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Odebranie autonomji uniwersytetom
Popłoch i zgrozę nietyffko wśród profesorów
uniwersytetów, lecz także wśród wszystkich
ltndzi zdających sobie sprawę z doniosłego zna
czenia nauki dla rozwoju narodu i przyszłości
państwa, w yw ołał projekt zniesienia autono
mii uniwersytetów. Ten złowieszczy projekt
„Zrębu11 zmierza do zdławienia wszechnic pol
skich, zdeklasowania polskich uczonych i zni
szczenia warunków rozwoju polskiej nauki
Projekt powyższy daje ministrowi oświaty
władzę przenoszenia i zwijania poszcze
gólnych katedr profesorskich i całych wy
działów uniwersyteckich wedle własnego uzna
nia. Przedewszystkiem podkreślić należy zu
pełny brak prawnej podstawy do takiej „reor
ganizacji", bo wszak związane z katedrami za
kłady uniwersyteckie, te warsztaty pracy nau
kowej, bez których praca ta jest niie do pomy
ślenia, powstały w wielkiej mierze z fundacyj
prywatnych i ani rząd ani nikt nie ma prawa
zlekceważyć wolii fundatorów. A następnie ode
branie danemu uniwersytetowi pewnych ka
tedr, jest odcięciem miu możliwości naturalne
g o rozwoju i skazaniem go na żyw ot kaleczy,
na wegetację. Trzeba sobie uprzytomnić różni
cę, jaka zachodzi pomiędzy uniwersytetem, a
kursem przeszkolenia podoficerów czy komor
ników.
A już wprost tragicznie przedstawiałby się
los profesorów. Profesor, który przez jakich
dziesięć lat przygotowywał się do objęcia da
nej katedry-, w chwili Objęcia jej w najrzad
szych wypadkach ma mniej niż lat trzydzieści
killka. Po jakimś czasie jego katedra zostaje
zwinięta i, wedle owego sławetnego projektu,
profesor przeniesiony w stan nieczynny. Po
roku przebywania w stanie nieczynnym — po
stanawia rzeczony projekt — profesor prze
chodzi w stan spoczynku, a jeżeli nie ma jesz
cze piętnastu lat służby, zostaje odprawiony
bez emerytury. I cóż w takowi razie ma począć
uczony, liczący lat mniejwięcej czterdzieścikitka, który dotychczas wyłącznie studiował
dajmy na to sanskryt albo protozoa, albo sta
rodawne prawa polskiego pomniki? Jego dro
ga życiowa została załamana, a on sam —
w wieku, w którym już niepodobna nanowo
zaczynać od początku — wyrzucony na bruk
i przemieniony w Jiszeńca".
Takie skazanie uczonych na niepewność eg
zystencji, uzależnionej od czyjegoś widzimisie,
musiałoby z natury rzeczy odstraszyć ludzi
wartościowych od poświęcenia się zawodowi
uczonego. Oprócz waletów nie byłoby innych
kandydatów na katedry uniwersyteckie. Za
pełniłyby się one wyłącznie ludźmi zdolnymi
do trzymania się laski pańskiea, która — jak
wiadomo — na pstrym konłu jeźd zi Pom ię
dzy prawdziwymi uczonymi mało jest talen
tów do zabiegania o łaskę. Zdegradowanie umysłowe i moralne sfer profesorskich byłoby
miechybneim następstwem takiego zawieszenia
ich bytu w niepewności.
Już dekret dyscyplinarny umieścił profeso
rów uniwersytetów w położeniu znacznie gor
szeni niż np. oficerów. Oficer tylko w razie
wytoczenia mu sprawy sądowej może zostać
zasuspandowauy, nigdy zaś w razie wdroże

nia postępowania dyscyplinarnego przeciw nie
mu. Natomiast dekret dyscyplinarny przeciw
profesorom uniwersytetów postanawia, że dla
profesora już wytoczenie mu dyscyplinarki,
choćby najlbezpodstawiniejszej i najniedorzecz
niejszej, pociąga za sobą zasuspendo w attie i
obcięcie pensji do połowy. Stwarza to zatem
możliwość dowolnego szykanowania, dręozenia, rujnowania profesorów.
A gdyby jeszcze projekt zniesienia autono
mji uniwersytetów stał się ustawą, byłby to już
zupełny koniec szkół akademickich w Polsce,
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istniejący rok pięćsetny sześćdziesiąty dziewią
ty Uniwersytet Jagielloński byłby postawiony
na równi ze szkołą powroźniczą w Pipidówce,
nauka polska zostałaby doszczętnie zreduko
wana.
I na gmachu Uniwersytetu Jagiellońskiego
trzefoaby umieścić tablicę marmurową ze zło
tym napisem:
Erygował:
KAZIMIERZ W IELKI
Odnowił:
W Ł A D Y S Ł A W JAGIEŁŁO
Zlikwidował:
„ZR Ą B ".

Romantyzm 1 realiz
Pisaliśmy przed kilku dniami o przemówieniu
p. Wierzbickiego na zebraniu „Lewiatana", w
którem wygłosił między innemi niezwykłą za
sadę, że dobre byłoby ubezpieczenie społeczne, —<
gdyby nie trzeba na nie płacić. Mową tą, całkiem1
naturalnie, zachwyca się organ wielkich przemy
słowców „Kurjer Polski", dla którego mowa ta
jest nawróceniem się od romantyzmu do realiz
mu, polegającem na tem, że p. Wierzbicki posta
wi! program walki z kryzysem, program gospo
darczy.
Jest to — pisze cytowany dziennik — wielkie
zdarzenie. Dotychczas wszyscy lekarze i znacho
rzy kryzysu obracali się w mglistych projektach
i nierealnych metodach ich wykonania, obecnie
dopiero mamy coś realnego — z zastrzeżeniami.
Pisze bowiem „K. P.“: „Może ktoś powiedzieć, że

jest to program trudny do zrealizowania, skoro
wymaga takiej koordynacji środków, takiego w y
siłku w całym szeregu punktów, a zatem rzeczy
bardzo trudnej i ciężkiej". Gzy w tych słowach
nie mieści się sporo romantyzmu? Cóż to bowiem
za program, który z góry otacza się tylu i lakie
rni wątpliwościami co do jego wykonania?
Ale też, czy sam p. Wierzbicki czy jego inter
pretatorzy, nie myślą na serjo o wykonaniu tego
programu. Czytamy bowiem dalej: „Nie chodzi
bynajmniej o pełnię realizacji tego programu oidm m , ale o pewien zdecydowany wysiłek" itd. —
Ileż to takich wysiłków było u nas i gdzieindziej
z rezultatem, że stoimy na tem samem miejscu
i robi się coraz nowe programy! Takim też będzie
program p. Wierzbickiego: romantyczne mówie
nie o niemożliwych do zrealizowania rzeczach.

Fundusz pomocy bezrobotnym
PREZESEM ZO STAŁ B. MIN. KLARNER, A
Onegdaj w prezydjum rady ministrów ukon
stytuowały się władze funduszu pomocy bezro
botnym. Mianowani prezesem funduszu p. Klarner i wiceprezesem p. Jurkiewicz odbyli po po
siedzeniu konferencję prasową, na której zazna
jomili dziennikarzy z rezultatami gospodarki, zli
kwidowaniem naczeln. komitetu pomocy dla bez
robotnych za roik ubiegły, oraz z planem pracy
funduszu za rok bieżący.
Bilans działalności naczelnego komitetu zamy
ka się sumą 41 i pół miljona złotych w dochodach
i wydatkach, przyczem 17 i pół miljona wydano
w gotówce, reszta zaś przypada na produkty, otrzymywane w naturze. W ydatki administracyj
ne wyniosły prawie 2 miljoiny.
Co do przyszłości, to narazie działalność fun
duszu opiera się na 15-to mil jonowej subwencji

W ICEPR EZESEM B. MIN. JURK IEW ICZ
rządu. Rozpoczęcie akcji nastąpi w okresie mię
dzy połową listopada a połową grudnia. Gała ak
cja trwać będzie 6 do 7 miesięcy. Na pierwszy
plan wysunięto akcję rozdawnictwa ziemniaków,
która już jest na ukończeniu.

D n rodzeje 10-złotówek

Prof. Staniewicz
złożył mandat

Wśród publiczności zapanowało zaniepokojenie
z powodu dwojakiego rodzaju srebrnych 10-zło
tówek: jedne mają pod prawym szponem orła
kropkę, a drugie są jej pozbawione. Jak w yja
śniają z miarodajnych źródeł, monety z kropką
pochodzą z mennicy warszawskiej, a kropka pod
lupą okazuje się strzałką, co jest znakiem ochron
nym warszawskiej mennicy. Natomiast monety
bite w mennicy londyńskiej, tego znaku nie mają.
Co do odróżniania falsyfikatów, najpewniejszym
środkiem jest badanie ząbków na otoku, które w
falsyfikatach są niewyraźne, zalane lub ręcznie
dorabiane.
,
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Czytaj prasę robotniczą:
Dowiesz się, jak dziś jest „byczo" I

Pomoc będzie polegała w zasadzie na rozdaw
nictwie produktów żywnościowych i gotowych
posiłków. Świadczenia w gotówce przewiduje się
w wypadkach wyjątkowych. W pracach admini
stracyjnych fundusz korzystać będzie w szerokim
zakresie z pomocy funduszu bezrobocia.
Do tak skromnych rozmiarów ogranicza się ca
ła akcja rządu w walce z klęską bezrobocia.
Przewidziana pomoc będzie kroplą w morzu co
raz bardziej rosnącej nędzy, a o walce z samą klę
ską braku pracy, nie pomyślano zupełnie.

Prof. Staniewicz, poseł na Sejm z BB,
mandat.

złożył

Yo-Yo
ŚW IĘTO
ZNIESIENIA
_____
Dzień 11 listopada nie jest swięfóffl ipaWsłwoiwern, aini narodowem. Jest tylko świętem par•tyjnem BB, symbolizującem „ideologię" znie
sienia autonomji uniwersytetów. Święto to jest
obchodzone dwa razy do roku: 19 maroa i Ib
listopada.
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N o w a czerw on a fala
Zajęci walką z prądami faszystow
ski em i w kraju i obserwacjami nad
ewolucją faszyzmu w Niemczech, n>e
zdajemy sobie dokładnie sprawy, źe
ostatnie miesiące są pasmem w ielkich
zw ycięstw so cja listyczn ych na Za
chodzie Europy, naturalnie, w kra

górniczego w Belgji komuniści bel
gijscy podnieśli byli nieco głos; z te
go powodu przepowiadano im niezłe
sukcesy w wyborach gminnych. Otóż
tych sukcesów prawie nigdzie nie
było, a w Brukseli komuniści nawet
odnieśli porażkę,

jach dem okracji.

