „ciemnych figuir" grozi „odium"
całemu BB. P. Sławek domaga się usunięcia z
organizacji wszystkich, którzy kosztem państwa
chcą wyświadczać innym prywatne przysługi i
t. p. (Gzyżtoy echo afery senatora Wyrostka?).
Ale kto ma być tym Herkulesem, który oczy
ści stajnię sanacyjną?
Doraźnie zaznaczyliśmy, że wypełnienie tych
postulatów dałoby się urzeczywistnić jeno przez
rozwiązanie sanacji — bez możności jej odbu
dowy realnej.
Do kogo zaadresowany okólnik, w kim widzi
p. Sławek swoją ostoję? Do prezesów i sekreta
rzy rad wojewódzkich i powiatowych BB. Ten'
szczegół zanotujemy mimochodem! Mogłoby się
wydawać, że prócz mnóstwa skandalicznych a fer, które zwłaszcza w ostatnich czasach dotknę
ły sanację, okólnik p. Sławka pomyślany został,
ażeby uśmierzyć „bunt piłsudczyków", jak na
zwano ostre wystąpienia — w imieniu pewnego
odłamu peowiacko-leguńskiego — „Nowej Ziemi
WU..........
i«mii
[•Uihelśklej
Możnaby uważać, że p. Sławek stanął na cze
le „mniejszości" ideowej, jak aiebie ta grupa określa, przeciwko większości, symulującej „cre
do" dla niej popłatne — i tę popłatność wyzy
skującej bez żenady.
Tymczasem „Nowa Ziemia Lubelska" świeżo
wystąpiła z artykułem wstępnym pod tytułem:
„Ofensywa", który w pierwotnem brzmieniu uległ częściowej konfiskacie. Z nieskonf isko w a nej
treści (Nir. 141 z poniedziałku 7 hm.) przytoczy
my tu parę charakterystycznych ustępów.
„Nowa Ziemia Lubelska" (w skróceniu pisze o
sobie N Z L ) oświadcza:
„ W ciągu kilkumiesięcznego istnienia gło
siliśmy i stwierdzaliśmy, że idea Komen
danta nie ma nic wspólnego z tymi spośród
dawnych piłsudczyków, którzy doszedłszy do
władzy, zbirukałi siwe ręcą, idea ta nie leży
w ramach BB i, że można być prorządowcem, zachowując krytyczne stanowisko do
BB W R i potępiając tych, którzy postępkami
swemi nietylko wykluczyli siebie z naszego
grona ideowego, ale wogóle z grona ludzi ucz
ciwych".
I oto za tę myśl: „sanacji w sanacji" przyszły,
jak ubolewa „N Z L “, represje na nią:
„ W obecnym momencie podjęty został
„koncentryczny atak" na „N ZL ", atak od
dłuższego czasu przygotowywany, nakładem
sił, koaztów groźby, tenoru i podstępu, dla
tego jednego celu, żeby „N Z L " wstrzymać.
(T u następuje kilka wierszy skonfiskowa
nych — Ptrzyp. Red.).
Jesteśmy spokojni, „grube berty" nas nie
przerażą. Pierwszy dla nas dotkliwy okres
konfiskat przetrwaliśmy i wyszliśmy z nie
go wzmocnieni.
Bezpośrednio polem nastąpiły próby „po
dejścia pokojowego" — to rozmową w spra
wie zarwiesizieniia broni między przedstawicie
lami Raidy Wojewódzkiej BB a związkami,
skupionemi przy „Ziemi".
Potem znowu atak, tym razem przy pomo
cy prasy. W tym celu na fotel redakcyjny oficjalnego organu BB zaproszono komunizu-

waliśm y się! Wyitłómaczono nam bowiem , że
„Strzelec" nie potrzebuje słuchać tej ustawy,
bo „Strzelec" jest nie „stowarzyszeniem ", lecz
„instytucją .rządową".

jącego poetę... (Mowa tu o p. Łobodowskim i
,K u r jerze Lubelskim" — Przyp. Red.)“.
Nie na tem koniec: przyszła, jak twierdzi „N.
Ziemia Lubelska", kolej na bryle sztychy:
„Nąprzód ponad głowami oficjalnego za
rządu sięgnięto do organizacji kobiecej, in
spirując ataki na zarząd i w ten naprawdę
sprytny sposób zmuszono groźbą rozłamu do
wycofania się jej z grupy „ziemiowej".
Następnie:
„W ywarto presję na terenie W arszawy na
zarządy główne Związków legjonistów i Zw ią
zków peowiaków, aby wydały polecenia za
rządowi w Lublinie wycofania się z „Ziemi".
Represje względem tych, którzy pierwsi w obozie sanacyjnym wystąpili przeciwko karjerowiczom i ludziom brudnych rąk tworzą nieocze
kiwaną ilustrację do słów okólnika. —
Pozostaje jeszcze jedna kwestją.
Niejednokrotnie słyszymy zdania o napływie
do sanacji żywiołów obcych, zwabionych chęcią
zdobycia posiad — „farbowanych lisów", które
„kalają" czystość obozu. Pan Sławek chce, jakoby
je wykurzyć i zamknąć przed niemi wrota sa
nacyjne.
Zapomina się jednak o jednem, że oprócz do
browolnych hipokrytów, którzy dla interesu udają stuprocentowych piłsudczyków — powstaje
ciżba cała hipokrytów z musu, którzy pod groź
bą utraty chleba wpisują się do organizacyj sa
nacyjnych. Kto chce mieć tylko szczerych w y 
znawców, nie może uprawiać takiej taktyki zwię
kszania swych kadr.
Zaborcy rosyjscy np. trzymali się metody, że
dla Polaka katolickiego Avyznania są niedostępne
stanowiska odpowiedzialne na terenie polskim.
Mógł uzyskać posadę albo w jakim Grajworonie,
— na jakimś partykularzu rosyjskim, czy też
na kresach sybirskich.
Do wyższej karjery mógł się piąć za cenę przy
jęcia prawosławia...
Ale nie hamletyzowali potem, że zdobywają
ludzi bezcharakternych.

Słowa a czyny
W całej prasie sanacyjnej ukazał się komuni
kat o polityce redukcyjnej ministerstwa komu
nikacji. Mianowicie informują sfery oficjalne, że:
„...istniejący w niektórych gałęziach służby
kolejowej nadmiar pracowników jest usu
wany prawie wyłącznie drogą naturalnego
ubytku, a poza tem ograniczeniem dni pracy.
Ministerstwo komunikacji ze względu na
ciężki stan rynku pracy wolało obrać tę ostatnią drogę, niż pójść po linji najmniej
szego oporu, a więc po linji masowych redukcyj personelu. Nadmiiair personelu powstał
wskutek zmniejszania się przewozów".
A więc: jest zadużo kolejarzy, a zamało robo
ty, wobec czego dobre, litościwe ministerstwo ko
munikacji postanowiło skracać czas pracyl
Takie są słowa. A jakie są czyny?
Następnego dnia po ogłoszeniu powyższego ko
munikatu w magazynach kolejowych w Tarno
wie zniesiona, została angielska sobota i wprow a
dzono 8-godzin.ny dzień pracy w sobotę, czyli
czas pracy w tygodniu przedłużono o dwie godzi
ny. Uczyniono to na zarządzenie kontrolera p.
Herskiego i kierownika ekspedycji towarowej,
Millera. Iistmy dom warjatów!
Tu mówią: skracamy czas pracy, a tam robią
coś wręcz odwrotnego.
I to w tym samym czasie, w którym rząd pol
ski popiera w Genewie projekt międzynarodowej
konwencji, wprowadzającej 40-godzinny tydzień
pracy.
Czy ostatecznie jest na kolejach ktoś, ktoby
prowadził i wykonywał jednolitą politykę mini
sterstwa, czy też każdy tam sobie „rzepkę skro
bie"?
Koleje państwowe czy bałagan?
A. tS.
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C zarodziejskie o k u lary
Jest taka opowieść o pewnym
młodzieńcu, któremu zły czarownik
wdział na nos niezwykłe okulary
przedstawiające rzeczy wielkie, jako
rzeczy małe, a rzeczy maleńkie jako
przedmioty ogromne. Kierownictwo
i publistyka obozu „sanacyjnego" od
dawna już obarczyły swoje noski „okularami złośliwego
czarodzieja",
przeto zapewniają roz poraź w ła 
snych zwolenników i czytelników, że
wytworzony w ten sposób przekrzy
wiony obraz polskiego życia odpo
wiada najzupełniej „rzeczywistości
rzeczywistej",
Typową dla tego rodzaju .,poglą
du na świat" jest opinja, głoszona
przez kilka pism „sanacyjnych", że
w gruncie opozycja — i socjalistycz
na, i ludowa, i narodowo - demokra
tyczna — nie reprezentuje absolu
tnie niczego, że należy ją „zabić mil
czeniem", t, zn, brakiem polemiki,
dyskusji, „sygnalizowania" publicz
nych wystąpień opozycyjnych.
O w e „zabijanie milczeniem" mogli
byśmy wziąć od strony wyłącznie...
humorystycznej; o czemby ci nie
szczęśni redaktorzy „sanacyjni" pi
sali, gdyby im zakazano pisać o opo
zycji! ale — poza stroną humorysty
czną — istnieje tu także i strona po
ważniejsza, — symptomat, przejaw
psychologji zbiorowej „sanacyjnego"
systemu rządzenia.
Powiedziałem we czwartek ubie
gły z trybuny sejmowej, że obóz, mi
łościwie nam panujący, utożsamia

się prawie całkowicie z klasą uprzy
wilejowaną pod każdym względem,
— i co do poziomu życiowego, i co
do korzystania ze swobód konstytu
cyjnych, i co do wszelakich „uła
twień" praktycznych. Ta klasa uprzywilejowana odcięta jest przepa
ścią, murem chińskim, — wszystko
jedno, jak to określić — od kraju,
od zmian, przesunięć i przeobrażeń,
które w jego stosunkach zachodzą;
ogląda kraj oczyma wójtów, przo
downików policji, w najlepszym w y 
padku starostów; ocenia stan bezro
bocia według słynnej już dziś na ca
łą Polskę ..statystyki urzędowej";
pławi się w radości, odczytując spra
wozdania o „sieci kół B- B. W . R.“,
o „depeszach hołdowniczych" i t. p.;

Z praktyk egzekucyjnych

„I N iem cy są ludzie”
(Mickiewicz. ,,Konrad Wallenrod’1),
II.

Z głęb ok o ludzkiem
poczuciem r z e 
czyw istości, w znosząc się ponad w s z e l
kie antagonizm y narodow e, przedstaw i

zbudzenie się współczucia,

ocknięcie

wierności dla systemu nie mają akuratnie najmniejszej wartości.
I — rzecz naprawdę ciekawa...
Przecie myśmy przeżywali niezbyt
dawno podobną... megalomanję „gru
py rządzącej"; radzę przeczytać uważnie artykuły pism konserwatywno - aktywistycznych od lipca r,
1917 do września r. 1918; i wtedy
proponowano
„zabić
milczeniem"
(dosłownie ta sama formułka) lewicę
niepodległościową
(Międzypartyjne
Koło Polityczne weszło do Rady Sta
nu, więc traktowano je nieco życzli
wiej). W listopadzie r. 1918 Polska
przeszła do porządku dziennego nad
całym tym towarzystwem; dorwało
się ono z powrotem do różnych dygnitarstw dopiero w epoce „sanacyj
nej".
**
*
„Uśmiechnięte" — w myśl życzeń
p. Sławka — kierownictwo obozu
.sanacyjnego" spogląda pogodnie na
polską „rzeczywistość" pogodną, ocenianą pogodnie i przez p. ministra
skarbu Zawadzkiego, i przez staro
stów, i przez wójtów, i przez komen
dantów posterunków policyjnych, i
orzez prezesów lokalnych kół B. B.
W . R.
„Czarodziejskie
okulary"
działają dobrze,

na sumę 312 zł,, dokonał zajęcia na całą su
mę 612 zł. Przedstawiciel instytucji odmó
wił podpisania protokułu zajęcia na całą
sumę, ale pełnomocnik nie wziął tego pod
Instytucja ta w dniu 22 października uwagę, żądając wpłacenia 612 zł„ wraz z dootrzymała upomnienie z V I I U rzędu skar datkowemi kosztami w ciągu dni czterech.
bowego w Warszawie, iż musi do Z U P U w Ogółem tedy instytucja ta, zamiast 612 zł.
P O Z N A N IU wpłacić sumę 612 zł, w ciągu zapłaci 924 zł. plus koszta nieproszonej widni 14, W dniu 4 listopada, czy li przed wy zyty.
znaczonym terminem, instytucja ta wniosła
Tego rodzaju postępowanie, będące oczy
Ostatnia cesarzowa Wszechrosji,
do Z U P U w Poznaniu na rachunek należno wiście skutkiem świeżo zaostrzonych przepi
ści — 312 zł.
sów egzekucyjnych, jest godne zanotowania. Aleksandra Teodorówna, otrzymała
Tymczasem wczoraj w biurze wspomnia Nie przynosi ono zaszczytu naszym władzom rekordową liczbę „depesz hołdowni
czych" w ...styczniu r. 1917.
nej instytucji zjawił się egzekutor i nie u- skarbowym.
względniając okazanego pokwitowania PK O
Mieczysław Niedziałkowski.
W pewnej instytucji w Warszawie, posia
dającej oddział w Poznaniu, zdarzył sią na
stępujący, charakterystyczny ćia
dzisiej
szych praktyk egzekucyjnych — wypadek.

JAN NEPOMUCEN MILLER.