Widzimy więc w krajach demokra
cji wszędzie ten sam objaw — zna
czne w zm ocnienie się Socjalizm u i upadek kom unistów . „Soc. W iestnik"
słusznie podkreśla, iż rozłamowe gru
py komunistów wszędzie zbliżają się
do socjalistów lub łączą się z nimi:
tu należy wymienić także silną rozła
mową
organizację komunistyczną
(10.000 członków) w Czechosłowacji
z M uną na czele, która łączy się w
tej chwili z socjalną demokracją.
Do tych wielkich sukcesów we
Francji, Danji, S zw ecji, B elgji możnahy jeszcze dołączyć ostatnie wybo
ry gminne w A n g lji, które wykazują
pewne przesunięcie na rzecz Partji
Pracy. Możnaby wspomnieć o wspa
niałym rozwoju ruchu robotniczego w
rewolucyjnej Hiszpanji, Związki za
wodowe liczące tam 211 tys. w r. 1928
wzrosły obecnie do 1.200 tys, czyli o
blisko mil jon.
Tak zachodnie kraje z utrwaloną
dem okracją ujawniły silny rozwój
socjalnej demokracji. Gorzej jest z
krajami częściowo sfaszyzowanem.
Ale np, na W ęgrzech, gdzie rządy

Wiosenne zwycięstwo
Socjalizmu
we Francji, w tym kraju, któremu
zazwyczaj przypisuje się hegetnonję
(kierownicze stanowisko) na konty
nencie Europy, powszechnie jest zna
ne. Socjaliści nie weszli do Rządu,
gdyż radykąli odrzucili ich warunki,
ale wywierają ogromny, nieraz decy
dujący, wpływ na całokształt polity
ki francuskiej. Żeby zrozumieć, jaki
duży skok naprzód uczynił francus
ki S o cja lizm , trzeba pamiętać, że po
rozłamie (z komunistami) partja by
ła ogromnie osłabiona, Dziś komuni
ści we Francji nie odgrywają żadnej
roli, zaś ich rozłamowa grupa Pawła
Louis prowadzi rokowania o wstąpie
nie do partji socjalistycznej,
Drugiem zastanawiającem zwycię
stwem Socjalizmu było wrześniowe
zwycięstwo socjalistów w D anji przy
wyborach do Izby wyższej. Jak wia
domo, Rząd w Danji jest od trzech
lat w rękach socjalistycznych. Socja
liści rządzą w porozumieniu z chłop
skimi radykałami, gdyż nie mają
własnej większości absolutnej,
W
tych warunkach można było obawiać
się pewnego odpływu sympatji ze
strony mniej uświadomionych kół lu
dności, zwłaszcza że kryzys z natury
rzeczy pomniejsza możliwości rządo
we, Otóż wybory dały rezultat nad
spodziewany. Pomimo wysokiego cen
zusu wieku (35 lat) socjaliści otrzy
mali 43,5% wszystkich oddanych gło
sów.
Niemniej doniosłem jest zwycięs
two Socjalizmu przy wyborach wrze
śniowych r. b. w S zw ecji. Po raz
pierwszy part je robotnicze (licząc
łącznie z obiema grupami komunistycznemi) zebrały więcej głosów, n:ź
burżuazja. A le naturalnie, lwia część
głosów robotniczych przypadła so
cjalistom, N a 2,490.000 oddanych
głosów przypadło na socjalistów bli
sko 42%, t, zn. 1.039.000; na niezależ
nych zaś komunistów — ponad 5%, a
na komunistów „Komintemu" tylko
— 3%. Słowem, w porównaniu z w y 
borami 1928 r. socjaliści zwiększyli
liczbę swych głosów o 165 tys,, a ko
muniści stracili 19.000. Komuniści rozłamowcy współpracują z socjali
stami, Wzrost socjalistycznych gło
sów w Szwecji (w tysiącach) jest na
stępujący:

kracja przyszła wraz z klęską w o
jenną, obcięciem terytorjum, ciężara
mi reparacyjnemi, wreszcie — kry
zysem. Stąd łatwość antydemokra
tycznej agitacji H itlera i jemu podo
bnych; oszalała od klęski kryzysu
drobna burżuazja i włościaństwo idą
w znacznej części za faszyzmem.
Niemcy jest to jednocześnie jedyny
kraj, gdzie obserwujemy w zro st ko
m unizm u — zrozumiały na tle stra
szliwej klęski gospodarczej i (ostat
nio) rozkładu części hitleryzmu. M i
mo tych zupełnie wyjątkowych w a 
runków, potężny blok socjalistyczny
trzyma się ze zdumiewającą wytrwa
łością. W jakim stopniu ostatnie nie
powodzenia tego bloku są skutkiem
fałszywej
taktyki
(„tolerowanie"
Brueninga i t. p.) nie będziemy tu nad
tem się zastanawiali, aczkolwiek wie
deńska „ A rbeiter Z eitung" wyraźnie
daje do poznania, że niemiecka S. D
popełniła szereg błędów. Dziś jednak
niemiecka S, D, gruntownie przebu
dowała swoją taktykę, opierając ja
przedewszystkiem na akcji pozapar-

K a zim ierz C zapiński.

Przyczynek do dyskusji kartelowej
O wyśrubowanych przez kartel hutni
czy cenach żelaza, odbijających się w
sposób bardzo ujemny na zbycie arty
kułów żelaznych w kraju, prasa wszyst
kich bez wyjątku obozów dużo już pi
sała. Lichwa uprawiana przez kartel
rzeczony do tego stopnia zaciążyła nad
naszem życiem gospodarczem, że na
wet fachowe pismo, jak ,,Przemysł Me
talowy" organ metalowego przemysłu
przetwórczego uderza na kartelowych
spekulantów, stwierdzając, że ceny
przez nich dyktowane są wyższe odoen
żelaza belgijskiego.

Cały przetwórczy przemysł metalo
wy pada ofiarą lichwiarskiej kalkula
cji kartelu hutniczego!
Ale mało tego!.. Bo w ten sam dra

pieżny sposób postępuje kartel wobec...
przedsiębiorstw
państwowych, poza

produkcji przedsiębiorstw państwowych
winien być chyba podwójnie zaintere
sowany, raz dlatego by p r z e z umiarko
waną cenę jak najszerszym warstwom
umożliwić korzystanie z tych przedsię
biorstw co naturalnie zwiększa ićh ob
roty, a powtóre i dla tego. że im niższe
koszty produkcji, tem wyższy dochód z
przedsiębiorstw, na który Skarb Pań
stwa przecież liczy.
Tymczasem wszystkie zasady jedynie
racjonalnej — ze stanowiska zarówno
społeczno - gospodarczego jak i nawet
fiskalnego — gospodarki w przedsię
biorstwach państwowych wobec poten
tatów z kartelu hutniczego idą w kąt!...

Nieprawe zyski rekinów hutniczych są
jak się pokazuje wyższe ponad w szel
kie inne względy a więc nawet ponad
interes Skarbu Państwa,

Bardzo interesujące na ten temat
spostrzeżenia wypowiada N I- K P w
swych uwagach ogólnych w ostatniem
W B elg ji socjaliści odnieśli wie1ki sprawozdaniu dotyczących gospodarki
tryumf przy wyborach gminnych. U zasobowej naszych kolei... N. I. K. pi
zyskali większość w
nowych 70 iu sze:
gminach. Podczas ostatniego strajku

Niestety, inaczej jest w
N iem 
czech. Tam, jak wiadomo — demo

lament-amej. Znany publicysta socja
listyczny Schifrin pisze w paździer
nikowej „ G esellschaft", że partja te
raz zrozumiała, iż w akcji antyfaszy
stowskiej trzeba szukać przedewszy
stkiem poparcia w masach i ich akcji.
Zwracamy przytem uwagę na mezmie
mie dalekoidące ostatnie uchwały i
hasła niemieckiej S. D.: tak np. nie
dawno uchwalony kiloński program
agrarny został faktycznie porzuco
ny i zastąpiony żądaniem podziału
wielkiej własności ziemskiej. Tow
Schifrin dowodzi nawet, że obecne uchwały niemieckiej S. D. są tak rady
kalne, jakich jeszcze nie było w dzie
jach Międzynarodówki. Tak więc obecna sytuacja w Niemczech upraw
nia nas do nadziei, źe będziemy obser
wowali w niedługim czasie dalszy roz
wój wpływów niemieckiego Socjali
zmu.
Jeżeli abstrahować od Niemiec z
ich rządami „prezydjalnemi" i półfaszystowskiemi,
będziemy
mieli
w szędzie na Zachodzie silne podnie
sienie się czerwonej fali Socjalizmu.
Mimo zastoju w przemyśle i handlu.
Socjalizm w w arunkach d em o kra cji
coraz głębiej przenika do mas robo
tniczych i staje się coraz potężniej
szym czynnikiem politycznym i so
cjalnym,

Kartel wobec przedsiębiorstw państwowych

któremi bezpośrednio stoi przecież rząd,
jako *— w imieniu państwa — admini
Rok 1921 — 630, rok 1924 — 725, strator tych przedsiębiorstw.
rok 1928 — 873, rok 1932 — 1039.
Przecież Rząd w niskich kosztach
Szwedzka socjalna - demokracja
ma obecnie 104 mandaty. Przy tej
sposobności zauważymy, że ten pro
cent socjalistycznych głosów (42 —
43%) jest typ o w ym procentem w kra
jach najbardziej rozwiniętego Socja
lizmu, jak A u strja , D anja, S zw ecja i
t. p. Po zwycięskich wyborach wrze
śniowych w Szw ecji, socjaliści — jak
wiadomo — utworzyli Rząd. Nieza
wodnie socjalistom szwedzkim w osią
gnięciu tego zwycięstwa pomogły ta
kie okoliczności, jak afera K reugera
oraz ujawniona w związku z nią ko
rupcja burżuazyjnych partji. A le nie
zależnie od tego towarzysze szwedz
cy zdobyli znaczne wpływy wśród
robotników rolnych i małorolnych
To przenikanie Socjalizmu na w ieś
jest także dość tyipowem zjawiskiem
w. dziejach nowoczesnego Socjalizmu
w latach ostatnich.

objął faszysta GoCmboes, socjalna
demokracja, mimo bardzo niepomyśl
nych warunków, poczyniła znaczne
postępy i stała się poważną siłą, pod
rywającą podstawy faszystowskiego
systemu.

Przy kontroli

gospodarki^ zasobowej

kolei szczególna uwaga kontroli była dyktując nadal kolejnictwu ceny, jakie
stale zwrócona na wysokość cen nabywa mu się podoba.
N, I. K. stwierdziwszy, że tylko manych dla potrzeb kolei materiałów i
terjały
drzewne znaczniej potaniały,
przedmiotów. W wypadkach gdy oeoyte
zwiększyły się niewspółmiernie z ogól pisze w dalszym ciągu, co następuje:
„Ceny metal!, oraz Innych materiałów,
nym wzrostem drożyzny, Kontrola -wystę
jak smary, cement i t. p. nie obniżyły się,
powała do Minis. Komunikacji, W obec obądź też zmniejszyły się nieznacznie, za
świadczenia Ministerstwa w sprawie wy
sadnicza zaś cena żelaza handlowego od
górowanych cen obręczy parowozowych,
kwietnia 1927 roku pozostała bez zmian;
tendrowych i wagonowych, że jest ono
(w dniu 14 kwietnia 1932 została obniżo
pozbawione możności wykorzystania za
na o 8.11 procent) a -w związku z tem,
graniczne! konkurencji i ie wyczerpało
nie obniżyły się również zasadnicze oeny
wielkie środki od niego zależne, N. I. K
głównych grup materiałów żelaznych"...
przedstawiła tę sprawę Prezesowi Rady
Ministrów (28 września 1936 r.J. Wobec
Obraz jest jasny... Kolej pracuje dziś
dalszego wzrostu cen wyrobów żelaznych już z deficytem. W gospodarce kolejowej
stosowanych masowo
w
koleinictwie przeprowadza się więc coraz ostrzejsze
(blacha, żelazo słabsze, obręcze szyny!
N. 1. K. ponownie (7 stycznia 1928 r.)
przedstawiła Prezesowi Rady Ministrów
sprawę ujemnych dla Skarbu Państwa
skutków, jakie powstają z powodu do.
minującego wpłvwu syndykatu Hut Żela
znych na kształtowanie się tych cen1.

oszczędności, których
ofiarą padają
tysiące kolejarzy i ich rodzin a nawet
sama sprawność i bezpieczeństwo ko
munikacji.
Ale lichwiarzom kartelowym wszyst
ko wolno i gdy kolejarzom w imię

, oszczędności budżetowych", w imię
„interesu państwa" i t. p. każe się z
rodzinami głodować, spekulanci karte
lowi mogą swobodnie obdzierać kolej,
tę kolej, która Im jeszcze w dodatku
milionowe ulgi taryfowe przyznaje,..!
A teraz przychodzi rzecz bodaj naj
pikantniejsza, Jak wiadomo rząd dopro
swo wadził do skutku kartel naftowy, do
chce którego należy również i państwowa

Czy wspomniane powyżej i wszelkie
późniejsze interwencje jakie Kontrola
Państwa niewątpliwie
podeiroowała
przeciw zdzierstwu, na naszem największem przedsiębiorstwie, dokonywa
nemu przez kartel hutnićzy—-odiiiosły
pożądany skutek,..?

Bynajmniej! Kartel hutniczy
bodnie robił i nadal robi to, co

fabryka „Polmin*'.

O zdzierstwie, jakie kartel naftowy uprawia na naszem kolejnictwie pisze
Niebawem ukaże się Wydawnictwo N. I. K., co następuje:
Centralnego Komitetu Wykonawczego
„Kontrola zakupów produktów rop
P. P. S. pod nazwą:
nych stwierdziła, te skartelizowany prze
mysł ropny utrzymał i na rok 1932 dawne
„k s i ę g a p a m i a t k o w a z o k a z j i
wysokie ceny... O wygórowaniu ich daje
CZTERDZIESTOLECIA POLSKIEJ
miarę cena oleju kraiowego do pary
PARTJI SOCJALISTYCZNEJ",
przegrzanej, o 40 procent wyższa od ceny
oleiu amerykańskiego1* (J).
wydawnictwo poświęcone przypadają
cej w r. b. czterdziestej rocżnicy pow
A w ięc jedno przedsiębiorstwo pań
stania Polskiej Partji Socjalistycznej.
stwowe Polmin", łupi skórę z drugieg0
Chcąc ustalić zawczasu nakład książ przedsiębiorstwa państwowego t. j. *
ki, prosimy o nadsyłanie zam ów eń pod kolei.
.il
Oto prawdziwy tryumf , planowej
adresem: Sekretarjatu Generalnego C,
gospodarki naszych „etatystów".
K, .W«, Warszawa, Warecką 7,

3

Nr. 257, Czwartek 10 listopada 1032

„Tylko" 10 miłjonów deficytu
Wielka radość powinna zapanować w naro
dzie: budżet za październik zamknięto deficytem
>.tylko“ 10 miłjonów zł. przy 178 miljonach do
chodów a 188 miijonach wydatków. Z dumę pod
nosi relacja o tem zamknięciu, że jest to wielki
postęp, zważywszy, że uibiegłe półrocze dało 120
miłjonów deficytu, a więc po 20 miłjonów prze
ciętnie miesięcznie tak, że 10 miłjonów deficytu
można uważać za korzystny objaw.
Zapytamy znanym zwrotem: jeżeli jest tak do
brze, dlaczego jest tak źle? Jeżeli na jednym lep
szym od poprzednich miesiącu buduje się takie
pomyślne horoskopy, dlaczego nietylko przewi
duje się ale i napisało się w preliminarzu na
1933/34: deficyt wynosi okrągło 360 miłjonów?
I dalej: jeżeli dobry miesiąc październik wyka
zuje 178 miłjonów dochodu, tj. 2136 miłjonów za
cały rok, skąd się wzięły w preliminarzu wydatki
o okrągło 3o0 miłjonów większe, jakby liczono,
że ten dobry miesiąc z dalszym rozwojem wyda
jeszcze lepsze?
Jeszcze nie minął tydzień od expose p. ministra
skarbu, w którem udowadniano, że największą
cnotą, jaką powinien skarb państwa uprawiać,
jest oszczędność. Nie można tej pięknej zasady
stosować tylko w przyszłości, ale trzeba ją odrazu
wprowadzić w życie; nie trzeba też polegać na
tem, że „cud“, którego nie potrafiono dokonać
w biurach mdnisterjalnych, da się dokonać w sali
obrad komisji budżetowej. Jeżeli się widzi, że
nawet w lepszym niż letnie miesiącu jeszcze jest
deficyt, należy tak manipulować, aby więcej się
nie pojawiał, ponieważ nie potrzeba panów z
ministerstwa skarbu uczyć, że przenoszenie na
wet stosunkowo małego deficytu z miesiąca na
miesiąc i z roku na rok daje w końcowym w y
niku tak wielki brak, że nawet szczęśliwe przy-

padki, jak niepłacenie rat z powodu moratorjum
Hoovera albo choćby najbardziej naciągnięte oszczędności nie potrafią go zapełnić.
Dajm y jednak na to, że wynik październikowy
daje nadzieję, że deficyt będzie mniejszy niż
przewidywano. Co z tego wynikałoby? Oto że na
tężenie do robienia oszczędności, nie mogąc na
turalnie ustać, powinnoby być skierowane w kie
runku innym aniżeli ogólnie się mówi i w jakim
m ają pójść zamierzenia grupowe BB. Małe na
tężenie np. nad wynoszącym 33% ogólnych w y 
datków budżetem wojskowym mogłoby zaoszczę
dzić tym gorliwcom łamania sobie głowy, skąd
i jak wziąć pokrycie na 360 miłjonów, jeżeli na
podstawie października obwieszcza się triumfal
nie, że deficyt może wynosić tylko 120 miłjonów.
A gdyby to małe natężenie jeszcze spotęgowano
wejrzeniem w budżet np. policji, możnaby — czy
nie tak? — i ten deficyt zmniejszyć do niepokaźnyoh rozmiarów i sanacja stanęłaby wobec opinji
jako prawdziwa triumfatorka....
Są to naturalnie tylko marzenia, w najlepszym
razie na kruchych podstawach oparte nadzieje.
Ani przypadkowe polepszenie się w październiku
ani rzekome widoki na tzw. miesiące podatkowe
nie zmienią zasadniczej sytuacji, mianowicie że
rachuba na zwiększenie się dochodów jest pro
blematyczna, natomiast utrzymanie „opancerzo
nych" wydatków jest pewne. To jest realna sy
tuacja, na którą bardzo mały wpływ wy wirą injekcje w postaci — robionego — nastroju. To się
dowodnie okaże za miesiąc, gdy rozpoczną się ob
rady nad budżetem. W tedy odrazu zniknie opty
mizm zbudowany na „tylko" 10-miljonowym de
ficycie i wróci pesymizm wraz z jego przykremi
następstwami w postaci wniosków zmierzających
do tylekroć omawianych i taki niepokój w yw o| łujących oszczędności.

którą dzisiaj forsuje propagandę katolicyzmu
w obrządku wschodnim.
Umocnienie stanowiska międzynarodowego Pol
ski, jest koniecznością (Ma samej Polski — choć
dzisiaj, niestety, trudną do zrealizowania, ale
śmiesznem jest wysuwać taki argument, jako
sposób odciągania Watykanu od zamiaru robie
nia z polskich kresów poczekalni... na powitanie
„przyszłej", niebolszewickiej Rosji!
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Tarcia wewnętrzna w BB
W ciągu poniedziałku i wtorku toczyły się na
rady grupy pracowniczej i robotniczej w łonie BB.
Ogłoszony świeżo program Lewiatana wysuwa
daleko idące postulały, wymierzone przeciwko
świadczeniom socjalnym, żądające wprowadzenia
dalszych ograniczeń pracowniczych i t. d. Na tem
tle wywiązały się ostre debaty w łonie .partji rzą
dowej. W obradach uczestniczył także p. Moraczewski,
i. ,
•