Społecznik mógłby zarzucić Strugo
wi zbyt fatalistyczne pojmowanie woj
ny jako pozaludzkiego żywiołu, do któ
rego nie dorasta, którego nie przenika
ani nie ogarnia świadomość ludzka.
Ekonomista nieomieszkałby wskazać
bezładu i anarchji kapitalistycznej gos
podarki, starcia mocarstwowych imperjalizmów w skali międzynarodowej,
nagromadzenia towarów i kurczenia
się rynków zbytu, ekspansji kolonjalnej,
świadomej woli sparaliżowania ruchu
robotniczego przez podsunięcie „swo
jemu" robotnikowi przez „swojego" ka
pitalistę jego skromnej porcji w podzia
le łupów wielkiej wojny — ł wielu in
nych, dających się
skonkretyzować
przyczyn tych ślepych rzekomo zapa
sów.
Nie o uprzyczynowanie zjawisk cho
dziło jednak Strugowi, nie pisze trakta
tu społecznego ani pouczającej broszu
ry, lecz daje wizję wojny jako pochła
niającego świadomość jednostki zjawis
ka, jako całości, w której rozpływają
się i toną chwiejne zarysy indywidual
nych przeżyć.
Porucznik von Senden, nim umrze na
pobojowisku, odrywając się od tego
świata, zrozumie Gretę, swoją żonę —
zdrajczynię — i przebaczy jej wszyst
ko, bo zrozumiał wojnę,
Strug, malując wstrząsający obraz
wojny, ominie dość łatw e efekty grozy
bitwy, tak zużyte już przez cały legjon
pisarzy, z Barbussem i Remarque'em
na czele. Ramowo tylko w pierwszym
rozdziale książki odmaluje dantejski
zaiste obraz pobojowiska. W istocie
jednak interesują go te subtelne prze
miany, jakie zachodzą w psychice czło
wieka pośrednio raczej związanego z
wojną.

nie zdaje sobie sprawy ze śmieszno
ści sytuacji, uwidocznianej naiwnie
przez samych korespondentów „sa
nacyjnych", którzy wymieniają za
wsze z dumą
tytuły
urzędowe
„władz" owych lokalnych kół B. B.
W . R.: naczelnik więzienia, naczel
nik urzędu skarbowego, egzekutor
podatkowy, czasami nauczyciel ze
Związku p. Smulikowskiego, albo
prezes miejscowego oddziału Związ
ku Ziemian; podobnie sekretarz p.
ministra raduje się w sercu swoim,
gdy przechodzi szybkim krokiem poorzez biura i widzi wszędzie na sto
likach bogobojnie złożone egzempla
rze ,.Gazety Polskiej" albo „Polski
Zbrojnej". Nie przychodzi mu do
głowy, że te wszystkie „objawy"

się serca wobec wroga swego narodu
w duszy szpiega francuskiego, który,
patrząc na bezprzykładną wytrwałość
Niemców, na los kobiet w rodzaju Rity
von Tebben-Gerth, nie może się oprzeć
najgłębszej ł najszlachetniejszej trosce
człowieka o człowieka.
W tem zapatrzeniu się w sprawy ludz
kie poza politycznemł społecznem!, bo
haterowie Struga dochodzą do zagub enia się w św iecie pozaludzkiej ab
strakcji, snów i majaków romantycz
nych, w dziedzinie obcej życiu i proce
sowi stawania się.
Nie wiem, jak Strug rozwinie dalej
dzieje stosunku Rity baronowej von
Tebben - Gerth, żony poległego mary
narza niemieckiego, do szpiega fran
cuskiego, doktora Ossiana Heima. Że
romski podobny zlekka motyw (w „W ie
trze od morza") przedstawił jako prę
żenie się zmysłowej i niezaspokojonej
tęsknoty; Kaden - Bandrowski pora
dziłby sobie najłatwiej, kreśląc scenę
gwałtu na zimno czy na gorąco, przy
tem on odpędzałby natrętną muchę lub
drapał się po policzku, a ona myślała
by o kleksie na papierze, który zrobi
ła w drugim oddziale powszechniaka
gdy jej wychowawczynią była pani Kozieradzka.
Strug, unikając określonego zarysu
rzeczywistości, proces stawania się du
ch owego przenosi w sferę tak czystej
abstrakcji, że przestajemy stosunków
ludzkich mierzyć miarą ludzką.

ści z kolorów tęczy nawrót do roman
tycznej fantastyki, swobodnego czucia
wyzwolonego z uświęconych kanonów
i praw.
D ęteg o z upodobaniem zwraca się
autor do bohaterów, czujących i m yślą
cych nie kategorjami powszechnego ry
goru lecz kapryśnie, bezpańsko i indy
widualnie.
Taką lunatyczką wizjonerskiego uj
mowaniu rzeczywistości jest międzyna
rodowa gwiazda filmowa — Eva Evard
o demonicznych porywach Krystyny z
„Róży" Żeromskiego. W skreśleniu tej
postaci odsłania się słabsza strona tej
idealizującej postaw y wobec rzeczyw is
tości, jaka cechuje Struga; skłonność,
która prowadzi do schematyzacji a na
wet wręcz szablonu, historycznie zgra
nego już i zużytego.
Występuje w tej powieści rów n ież
pewna skłonność do symboliki filmowej,
nadmiernie upraszczającej wymowę fak
tów, z trudem niemałym dających się
sprowadzić do wspólnego mianownika
Powieść ta jednak ma swoją szcze
gólną wymowę muzyczną. Niedarmc
Rita von Tebben-Gerth jest bohaterką
utworu.
Od czasów Żeromskiego zapomnieliś
my zupełnie, że mowa polska dzwięczy,
że język nasz ma swoją cudowną, opartą na bogactwie głoskowem, melodię.
Pisarze współcześni zatracili zupełnie
poczucie harmonji dźwiękowej mowy
polskiej. , Anhellego" Słowackiego nie
podobna niemal czytać cicho, na tyle
wżera się ta proza tyranji swojej sugestji dźwiękowej w> nasz system mięś
niowo - ruchowy.
Ostatni z pisarzy polskich, Żeromski
miał tę straszliwą w ła d zę nad melodją
naszego języka. Po nim mowa polska
zagłuchła. Możemy uznawać w pełni
talent Nałkowskiej, Dąbrowskiej, Kadena - Bandrowskiego, ale pisarzy tych
niepodobna zu pełnie czytać głośno. N ie
słyszy się tych zdań, nie mają one ta■ iniczej a n ieod p artej w ła d zy sugestji nad naszą uczuciowością,
naszym

„Dla tych dwojga nie straszny śmier
telny jad, czerodziejstwo obróciło ich
w cienie, oderv'ane od oszalałej ludz
kości, wyzwolone z nienawiści. Nie
mieszają się do sipraw życia i nie chcą
żyć. Trwają pogrążone w tajemnem
swojem misterium, każdej chwila goto układem m ięśniowym .
we zniknąć z tej ziemi, albowiem ich
W omawianej przez nas powieści
jest wieczność". (Str. 355).
Struga m ow a nasza nareszcie za d ź w ię 
Jest w tem odbarwieniu rzeczyw isto czała, ożyła bogactwem spadków i ak

centów, harmonją wewnętrzną, instrumentacją głoskową, którą głosił tak
przekonywająco ongiś Renć Ghll, R oz
dział pierwszy powieści jest w swoim
rodzaju arcydziełem dźwiękowem zbu
dzonej nareszcie do słyszenia i m ówie
nia, zagubionej dotąd w św iecie pojęć
i plastyki, prozy polskiej, mowy, co hu
czy przenika, grzmi, woła, budząc echa
rozgłośne po dolinach przepastnej za
dumy.
W motywach treściowych możnaby
ujawnić pewną serję pokrewieństwa z
Żeromskim (a przygodnie z T, Mannem
t Flaubertem), mimo to Strug reprezen
tuje w naszej powieści w przeciwsta
wieniu do Stendhalowskiego weryzmu
i prostoty Marji Dąbrowskiej, baroko
wej przesadni i zagubienia się w zmy
słowej mnogości zjawisk Kaden - Bandrowsklego, swoisty nawrot do roman
tycznego ujmowania świata, do uwznioślenia uczuciowego i idealizacji. Zna
mionuje zarazem reakcję przeciwko
zbytniej konkretyzacji zjawisk i w
związku z tem dążność do oprawienia
rzeczywistości w ramy schematu, dają
cego się zastosować pod każdą szero
kością geograficzną (rys uniwersalistyczny).
Stąd oderwany humanitaryzm Stru
ga, uwznioslający każdego człowieka;
stąd czujność w dosłuchaniu się bicia
serca nawet w fatum dztejowem, na
wet w zmechanizowanym przez ślepy
rozmach zawieruchy wojennej bracieczłowieku ze wszystkich frontów i ty
łów wojny i pokoju.
W obec ślepej naganki nacjonalistycz
nej, jaka się rozwija w naszej prasie
prawicowej w związku z rozwojem
hittleryzmu w Niemczech
ta mądra,
głęboka i szlachetna książka Struga,
w jednako ludzkiem świetle malująca
zarówno miłych sercu naszemu Fran
cuzów (szkoda, że ta miłość jest niedość zobopólna), jak i Niemców, po
winna się stać beczką oliwy, wylana
na wzburzone fale lokalnych szowinizmów i torować drogę idei pokojoweg0
współżycia między narodami.
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KonjanKfaraSna poprawa
jako na pociechę, na utrwalenie ich w sztuce za
Konia z rzędem temu, kto z pośród „zwykłych"
czytelników gazet — zrozumie to, oo ogłoszono ciskania pasa.
A na dalszą odległość, po zimie? I tu nadzieje
jako wynik badań instytutu konjunktur gospo
darczych i cen, określając sytuację gospodarczą są minimalne: „Gzy z wiosną wzmocnią się ob
jaw y poprawy, zależy w dużej mierze od sytua
"W trzecim kwartale hr. i widoki na najbliższą
Przyszłość. Te zagadkowe słowa, które nazwać cji politycznej" — tu instytut wskazuje na „ak
można: krok naprzód i krok w tył, są, muszą być cję międzynarodową", zapewne na światową
konferencję gospodarczą i inne konferencje, które
"Wynikiem niezwykłego położenia, w jakiem in
stytut ten się znajduje. Jest to instytut naukowy, mogą przynieść poprawę. Świat jedinak przestał
już wierzyć w takie konferencje, po których zwy
"W którym' pracują niewątpliwi fachowcy, ale
stanowisko urzędowe instytutu jest krępujące ze kle przychodziło zaostrzenie zamiast złagodzenia.
Jeżeli się mówiło: dajcie nam dobrą politykę a
Względu na to, że przecież władze przełożone —
w pierwszym rzędzie prezydjum Rady ministrów
— głosi i żąda optymizmu, jakże temu się sprze
ciwić? Toteż sprawozdanie instytutu jest jakby
rozmyślnie zaciemnione, operuje niedomówie
niami, jest niejasne i wskutek tego dla laika nie
zrozumiałe. Cóż bowiem można powiedzieć laiko
Dla nas jako partji robotniczej, która za naj
w i o poprawie czy widokach poprawy, kiedy od
niebezpieczniejszego wroga uważa faszyzm w
czuwa boleśnie obecną mizerję i nie widzi ani
różnych jego postaciach, wybory niedzielne mają
cienia możliwości poprawy?
Zaczyna się sprawozdanie od stwierdzenia, że to największe znaczenie, że fala faszystowska w
postaci hitleryzmu została silnie odrzucona, pod
„zniżkowa tendencja cen uległa załamaniu, roz
czas gdy front robotniczy — niestety, niejednopoczął się dość znaczny ruch zwyżkowy zasadni
lity — naogół utrzymał się. Strata 3 miłjonów
czych surowców." Tak rzeczywiście było i to nie
głosów i 35 mandatów przez hitlerowców ozna
które pisma powitały jako „srebrny pasek na
cza, że rosnąca ta od blisko 10 lat fala nareszcie
horyzoncie", jako początek załamania się kryzy
załamała się. Jeszcze kilka takich wyborów, a
su. Co się jednak stało? Oto — stwierdza sprawo
niebezpieczeństwo sfaszyzowania Niemiec będzie
zdanie — ,>wprawdzie ruch zwyżkowy uległ za
łamaniu" — tu zachodzi pytanie, skąd powstał można uważać za należące do przeszłości.
Dlaczego Papen rozwiązał parlament wybrany
ten ruch, dlaczego się załamał i czy jest prawdą,
31 lipca? Sytuacja była dla niego wówczas fa
że samo jego powstanie było dowodem zasadni
talna: parlament był zdolny do pracy, z czego
czej zmiany sytuacji rynkowej. Ruch zwyżkowy
wynikała konstytucyjna konieczność ustąpienia
powstał, co dalszy rozwój dowiódł, sztucznie, ja 
rządu prezydialnego i powołania rządu parla
ko wywołany dla robienia nastroju dla akcji w y
borczej Hoovena. Wywołano zwyżkę na giełdzie mentarnego. Podstawą takiego rządu mogła być
i zwyżkę cen surowców, ale na bardzo krótką większość złożona z 230 hitlerowców, 75 centrow
ców i 22 posłów bawarskiej partji ludowej —
metę; dziś wszystkie ceny powróciły do poprzed
razem 307 głosów na ogólną liczbę 608. Papen ‘
niego poziomu albo — szczególnie odnośnie do
dążył tedy do uniemożliwienia utworzenia tej
zboża — jeszcze spadły poniżej poziomu przed
większości, mimo że klęskę, tj. uchwalenie wo
poprawą. Z sytuacji tej pewne pisma, które gło
śno i radośnie powitały tę „jutrzenkę poprawy", tum nieufności zadała mu zupełnie inna więk
szość złożona z hitlerowców, komunistów i so
wycofały się ostrożnie, wracając przeważnie do
cjalistów. To niebezpieczeństwo utworzenia się
poprzednich pesymistycznych poglądów.
większości antyrządowej zostało też podane jako
Teraz instytut każe nam wierzyć, że „załama
powód — konstytucja wymaga wyraźnie podania
nie się ruchu zwyżkowego nie oznacza bynaj
powodu — rozwiązania parlamentu.
mniej końca działania czynników dodatnich" —
Czy cel rozwiązania, tj. uniemożliwienie takiej
co to ma znaczyć? Gzy mimo tej depresji prze
cież weszliśmy w okres załamywania się kryzy
większości został osiągnięty? T&k, osiągnięty zo
su? A jakże, szczególnie jeżeli się weźmie pod stał przez urwanie mandatów wszystkim trzem
uwagę takie swoiste dwa dowody „poprawy": stronnictwom wchodzącym do kombinacji takiej
większości. Hitlerowcy z 195, centrum z 69 i ba
wzrost bezrobocia i wzrost deficytu. Zresztą in
warska partja ludowa z 19 — razem 283 manda
stytut sam stwierdza: „rozmiary obrotów uległy
tów nie daje połowy plus 1 ogólnej liczby 582
skurczeniu, zmniejszenie się handlu międzyna
mandatów. Ale jest to tylko sukces negatywny,
rodowego zostało pogłębione", to są zjawiska obecnej chwili, których w żadnym wypadku nie gdyż rząd nie zdobył na przeciwnej stronie ta
kiej ilości mandatów, która choćby w przybli
można potraktować jako oznaki poprawy.
A jak przedstawia się najbliższa przyszłość? żeniu mogła mu dać jakieś oparcie parlamen
tarne.
Oto zapowiedź: „Nadchodząca zima oraz zwią
zany z nią sezonowy zastój przez wzrost bezro
Rząd może liczyć bezwzględnie tylko na 51
bocia oraz sezonowe ograniczenie produkcji
głosów niemiecko-narodowych i kilka pomniej
wzmocni raczej działanie czynników depresyj
szych ugrupowań — razem najwyżej 75—80 man
nych." Niema więc nadziei na poprawę w zimie, datów. Nie jest to w żadnym razie ośrodek, oa ludzie właśnie czekali bodaj na taką nadzieję j koło którego możnaby zebrać silniejsze ugrupo