•

*

Organ Moraezewszezyzny „Jutro Fnacy, me
bacząc na to, że w „polskim komitecie rzeczo
znawców do spraw pracy kobiet" zasiadają panie
z BB, ostro zganił ankietę w sprawie bezrobocia
wśród kobiet, gdzie w rubryce, dotyczącej „doraź
nego" zatrudnienia przykładowo wymieniona jest
także — prostytucja.
Zaatakowane przez swojaka damy — udały się
z wyjaśnieniami do najwyższej instancji praso
wej — do pułkowniczej „Gazety Polskiej". Po
wołały się one na formularze genewskie.
Następnie zaś tak zobrazowały stosunki obec
ne w Polsce:
„Ze stanowiska polskiego komitetu rzeczo
znawców — równie prostytucja, uprawiana
z głodu, jak kradzież z głodu, a cóż dopieJAK KS. URBAN P O D R W IW A Z P. STECKIEGO. — W A T Y K A N NIE OGLĄDA SIĘ NA Ż A D N Ą
i ro — żebranie! — są znamieniem okresu, w
którym najstraszniejsze cierpienia i najtra
PA Ń S T W O W O ŚĆ
giczniejsze ofiary przypadają w udziale kla
1) kapłani unijni w swej akcji absolutnie nie
W ostatnim numerze ,Przeglądu Powszechne
sie pracującej".
liczą się z interesami państwa i narodu pol
go" zabiera głos jezuita, ks. Urban, ażeby pognę
Tak — tej gnozy sytuacji, w jakiej znajduje się
bić w osobie senatora Steckiego tych firmowych
skiego i 2) często posługifją się środkami,
wytrącony z pracy proletarjat, nikt nie zaprze
katolików, którzy ani rusz nie chcą się pogodzić
budzącemi zdecydowane zastrzeżenie z punk
czy. Ale jest to w niezgodzie z nakazem, wyda
tu widzenia etyki."
z robotą •watykańską na kresach wschodnich.
nym przez prezesa Sławka, że oblicza sanacyjne
Tym razem „Słowo" podaje i parę głosów w y 
Przedrzeźnia on słowa p. Steckiego, który się
winny być zawsze uśmiechnięte.
jątkowo opowiadających się za robotą watykań
wyraził, że „z niepokojem, przykrością i bólem"
ską. Oto, jak jeden z tych zwolenników w y ja 
odczytał interdykl, którym kardynał Kakowski
śnia, dlaczego Watykan musi działać, nie oglą
obłożył książkę Lubieńskiego. Jakże teraz będzie
z tym niepokojem itd., skoro papież nazwał czyn dając się zgoła na dąsy polskie — ale właśnie
na przekór polskim interesom:
kardynalski „opatrznościowem wystąpieniem"?
ODEBRANIE AUTONOM JI U N IW E R SY T ET O M
Wogóle z głosów publicystów lub polityków,
„W taktyce swojej Kościół uwzględnia fak
mieniących się wiernokatolickimi, przypadł do
„Myśl Narodowa" Nr. 48:
ty rzeczywiste danego miejsca i czasu i takim
Charakterystyczne to dla naszych stosunków,
gustu księdzu Urbanowi tylko p. B. K. z ,K u r je
faktem jest nieprzychylna postaiwa ludności
ra Warszawskiego", który wołań „Cóżby znaczy
Ziem wschodnich dio języka i państwowości że gdy przed kilku miesiącami obiegać poczęły
pogłoski o zamierzonem jakoby ograniczeniu au
ła zasada hierarchiczna w Kościele, gdyby były
polskiej, — ta postawa ludności nie prze
dopuszczane swobodne interpretowania jego roz
tonomji uniwersytetów, półurzędowa „Gazeta
szkadza akcji misyjnej Kościoła, ale Kościół
Polska" uznała za stosowne zaprzeczyć. Pewnej
kazów wedle poglądów miejscowych?"
musi ją uwzględniać w swojej taktyce i do
niedzieli (w lutym br.) oświadczyła mianowicie,
Pan Koskowski, naczelny publicysta „Kurjera
stosowywać język i formę obrządku, nie od
Warszawskiego", pisuje zazwyczaj artykuły w
stępując dogmatów, do istniejącego stanu że rozpowszechnianie takich pogłosek, to „pół
rzeczy—.
przytomne miotanie się w przystępie ostrego sza
tonie ostrożnym i stara się argumentować ro
zumnie. Tu niewiadomo czemu chciał się odzna
,Nasze państwo jest winne, że na wschodzie łu". Powaga i prawdomówność tego oświadcze
nia szczególnie uwydatniły się w perspektywie
naszym ludność jest Polsce nieprzychylna.
czyć gorliwością ultramontańską? Interesy pol
dalszych kilku miesięcy. Taż sama „Gazeta Pol
skie uznał za spraiwę miejscową, której nie wol
Kościoła do tego mieszać nie można i nie mo
żna wymagać od niego, żeby był wykonawcą, ska" (z ubiegłego czwartku 27 października) w y 
no wysuwać na czoło, skoro Watykan wydał roz
czy działał po myśli tendencyj poszczególnego drukowała wywiad z ministrem oświaty Jędrzekazy przeciwne. „Rozkazy" Watykanu... hierarpaństwa, gdyż te sprawy są mu obojętne i jewiczem, informując ogół o szczegółach zamie
chja kościelna — to wszystko brzmi tak, jak
rzonej „reformy", mającej zniekształcić ^jedną
gdyby p. Koskowski żegnał się z posterunkiem
może on działać, wychodząc z faktów real
więcej w Polsce tradycję ogólno-europejskiej cy
świeckim, a czuł się już jednem z kółek aparatu
nych, nie oglądając się na żadną państwo
wość."
wilizacji. Zawarte w wywiadzie informacje nie
kościelnego, dla którego obojętnem jest czy podej
muje się jakieś eksperymenty na Madagaskarze,
Z a pozwoleniem: tam, gdzie sprzeciw wypada były zresztą wyczerpujące. Minister podniósł np.,
czy na kresach Polski.
zgodnie, podnoszony jest przeciwko tej robocie że interesy nauki dostatecznie zabezpieczy... swo
Niemniej od „Kurjera Warszawskiego" pobożne zarzut, że za cenę skaptowania nielicznych od- bodny wybór dziekana przez wydział, że więcej —•
interesy nauki nie wymagają. W analizie pomi
„Słowo" wileńskie nie skapitulowało wobec akcji stępców od rzeczywistego prawosławia, jątrzy ona
nął drobną okoliczność, że w myśl nowego pro
stosunki religijne na kresach. Obrońca tej akcji
papieskiej. W dalszym ciągu omawia swoją an
wskazuje, że sytuacja na kresach jest zaogniona jektu ministrowi przysługiwać ma prawo mia
kietę na temat tej „nowej unji" i stwierdza:
nowania i usuwania profesorów według uznania.
z winy błędnie prowadzonej polityki polskiej....
„Główne zarzuty przeciwników metod roz
Nie wyjaśnił, jak wolny wybór dziekana zagwa
Przyznajemy mu słuszność na tym punkcie, ale
powszechniania obrządku wschodniego stre
rantuje interesy nauki, jeśli wybierać się go bę
to, czego on broni — to dolewanie oliwy do ognia.
szczają się w dwóch zasadniczych punktach:
dzie z grona dalej od nauki stojących nomina
A potem ten ton! — Dla papiestwa — podkre
śla się — jest obojętna kwestja tego, czy innego łów, celujących za to w posłuszeństwie. Roimy
państwa — na żadną państwowość się ono nie fantastyczne przypuszczenia? A czy nie godzien
uwagi jest fakt, że minister, który pozbawia uni
ogląda...
Jaki stąd wniosek? — Ponieważ państwo musi wersytety auitanomuji, z kwalifikacyj naukowych
mógłby być — nie profesorem-specjadMą, lecz ra
Minister Michałowski w ydał rozporządzenie, stać na straży swoich interesów, więc tak pojętej
czej
urzędnikiem w kwesturze? Trudno się dzi
robocie obcej powinno postawić swoje veto. Nie
wprowadzające od 1 stycznia 1933 nowy strój
wić, że ministrowi, który tak wżył się W potrzeby
dla adwokatów. Podczas wygłaszania przemówień można tu iść za radą jednego z pokornych prze
nauka, cala walka o automiomję wyższych uczelni,
ciwników akcji papieskiej, który uważa (to rów 
obrończych, adwokaci mają mieć na igłowach be
rety, wypustki zaś na togach i beretach, które nież jedna z odpowiedzi na ankietę „Słowa"), że wydaje się niezrozumiałym objawem zlej wołk
O cóż tu chodzi? Przyznaje, że łatwo mu będzie
dla odwrócenia Watykanu od jego pomysłów
dotychczas były fjoletowe, mają być czairne. —
„przejść do porządku dziennego nad złą wolą i
trzeba
nań
wpływać
przez
Zmiana ta jest widocznie dostosowana do nowe
umocnienie stanowiska międzynarodowego nieuczciwością opozycji politycznej, która napewgo ustroju adwokatury. Kolor fjoletowy jest
no z całej sprawy zrobi jeszcze jedną rozgrywkę
Polski, gdyż wówczas Stolica Święta mniej
wprawdzie kolorem postu, ale kolorem żałoby
■i liczyć się będzie z Rosją —r ze względu na ze zwalczanym przez siebie rządem".
jest kolor ciaamyj
'

Jeszcze o „neoprawosławiu" papieskiem

Przegląd prasy

Nowy strój dla adwokatów
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0 prawdziwą pomoc dla bezrobotnych
W n io se k Z w iązk u Parlam entarne:

Jlskich S ocjalistów z g ło s z o n y w Sejm ie .v d n .3 b.m.