da my wam dobre finanse, tj. lepsze położenie go
spodarcze, to dziś niema mowy o dobrej polityce
tam, gdzie albo już panoszy się, albo przygoto
wuje 6ię faszyzm i ine rodzaje dyktatury.
"Konkluzja z tych wywodów? Instytut schodzi
tu na znane tory, mówiąc o zawisłości naszej
konjunktury od zagranicznej, o zwiększeniu im 
portu i o — pożyczkach. Jak wszystkie przepo
wiednie poprawy okazały się złudne, tak będzie
i z temi nadziejami. Ludzie nie wdają się w ta
kie, dajmy na to, uczone wywody, lecz widzą i
czują zło. Nikt ich nie przekona, że może być ina
czej, o ile zasadnicze warunki gospodarki spo
łecznej nie ulegną radykalnej zmianie. Tego zaś
żadne badanie i żadne przepowiadanie nie doko
na, to brobi lud sam.

Wybory w Niemczech

Bezczelne „sprostowanie**
SANACYJNA METODA W Y P IE R A N IA SIĘ W

Ż Y W E OCZY

Na podstawie § 19 ustawy prasowej nadesłali
tem, jaki został umieszczony w numerze 239
nam z Tarnowa dwaj tamtejsi profesorowie gim
„Naprzodu" z dnia 19 X 1932 tak co do jego tre
nazjalni pp. Tadeusz Machalski i Karol Krza
ści, jak i formy swoich podpisów nie umieści
nowski „sprostowanie" artykułu zamieszczonego liśmy. Z poważaniem Tadeusz Machalski, Karol
w Nr. 239 „Naprzodu" i „Dziennika Ludowego",
Krzanowski".
w którym były przytoczone ustępy z orzeczenia
Przecieramy oczy: Jakto? ci dwaj panowie
sądu honorowego w sprawie między p. Gabrjelem mają odwagę twierdzić, że wspomnianego doku
Dubielem a działaczem sanacyjnym p. Karolem mentu nie podpisali?
Kautzkim.
A przecie ten dokument istnieje! I istnieją na
To niesłychane „sprostowanie" opiewa:
nim podpisy pp. Machałskiego i Krzanowskiego,
„Odnośnie do zamieszczonego w numerze 239 jako arbitrów ze strony p. Kautzkiego! A obok
„Naprzodu" z dnia 19 X 1932 artykułu pod ty
nich podpisani są na nim: superanbiter p. Szczur,
tułem: „Honor elity sanacyjnej: IMĆ Pan Karol major emerytowany, oraz pp. Manaczyński, em.
Kautzki", w którym autor artykułu, powołujący
radca skarbowy i b. poseł na Sejm, i em. kapitan
się na rzekomo istniejące orzeczenie Sądu Hono
Srebro. Wszyscy ci trzej panowie żyją jeszcze
rowego, zaczynające się od słów: Orzeczenie Są
i pp. Machalski i Krzanowski nie zdają sobie
du honorowego i t d., a kończący się słowy: „Na
chyba sprawy z konsekwencyj, jakie za sobą
tem protokół zakończono i po przeczytaniu pod
pociągnie takie wypieranie się własnych podpi
pisano", pod którym znajdują się nasze podpisy
sów na dokumencie sądu honorowego.
Machalski prof. mp. Krzanowski prof. mp. —
Nie ulega wątpliwości, że ten dokument, dys
■upraszamy o umieszczenie w najbliższym nume
kwalifikujący p. Kautzkiego, jest mu bardzo nie
rze i na tem samem miejscu następującego spro
przyjemny. Czyżby się posunięto do steroryzostowania po myśli § 19 ustawy prasowej: Nie
wania pp. prof. Machałskiego i Krzanowskiego?
jest prawdą abyśmy pod takim rzekomo istnie
Nas to jednak obchodzić nie może, kłamu sobie
jącym dokumentem, zaczynającym się od słów:
w żywe oczy zadawać nie pozwolimy, a tamci
„Orzeczenie Sądu honorowego" itd., a kończącym dw aj panowie niech się zwrócą do pp. mjr.
się słowy: „Na 'tem protokół zakończono i po Szczura, radcy Manaszyńskiego i kpt. Srebro, aby
przeczytaniu podpisano" swoje podpisy umieścili, przyszli w pomoc ich pamięci.
natomiast prawdą jest, że pod takim dokumen
-sr O 90 —

wanie i dlatego o przemianowaniu rządu na nawet pozornie parlamentarny niema nawet mowy.
Rząd zresztą do tego wcale nie dąży. Jego celem
jest tylko uniemożliwienie większości przeciw
sobie, gdyż to daje mu podstawę do rządzenia
bez parlamentu, do dalszego stosowania art. 48
konstytucji
Byłaby natomiast możliwa inna kombinacja
większościowa, gdyby — była możliwa. Obie par
tje proletarjackie: komuniści i socjaliści mają
łącznie 221 mandatów, co wprawdzie jeszcze nie
jest większością, ale trzeba pamiętać, że istnieje
jeszcze centrum ze swą przybudówką bawarską,
co dopełniłoby powyższą liczbę do 309 głosów —
większość 15 głosów ponad potrzebę. Tak, gdyby
komunistów można było wogóle wciągnąć do ja 
kiejkolwiek pozytywnej kombinacji. Do nega
tywnej zawsze pójdą, np. nie zawahają się przed
wspólnem z hitlerowcami glosowaniem za wo
tum nieufności, ale na robotę polityczną nie zde
cydują się, gdyby nawet centrum zatrzymało do
tychczasową swą linję polityczną, tj. stanowie
nie środka dla każdej większości z silniejszym
odcieniem mieszczańskim.
Co więc może z tych wyborów wyniknąć? Ja
sną odpowiedź dały dotychczas tylko dwa obo
zy: rząd i hitlerowcy. Papen twierdzi, że wynik
nie wpłynie na zmianę zasady, że może istnieć
tylko nząd prezydjalny z poparciem z którejkol
wiek strony. Hitler twierdzi, że wprawdzie stra
cił mandaty, ale zawsze jeszcze stanowi najsil
niejszą frakcję i wedle reguł parlamentarnych —
w jego ustach brzmi to jak ironja — jemu na
leży się misja utworzenia rządu. Jak znaleźć li
nję środkową między temi tak zasadniczo
spnzecznemi poglądami? Takiej linji nie widać
i dlatego właśnie pierwsze wrażenie tych wybo
rów było: nic się nie zmieni. Jest to naturalne
następstwo faktu, że taki czy inny wynik w y 
borów nie zimieni w niczem sytuacji, w której
z jednej strony operuje się prawem, a z drugiej
siłą. Baronowie i wielki przemysł świadomie zainscenizowali i celowo prowadzą akcję zmierza
jącą do zniszczenia demokracji i jej wyrazu:
parlamentu. Gzy można się było spodziewać, że
większe odchylenie woli wyborców na lewo
zmieniłoby dążenie do tego celu? Nikt się co do
tego nie łudził i stąd dalsze pytanie: jak daleko
rząd posunie się teraz w swem — dotychczas
delikatnem .— łamaniu konstytucji? Gzy rząd
rozwiąże parlament, mimo że to już byłoby w yraźnem złamaniem konstytucji? Gzy pójdzie je
szcze dalej i przez narzucenie nowej ordynacji
wyborczej otworzy sobie podstawę do wybrania
powolniejszego parlamentu? To są pytania, na
które odpowiedź muisi wkrótce nastąpić. Za 4 ty
godnie, w tym terminie przez konstytucję w y 
znaczonym, parlament musi się zebrać i wtedy
okaże się, czy będzie on jeszcze jakimś czynni
kiem w życiu politycznem Niemiec, czy też zo
stanie skazany na stałą bezwładność.

listy z mm

TRAG ICZNY W Y P A D E K M O TO C YK LO W Y
D E LE G A T Ó W ROBOTNICZYCH Z G LIN IK A
MARJAMPOLSKIEGO. Gdy delegaci z Glinika
tow. Joachim Gajewski, Józef Michalos i Kolarzyk
wracali własnym motocyklem w niedzielę 6 bm.
do Glinika Marjampolskicgo z odbytej w Krośnie
konferencji zawodowej w sprawie łamania umo
wy zbiorowej ze strony przemysłowców nafto
wych, w drodze na moście koło Libuszy motocykl
zderzył się z innym pojazdem i stoczył się do
rzeki. Wszyscy trzej delegaci ulegli bardzo po
ważnym kontuzjom i ogólnym potłuczeniom, a
tow. Gajewskiego odwieziono w ciężkim stanie
do szpitala powszechnego w Gorlicach. Wypadek
ten wywołał wśród robotników całego powiatu
gorlickiego ogólny smutek i przygniębienie.
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A n g l j a a ro z b ro je n ie
A rty k u ł specjalny dla polskiej p ra sy socjalistycznej
L o n d yn , w listopadzie, no rewizji, aż nie pozostało z niego pancerników, ani krążowników, go był zachęcający. Nastąpił też nacisk
W czasie obrad konferencji rozbro
jeniowej wszystkie stolice świata spo
wite są w mgłę, która jest szczegól
nie gęsta i nieprzenikniona w Lon
dynie. Jakie są rzeczywiste zamiary
rządu brytyjskiego? Co on myśli o
rozbrojeniu, a zwłaszcza o niemieckiem
żądaniu równouprawnienia?
Spróbuję dać wyjaśnienie, na wstę
pie jednak muszę oświadczyć, źe pi
szę, jako obserwator zdaleka.
Stosunki między M aodonaldem a
jego dawnymi towarzyszami są zer
wane. Od czasu jak został „bohate
rem narodowym" cechy jego chara
kteru, jak niejasność, dwulicowość,
niezdecydowanie i chwiejność wystę
pują coraz wyraźniej. Nikt nie mo
że przeniknąć jego myśli, lecz wątpię,
czy on wogóle ma jakiś jasny plan,
czy chce wziąć na siebie ryzyko jakie
goś zdecydowanego kroku.
Rząd robotniczy przygotował był
przed swym upadkiem dość postępo
wy program dla Genewy. W czerwcu
1931 r, uzyskał nań zgodę obu innych
partji. Program zawierał uznanie ró
wnouprawnienia
Niemiec zarówno
przez wydatne, ilościowe obniżenie
zbrojeń, jak też przez wyrzeczenie
się kilku, nie wszystkich, t, zw, broni
zaczepnych (określenie pojęcia broni
zaczepnej pochodzi z Traktatu W e r
salskiego). W edług planu R zą d u R o 
botniczego rozbrojenie postępowało
by etapami w odstępach pięciolet
nich. Powstanie rządu „narodowego"
zmieniło układ sił w polityce ang. Ten
sam człowiek zasiadł przy swem biur
ku w prezydium ministrów, lecz zna
lazł się pod naciskiem politycznym
strony przeciwnej. Sir John Simon,
nowy minister spraw zagranicznych
jest dobrym prawnikiem, ale nigdy
nie zajmował się sprawami zagrani
cznemu Jak rutynowany adwokat
przyjął on bezkrytycznie akta dla
Genewy od Komisji Obrony Państwa
Komisja ta składa się częściowo z ge
nerałów i admirałów, częściowo z mi
nistrów. Ona dba o ciągłość polityki
klas posiadających i działa jak zapo
ra na opinję demokratyczną, Tak
więc plan rządu robotniczego podda

nic więcej ponad suche wyliczenie
potrzeb militarnych Imperjum B ry
tyjskiego, oglądanych oczyma brytyj
skich fachowców militarnych.
Ten program zbrojeń reprezentuje
i Rząd z dziwnym uporem.
W prawdzie sformułowali go nanowo,
by uwzględnić konstrukcję technicz
ną planu H oouera, ale w istocie pro
gram pozostał ten sam. W spółdzia
łanie z Ameryką było jedną z pier
wszych zasad polityki zagranicznej
M acdonalda, jak stwierdził wobec
świata podczas swej rozsądnej podró
ży do Waszyngtonu w r, 1929. R zą
dząca dziś w ministerjum reakcja ma
inne poglądy. Ani w sprawie M an
dżurji, ani w sprawie rozbrojenia
Downing Street (angielskie Min. Spr
Zagr.) niewiele okazuje względów dla
amerykańskiej opinji publicznej —
stanowisko niebezpieczne, którego
skutki okazać się mogą przy trakto
waniu przez Amerykę sprawy euro
pejskich długów wojennych.
Rachuby admiralicji
brytyjskiej
przyjęte przez rząd, polegają na za
sadzie utrzymania kontroli brytyj
skiej nad wielkiemi szlakami morskiemi świata. Uzasadnia się to, oczy
wiście, koniecznościami obrony: mu
simy bronić naszego handlu i dowo
zu żywności przed piratami i łodzia
mi podwodnemu, A le — rzecz jasna—
uzbrojenie, które służy nam do za
bezpieczenia morza dla naszych w ła
snych celów, równie dobrze służyło
by do odmówienia tego prawa naszym
przeciwnikom. Zamiar jest więc dwo
jaki: unikać samemu blokady, a w ra
zie potrzeby narzucić ją innym Z te
go punktu widzenia mniej zależv na
tonażu, niż na liczbie jednostek. Dro
gi morskie mają określoną długość i
wymagają dla swej ochrony określo
nej liczby krążowników Z tego wzglę
du — powiadają admirałowie — ist
nieje absolutna granica rozbrojenia
Prezydent Hoouer może obniżyć flo
ty o %, nie może on jednak skurczyć
powierzchni naszej planety. Dlatego
rząd brytyjski nie chce przyjąć pro
pozycji Hoouera w ich pierwotnej
formie; nie chce on zmniejszyć liczby

Sim on

H ER M AN LIBERM AN.