Od kwfietnia b. r. statystyki oficjalne ko o 114.395. Różnica w rachunku wy I od rządem dawnej ustawy jeśli data bocia jak w roku ubiegłym, nie posu
wykazują rzekomy spadek liczby bezro nosi 200.605 łudzi. W rzeczywistości pobrania pierwszego zasiłku miała wy- nie jej naprzód. Jak bowiem wynika ze
botnyoh w Polsce, wyrażający się cy liczba bezrobotnych z września 1931 r. 1aść po dniu 11 lipca r. b„ nie uzyskali sprawozdania Naczelnego Komitetu dis
frami nieraz kilkunastu tysięcy tygod dodana do liczby, wyrażającej spadek świadczeń, o ile nie odpowiadali wymo spraw bezrobocia przy Prezydjum Ra
niowo.
ubezpieczonych w kasach chorych w cza gom nowej ustawy (26 tygodni, t. j. 156 dy Ministrów za czas od 5 września
Statystyki te mogłyby dać zupełnie sie od marca 1932 r„ daje 561.426 bez dni pracy), Interesującem jest, >'ł jeśli 1931 r, do 30 czerwca 1932, Komitety
fałszywy pogląd na sytuację na rynku robotnych, liczbę daleką od cyfr ofi np. chodzi o robotników fabryki Hul- te dały zatrudnienie tylko 42.7iJ bez
pracy i na położenie szerokich mas lu cjalnych.
czyńskiego w Zawierciu zamkniętej z robotnym, i to w 7,1%, rukując z pracy
dowych, wśród których brak pracy, a
Do bezrobotnych należy oczywiście dniem 30 czerwca rb., to po interwen innych robotników, a w 70,3% — srkaza nim nędza i głód, stale wzrastają, doliczyć ich rodziny, a ponieważ na 100 cjach w ministerjum opieki społecznej cając czas pracy (liczby godzin pracy
wbrew uspokajającym danym państwo osób, zawodowo w przemy'le zatrudnio przyznano zasiłki bezrobotnym, zamie lub dni roboczych w tygodniu), oczywi
wych urzędów pośrednictwa pracy.
nych, przypada 178.8 członków rodzin, szkałym w Zawierciu; natomiast odmó ście przy odpowiedniem obniżeniu za
Wystarczy atoli tylko porównanie o- przesz nich utrzymywanych, przeto usta wiono świadczeń ich kolegom, zamiesz robków, a więc bez żadnego efektu dli
ficjalnych danych z różnych dziedzin liwszy liczbę bezrobotnych tylko no kałym w osadzie Kromołów (przedmieś życia gospodarczego kraju,
statystyki pracy, aby stwierdzić bez tru 561.426 otrzymamy ogółem olbrzym.a cie Zawiercia). Gdy zaś obwodowa ko WYSOKI SEJM UCHWALIĆ RA JZY
dhi, jak fałszywe są cyfry, mające do- liczbę 1.425.630 osób, dotkniętych klę misja odwoławcza przyznała zasiłki i
Sejm wzywa Rząd
dowdzić rzekomego spadku liczby bez ską bezrobocia, przyczem jeszcze i ta tym robotnikom, przewodniczący za
1) do zorganizowania i regularnego
robotnych.
liczba będzie za niska, gdyż statystyk' rządu obwodowego F. B. w Sosnowcu publikowania prawdziwej, dokładnej I
uchwalę tę zawiesił i robotnicy pozo wyczerpującej statystyki bezrobocia w
Tak np, w marcu b. r, państwowe u- Kas Chorych nie obejmują pracowniku
rzędy pośrednictwa pracy umieściły w rolnych i leśnych oraz służby domowej stają bez zasiłków.
Polsce, a mianowicie — liczby całkowi
W Krakowie Zarząd Obwodowy F.B cie i częściowo bezrobotnych oraz ici
pracy 14.550 bezrobotnych, skreśliły za ' w gospodarstwach wiejskich niżej 75 hr
z ewidencji 129.671 bezrobotnych; za w b. zaborze austrjackim, stałych praco odmawia zasiłków bezrobotnym, któ rodzin i liczby, objętych pomocą zasił
rzy prawo do świadczeń uzyskali pod kową;
gadką pozostaje, co się stało z 115,121 wników kolejowych i t. p.
ludźmi? W kwietnia r. b. umieszczono
2) do wykorzystania tych uprawnie!
Takich prób można przeprowadzić rządem dawnej ustawy, ale uzyskawszy
w pracy 25.355 ludzi, skreślono z ewi więcej, wszystkie one z niezbitą pew pracę, przerwali pobieranie zasiłków i i możliwości, jakie rządowi daje ustawi
dencji 148.668, „zginęło" 123.313. W nością wykażą, iż obecne oficjalne sta już po dniu 11 lipca ponownie utra 0 zabezpieczeniu na wypadek bezrobo
maju r. b, umieszczono w pracy 32.726, tystyki bezrobocia nie mogą budzić na- ciwszy pracę, zgłosili się po dalsze wy cia, a mianowicie:
skreślono z ewidencji 149.554, „zginę mnieszego zaufania. W tych warunkach płaty zasiłków. Zasiłków tych jednakże
a) do zarządzenia prowadzenia z«
ło" — 116.828. W czerwcu b. r. umiesz zorganizowanie i publikowanie ścisłych, im odmówiono, a gdy obwodowa komi środków skarbu państwa robót publicz
czono w pracy 31,327, skreślono — dokładnych, pewnych danych statystycz sja odwoławcza prawo do zasiłków nych, służących celom dobra publiczne
76.552, „zginęło" — 45.1255,
nych, dotyczących bezrobocia w Polsce przyznała, zarząd obwodowy F. B. zgło go dla zatrudnienia bezrobotnych (art
Ostatni wykaz liczby bezrobotnych z est koniecznością.
sił sprzeciw i bezrobotni zasiłków nie 39, ustęp 4 ustawy);
dnia 29 października r. b. określa ich
b) do zarządzenia wypłacania zasił
Jednocześnie jednak rzuca się w oczy otrzymują.
Nawet obowiązującą obecnie ustawa ków bezrobotnym robotnikom, którzy
cyfrą 146.982 głów. Liczba ta jest da spadek liczby bezrobotnych korzysta
leka od rzeczywistości.
jących z pomocy ustawowej Gdy jesz o zabezpieczeniu na wypadek bezrobo podlegali obowiązkowi zabezpieczeni!
W Funduszu Bezrobocia ubezpieczo cze w styczniu r. b, było ich 199.<X)0 cia cSaje rządowi możliwości rozszerzę na wypadek bezrobocia przez okres 21
nych było w styczniu 1930 r. 867.932 to w lipcu r. b. było ich już tylko 56.000. nia świadczeń dla bezrobotnych, wobec tygodni (art. 39, ust. 2);
c) do wydania rozporządzenia, wobec
robotników, w czerwcu 1932 już tylko a na listopad r. b, zarząd główny Fun niekorzystnego stanu rynku pracy i
712.579, spadek wynosi — 155.333. W duszu Bezrobocia przewidział zasiłki wobec długotrwałego bezrobocia. Po niekorzystnego rynku pracy, o zmniej
tym samym czasie statystyki oficjalne zaledwie dla około 35.000 osób Od 1 mimo to rząd z uprawnień tych dotąd szeniu liczby dni pmcy, rozumiejącycł
wykazują liczbę bezrobotnych: w sty lipca 1931 r. ustało całkowicie prze nie skorzystał i koniecznem jest poło się jako tydzień, podlegający zaliczeni!
czniu 1930 — 227.097, w czerwcu 1932 dłużanie okresu zasiłkowego do 17 ty żyć kres obecnemu stanowi rzeczy, w do okresu wyczekiwania (art. 2 ust, 2)
d) do przedłużenia okresu świadc-zer
r. — 224.140, spadek wynosi — 2.957 godni. Od 1 sierpnia rb. przestano przy którym zaledwie co 14-ty bezrobotny
do 17 tygodni, wobec długotrwałegc
Spadek ten jest fikcyjny, gdyż zesumo- znawać zasiłki częściowo bezrobotnym, korzysta z pomocy ustawowej.
Jednak nawet przy wykorzystaniu bezrobocia (art. 14 ust. 3);
wanie liczby bezrobotnych ze stycznia nawet takim .którzy pracując zaledwie
wszystkich
możliwości, zawartych w ue) do zarządzenia wypłacania bezro
1930 r. z liczbą robotników, którzy w jeden dzień w tygodniu.
Władze Funduszu Bezrobocia, nie po stawie zabezpieczeniowej, ogromna li botnym, którzy wyczerpali przysługują
ciągu 1J4 roku przestali być ubezpie
czeni w Funduszu Bezrobocia z powo przestając na nowem brzmieniu ustawy czba bezrobotnych pozostałaby bez ża ce im zasiłki ustawowe, zapomóg tytu
łem doraźnej pomocy dla bezrobotnych
du utraty pracy, daje cyfrę — 382.430 zabezpieczeniowej, która w straszliwy dnej pomocy.
Wnioskodawcy domagają się natych pokrywanej ze skarbu państwa (art. 35
bezrobotnych. Liczba ta nie jest jednak sposób kurczy zasiąg uprawnionych do
zupełna, gdyż dane Funduszu Bezrobo świadczeń i wysokość zasiłków,— sto miastowego podjęcia akcji zatrudnienia ust. 1);
f) do przyznania prawa do świadczer
cia obejmują tylko robotników, zatru sują najrozmaitsze praktyki, mające na bezrobotnych na robotach publicznych,
nieprzyznawanie uprawnionym względnie udzielenia im pomocy dora na wypadek bezrobocia robotnikom,
dnionych w zakładach pracy, zatrudnia celu
których zarobek tygodniowy z powodi
jących conajmniej 5 pracowników, z wy świadczeń, I tak bezrobotni, którzy za źnej.
Powierzenie rozwiązania tej sprawy ograniczenia produkcji nie przekracza
jątkiem szeregu zakładów pracy pań rejestrowali się przed dniem 11 lipca
stwowych,
samorządowych,
sezono r. b, i nabyli uprawnienie do zasiłku wyłącznie komitetom do spraw bezro- pełnego umówionego zarobku za trzy
dni pracy (art. 3);
wych, które niezależnie od liczby zatru
g) do rozszerzenia obowiązku zabez
dnionych obowiązkowi zabezpieczenia
pieczenia na wypadek bezrobocia na
nie podlegają.
robotników wszystkich przedsiębioi shv
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nie tylko o 101.300, Statystyki zagubi
ku zgłaszania miejsc wolnych i zawia
ły zatem na przestrzeni czterech lal niać. Pisaliśm y k ied y ś o treści tych potw ierdzenie fa ktu , ie SA M O D ZIE I.
damiania o nowoprzyjętych robotnikach
275.700 ludzi, z górą ćwierć miljona „ poszukiw ań": sprow adzają się one N E ŹR Ó D Ł A ID E O W E obozu „po(art. 30 ust. 2a).
w yrw ania z całości jakiegoś m ajow ego" w y sch ły ju ż oddaw na?
dusz.
Ztej samej jednakże statystyki do
3.
Do natychmiastowego zorganizowa
wynika, te liczba bezrobotnych w po S T R Z Ę P U M Y S t l S O C J A L IS T Y C Z 
S. K.
nia akcji pomocy doraźnej dla beżtorównaniu z lipcem 1928 r. powinna dziś N E J (n a p rzyk ła d , idea gospodarki
botnych, nieuprawnionych do świadczeń
wynosić 493.700 osób, Al® i ta liczba planow ej), poczym następuje taniec
z Funduszu Bezrobocia, a przedewszvstdokoła „nowego o d k ry 
nie jest kompletna, gdyż obliczenie G uroczysty
kiem do zorganizowania robót publicz
U, S. obejmują tylko zatrudnionych w cia", jako W Ł A S N E G O rzekom o w y 
Głośny pisarz angielski przez 7 lat był nych,
celem zatrudnienia
bezrobot
górnictwie, hutnictwie, elektrowniach nalazku, W yobraźcie sobie na chw i pod zarzutem plagjatu. Niejaka Florence
nych należy bezzwłocznie rozpocząć
wodociągach .warsztatach kolejowych lę, ie kto ś zasnął w W arszaw ie, w A, Deeks zaskarżyła przed 7 laty Wellsa wydawanie regularnej pomocy zasiłko
wytwórniach wojskowych, fabrykach a- łó żku spokojnem , w po ko ju znanym , o to, że słynna jego „Historja święta" jest
wej, nadto żywnościowej, odzieżowej
municji oraz tych zakładach przemysłu a rozbudził się pośrodku pustyni, o plagiatem niewydanej przez nią książki.
i opałowej, które) wysokość powinna
przetwórczego, które zatrudniają powy głodzie i chłodzie, zapom niaw szy o
Skarga ta przeszła przez 3 instancje są- być określona według stanu rodzinnego
w szystkiem , co stanow iło poprzednio
żej 20 robotników.

P o tamtej stronie...

Rehabil tacja H. G. Wellsa

Jeżeli weźmiemy do ręki statystykę
utrzymujących się z pracy najemnej, ubezpieczonych w kasach chorych, to okaie się, iż we wrześniu 1931 r, było
ich — 2.440,000, w marcu 1932 r — już
tylko 2.125.000, ubytek wynosi zatem
315.000 głów. W tym samym atoli cza
sie liczba „statystyczna" bezrobotnych
wzrosła z 246.426 do 360.031, zatem tyl

w arunki m aterjalne jego istnienia; nie
wie naw et, do czego służą za p a łki
R aptem zn a jd u je płonącą głownię,
roznieca ognisko i je st sam sobą za
chw ycony z pow odu wiekopomnego,
odkrycia, i e ogień grzeje, ratuje od
zim na i od śm iertelnego znużenia.
B ardzo podobnie zachow ują sinasi „radykali sanacyjni". A le nie o

dowe, j wszystkie ją odrzuciły, uznając, że
niema żadnych podstaw do oskarżenia. D )piero ostatnia instancja ostatecznie zreha
bilitowała Wellsa, którego sprawa ta je
dnak kosztowała dość dużo, bo aż 3.000
funtów, nie mówiąc już o przykrościach na
tury moralnej.
Przypuszczają, źe owa pani Deeks dala
się namówić przez intrygantów, pragnących
zaszkodzić Wellsowi.

bezrobotnych.

Za pośrednictwem Kas Chorych nale
ży nadto zorganizować pomoc lekarską,
aptekarską, położniczą i szpitalną dla
bezrobotnych i ich rodzin. Zarazem
leży zorganizować punkty dożywiani8
dzieci bezrobotnych, tak uczęszczają
cych do szkół, jak i pozaszkolnych.
Warszawa, dnia 3 listopada 1932 r.
W n iosk od aw cy-

Nr. 257, Czwartek 10 listopada 1932

Z życia robotniczego
——O—
STRAJK ROBOTNIKÓW t r a n s p o r t o w y c h
W K R AK O W IE
Trzeci dzień strajku robotników transporto
wych w Krakowie nie przyniósł żadnych zmian
'v sytuacji. Wśród przedsiębiorstw daje się zau
ważyć silne podenerwowanie, wskazujące, że akcja strajkowa robotników dała się tym panom
°d czuć..dotkliwie. Nic dziwnego, że przedsiębiorcy, którzy dotychczas tuczyli się owocami pracy
Robotników, musieli teraz sami się wziąć do pracy
1 dźwigają ciężary na barkach. Może jednak ta
ciężka praca nauczy ich cenić lepiej wartość pracy robotnika i może zrozumieją, że robotnikom
2a. ich pracę należy się ludzkie traktowanie i na
leżyte wynagrodzenie.
Niektórzy z przedsiębiorców liczą jeszcze na to,
że pł-zez przewlekanie sporu potrafią osłabić so
lidarność robotniczą i wytargować na robotnikach
korzystniejsze dla siebie warunki. Zdecydowane
stanowisko strajkujących przekonuje jednak coRaz twięcej panów przedsiębiorców, że nadzieje
ich «są zwodnicze i spodziewać się należy, — że
wkrótce nastąpi wśród nich otrzeźwienie.
Firma „Komitau-Urbach", o której wczoraj pi
saliśmy, zatrudnia kilku członków „Strzelca", —
którzy wykonują brudną rolę łamistrajków. Poza
tem władzę policyjnie dokonują licznych areszto
wań wśród strajkujących. Represje obliczone są
na to, by wywołać postrach wśród strajkujących.
Aresztowania są bezpodstawne. I tak 8 bm. jeden
z przedsiębiorców, p. Sekler, uderzył bez powo
du w twarz na ul. Starowiślnej robota. Niecktdę,
a następnie kazał go policjantowi aresztowaćl —
W dniu 9 bm. zostali aresztowani, również bez
Uzasadnionej przyczyny — robotnicy: Juljan Ga
węda, Zehnwirth i Jan Michalik. Możaby te czyn
niki, które tak skwapliwie biorą w obronę przed
siębiorców, zajęły się trochę losem robotników, i
Użyły swojej siły i swojego wpływu na przed
siębiorców, celem zmuszenia ich do ustępstw, a
tem samem przyczynią się łatwiej do zlikwido
wania akcji strajkowej. Robotnicy, czy się to ko
niu podoba, czy nie, walczyć będą w obronie swo
ich, postulatów, i mimo stosowanych represyj, nie
Przestaną walczyć tak długo, aż przekonają przed
siębiorców o słuszności swoich żądań.
Z W Y C IĘ S T W O CENTRALNEGO Z W IĄ Z K U
GÓRNIKÓW N A K O PA LN I „HR. RENARD"
W SOSNOW CU
Sanacyjny Związek Z Z Z zgłosił się do inspek
tora pracy w Sosnowcu, aby rozpisał nowe w y
bory do komitetu kopalnianego na kopalni „Hr.
Renard" w Sosnowcu, co też inspektor uczynił.
Sanatorzy widząc, że wybory nie dadzą im żad
nego mandatu, wycofali swoją listę. W dniu 8 bm.
Wybory się odbyły. Uprawnionych do głosowa
nia było 1523, głosowało 1419. Centralny Związek
Górników otrzymał 1284, „Polska Praca" 135 gło
sów. Zwyciężył Centralny Związek Górników,
jako: Związek klasowy, do którego górnicy mają
bezwzględne zaufanie.^

I krain i ze świata
RUCH PR Z E S IE D L E N IO W Y WŚRÓD A D W O 
KATÓ W . Wobec wprowadzenia dekretem ustroju
adw-lkatury wolnoprzesiedlności adwokatów z je
dnej t dzielnicy do drugiej (co było dopuszczalne
jedynie w drodze wyjątków), wśród palestry w
Małopolsce, gdzie panuje wielki nadmiar adwoka
tów, dał się zauważyć masowy ruch przesiedlania
się do byłego zaboru rosyjskiego. Do samej w ar
szawskiej Rady Adwokackiej wpłynęło już około
20 pytdań adwokatów małopolskich.
JAK SIĘ O D BYŁA DEMONSTRACJA GŁODO
W A U R ZĘ D N IK Ó W M AGISTRATU W A R S Z A W 
SKIEGO. Jak donieśliśmy, w sobotę ubiegłą, pra
cownicy miejscy demonstracyjnie pozostali w biu
tach do godziny 6 wieczorem. Było to ostateczne
ostrzeżenie ze strony pracowników pod adresem
hiagistratu, który lekkomyślnie daje pracowni
kom obietnice załatwienia ich spraw bez zamiaru
dotrzymania tych obietnic. Doprowadzeni do o®tateozności pracownicy postanowili nie opusz
czać biur do czasu, gdy otrzymają należne im
Fobory. Po godzinach urzędowych nie pustoszeje,
Pracownicy pozostają w pokojach. Papiery urzę
dowe wędrują do szuflad, na półki. Jedni czytają.
Jhni rozmawiają, wreszcie inni wyjm ują skromAe zapasy żywności i przystępują do jedzenia,
Gelegaci biur kontrolują, czy wszyscy znajdują
Sl? na posterunkach, utrzymując jednocześnie łąR^ność z kierownictwem akcji. O godzinie 5 po
południu delegaci biur udali się na naradę, która

iaerpiącym tfó& ąerwowe
oowlnnl we własnym Interesie wypróbować tabletki
Togal. Togal uśmierza bóle. Nieszkodliwy dla serca.
Żołądka I Innych organów. Soróbulde I Drzekonaid e sle sami. lecz źadalde we własnym Interesie
tylko o ry g in a ln y c h tabletek Togal.
Oo nabycia we wszystkich aptekach.

„Vorwarts“ o wyniku wyborów niemieckich
Główny organ soc. dem. pisze o wyborach nie
dzielnych: Decydującym wynikiem wyborów jest
cofnięcie się hitlerowców. Jeżeli po wyborach z
31 lipca pretensja Hitlera do wyłącznego objęcia
rządów była bezczelnością, to obecnie jest donkiszoterją. Naród niemiecki z coraz większą więk
szością odrzuca dyktaturę Hitlera. Partje proletarjackie (socjaliści i komuniści) są znowu sil
niejsze od hitleryzmu — taki jest wynik „zni
szczenia" marxizmu.
Klasy w obrębie ruchu narodowo-socjalistycznego rozdzielają się: proletarjat zwraca się do
komunistów, sfery mieszczańskie do nacjonali
stów.
Socjalna demokracja doznała lekkiej porażki.
Przyczyny tego trzeba będzie dokładnie zbadać.
W Berlinie przyczyn należy szukać w strajku ko
munikacyjnym (prowadzonym przez komunistów
i hitlerowców wbrew socjalistom). Partja komu
nistyczna osiągnęła spodziewane wzmocnienie, w
ten sposób rośnie jej odpowiedzialność. Będzie
ona musiała zdecydować się, czy iść z reakcją
przeciw socjalistom czy ,z socjalistami przeciw
reakcji. Dziś w Niemczech nie chodzi o dyktatu
rę sowiecką, lecz o pytanie: republika czy nie,
demokracja czy nie. Hitler swoimi 13 miljonami
wyborców i swoim wielkim wpływem nie zrobił
rewolucji, komuniści będą do tego jeszcze mniej
zdolni.
Papen zawsze powoływał się na opatrzność i
na prezydenta republiki. Opatrzność zdaje się
być po stronie komunistów. Mimo jego hasła:
za nowemi Niemcami z Hindenburgiem dziewięć
dziesiątych wyborców odmówiło mu posłuchu.

Prezydent repubiliki usłyszał głos ludu, gdy go
wybrał prezydentem. Hindenburg nie śmie po
zostać głuchym, jeżeli 30 miljonów woła: precz
z baronami, precz z Papenem!
*
*
*
Charakterystyką wyborów niedzielnych jest
radykalizacja mas: sukces odnieśli radykali z le
wicy (komuniści) i radykali z prawicy (niem.
narodowi). Niewątpliwie Papen ma rację, ciesząc
się, że udało mu się przez osłabienie hitlerowców
uniemożliwić koalicję h itler owsk-o - centrową, któ
ra w poprzednim parlamencie miała większość,
ale jest to sukces wyłącznie negatywny, nato
miast pozytywnem jest, że powstała większość
(196-}-100) hfitlerowsko-komunistyczna dla uchwalenia rządowi wotum nieufności.
Może Papen tego właśnie chce; może czeka na
taką uchwałę, aby okrzyczeć parlament za nie
zdatny do pracy. Powód do rozwiązania wym a
cany artykułem 48? Znajdzie go w słowach H i
tlera, który po klęsce nieopatrznie grozi rewo
lucją. Rząd już na tę zapowiedź przygotowuje
się; już odbywają się konferencje z generałami
Reichswehry, jak taką rewolucję stłumić w za
rodku. Wątpliwem jest jednak, czy Hitler jest
obecnie zdolny do zrobienia rewolucji, czy jest
on jeszcze nieograniczonym „Osafem" swej par
tji. Coraz głośniej mówi się o wewnętrznym roz
łamie, którego głównym czynrkiem jest Grzegorz
Strasser. Nic w 'tem dziwnego; tym ludziom nie
chodziło przecież nigdy o władzę dla zrealizowa
nia jakiegoś programu, ale o władzę dla celów
osobistych. A tymczasem nadzieja na pochwy
cenie władzy staje się coraz złudniejszą.