K ryzys p ra w a
(Dokończenie).
Co Napoleon mówił o Francji, da się
powiedzieć o każdym kraju cywili
zowanym i o każdym rządzie faszy
stowskim, Chodzi nie o nową ideologję, ale o obronę przed zalewem
ciemnoty; czy do tego potrzeba no
wych haseł? Trzeba tamę zbudować
przeciw gangrenie moralnej, postę
pującej w ślad za faszyzmem. Tama
zaś zbudowana nie może być z sa
mych tylko słów i haseł, ale z dusz
bohaterskich. Z dusz, które porywają,
w górę unoszą, wzniecając wszędzie
wolę żelazną i nieustraszoną. Boha
terstwa nam potrzeba, bohaterstwa
woli, wytrwałości i poświęcenia w
walce i pracy.
Przed 400 laty, kardynał Contarini, wręczając papieżowi Pawłowi
III ustawy, wyrzekł doń słowa:
„Wszelkie rządy muszą być rząda
mi rozumu. Mają one na celu zapew
nienie poddanym szczęścia za pomo
cą środków godziwych. Także pa
pież powinien pamiętać, że poddani,
nad którymi rządzi, są wolnymi ludź
mi. Rozkazywać powinien nie sa
mowolnie, lecz wedle zasad rozu

mu, odwiecznych praw moralnych i
miłości. Najgorsze bowiem są usta
wy zrodzone z samowoli.
W asza
Świątobliwość niechaj dba o to, by
od tej prawdy nie odstąpić". G dy
by tu był dziś na sali jaki pułkow
nik, czy poszedłby za przykładem
tego kardynała? Gdyby był, możebym go pobudził do heroizmu, żeby
w dobrze zrozumianym interesie pań
stwa powtórzył, gdzie należy, te spiżowo mądre słowa kardynała. Jeśli
się to nie stanie, to chyba przyjdzie
kiedyś dzień, że je wypowiedzą ci od
dołu, którzy dziś jeszcze tłumią w so
bie gniew, lecz porwani prawdą, któ
ra ich serca rozpala, w niedalekiej
przyszłości odezwać się muszą.
Niesprawiedliwość nie ginie i nie
rozpływa się bez śladu w atmosferze
Niesprawiedliwość gryzie i pali. W i 
dok ludzi nikczemnych, rozpierają
cych się na fotelu władzy płonie w
duszach niewygasającym płomieniem.
Taki jest już rytm życia. Chwalą się
faszyści, że są wieczni i nowe two
rzą prawdy, ludzie już takie rzeczy
widzieli. Toż to stary, od ran i zbro

dzi się natomiast na obniżenie tona
żu i uzbrojenia obu rodzajów okrę
tów, aczkolwiek wciąż obstaje przy
tem, że potrzebuje 15 pancerników
o pojemności powyżej 23 tys. tonn.
Ale. i to obniżenie tonażu mogłoby
się zacząć dopiero po upływie 5 lat
— wówczas dopiero na podstawie
umowy londyńskiej wolno byłoby za
stąpić stare okręty nowemi — i na
wet wtedy akcja oszczędnościowa po
suwałaby się bardzo opornie.
W arto zaznaczyć, że wszystkie te
obliczenia mają jako przesłankę zu
pełną anarchję świata. Postępuje się
tak, jakgdyby wcale nie było Ligi
Narodów, mającą nadzorować strasz
liwą broń blokady. Przyjmuje się, że
każde państwo musi się bronić samo
bez cudzej pomocy i że każde ma
prawo postąpić z resztą świata we
dług swego widzimisię. To są fatalne
skutki odrzucenia przez państwa zwy
cięskie propozycji W ilsona, by Liga
Narodów objęła straż nad wolnością
mórz. To są dalej skutki tego, że L i
ga Naród :w w przeciągu 12 lat swego
istnienia nie stworzyła żadnej wsoólnej organizacji bezpieczeństwa. N ie
ma wyjścia z tego zaułku doroóty, pó
ki Anglja, Ameryka i Liga Narodów
nie spojrzą prosto w oczy sprawie
blokady i wolności mórz.
Pozatem Rząd brytyjski zgodziłb'
się z zapałem na usunięcie łodzi pod
wodnych, które są specialnością fran
cuską. Zrzekłby się wielkich tanków;
natomiast średnie tanki potrzebne
mu są w „celach państwowych" w In
djach. Podpisałby
zwykłe umowv
przeciw ostrzeliwaniu ludności cvwilnej z powietrza w czasie wojn\
formalnej; ale nie wyrzeknie się tego
prawa w stosunku do własnych oby
wateli w Azji. Ponieważ rząd nie
miał zamiaru zrzec się wszystkich
rodzajów broni, których zabroniono
Niemcom w Traktacie Wersalskim,
przeto jeszcze przed kilku miesiąca
mi istniała skłonność przyznania
Niemcom prawa do pewnego umiar
kowanego dozbrojenia się. Lecz za
miar ten obecnie zachwiał się. Gdyż
rozwój wypadków w Niemczech nie

dni ropiejący absolutyzm, tylko mo
dernistycznie przemalowany.
N ie
sprawiedliwość nie śpi. Przyjdzie
kiedyś dzień i przyjdą ludzie, co w y
walą drzwi i okna, by przepędzić du
szące nas gazy i wpuścić świeży po
wiew i promienie słońca. Runą kłam
stwa, wbijane w mózgi przez lu
dzi upojonych szałem cezarów oraz
przez ich załganych służalców. Praw 
da drogę sobie utoruje. Kryzys p ra
wa — to frazes tylko.
G dy złodziej włamie się do twego
mieszkania i mienie ci zabierze —
czy jest to kryzys prawa własności?
Gdy bandyta cię zaatakuje w ciemną
noc i chwyciwszy za gardło portfel ci
zrabuje, czy jest to kryzys prawa
karnego? Cały kryzys polega na tem.
że ci mienie skradziono i że cię obez
władnionego ograbiono. A jaki na to
sposób? — Stary sposób — zakasać
rękawy, wziąć się do pracy i odebrać,
co nam zabrano, a nie pisać nowe p ra 
wa i nowe kodeksy.
Kapitalizm — owoc, który wyrósł
na drzewie rewolucji francuskiej
chyli się do upadku i gnije, czy stąd
wypływa, że i drzewo zgniło.? Jabłko
co z drzewa spadło, gnije na ziemi czy zgnić musi jabłoń cała? Im bar
dziej kapitalizm chyli się do upadku
i im większe stąd spływają cierpienia

ze strony Francji. Koniec końców w
ostatnich czasach i w Anglji nastrój
opinji przechyla się ku uczciwemu
rozbrojeniu w granicach wytkniętych
przez Traktat Wersalski. Setki powa
żanych osób wszystkich zawodów, m.
in. dostojników kościelnych, podpisa
ły i przedłożyły premjerowi obszer
ny i szczegółowy memorjał w tym
duchu. Żąda się w nim zniesienia
wszystkich okrętów wojennych po
wyżej 10 tys. ton.Życzeniom tym pre
mjer nie może uczynić zadość, ponie
waż zwycięska partja konserwatywna
pilnie nad nim czuwa. Tak samo kon
serwatyści nie pozwolą mu ulegać
wpływom francuskim i wziąć na sie
bie współodpowiedzialność za bez
pieczeństwo Europy. Albowiem kon
serwatyści są przeciwni jakiejkolwiek
bądź organizacji międzynarodowe;,
interesują się oni tylko Imperjum
Brytyjskiem. Jeżeli niedawno temu
rząd brytyjski, z tego biaku zain-:;resowania wychodząc, gotów był udzielić swej formalnej zgody na dozbroienie Niemiec, to rozwój
opinii
publicznej w kraju i zagranicą poka
zał, że byłoby to niebezpieczne. D la 
tego rząd brytyjski będzie mówił r
„równości", myśląc przez to utrzy
manie obecnej równowagi sił.

Socjaliści amerykańscy
wobec wyborńw
Socjaliści Stanów Zjednoczonych wysu
wają przy nadchodzących wyborach swoje
go własinego kandydata na prezydenta U.
S. A. Kandydatem tym jest tow. Thomas,
który w tych dniach przemawiał na olbrzymiem zgromadzeniu w Madison Sąuare.
gdzie zgromadziło się 22,000 słuchaczów
Mowa ta zapomocą głośników przekazywa
na była na sąsiednie ulice, gdzie pomimo
niepogody tysiące słuchaczów wysłuchały
przemówienia.
Mówca w ostrych słowach rozprawił się
z obiema partjami mieszczaóskiemi, wysu
wając szereg rezolucyj, w których domagał
się środlków zaradczych dla ofiar kryzysu,
wprowadzenia podatku majątkowego i t. p

dla świata pracy, tembardziej ludz
kość dla swego dobra bronić musi de
klaracji praw człowieka i obywatela.
Jakaż może być broń potężniejsza w
walce o byt, aniżeli to stare rewolu
cyjne prawo! To jest tak jasne, że ka
żdy bez wysiłku zrozumieć to powi
nien. Mózgi jednak toną jeszcze we
mgle i oparach. A le opary zwolna się
podnoszą. Idzie przebudzenie! Zaszu
mi las wichrem, który się zerwie.
W tedy Europa pójdzie nie za tym-,
którzy żywią niewysłowioną pogardę
dla człowieka szarego z ludu, nie p ój
dzie za tymi, dla których masa luclzka
jest nędzną gliną, co się ją ugniata
wedle woli dla swoich celów. Europa
nie pójdzie za tymi, którzy nas, ludzi
przeciętnych, uważają za mięso a r
matnie, za mizerne robaki, po których
za życia deptać można bezkarnie, a
dopiero, gdy taki robak się zabłąka
pod ziemię, jako żołnierz nieznany
płoną znicze i warkoczą bębny! Za
tymi nie pójdzie Europa, lecz pójdzie
drogą, wskazaną przez te wielkie du
sze, które niedola, biedota i cierpie'
nia zgłodniałej rzeszy ludzkiej na
tchnęły bezgraniczną miłością ludzką
i niezłomną wolą zakończenia strasz
liwej męczarni i poniewierki świat?
pracy.
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Z życia robotniczego
— o—
strajk

r o b o t n ik ó w

transportow ych

W K R AK O W IE
Strajk robotników transportowych trwa w dał
bym ciągu. Wszyscy robotnicy stoją solidarnie
^ walce, która ma przebieg poważny i spokojny.
Przedsiębiorcy wzięli się sami do ciężkiej pracy,
<ło której zmuszają także swoich urzędników. —
Widocznie sądzą, że tym sposobem potrafią złaHiać solidarność strajkujących. Niektórzy z przed
siębiorców, mających kontrakty z dyrekcją kole
jową, zwrócili się do władz kolejowych z prośbą
0 dostarczenie ludzi do pracy! Niesłychane, że
bładze kolejowe, które powinny w tym wypad
ku zachować zupełną neutralność, odkomende
rowały 40 robotników kolejowych do dyspozycji
Przedsiębiorców. Robotnicy ci, dowiedziawszy się
0 co chodzi, odmówili pracy, nie chcąc podjąć się
roli łamistrajków.
Podobno przedsiębiorcy ekspedycyjni mają za
miar zwrócić się w tej sprawie również do magi
stratu krakowskiego. Sądzimy, że magistrat kra
kowski nie pójdzie wzorem kolei i nie podejmie
się niezaszczytnej roli pomagania przedsiębior
com w łamaniu strajku robotników. Również po
licja, podobnie jak przy innych akcjach robotni
czych w Krakowie wykazuje zdenerwowanie. Z a
pomocą aresztowań usiłuje się utrudnić akcję
strajkową robotników. Do walki z robotnikami
Użyto także „straż bezpieczeństwa", która w jedUej z firm ekspedycyjnych „Komitau-Urbach"
pilnuje łamistrajków, przysłanych przez sanacyj
nych „opiekunów" robotników.
Tak więc w celu złamania solidarności straj
kujących sprzęgły się wszystkie czynniki, popie
rając pracodawców. Tylko pokrzywdzonego robo
tnika nie bierze się w obronę, chociaż o „życzli
wości" sanatorów wobec robotników panowie ci
wiele mówią i figurują nawet w miejskim „ko
mitecie pomocy bezrobotnym". Dziwne jest zaiste
oblicze tych panów! Z jednej strony rozdzierają
obłudnie szaty nad nędzą robotników, a z drugiej
pomagają przedsiębiorcom w łamaniu strajku
Walczących o poprawę swojego nędznego bytu.
W poniedziałek w godzinach wieczornych od
była się konferencja przedstawicieli pracodawców
1 robotników w sprawie zlikwidowania strajku.
K o n fe r e n c ja nie dała rezultatu, albowiem przed
stawiciele pracodawców zażądali od robotników
powrotu do pracy bez poprzedniego podpisania
umowy. Wobęc takiego stanowiska robotnicy na
zgromadzeniu postanowili jednomyślnie solidar
nie podtrzymać walkę strajkową.
— ooo —
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Metody wygłodzenia świata
Znany jest fakt palenia czy wysypywania do
morza kawy w Rrazylji, aby zmniejszyć jej ilość
w celu utrzymania ceny na „odpowiednim" po
ziomie. Znany jest również fakt palenia psze
nicą w lokomotywach na kolejach kanadyjskich,
ponieważ farmerzy nie mogli i nie chcieli sprze
dawać zapasów po niskich cenach.
Działo się to w tymsamym czasie, gdy 20 czy
25 miljonów ludzi na świecie nie ma kawałka
chleba. Z jednej strony narzekania na „klęskę
urodzaju", z drugiej miljony ludzi, którzy do te
go urodzaju nie mają żadnego przystępu. Dzieje
się to w interesie ratowania rolnictwa, które
jest dziś największą troską wszystkich rządów.
Rolnicy — specjalnie u nas — słusznie żalą się,
że nic się nie dzieje, aby położyć koniec nierównomierności cen między ich produktami a
wyrobami przemysłowemu Pamiętamy, że przed
kilku tygodniami rząd wszczął „akcję" za obni
żeniem cel kartelowych, ale żadna zniżka nie
nastąpiła, kartele nie chcą. Rząd teoretycznie
podtrzymuje swą „akcję", zapowiedział jej kon
tynuowanie minister skarbu w swem expose, a
tymczasem szuka się innych środków dla pornożenia rolnictwu.
Naturalnie nie można zaliczyć do tych środ
ków różnych imprez w rodzaju odbywającego
się obecnie „'tygodnia rolniczego". Z programu
tego „tygodnia" żadna pomoc nie przyjdzie, nie
nastąpi zwyżka cen, nie nastąpi oddłużenie, nie
zrobi się obniżenie wygórowanych odsetek. Macherzy takich imprez zdają sobie sprawę z bez

nadziejności takich poczynań i dlatego obmyśla
ją inne, skuteczniejsze środki.
Wszystkie te środki obracają się około jednego
zasadniczego pomysłu, wykwitu „mądrości" ka
pitalistycznej: zmniejszyć produkcję. Jest na
świecie rzekomo zadużo pszenicy, trzeba ograni
czyć jej produkcję. Pomysł wyszedł z Argentyny,
a podchwyciły go inne produkujące pszenicę
kraje: Kanada, Stany Zjednoczone, Australja.
Będzie mniej pszenicy, popyt się wzmoże, ceny
automatycznie pójdą w górę — prosta kalkula
cja, jak przy kawie. Że podrożenie jednego z
głównych artykułów żywności odbije się ciężko
na mało albo nic nie zarabiającej ludności; że
masy będą zmuszone przejść do gorszych sposo
bów odżywiania się; że tysiące robotników rol
nych straci pracę — co to obchodzi właścicieli
olbrzymich obszarów, którzy mają jeden tylko
cel na oku: utrzymywać a nawet powiększyć swą
rentę rolną, swój dochód bez pracy.
Te zalecane metody są też presją na rządy
wskutek większego niż dotychczas „interwenjowania" na rzecz utrzymania wyższych cen. U nas
taka interwencja doprowadziła do tego, że ceny
zboża są znacznie wyższe niż na rynkach świa
towych, że albo wcale nie obniża się ceny chleba,
albo co kilka tygdni o 1 grosz na kilogramie.
Pomoc rolnictwu — rzecz konieczna i dla ogółu
pożyteczna, ale nie przez wygłodzenie reszty lud
ności, głównie robotniczej po miastach. Ta też
chce żyć; nie chce, o ile jeszcze zarabia, zaciskać
pasa ponad fizyczną możliwość.

Trzy postaci - trzy wrażenia

( Korespondencja własna)
Wiedeń, 7 listopada.
W ostatnich dwu tygodniach gościł Wiedeń
w swych murach trzy wybitne postaci naszej
epoki, trzech mistrzów pióra: Tomasza Manna,
Ernesta Tiolleira i Emila Ludwiga. Trzej znani
dziś pisarze przybyli do Wiednia, by tu publicz
nie wypowiedzieć i wynurzyć swe myśli, swe dą
żenia i przekonania.
T. Mann przemawiał do audytorjum, złożone
go w przeważającej części z robothików. Mowa
jego, pięknie zbudowana, była szczerem i jasnem
wyznaniem wiary w Socjalizm, Demokrację i Pro
letarjat. Bezwzględna negacja dyktatury, stanow
cze odrzucenie „idei" gospodarczej i politycznej,
duchowej i fizycznej niewoli, potępienie kapita
lizmu i faszyzmu — oto najsilniejsze nuty prze
mówienia T. Manna. Nie było w niem wahania,
nie było dwuznaczników, sprzeczności i nieszczeMn i e j p o g o n i z a w y d o b y c i e m , a w i ę c e j
rości. Każde zdanie wypowiedziane jasno i przy
DBAŁOŚCI O ZD R O W IE I ŻYCIE
stępnie, każde twierdzenie mocne i stanowcze.
Takie spokojne ale szczere i bardzo pożądane
Stąd też ogólne wrażenie mowy T. Manna było
ustrzeżenie ogłaszaliśmy w naszem piśmie już jednomyślne i jednolite. Tomasz Mann to głęboki
Wiele razy i dzisiaj uważamy za bardzo potrzebne a ząrazem konsekwentny myśliciel, posiadający
Powyższe napomnienie z naciskiem powtórzyć,
rzadki dar jasnego i przystępnego wypowiadania
gdyż jesteśmy głęboko przeświadczeni o tem, że swych nieraz ba rdzo nawet skomplikowanych
jest to możliwe. A że to jest bardzo pożądane, na myśli we formie prostych twierdzeń czy negajest cała masa bardzo drastycznych dowodów.
cyjOstrzeżenie nasze kierujemy pod adresem pp.
Nie mniejsze, a może nawet silniejsze niż T.
kierowników kopalń, sztygarów i dozorców, oraz Mann wrażenie pozostawił we Wiedniu Ernest
Toller. Toller nie przemawiał. Toller czytał swe
|akże i pod adresem samych robotników. Ostrze
żenie nasze nie zmierza do obniżenia wydajności utwory. Poeta rewolucji zaproszony do Wiednia
przez tamtejsze robotnicze socjaldemokratyczne
Pracy! Nie możemy jednakże być obojętni na nie
związki oświatowe, budził i zagrzewał Toller
szczęśliwe wypadki przy pracy po kopalniach.
wśród proletarjatu wiedeńskiego, usypianego dziś
Niedawno pisaliśmy o nieszczęśliwym wypad
ku przy pracy w k palni „Janina" w Libiążu, przez reakcję ducha rewolucyjnego. Jego „Czer
który to wypadek przypłaciło życiem dwóch gór
wone Requiem“, poświęcone bohaterom rewolu
alków! Diziś piszemy znowu o nieszczęśliwym wy
cji, odczytane z niezwykłą swadą i uczuciem, w y
badku w kopalni „Artur" w Sierszy z dnia 2 bm., warło na wszystkich słuchaczach wprost pioru
gdzie górnik Krupa Jakób został potłuczony przy
nujące wrażenie. Również i inne przez niego czy
p acy tak ciężko, że w kilka godzin po wypadku
tane utwory, jak np. sceny z nowej jego sztuki
Utarł w szpitalu w Krakowie, pozostawiając wdo
„Ślepa bogini" („Die blinde Gottin") wywołać mu
? i dwoje małoletnich dzieci.
siały w sercu każdego słuchacza głębokie echo.
Powyższe trzy wypadki śmiertelne nie są osa
Znany jako piewca wyzwoleńczej walki prolemotnione. W iem y o tem bardzo dobrze, że dziś
tarjalu, jako mąż rewolucyjnego czynu, pozostał
rUdno jest wołać do kompetentnych organów sobie Toller wierny w każdej myśli, każdem sło
^dzorczych o wpłynięcie na pracodawców, ażewie, w każdym — rzec można — geście.
^ Więcej dbano o zdrowie i życie robotników w
Przykre natomiast rozczarowanie sprawił licz
si°Palniach, gdyż w dzisiejszej sytuacji trudno nym słuchaczom Emil Ludiwig. Znany i głośny
.dowolać nawet tego, co jest napisane w napisarz okazał się nad wyraz słabym mówcą. N a toeJ konstytucji w § 102 w ogólności, a cóż dopiedomiar zaś złego referat Ludwiga: Przewodnie
lUhW. takich wypadkach, gdzie chodzi o zdrowie
idee i ludzie naszych czasów, wykazał dobitnie,
p . życie poszczególnych robotników.
iż pisarz nie jest jeszcze w porządku sam ze so
Czerny powyższe napomnienie w dzienniku bą. Ludwig bowiem wikłał się w swej mowie
ażeby przynajmniej naszych członków
wśród jaskrawych przeciwieństw, i sprzeczności.
o
Apelujemy do wszystkich członków CZG
Kult dyktatorów i despotycznych generalskich
W ^ Cej ostrożności w obchodzeniu się z w.łas- rządów silnej ręki usiłował Ludwig połączyć w
%b zt,rowiciu i życiem. Pożądane jest 'także, a zgodną całość z internacjonalizmem i pacyfiz
mem. Omawiając wielkich ludzi i idee naszej
^lo" °
sPrawach mówić na zgromadzeniach
P'ży5 ° Wych 1 ażeby wiadome na tem polu nadepoki operował zbyt często pustemi, nic nie mó
\va(ś la zaraz na miejscu napiętnować i dowoływią cerui frazesami. Uderzał niemal rażąco brak
usunięcia niewłaściwości.
P. S.
głębszego wniknięcia w bieg wypadków czy isto-

tny charakter osób; jedinem słowem powierzcho
wność. Jedyne mocne, acz kłócące się z resztą
referatu twierdzenia Ludwiga, iż nakazem chwi
li jest jedność proletarjatu, jak również, iż w oj
nie zapobiec może jedynie zdecydowana walka
proletarjatu o pokój, przybrały — niewątpliwie
wbrew woli Ludwiga — charakter wprost grote
skowy. Bo Ludwig mówił o jedności i walce pro
letarjatu, nie do robotników, ale do publiczności,
rekrutującej się niemal w 90 procentach z ele
mentów burżuazyjnych. (Ceny miejsc wynosiły
od 2— 10 szylingów). Rezultat mowy Emila L u 
dwiga: utrala wielu, bardzo wielu zwolenników,
którzy znali Ludwiga aż do owego dnia jedynie
z dzieł jego. Mowa i myśli, wypowiedziane przez
Emila Ludwiga we Wiedniu, mogą być jaskra
wym przykładem owych krętych dróg i ślepych
uliczek, po których błądzą dziś mieszczańscy pa
cyfiści i internacjonaliści.
Juljuistz Gains.

Z Uroili i ze Świata
SAMOBÓJSTWO REJENTA. W niedzielę po
pełnił samobójstwo znany na gruncie łódzkim
rejent W ładysław Jeżewski, który prowadzi kancelarję swą w Łodzi od kilkudziesięciu lat. Jak
się okazuje, przed kilkoma tygodniami do sądu
apelacyjnego w Warszawie wpłynęło doniesienie,
że w kancelarji rejenta Jeżewskiego popełniane
są nadużycia na szkodę klijentów. W niedzielę
przybył do Łodzi jeden z sędziów sądu apelacyj
nego w Warszawie w celu przeprowadzenia lu
stracji ksiąg w kancelarji rejenta. Po skończeniu
lustracji ksiąg i dokumentów przybył do kance
larji rejenla prokurator dir. Małkowski, zawe
zwany przez sędziego rewidenta. Rewizja wyka
zała brak 40 tys. złotych. W pewnym momencie
rejent Jeżewski przeprosił sędziego i prokuratoira, wszedł do sąsiedniego gabinetu i wystrzałem
z rewolweru pozbawi! się życia.
ZAJŚCIE W SIEDLCACH NA W ZÓ R CHICA
GO. N a stacji kolejowej w Siedlcach w pociągu
sokołowskim posterunkowy policji zauważył po
dejrzanego osobnika. Ponieważ ton ostatni nie po
siadał dokumentów, został przez posterunkowe
go zatrzymany. Gdy policjant znalazł się z are
sztowanym na peronie, ten błyskawicznym ru
chem wydobył dwa rewolwery, z których zaczął
ostrzeliwać policjanta, raniąc przytem dwie oso
by. Następnie bandyla uciekł w kierunku ul. 3
Maja, gdzie wskodzyl do przejeżdżającej dorożki
i teroryzując pasażera i dorożkarza, zmusił tego
ostatniego do pojechania w kierunku wsi Piaski
Zamiejskie. Po drodze wyskoczył z dorożki, pod
biegł do orzącego wieśniaka, w'yprzągł konia od
pługa, wsiadł na konia i popędził w kierunku
wsi. Dotychczas nie udało się policji schwytać
opryszka.
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K A P IT A N OSKARŻONY O Ł A P O W N IC T W O
POBOROW E. — W Stanisławowie przed sądem
wojskowym rozpoczęła się wczoraj rozprawa prze
cdw kapitanowi Lucjanowi Rawiczowi, kierowni
kowi referatu poborowego PKU w Stanisławo
wie, oskarżonemu o pobieranie łapówek. Rozpra
wa potrwa kilka dni.