Trybunał zawiesił uwalniający werdykt
sędziów przysięgłych
PROCES O RABUNEK 9 ZŁ.
Przed krakowskim sądem przysięgłych odbyła
się wczoraj rozprawa przeciw 19-letniemu Janowi
Fudałińskiemu, oskarżonemu o zbrodnię kradzie
ży z art. 259 KK. Dnia 22 czerwca br. o godz. 8
rano powracała Aniela Czortówna z Krzyszkowic
do Rajska, mając przy sobie gotówkę uzyskaną
ze sprzedaży mięsa, w kwocie 9 zł. Droga prowa
dziła przez las. W chwili gdy Czortówna znajdo
wała się w głębi lasu wyskoczył z lasu nieznany
jej osobnik a uderzywszy ją w twarz, wyrwał jej
z kieszeni fartucha kwotę 9 zł. i zniknął w lesie.
O tej kradzieży zgłosiła poszkodowana na poli
cji w Swoszowicach. W loku dochodzeń naczelnik
gminy Krzyszkowice skierował podejrzenie na
Fudalińskiego, jako pochodzącego z rodziny zło
dziejskiej. Gdy udała się policja do domu Fudalińskich, Jan F uda liński spostrzegłszy policję
zbiegł w rosnące w pobliżu żyto. Poszkodowana
C zo rtó w n a , gdy oskarżony uciekał z domu, roz
poznała w nim sprawcę napadu.

Na wczorajszej rozprawie oskarżony Fudaliński
do winy się nie przyznał, usiłując wykazać swe
alibi. Rodzeństwo oskarżonego starało się w są
dzie właśnie krytyczny okres czasu pominąć mil
czeniem. Oskarżony przyznał, że był w ostatnich
czasach dwukrotnie karany za kradzieże, ale we
dle aktów sądowych był on więcej razy za takie
same przestępstwa karany, podawał jednak zwy
kle przed sądem inne generałja.
Po przeprowadzonej rozprawie sędziowie przy
sięgli odpowiedzieli na pytanie o zbrodnię ra
bunku 8 nie, 4 tak. Trybunał po ogłoszeniu wer
dyktu uwalniającego udał się na naradę, po któ
rej ogłosił, że zawiesza werdykt sędziów przysię
głych i przekazuje sprawę do ponownego rozpa
trzenia następnej kadencji przysięgłych. Trybu
nałowi przewodniczył so. dr. Pilarski, wotowałi
so. dr. Ostręga i so. Solecki, oskarżał prok. Bodyczko, bronił adw. dr. Witold StemUerg.

trwała do godziny 10 wieczorem. Pracownicy sie
dzieli w biurach. Kiedy zaczął ziapadać zmrok,
pracownicy zaniepokoili się o światło. Ktoś rzucił
pogłoskę, że magistrat ma wyłączyć światło i w
ten sposób utrudnić przebywanie w biurach pra
cownikom. Okazało się to tylko plotką. Wreszcie
po godzinie 10 wieczorem wrócili delegaci, W cza
sie strajku odwiedzili strajkujących socjalistycz
ni radni i posłowie, serdecznie witani przez pra
cowników. O sympatji, jaką cieszy się akcja pra
cowników, świadczą liczne fakty zaofiarowania
przez restauracje gorących posiłków dla strajku
jących. Pracownicy odmówili jednak przyjęcia
zaofiarowanych obiadów. Godzina 10, 11, 12. Ca
łodzienna praca, wyczerpujące nerwowo godziny
strajku sprawiły swoje. Tu i ówdzie drzemią pra
cownicy. Zmęczenie coraz większe ogarnia pra

cownicze rzesze. Wreszcie zegar wskazuje godzi
nę 6-stą. — Prezydent miasta w ostatniej chwili
w obliczu głodowej demonstracji pracowników,
zaprosił przedstawicieli pracowników i przedło
żył nowe propozycje, obliczone na skłonienie pra
cowników do zaniechania biernego oporu. Propo
zycja magistratu została przedłożona zebraniu de
legatów biur i wydziałów. Po kilkugodzinnych
naradach postanowiono przerwać demonstrację
głodową o godzinie 6 rano i do 15 bm. oczekiwać
na wykonanie obietnic magistratu.
PROKURATOR A P E LU JE W SPR A W IE B Ł A CHOWSKIEGO. W dniu 3 listopada prokurator
Fuerstenberg zapowiedział złożenie skargi apela
cyjnej w sprawie wyroku na Juljana Blachow
skiego. Jak wiadomo, już poprzednio zapowie
dzieli apelację obrońcy Blachowskiego.
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TELEGRAMY
DYREKTOR MBP O SPOSOBACH W A L K I
Z BEZROBOCIEM
Warszawa, 9 listopada (tel. wł.). Dziś o 11 przed
poi. w ministerstwie opieki społecznej dyrektor
Międzynarodowego Biura Pracy p. Butler przyjął
przedstawicieli prasy polskiej i zagranicznej i w y
głosił przemówienie w języku francuskim, oświe
tlające zagadnienie bezrobocia, poruszające jego
przyczyny i skutki. Jako najwłaściwsze sposoby
wałki z bezrobociem p. Butler wymienił roboty
liczne i skrócenie czasu pracy. O 16 p. Butwyjechał do Pragi.

r

DLACZEGO M IASTA N IE MAJĄ PIENIĘDZY?
Bo państwo nie płaci
Warszawa, 9 listopada (tel. wł.). — Agencja
„Press" donosi, że liczne miasta od dłuższego cza
su mają niezapłacone należytości za gaz, elektry
kę, wodę itd. od urzędów państwowych. W po
szczególnych miastach rachunki nie są uregulo
wane za kilka Lait. Związek miast zbiera obecnie
dane co do ogólnej sumy tych zaległości i na po
siedzeniu międzyzwiązkowej komisji zrzeszeń sa
morządowych wystąpi z odpowiedniemi wnio
skami.
P O W O D Y REZYGNACJI P. ST A N IE W IC Z A
Warszawa, 9 listopada (tel. wł.). W związku ze
złożeniem mandatu poselskiego przez b. ministra
prof. Staniewicza prasa podkreśla, że ustąpienie
to jest związane z wewnętrznemd niesnaskami w
BB. P. Staniewicz przeciwstawił się krępowaniu
posłów w wypowiedzeniu poglądów na sytuację
polityczną i gospodarczą.
. ,
MORD R A B U N K O W Y W W A R S Z A W IE
Warszawa, 9 listopada (tel. wł.). Dziś nad ra
nem w domu przy ul. Nowińskiej 391 miał miej
sce mord rabunkowy w następujących okoliczno
ściach: W domu tym od lal mieszka dozorca noc
ny 65-letni Józef Drzazga z 60-letnią żoną W ik torją. Prowadzili oni oszczędny tryb życia tak, że
w okolicy uchodzili za zamożnych. Wczorajszej
nocy Drzazga wyszedł z domu na służbę. O 4‘30
rano sąsiedzi usłyszeli z mieszkania Drzazgów ję
ki. Po wyważeniu drzwi znaleziono Drzazgo wą
w kałuży krwi. Wezwany lekarz stwierdził 4 ra
ny głowy. Kobiela, przewieziona do szpitala,
zmarła, nie odzyskawszy przytomności. Ustalono,
że mord ma tło rabunkowe. Zarządzono obławę
i przytrzymano 45 podejrzanych osobników.
DELEGACJA SE NA TU GDAŃSKIEGO
DO W A R S Z A W Y
Gdańsk, 9 listopada. — Reprezentant R. P. w
Gdańsku dr. Papee zaprosił dziś w imieniu rządu
polskiego senat gdański do wysłania do W arsza
w y delegacji, celem podjęcia obrad nad bieżącema
kwestjami polityki gospodarczej i celnej. Senat
gdański postanowił wysłać odpowiednią delega
cję jeszcze dziś wieczór.
;
i ; .
PROCES KS. PSZCZYŃSKIEG O P R ZE C IW
SK ARBO W I POLSKIEM U
Haga, 9 listopada. Po podjęciu dziś rozprawy w
konflikcie polsko-niemieckim w sprawie księcia
Pszczyńskiego przed Międzynar odowym Trybuna
łem Sprawiedliwości przemawiał delegat niemie
cki dr. Kaufmann. Odpierał on zarzut, jakoby
Vołksbund, na którego czele stoi ks. Pszczyński,
zmierzał do oderwania Górnego Śląska od Polski,
twierdząc, że Volkstbumd jest organizacją, mającą
na celu ochronę mniejszości niemieckiej. Pozwo
lił sobie dr. Kaufmann nawet na wyrażenie obu
rzenia, jak można Niemcom insynuować w tej
sprawie intencje polityczne.
AN G IELSK I M AGNAT PR ASO W Y
Z A O D DANIEM POM ORZA NIEMCOM
Londyn, 9 listopada. Znany propagator rewizji
traktatów pokojowych, angielski magnat praso
w y lord Rothermere publikuje dziś w „Daily
Mail“ nowy artykuł zwracający się przeciw trak
tatom pokojowym a specjalnie przeciw traktatowi
wersalskiemu. Twierdzi on, że podział Niemiec
dokonany w celu przyznania Polsce dostępu do
morza jest największym błędem Wersalu i jest
największą przyczyną troski o pokój europejski.
Zdaniem autora stworzenie „korytarza** pomor
skiego jest prowokacją Niemiec i niebezpieczeń
stwem dla samej Polski. Sądzi on, że najlepszem
wyjściem byłoby, gdyby Polska „oddala" Niem
com Pomorze w zamian za wspólną gwarancję
jej granic wschodnich przez Francję, Anglję i
Niemcy przed atakiem Rosji sowieckiej. Koszta
inwegtycyine aa Pomorzu miałyby być Polsce