TELEGRAMY
— o--BEZROBOCIE ROŚNIE

Warszaiwa, 8 listopada (tel. wł.). Wedle danych
państwowych urzędów pośrednictwa pracy stan
bezrobocia w dniu 5 bm. wynosił 149.494 osób, co
w porównaniu z poprzednim tygodniem wynosi
wzrost o 2512. Na Śląsku bezrobotnych jestt 69374,
t> 623 więcej niż w poprzednim tygodniu.
L U D Z IE N IE PIJĄ P IW A
Warszawa, 8 listopada (tel. wŁ). — Agencja
„Fress“ donosi, że spadek spożycia piwa w paź
dzierniku br. w porównaniu z październikiem r.
1931 wynosi 18%. W czasie od 1 stycznia do 1 li
stopada br. w porównaniu z tymsamym okresem
r. 1931 spadek spożycia wynosi 28%. ,
PO ŻEG N ALN A

AUDJENCJA P. ZALESKIEGO

Warszawa, 8 listopada (teł. wł.). W dniu dzi
siejszym p. prezydent Rzplitej przyjął na poże
gnalnej audjencji b. ministra spraw zagranicz
nych p. Zaleskiego.
KONFERENCJA DYREKTORA
M IĘD ZYNARO D O W EG O BIUR A PRACY
Warszawą, 8 listopada (tel. wł.). W minister
stwie opieki społecznej odbyła się konferencja
dyrektora Międzynarodowego Biura Pracy p. Bu
tlera z czynnikami rządowymi. Na konferencji
omawiano sprawę czasu pracy w kopalniach wę
gla oraz sprawę międzynarodowej konwencji o
nieszczęśliwych wypadkach w rolnictwie.
O BNIŻKA STOPY PROCENTOW EJ
Warszawa, 8 listopada (tel. wł.). Jutro ma się
ukazać rozporządzenie Rady ministrów w spra
wie obniżenia stopy procentowej w bankach pry
watnych na 9 i pół procent w stosunku rocznym.

Proces ks. Pszczyńskiego przeciw skarbowi polskiemu
PR ZED TR YBU N AŁEM M IĘ D ZYNA R O D O W YM
Haga, 8 listopada. Przed Międzynarodowym
Trybunałem Sprawiedliwości rozpoczęła się wczo
raj ustna rozprawa na podstawie skargi rządu
niemieckiego w sprawie księcia Pszczyńskiego. —
W skardze tej, zarzucającej rządowi polskiemu
wyrządzanie szkody majątkowej księciu Pszczyń
skiemu, stojącemu pod ochroną mniejszości na
rodowej, rząd niemiecki podkreśla, że podatki do
chodowe, wymierzone w latach 1925-30 księciu
przez rząd, względnie władze polskie, sprzeczne
są z postanowieniami art. 67 i 68 konwencji ge
newskiej i dlatego domaga się ich unieważnienia.

cję gospodarczą, von Papen oświadczył, że ka
tastrofa gospodarcza nie zostanie zażegnana tak
długo, dokąd nie zostanie zrealizowana idea po
kojowego porozumienia narodów, co me może
nastąpić wcześniej, zanim będzie przyznane Niem
com równouprawnienie pod każdym względem.
Mówca poruszył dalej nowy francuski plan roz
brojenia i oświadczył, że projekt ten może być
przedmiotem dyskusji Specjalnie zajął się kan
clerz kwestją wprowadzenia w każdem państwie
jednolitego systemu obrony narodowej. Przy tej
sposobności podkreślił on konieczność wprowa
dzenia równego uzbrojenia oraz uwzględnienia
specjalnych warunków lokalnych.
>)v.
O STA TEC ZNY W Y N IK W Y B O R Ó W
NIEM IECKICH
Berlin, 8 listopada. Wedle nadesłanego central
nej komisji wyborczej w Berlinie sprostowania,
liczba ważnych głosów, oddanych w Frankonji
jest o 51981 większa niż pierwotnie podana. —
Z liczby tej przypada na partję narodowo-socja
listyczną 18882 głosy, co w rezultacie powiększa
jej stan posiadania o jeden mandat. Partja hitle
rowska zdobyła zatem 196 mandatów. Temsamem
powiększyła się liczba mandatów do Reichstagu
i wynosi obecnie 583.
KONIEC STRAJKU KOMUNIKACYJNEGO
W BE R LIN IE
Berlin, 8 listopada. Z powodu rozłamu między
komunistami a narodowymi socjalistami w kie
rownictwie akcji strajkowej strajk komunikacyj
ny w Berlinie został dziś zlikwidowany.

O ŚW IA D C Z E N IE P A P E N A
Berlin, 8 listopada. N a śniadaniu związku pirasy zagranicznej wygłosił dziś w południe kan
clerz von Papen dłuższe przemówienie, w którem
między innemi oświadczył: Ostatnie wybory do
Reichstagu wykazały wzrost zrozumienia dla pra
cy rządu. Teraz żadna partja nie może podnosić
pretensji do jedynowladztwa. Kanclerz wyraził
nadzieję, że teraz dojdzie do rzeczywistej koncen
tracji narodowej dla przeprowadzenia wielkich
zadań polityki wewnętrznej i zagranicznej, zau
ważając, że kwestja personalna nie powinna od
grywać żadnej roli. Jak w poprzednich mowach
tak i obecnie wypowiedział się von Papen prze
ciw biurokracji partyjnej i za silnym rządem opartym na autorytecie prezydenta państwa. —
Stworzenie silnej władzy państwowej — mówił
— jest nietylko koniecznością żywotną Niemiec,
lecz jest również centralnym problemem euro
pejskim. Nie będzie w Europie spokoju i pokoju,
dopóki nie zostaną Niemcom przyznane warunki
umożliwiające im dalszy rozwój. W czternaście
lat po skończonej wojnie nie można Niemiec trzy
mać dłużej w roli państwa pokonanego. Żądamy
przyznania nam równych praw z innemi pań
stwami i to nie w drodze łaski lub dobrodziej
stwa, lecz jako należnego nam prawa. Nie po
wiem nic nowego, jeśli stwierdzę, że traktat wer
salski nie jest wcale traktatem pokojowym, gdyż
brak w nim nawet introdukcji zapewniającej o
nastaniu pokoju między dotychczas walczącemu
państwami. Traktat ten pomyślany był pierwo
tnie jako układ preliminarny, zawierający zre
sztą klauzulę rewizyjną. Musii być celem nietylko
Niemiec, lecz innych państw europejskich, aby
postanowienia przymusowo narzucone zostały za
stąpione rozwiązaniem dobrowolnie uznanem
przez wszystkich uczestników. Powinny nam w
naszych dążeniach dopomóc inne narody. Powin
ni wszyscy zrozumieć, że ani podstęp, ani groźby
nie zmuszą nas do przestrzegania postanowień,
narzuconych nam przemocą. Nasza droga będzie
drogą pokojowego porozumienia. Weszliśmy na
tę drogę w Lokarno i kroczyliśmy po niej w Loisannie. Będziemy również dalej kroczyli tą droJą, aby nad Europą zapanowały te wielkie zalady, dla których złożyliśmy broń w roku 1918“.
dalszym ciągu swej mowy omawiając sylua-

Z N O W U SK AND AL F IN A N S O W Y W E FRANCJI
Paryż, 8 listopada. Socjalistyczny „Populaire"
donosi dziś o nowym skandalu finansowym i za
powiada wniesienie w tej sprawie interpelacji
posła socjalistycznego Albertina. Chodzi o wiel
kie oszustwa podatkowe, w jakie zamieszane są
wysokopostawione osobistości, jak senatorowie,
generałowie i inni dygnitarze. Wszyscy ci „patrjoci", pisze dziennik, celem obejścia obowiązku
podatkowego ulokowali papiery wartościowe w
Banku Handlowym w Bazylei Należytości pro
centowe wypłacane były klientom osobiście przez
dyrektora banku, który w tym celu przyjeżdżał
z pieniędzmi do Paryża i załaLwiał te sprawy w
jednym z paryskich hoteli. W ten sposób nara
żony został skarb państwa na wielkie straty. —
Otrzymawszy poufną informację, minister skarbu
powierzył tę sprawę policji, która zaznajomiła się
podstępem z listą osób wmieszanych". Dziennik
dodaje, że ponieważ na liście znajdują się wysoko
postawione osobistości, przeto sprawa nie zosta
ła oddana na drogę sądową. W tej też sprawie
zamierza poseł Alberlin interpelować w Izbie, ce
lem pociągnięcia winnych do odpowiedzialności
sądowej.
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OGRANICZENIE P R Z Y W O Z U MIĘSA
DO ANGLJI
Londyn, 8 listopada. Minister rolnictwa zazna
jomił Izbę gmin z krokami, jakie zamierza rząd
uczynić celem ochrony hodowców bydła i pro
ducentów mięsa. Wprowadzenie ceł ochronnych,
oświadczył minister, nie wchodzi w rachubę, po
nieważ dotknęłoby to również domin ja angielskie.
Możliwe jest jedynie ograniczenie przywozu, co
ma być uskutecznione drogą pertraktacyj z do
tyczą cemi państwami eksportującemu Narazie
przywóz mięsa z Ameryki Południowej ma być
zredukowany o 20 procent, a w razie dalszego
niekorzystnego kształtowania się cen na rynku
krajowym o dalsze 10 procent. Zamierza również
rząd podjąć pertraktacje z eksportującemi pańslwami europejskiemi celem obniżenia przywozu
słoniny i mięsa wieprzowego o 30 procent. Ogra
niczenia te mają narazie obowiązywać do końca
roku bieżącego.

Delegat polski dr. Sobolewski domagał się od
rzucenia skargi, wskazując na niekompetencję
Międzynarodowego Trybunału do zajmowania się
tą sprawą. W yw ody Sobolewskiego uzasadnił pod
względem prawnym prof. Jeze z Paryża. Oświad
czył on, że formalnie rząd niemiecki występuje
w obronie członka mniejszości niemieckiej, faktycznie zaś chodzi mu o pomoc dla przywódcy a gitacji antypolskiej, zmierzającej do oderwania
Górnego Śląska od Polski i przyłączenia go do
Prus.

JEDNA K ATASTROFA ZA DRUGĄ
Madryt, 8 listopada. W pobliżu Walencji zde
rzył się samochód osobowy z samochodem cię
żarowym, przyczem 4 osoby zostały zabite a 3
ciężko ranne. Samochód pogotowia ratunkowego
przewożący tych rannych do szpitala przejechał
pewnego rowerzystę na śmierć.
HOOVER CZY ROOSEVĘLT?
Nowy Jork, 8 listopada. W Stanach Zjednoczo
nych rozpoczęły się dziś rano wybory prezydenta
republiki. Uprawnionych jest do glosowania 47
miłjonów osób. W dniu dzisiejszym wybierani
będą elektorzy w liczbie 531 osób, którzy następ
nie w dniu 14 bm. dokonają ostatecznego wyboru
prezydenta. Największe szanse ma w dalszym
ciągu kandydat demokratyczmy Roosevelt, na któ
rego zakład stawiany jest dziś w stosunku 1:6.
Nowy Jork, 8 listopada. W stanie Newada usi
łowano dziś dokonać zamachu na prezydenta
Hoovera, udającego się pociągiem specjalnym do
Pało Alto. Tuż przed mostem kolejowym w po
bliżu Winnemucca zatrzymał strażnik kolejowy
pociąg prezydenta i oświadczył, pokazując rany
na piersi, że został napadnięty przez jakichś osob
ników, którzy zamierzali podłożyć pod pociąg
nabój dynamitowy. Przeszukano okolicę i znale
ziono jeden ładunek dynamitu tuż przy torach,
drugi pakiet z dynamitem leżał w pobliskich za
roślach. Sprawców nie zdołano odnaleść. Po tym
incydencie pociąg odjechał dalej.
Nowy Jork, 8 listopada. Wedle pierwszych wia
domości, przebieg wyborów jest spokojny, przy
dużej frekwencji. Największą frekwencję notują
stany wschodnie, gdzie przed lokalami wyborczemi ustawiają się długie ogonki. Pierwsze wiado
mości z wynikami wyborczemi, pochodzącemi z
małych miejscowości wskazują na wielki sukces
kandydata demokratycznego Rooseveita. W 20-tu
małych okręgach w Houston otrzymał Roosevelt
855 głosów, podczas gdy Hoover zaledwie 155. —
Z Martinsstafion w stanie Alabama otrzymał Roosevelt 7 głosów, Hoover żadnego. W dwóch m iej
scowościach stanu Massachusetts zdobył Hoover
61 głosów, natomiast Roosevelt 31. W Forthworth
w stanie Teksas otrzymał Hoover 17 głosów, Roosevelt 123.

PRZEGLĄD LITERACKI
Dr. Stanisława Niemcówna: KRAKÓW ,
krajoznawstwo, w dwóch częściach, nakła
dem. bibljoteki geograficzno - dydaktycznej
pod redakcją St. Pawłowskiego, prof. uni<w.
pozn,, nakładem Książnicy Atlas, Lw ów —
W arszawa 1932.
Prof. dr. Stanisława Niemcówna, znana ze
swych prac na polu dydaktyki geografja pomno
żyła znów swój dorobek wydając dwie książecz
ki pt. „Kraków". Pierwszy tomik zawiera ćwi
czenia i protokoły kursu krajoznawstwa oparte
go na przykładzie Krakowa, drugi zaś atlasik
konturowy, obejmujący dwadzieścia dwie mapki
poszczególnych dzielnic Krakowa oraz plan ogól
ny. Praca ta oparta przedewszystkiem na prak
tyce zawodowej i długoletnich doświadczeniach
własnych autorki stanowi nowość w tej dziedzi
nie i pomimo monograficznego jej charakteru,
metoda przedstawiona przez autorkę może być
użyta nietylko w szkole na terenie Krakowa i jego
okolicy, ale z równem powodzeniem w każdej in
nej miejscowości i może oddać cenne usługi
nostkom i towarzystwom krajoznawczym, mają
cym za cel urządzanie wycieczek i poznawanie
środowiskab.
OOOtXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJO°l

Czytaj prasę robotniczą:
j Dowiesz się, jak dziś jest „byczo“ !

I

I
j
j
j
I

7

Nr. 256, Środa 9 listopada 1932

Świat znał siedm cudów. Poznasz nowe cuda
Gdy „ANTONETEk" paczkę kupić Gi się uda!

KRONIKA
TU R
ROZPOCZĘCIE CYKLU O D CZYTÓ W TUR
W e środę 9 bm. w wielkiej sali na II p. przy
bl. Dunajewskiego 5 rozpoczyna się cykl odczy
tów urządzonych przez TUR, dla członków związ
ków zawodowych, PPS i TUR. Przemówienie
"Wstępne wygłosi przew. TUR tow. prof. Koirole"Wicz, poczem pierwszą prelekcję na temat:
„CHINY, KRAJ I L U D Z IE “
Wygłosi doc. Uniw. Jagiell. dir. Ormicki. Prelek
cja będzie ilustrowana obrazami świetlnemi. Po
czątek punktualnie o godz, 7 wieczór.
Wstęp 20 gr. dla członków Zw. zaw. TUR i
PPS, miejsca siedzące 50 gr. — bezrobotni wstęp
Wolny.
Następny odczyt we czwartek 17 bm. wygłosi
tow. dr. W anda Szymańska pt. „Stanisław W y 
spiański".
— oo o —
MGŁA. Wczoraj o świcie zasłoniła Kraków gę
sta mgła, która rozeszła się dopiero pod promie
niami słońca koło godz. 9 rano. Po ustąpieniu
ińgły zapanowała pogoda, jednak było wilgotno
i zimno.
O T W A R T E W PA ŁA C U SZTUKI W Y S T A W Y
artystów zrzeszonych w Związku art. plastyków,
ora>z wystawy zbiorowe Gałęzowskiej i Szancera
trwać będą tylko do 18 bm. Jak wiadomo, w y 
stawy te są zamienne, to znaczy w braku gotówki
inożna nabywać dzieła za artykuły pierwszej po
trzeby. Na otwarciu tych wystaw w niedzielę by
ło w Pałacu Sztuki przeszło tysiąc osób.
W Y G R A N E D Z IE Ł A SZTUKI podczas dorocz
nego losowania akcyj (biletów rocznych) Tow.
przyj, sztuk pięknych są do odebrania w Pałacu
Sztuki przy ul. Szczepańskim codziennie od 10
rano do 3 popoł. Dotąd nie odebrano jeszcze w y
granych, które padły na następujące numery ak
cyj: 1, 39, 110, 123, 158, 169, 179, 195, 216, 299,
375, 377, 428, 453, 488, 490, 502, 513, 540, 567,
580, 679, 682, 684, 694, 727, 744, 764, 772. W inte
resie własnym należy się po te wygrane zgłosić
w ciągu najbliższych .dni.*
ŚP. W OJCIECH STĘPSKI, przeżywszy lat 51,
zmarł w Krakowie dnia 7 ban. Pogrzeb na cmen
tarzu rakowickim odbędzie się dziś w środę o
godz. 3‘30 pop. Śp. Stępski był długoletnim człon
kiem Związku dozorców domowych i członkiem
zarządu. Dozorcy domowi, jawcie się licznie na
pogrzebie, by oddać ostatnią posługę zmarłemu
towarzyszowi.
KASA CHORYCH komunikuje: Z powodu
święta państwowego (?) wypadającego w piątek
(zwykły dzień wypłat zasiłków w Kasie) zarzą
dza się wypłatę zasiłków w czwartek i sobotę.

M a rta osten so

_

11 w a g a : „ a n t o n e t k i » . p i e r n l c z h l n a d z i e w a n e
ś w i a t o w e j s ło w u d o n o b u t i o w l i r m l e :
A . R O t H E, k m A a O « , ul. S Ł <4 W K O IM S K A L. 20 .

ŚP. STEFAN STRZEMIEŃSKI, znany lekarz
uszu, nosa i gardła, zmarł wczoraj rano.
POD KOŁAMI FURM ANKI. Na ul. Krakow
skiej została przejechana przez jednokonną fur
mankę Anna Mitkowska, służąca, zam. przy ul.
Dietla 39. Doznała ona ogólnych kontuzyj. W ez
wany lekarz pogotowia ratunkowego przewiózł
nieszczęśliwą do szpitala św. Łazarza.
SZALO N Y SZOFER. Wczoraj w godzinach po
południowych urządzał sobie istne harce szofer
auta Kr. 6324, jadąc przez ul. Dunajewskiego w
szalonym pędzie. Niedość na tem: gdy publiczność
uciekała przed szaionem autem, sizofer jazdą gzygzakiem zagradzał jej drogę.
T Y P Y PRZESTĘPCÓW . Za sprzedawanie bez
wartościowych pierścionków aresztowano Salo
mona Gołdischmida, Stanisława Pierałę i Stani
sława Grygnego. Odpowiadać oni będą za oszu
stwo. — Benjamin Schiffer (lat 22) aresztowany
został pod zarzutem kradzieży cukierków ze skle
pu Garbuszewskiej przy pl. Marjackim 1. — Fróhlich W olf skradł pierścionek w poczekalni III kl.
z kieszeni wyjeżdżającej pasażerce niewiadomego
nazwiska. Frohlicha aresztowano. — Znany kie
szonkowiec W ładysław Mastalerz aresztowany
został podczas kradzieży kieszonkowej.
ZŁO DZIEJE PR ZY ROBOCIE. Z pracowni H.
Goldschmidta przy ul. Starowiślnej 33, Skradzio
no dwie sztuki drelichu do krycia kanap. Pod za
rzutem tej kradzieży przytrzymano 22-łetniego
Franciszka Opałacza. — Do magazynu przy ul.
Bożego Ciała 23 dostali się jacyś opryszki przez
wycięcie siatki drucianej w oknie od strony po
dwórza. Skradli oni tam 6 worków rodzynek, war
tp.ści 246 zł. na szkodę kupca Józefa Anisa.
K R AD ZIEŻ W Ę G LA . W związku z doniesie
niem o kradzieży węgla donosimy, że kradzież tę
popełniono na szkodę p. Emila Prokopa. Z powo
du tej kradzieży p. E. Prokop poniósł znaczną
szkodę.
TEATRY I KO NCERTY
Z TEATRU MIEJSKIEGO IM. J. SŁOWACKIEGO.
Dzisiaj we środę poraź ostatni n.a przedstawieniu w ieczorrmm po cenach zniżonych powtórzenie sukcesowej
sztuk: Marji Jasnorzewskiei (Pawlikorwiskiei) „Egipska
psz©nicą‘‘. „Sułkowski", tragedia Stefana Żeromskiego,
dana będzie w piątek 11 bm. „.Mariusz",, komedia Mar
celego Pagnota, będzie następną premierą w, opraco
waniu seeniciznem Józefa Karbowskiego.

ODCZYTY I ZEBRANIA
„W Y S P IA Ń S K I A N O W A P O LS K A ". Na pow yższy
temat prelekcja Jana Pietrzyekiego odbędzie się iwe
Czwartek 10 hm. o godzinie 7 wieczorem w sali Mu
zeum przem ysłowego (ul. Smoleńsk 9) staraniem ko
mitetu obchodu 25-lecia zigonu Stanisława Wyspiań
skiego.

5 I zbliżył się p ow oli i uchylił k rągłego kapelu-

M d szaiedcdw
(Ciąg dalszy)

— Elzo!
Zatrzym ała się i czekała. D laczego m iałaby
się zresztą lękać tego m łodego C a re w a —
czemże on jest ostatecznie w tej sw o je j czy
stej bluzce i słom kowym kapeluszu i z temi
czerwonemi, pełnemi ustami.
— W e jd ź i zapytaj matkę, Czy j e j czego
potrzeba! — zaw ołał w u j Fred, nadchodząc
J g ło w ą w sk azu jąc w kierun ku domu.
W tejże chw ili matka sama pchnęła drzwi,
Przekroczyła p róg i w yszła na podwórze, g d y
Przytw ierdzony nad drzw iam i porozcinany
^ e frendzle pas ceraty dla odpędzania much,
W yfrunął ponad j e j gło w ą na pole i spłoszył
‘ńuchy. N a policzkach matki i u nasady szyi,
Sdzie w y s ta w a ły d w ie kości, E lza zau w ażyła
?2ęrwone p lam y z podniecenia. Podeszła
1 W tuliła gło w ę w fa łd y m atczynej spódnicy,
słodkaw o suchy zapach perk alu oszołomił
z lekka. N a g le zapragn ęła gorąco, b y lu ^?ie ci zostali b y li u siebie, zamiast swemi
t*lęknemi strojam i i w sp an iałym pojazdem
M a w ia ć matce przykrość.
e.— Fredzie, trzeba mi kurczaka na kola— rzekła matka. — Zaprosiłam ich na
Wezerze, bo cbcą czekać na Steva. W e ź je d j®|=o z m łodych k u rak ó w , tych od Johnsona.
dobrze go opal, F redzie! A ty, Elzo, p rzy k
trzasek do rozpalenia. N asz m łody gość
Yu 6
P ew n ie tow arzyszyć.
oc
Przystępie onieśm ielenia E lza zm rużyła
ho
1 z w ym uszonym uśmiechem tarła bose
ijjJ’1’ je d n ą o d ru g ą ; sw ę d ziły j ą n agle w ie lP alee i p ie k ła skóra na głow ie. Chłopiec

I sza. K rótkie ciem nohronzowe lśniące kędzioj ry o k ry w a ły mu ^łow ę, a nad czołem, gdzie
| na nie padło słonce, błyszczały ja k miedź.
E lza zapom niała się całkiem, zapatrzona
w niego. R ysunek jeg o b r w i przypom inał m a
leńkie sard elk i; prościuteńko ja k strzały
b ie g ły od skroni do nosa. D z iw n e z pod nicli
p atrzy ły oczy, koloru agatu ja k oczy Reefa,
ciemnozielone z czarnemi niteczkami, przypom inającem i mech. Policzki i w a rgi lśniły
aksam itną czerw ienią ja k poziomki. D o po
ziomki podobny b y ł ten m ały C a re w ! Elza
zachichotała.
—• Zobacz, gdzie jest L en n y — i przynieś
mi trzasek — rzekła matka, poczem szeroka
opiekuńcza spódnica r u s z y ła , z nią ku do
mowi.
Z rękom a w kieszeniach spodni stał m łody
C a re w na szeroko rozkraczonych nogach ja k
d orosły mężczyzna i zaokrągłonem i ustami
g w izd ał półgłośno i w y z y w a ją c o ; niespo
dzianie w y rzu c ił:
— Kto jest Lenny?
— M ó j brat Leon! — odrzekła Elza, skora
do w alk i.
— O ch! — Podniósł kam ień i celow ał nim
w chwast. — M yślałem , że to może znów tylko
dziew czyna!
W Elzie aż zakipiało, rzęsy j e j d rg n ę ły
błyskaw iczn ie. — Ho, ho! — m ruknęła po
gard liw ie. — Przez d w a lata chodziłam
w spodniach, k ie d y m ieszkaliśm y w Iow a.
I teraz m ogłabym się tak ubierać, ale su
kienki le p ie j m i się p o d o b ają niż spodnie.
C h ło pak uśm iechnął się p o b ła żliw ie i su
cho, ja k ktoś co w y ró sł ju ż ponad dysk u sję
tego ro d z a ju i taktow nie pom inął tę k w e 
stję milczeniem. — Jak się nazyw asz?
— E lżbieta M ałgorzata H erm in a B o w e rs!—

W C ZYTE LN I TO W AR ZYSK IE J odbyło się 33 ze 
szłego miesiąca doroczne walne zgromadzenie, które
ipo wysłuchaniu sprawozdania wydziału i udzieleniu
ma r.a wniosek komisji kontrolującej absolutorium wraz
z podziękowaniem za dodatnie wyniki pracy, dokonało
wyborów, z których w yszli: dr. Ryszard Reisner pre
zes, dr. Alfred Kraus wiceprezes, JuiljusZ M. Bauimigarten sekretarz, Marian Epstein i Jalkób Siisskind zastęp
cy sekretarza oraz członkowie wydziału: inż. Regina
Blankówna, dr, Stanisław] Eibenschtttz, Józef Eiigen,
dr. Jan GeMw.ertfi, Helena Greifówma, inż. Izasław
Barband, Edim. Horowitizowa, Adolf Lafcs, inż. Henryk
Ritterman, mgr. Jan Stator : dr. Henryk Tilles; komisja
'kontrolująca: inż. Maksymilian Bamdet (przewodniczą
cy), Irena Pełzlingowa i Leon Sch&mmer; supperarbiter dr. Emil Sternisiberg, .zastępca dir. Artur Lustgarten,
— OOO-.

SPORT
P R Z E C IW ZAMKNIĘCIU BOISKA CRACOVB. —
W związku z iwmioskiem W G i D Liigl P Z P N o zamknię
cie boiska KS Cracovia n,a przeciąg jednego roku, za
rząd krakowskiego OZPN uważa za celowe stwierdzić
co następuje: Krakowski okręgow y zw iązek piłki noż
nej jest zainteresowany poważnie w tem, by na bois
kach sportowych, znajdujących się na jego terenie
działania, nie zdarzały się wypadki zakłócenia spokoju
i ładu, z drugiej zaś strony w interesie ogólno sporto
wymi, a przedewszystkiem klubów nieliigowych, bę
dących jego członkami i korzystających z boiska Cracovii musi zaprotestować przeciwko zamierzonej, ostrej i nie odpowiadającej faktycznemu przewinieniu
karze. Zarząd krakowskiego OZPN daleki od chęci in
gerowania w autonomiczne uprawnienia Liigi, w yraża
niemniej przekonanie, że zarząd L ig i po gruntownem i
poważnem rozpatrzeniu sprawy, zechce przejść do po
rządku dziennego nad niewłaściwym wnioskiem W O I
D i skorzysta z innych łagodniejszych środków kar
nych w rodzaju: ukarania 22 p. p. w Siedlcach g rz y w 
ną 100 złotych za „nieutrzymanie porządku na boisku,
p rjy wyjściu z boiska i nieaabezpieczeniie graczy Ru
chu i sędziego zaw odów przed — już na boisku w cza
sie zawodów wrogo usposobioną — publicznością na
zawodacih 22 pp.—Ruch w dniu 9 października 1932 r.
w Siedlcach. Uczynić to winien tem bardziej, że zaj
ścia, jakie miały miejsce po meczu Cracovta— Warta,
b yły w ogóle pierwszym wypadkiem w Krakowie, gdzie
w zorow a dotąid publiczność dała się wyprowadzić z
równowagi, atoli w stopniu znacznie słabszym, niż to
obserwowano na boiskach piłkarskich innych miast

ZwiozKi I zgromadzenia
POSIEDZENIE W Y D Z IA ŁU R A D Y Z W IĄ Z K Ó W ZAW O D O W YC H odbędzie się w e czw artek 10 hm, o go
dzinie 6‘30 wieczorem w, sekretariacie Rady (ul, Du
najewskiego 5, II piętro).
KONFERENCJA ZAR ZĄD Ó W Z W IĄ Z K Ó W Z A W O 
D O W YC H odbędzie się w piątek 11 bm. o godzinie 6‘30
wieczorem w sali Domu Robotniczego (ul. Dunajew
skiego 5, II piętro).

D um ne podniesienie b ro d y n ad aw ało p ie rw 
szej zgłosce każdego imienia szczególny na
cisk.
— N ie b a! Jak można zapamiętać to wszyst
ko? A ile masz lat?
Z aw a h ała się. — Jedenaście! — rzekła na
reszcie, odetchnęła głęboko i spotęgowała
kłam stwo: — Skończonych!
Ciem ne sardelki b rw i skoczyły na siebie,
gdyż chłopiec zm arszczył czoło.
— Jesteś m ała na sw ó j w ie k — zauw ażył
nieznośnym tonem dorosłego.
— Ile lat ma tw ó j brat?
— M am dw óch braci!
— Leon — sk orygow ał.
— A ch — on jest jeszcze m ały. M a ośm lat.
W o ła n ie z domu p rzerw ało dalszą rozm o
wę. — Elzo! Przynieś mi d rzew a — prędko!
R uszyła natychmiast, a chłopiec za nią.
— L en n y nam pomoże! — zapropono
w ała. — Z pew nością b a w i się tam w alta
nie z w yczyńców .
A ltan ą z w yczy ń ców n azy w ała m ałą w y 
deptaną polankę śród w ysokich gęstych w y 
czyńców, b u jn ie rozrosłych i m iękkiem listkow iem splatających się w ro d zaj dachu.
W
obram ieniu grubych zielonych łodyg,
chłodnych ja k wosk, na kobiercu dużych po
gniecionych liści, cień zbierał się tu w w il
gotną, ciem nozieloną sadzaw kę. U nosiła się
nad nią w o ń ziemi i ciszy, ulew n y ch deszczów,
które n ad ciągały i przeciągały, dalekich d łu 
gich ra n k ó w z b iałem i w zaętem i żaglam i
obłoków na cichym błękicie, w ysok o ponad
chw iejnem listowiem... Zapach y czerw ca i lip 
ca i sierpnia i całej tej senności i nieogran iczoności lata, ciężkie i słodkie w y p e łn ia ły to
sanktuarium , do którego z mocno bijącem
sercem E lza w p ro w a d z a ła sw ego gościa.
(Ciąg dalszy nastąpi).
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Z meno sociaiisigcznego

ską. Paździo udał się na poszukiwanie Michałikównej, na której chciał wywrzeć zemstę za are
sztowanie kochanki. Na ul. Brzozowej spotkał
Michałikównę i podszedł do niej, grożąc jej no
żem. Obrażona Michalikówna uderzyła Paździę
ręką w twarz, wówczas Paździo rzucił się na nią
i pchnął ją nożem w serce, poczem zbiegł. Prze
wieziona do szpitala zmarła tam po dwóch go
dzinach. Oskarżony po dokonaniu tej zhrodni
błąkał się poza Krakowem i w kilku miejscowo
ściach popełnił szereg kradzieży, wreszcie areszto
wano go w Limanowej i odstawiono do Krako
wa. Na wczorajszej rozprawie przyznał się do w i
ny, również świadkowie zeznali obciążająco dla
Pażdzi. Po przeprowadzonej rozprawie i przemó
wieniach prok. dr. Kuca oraz obrońcy oskarżo
nego adw. dr. Kruka, trybunał na podstawie wer
dyktu sędziów przysięgłych wydał wyrok ska
zujący Paździę za zabójstwo na 5 lat, za dwie
kradzieże na 3 lata, obniżając łącznie karę do
7 lat ciężkiego więzienia z utratą praw obywatel
skich na trzy lata.
Trybunałowi przewodniczył so. dr. Stuhr, wołowali so. dr. Ostręga i so. Sołecki.

——O——

PR AC O W N IC Y MIEJSCY C ZCZĄ PAMIĘĆ
PR ZEW O D N IC ZĄC EG O SW EJ ORGANIZACJI
W niedzielę 30 października w Domu robotni
czym w Krakowie odbyła się uroczysta akademja
żałobna ku czci zmarłego przed rokiem w paź
dzierniku śp. tow. Kustowskiego, przewodniczą
cego oddziału Związku pracowników komunal
nych i instytucyj użyteczności publicznej w Kra
kowie.
. . .
W udekorowanej sztandarami sali licznie ze
brali się pracownicy miejscy, przedstawiciele or
ganizacyj zawodowych, OKR PPS i Rady Związ
ków zawodowych, dając tem wyraz, że pracowni
cy miejscy i towarzysze partyjni pamiętają o pra
cy i zasługach Zmarłego i czczą jego pamięć. —
Akademję zagaił tow. Maceluch. Wspomnienie o
działalności śp. tow. Kustowskiego na terenie
Związku pracowników gminnych i Klubu socja
listycznych radców miejskich, wygłosił tow. re
daktor Haecker.
Imieniem Zarządu głównego Związku praco
wników komunalnych i instytucyj użyteczności
publicznej przemawiał tow. Stefan Haupa, sekre
tarz generalny Związku. Okolicznościową dekla
mację wygłosił tow. Patyna, zaś orkiestra tram
wajarzy odegrała stosowne utwory muzyczne. —
Odegraniem Czerwonego Sztandaru zakończono
tę podniosłą uroczystość ku czci zasłużonego zmar
łego towarzysza.

DEPEDIOAB
TEATR IM. J. SŁOW ACKIEGO
Środa: „Egipska ps,zenica“ .
Czw artek: „W ilk i w nocy“ .
Piątek: „Sułkowski‘‘ (ipremjera).

KOLLEGJUM W Y K Ł A D Ó W N AU K O W Y CH

Z SALI

(rynek gł. A — B 39) — o godzinie 7 wieczorem:
Środa: Dr. Zbigniew. Grabowski: „Skonfiskowany au
tor La w ień ce".
C zw artek: Dr. Michał Szyszka: „Tragedia Żerom
skiego „Sułkowski" i jej stosunek do zagadnień nie
podległości".
Piątek: Dr. W . W ilkosz: „C z y dobrze rozumiemy
twierdzenia nauki".

SAD01PU

M ORDERSTW O PR ZY UL. BRZOZOW EJ
W dniu wczorajszym rozpoczęła się listopado
w a kadencja sądów przysięgłych w krakowskim
okr. sądzie karnym rozprawą przeciw 22-letniemiu
Piotrowi Paździo, oskarżonemu o zbrodnię mor
derstwa i kradzieży.
Dnia 24 kwietnia br. przechodził Paździo z ko
chanką swą Mar ją Rogozińską ulicą Gertrudy i
wszczął z nią awanturę, bijąc ją i kopiąc. Świad
kami tego zajścia były jej przyjaciółki: Magda
lena Slaśko, Marja Bajak i Mar ja Michalikówna.
Ta ostatnia wmieszała się do bójki, chcąc obronić
Rogozińską, która wołała ratunku. Na krzyk jej
zjawił się policjant, lecz na jego widok całe to
warzystwo zbiegło. Przytrzymano tylko Rogoziń

KINOTEATRY
Adria: „Mata Hari".
Apollo: „Blond Venus".
Atlantic: „N oce paryskie".
Dom żołnierza: „Małżeństwo na złość" (Buster Keaton).
Promień: „Lad y Hamilton" CK. Veidt i Liana Ha id).
Słonce: „On i jego siostra".
Sztuka: „Blaski i cienie miłości",
Świt: „B iały ślad".
Uciecha: „Człow iek małpa".
Wanda: „C złow iek małpa".

W dniu dzisiejszym została otwarta

„ B R IZ O L IT “
kamień sztuczny

„Mleczarnia Krakowska"
przy ul. B A S Z T O W E J

13/15

i w ypraw a

od uL Kleparskiej (Dom Tow. „F en iz")

poleca śniadania, obiady, kolacje i wszelkie
przetwory mleczarskie.
Polecam się łaskawej pamięci
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dostarcza i wykonuje
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Środa 9 listopada
11.40: Przegląd prasy i komunikat meteorologiczny11.58: Sygnał czasu, hejnał. 12.10: Gramofon. 13.20:
K-om.unikat m eteorologiczny. 13.25: Gramofon. 15.40:
Komunikat gospodarczy i kromka harcerska 16.00: P ro 
gram dla dzieci. 16.25: Gramofon. 16.40: Odczyt: „Zu
pa na gw oździu " — w ygłosi taż. Stanisław Broniew 
ski. 17.00: Gramofon. 17.40: Pogadanka z W arszaw y.
18.00: Muzyka taneczna. 18.30: Świetlica strzelecka.
18.45: Gramofon. 19.00: Rozmaitości, komunikaty. —
19,20: Agitacja BB wśród chłopów. 19.30: Kwadrans
poetycki: poezja Wyspiańskiego. 19.45: Dziennik ra
diowy. 20.00: Piosenki z W arszaw y. 20.30: O dczyt mu
zyczny z W arszaw y. 20.45: Setna audycja S tow arzy
szenia miłośników dawnej muzyki z konserwatorium
warszawskiego. W przerw ie: Wiadomości sportowe i
dodatek do dziennika radiowego. 22.00: Feljeton: „Na
widnokręgu". 22.15: Audycja radjowo-filmowa z W a r
szaw y. 22.40: O dczyt esperan-cki. 22.55: Komunikat me
teorologiczny. 23.00: Muzyka taneczna.

Czwartek 10 listopada
11.40: Przegląd prasy i komunikat meteorologiczny.
11,58: Sygnał czasu, hejnał. 12.10: Gramofon. 12.30:
Komunikat meteorologiczny. 12.35: Koncert szkolny z
Filharmonii warszawskiej. 15.40: Komunikat gospodar
czy. 15.50: Kronika harcerska. 16.00: O dczyt z W a r
sza w y : „N asze strychy i nasze piwnice". 16.15: Kurs
średni francuskiego z W arszaw y. 16.30: Gramofon. —
16.40: O dczyt ze L w ow a : „Kw estia naprawy ustroju
■w XV® I wieku i upadek państwa polskiego". 17.00:
Gramofon. 1725: „W yspiański jako poeta K rakow a" —
prof. Rawicz-Rojek. 17.40: Agitacja BB na -wsi. 18.00:
Koncert orkiestry policyjnej z W arszaw y. W p rzerw ie:
Wiadomości bieżące. 19.00: Rozmaitości, komunikaty.
19.15: Skrzynka pocztowa — inż. Stanisław Broniew
ski. 19.30: (Kwadrans literacki. 19.45: Dziennik rad-jowy.
20.00: Koncert muzyki współczesnej. W przerw ie: W ia 
domości sportowe i dodatek do dziennika radjowego.
21.30: Słuchowisko z W a rsza w y: „Nieboska komedia".
23.00: Komunikat meteorologiczny. 23.05: Muzyka ta
neczna.

ROZMAITOŚCI
INDJANK A OSKARŻONA O OTRUCIE P O 
LAKA. Elżbieta Ziółkowska, lat 60, Indjanka ze
szczepu Chippeway, zawodowa znachorka, zosta
ła aresztowana i oskarżona o otrucie swego mę
ża, Jana Ziółkowskiego, Polaka, łat 35. Pozatem
podejrzaną jest ona o otrucie dwóch swych po
przednich mężów. Indjanka przyznała się do tego,
że dała swemiu mężowi trucizny, służącej do ni
szczenia owadów na krzakach kartoflanych, ale
niie w lym celu, by go zabić, ale celem wylecze
nia go z bólów żołądkowych.

Śniegowce i Kalosze

marki: „Pepege“, „Gentelman", „Rfgawar**, „Ardal", „Wiideta"
„RES1NOTRUST" 1 „QUADRAT“

po cenach ko n ku rencyjnych

wmm

nabyć można we firmie

i.

T E S lE ’

w pierwszorzędnej długoletniej pracowni

„GRACJA” , Kraków, SZEWSKA 6 tel, 107-96
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w y k o n u je w s z e l k i e roboty d r u k a r s k ie
a szybko, wykwintnie i po przystępnych cenach a
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b o g a te 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
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K R A K Ó W , DUNAJEW SKIEGO 5. - TEL. 113-10

i

T e le fo n 160-OS

rillfl: KATOWICE.

D R U K A R N IA LU D O W A
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DL. DIE1LOW SKA 55

Biuro Dostaw Materiałów Budowlanych j Bajecznie tanio
Kraków, Aleja Krasińskiego L 10. Tel. 142-68
e

Z poważaniem

Stanisław Hayto
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