Roosevelt prezydentem St. Zjednoczonych
Nowy Jork, 9 listopada. Kandydat demokra
tyczny Franklin D. Roose"vełt wybrany został pre
zydentem Stanów Zjednoczonych olbrzymią więk
szością głosów. Na ogólną liczbę 531 elektorów
Roosevedt otrzymał 453, podczas gdy kandydat
partji republikańskiej, obecny prezydent Hoover
zdobył tylko 78 elektorów. Wiceprezydentom Sta
nów Zjednoczonych wybrany został John Garner,
również kandydat demokratyczny.
Nowy Jork, 9 listopada. Prezydent Hoover prze
słał RooseveItowi telegram gratulacyjny treści
następującej: „Gratuluję zdobycia możności słu
żenia naszej ojczyźnie i życzę powodzenia dla
wspólnego dobra. Proszę liczyć każdej chwili na
moje poparcie".
Roosevelt otrzyma! przeszło 10 miljonów gło
sów więcej niż Hoover.
Nowy Jork, 9 listopada. W mieście Nowym
Jorku głosowało za Rooseveltem 1,437.231 wybor
ców, Hoover otrzymał tam 575.031, a kandydat
socjalistyczny Norman Thomas 120.486 głosów.
Nowy Jork, 9 listopada. Nowy prezydenl ame
rykański Franklin D. Boosevelt jesl 32-gim z rzę
du prezydentem Stanów Zjednoczonych. Liczy on
50 lat życia, jest z zawodu adwokatem, czynnym
w życiu polilycznem od 20 lat Z prezydentem
Hooverem łączą go stosunki przyjacielskie. Nowy
prezydent w myśl konstytucji amerykańskiej obejmie władzę dopiero w marcu. — Otrzymawszy
wiadomość o wyniku wyborów, Roosevelt wobec
przedstawicieli prasy Oświadczył: „Spodziewam
się, że wszyscy uczynią co jest w ich mocy, aby
kraj nasz podnieść do ponownego rozkwitu".
Nowy Jork, 9 listopada. Burmistrzem Nowego
Jorku wybrany został kandydat demokratyczny
0 ‘Brien.
Nowy Jork, 9 listopada. Równocześnie z wybo
rem prezydenta odbyły się również wybory uzu
pełniające do izby reprezentantów i senatu, które
przyniosły partji demokratycznej dalsze sukcesy.
Wedle dotychczas znanych wyników demokraci
zdobyli o 9 mandatów Więcej niż republikanie,
uzyskując już większość. Także w senacie mają
demokraci znaczną większość, zapewniającą im
w kongresie zdecydowaną przewagę.

zwrócone przez Niemcy, które w tym celu 'zaciąglyby pożyczkę międzynarodową. Gdynię propo
nuje lord Rothermere zamienić na wolne miasto
hanzealyckie, mające z Polską utrzymywać spe
cjalne stosunki
R O K O W A N IA RUM UŃSKO-SOW IECKIE
Moskwa, 9 listopada. Ambasador francuski w
Moskwie odbył wczoraj z komisarzem spraw za
granicznych rozmowę, dotyczącą kwestji rumuńsko-sowieckiego paktu o nieagresji. Ambasador
oświadczył komisarzowi, że Rumunja skłonna
jest do natychmiastowego przystąpienia do pertraktacyj w sprawie zawarcia tego układu. Ko
misarz obiecał w tej sprawie dać ostateczną od
powiedź za kilka dni.
, i
, ,.
PA R LAM E NT NIEM IECKI 5 LU B 6 GRUDNIA
Berlin, 9 listopada. Z kół miarodajnych dono
szą, że nowy Reichslag zwołany zostanie na 5 lub
6 grudnia, tak, aby zwołanie nowego Reichstagu
nastąpiło w okresie 30-dniowym, jai przewiduje
konstytucja.
, .
i :
KRAJE Z W IĄ Z K O W E P R Z E C IW P A P E N O W I
Berlin, 9 listopada. „Deutsche Allg. Ztg.“ dono
si, że w Wurzburgu rozpoczęła się dziś konferen
cja delegatów krajów związkowych, której przed
miotem obrad jest kwestją reformy Rzeszy. Kon
ferencja zmierza do przeciwstawienia się projek
tom reformatorskim v. Papena.
H IT LE R O W SK A M A SZ Y N A P IE K IE L N A
Berlin, 9 listopada. Pod gmachem sądu w Kilonji aresztowano ubiegłej nocy pewnego podej
rzanego osobnika. Po dokładnem przeszukaniu okoiicy znaleziono pod murami sądu.maszynę pie
kielną, którą podłożył tam aresztowany osobnik.
Jak stwierdzono, bomlba zawierała znaczną ilość
gwałtownego materjału wybuchowego, który w
razie eksplozji byłby wyrządził katastrofalne zni
szczenie w całej okolicy.
KARA N A G Ł Ó W N Y ORGAN H IT LE R A
Mowachjum, 9 listopada. Organ hitlerowski
„Voelkischer Beobachler" został zawieszony do 14
bm. włącznie za artykuł zwracający się przeciw
Papenowi.
L O T NAO K O ŁO Ś W IA T A
Berln, 9 listopada. Lotnik niemiecki v. Gronau wrócił dziś do Niemiec i wylądował w Alten

Nowy Jork, 9 listopada. Wedle znanych dotąd
wyników wyborów do Izby reprezentantów zdo
byli demokraci 165 mandatów a republikanie za
ledwie 43. Wśród tych 43 posłów znajduje się
tylko 20 bezwzględnych zwolenników prohibicji.
Z 34 mandatów do senatu, jakie stały do wybo
rów zdobyli dotychczas demokraci 21, republika
nie natomiast tylko 2. Brak jeszcze rezultatów z
11 okręgów wyborczych. W chwili obecnej dy
sponują zatem demokraci w senacie 52 mandata
mi, czyli mają 3 glosy więcej ponad większość
zwyczajną.
Nowy Jork, 9 listopada. Izba reprezentantów
liczy obecnie przeszło 300 przeciwników prohibi
cji, czyli posiada wymagane do zmiany ustawy
prohibicyjnej 2/3 Izby. W senacie natomiast nie
posiadają przeciwnicy prohibicji odpowiedniej
większości Wyrażana jest opinja, że z powodu
braku odpowiedniej większości w obu izbach, ustawa prohibicyjna nie zostanie zniesiona, lecz
tylko złagodzona w tym kierunku, aby było wolno
w Ameryce podawać i wyrabiać lekike wina i
piwa.
Notwy Jork, 9 listopada. „New York-Times" na
zywa zwycięstwo wyborcze demokratów imponującem wotum nieufności dla partji republikań
skiej i rządu prezydenta Hoovera. Hoover został
ukarany za nieswoje winy. Jest to tragicznym
przykładem, jak niesprawiedliwie może cierpieć
człowiek za cudze błędy. Republikański „Herald
Tribune" gratuluje Rooseveltowi i pisze, że wynik
wyborów jest żywiołowym objawem woli narodu
za zmianą dotychczasowego systemu. W ybór uważa dziennik za jeden z ostatnich skutków w oj
ny światowej.
OLBRZYMI PRZYROST GŁOSÓW
SOCJALISTYCZNYCH
Nowy Jork, 9 listopada. Wczorajsze wybory
wykazały znaczny przyrost głosów socjalistycz
nych w rozmiarach niemotowamych dotąd w Sta
nach Zjednoczonych. Liczba głosów oddanych na
kandydata socjalistycznego wynosi przeszło 1,500
tys., podczas gdy w r. 1929 liczyli socjaliści zale
dwie 240.000 głosów.

Rhein nad jeziorem Bodeńskiem. Odbył on lot
etapowy naokoło świata, który trwał kilka mie
sięcy.
KOMISJA R ZEC ZO ZN AW C Ó W
Genewa, 9 listopada. Przewodniczący komisji
rzeczoznawców światowej konferencji gospodar
czej Trip przesłał dziś komitetowi Rady Ligi N a 
rodów dla przygotowania światowej konferencji
gospodarczej pismo, w którem donosi, że pierwsza
wymiana zdań wśród członków komisji doprowa
dziła do osiągnięcia porozumienia w kwestjach,
mających być przez światową konferencję gospo
darczą rozwiązanych. W wywiadzie udzielonym
przedstawicielom prasy przewodniczący Trip
twrócił się przeciw twierdzeniu prasy, jakoby
obrady komisji rzeczoznawców zostały rozbite,
W ynik
światowej konferencji gospodarczej —
mówił — zależny jest jednak od tego, czy i w ja 
kim stopniu zgodzą się państwa na ustępstwa.
Obecne obrady komisji rzeczoznawców poświęco
ne były najpierw zbadaniu kwestyj poruszonych
przez konferencję lozańską, które miałyby dopro
wadzić do wyjaśnienia trudności poszczególnych
państw w związku z ogólnym kryzysem gospo
darczym. Dyskusja doprowadziła obecnie do sta
nu, w którym byłoby pożądane, aby każdy posz
czególny rzeczoznawca w porozumieniu z włas
nym rządem zastanowił się nad możliwością prak
tycznego rozwiązania problemu.
PO R O ZUM IENIE FRANCUSKO - W Ł O S K IE
W A R U N K IE M ROZBROJENIA
Londyn, 9 listopada. Nawiązując do konferencyj amerykańskiego delegata na konferencję roz
brojeniową Norman Davisa w Rzymie^ rzym ski
korespondent „Timesa" zauważa, że Davis ze spe'
cjalnym naciskiem podkreślał konieczność osią'
gnięcia porozumienia francusko - włoskiego
dziedzinie rozbrojenia na morzu. Koresponden
zauważa, iż nie byłoby żadną niespodzianką, gdy'
by po powrocie do Genewy delegaci głównych
4 mocarstw podjęli nowe wysiłki w celu przyg0'
towania terenu dla porozumienia francusko-wto'
skiego. Gdyby rozmowy genewskie doprowadzić
do porozumienia, podjęte byłyby niezwłoczni
konkretne pertraktacje bezpośrednie między Fra
cją a W łocham i
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a. r o t

KBONIftA
TUR
W Y C IE C ZK A
DO M UZEUM FIZJOGRAFICZNEGO
Cykl wycieczek niedzielnych rozpoczyna TUR
W niiedizielę 13 hm., wycieczką do Muzeum fizjo
graficznego Polskiej Akademji Umiejętności pnzy
Ul. Sławkowskiej 17. Jest to najpiękniejsze Mu
zeum okazów zwierząt i owadów, wzibogacone ostanio nowemi okazami faiuny polskiej i zagra
nicznej. W muzeum tem znajduje się jedyny na
świecie okaz nosorożca przedpotopowego, wyko
panego w Staruni. Zbiórka uczestników wycieczki
punktualnie o godz. 10 przedpoł. przed Domem
Robotniczym (ul, Dunajewskiego 5).
KINO M UZEUM D LA TUR
W niedzielę 13 bm. wyświetla najtańsze Kino
Muzeum potężny film dźwiękowy p. t.:
„UPIORY STE PU “
dramat w 8 aktach. W roli głównej Meynard w
swym pierwszym filmie dźwiękowo-śpiewnym.
Ponadto dodatek i komedja dźwiękowa. Początek
o godz. 7 wlecz. Bilety do nabycia w biblj. TUR
(ul. Dunajewskiego 5), a w dzień przedstawienia
od 3 pop. w Kinie Muzeum (ul. Smoleńsk 9).
O DCZYT TUR U DOZORCÓW DOM OW YCH
W niedzielę 13 bm. o godz. 5 pop. w lokalu
Zw. dozorców ul. Dunajewskiego 5, II p. odbędzie
się odczyt dla członkiń Zw. służby domowej p. t,:
„Rola kobiety w ruchu społecznym" — który w y
głosi tow. dr. W anda Szymańska.
W

25-LECIE ŚMIERCI ST. W YSPIAŃSK IEG O
Hołd pamięci wieszcza oddadzą przedstawicie
le OKR PPS, TUR i Rady Zw. Zaw. w niedzielę
13 bm. o godz. 12 w pot. Delegacje wraz z Czer
wonymi harcerzami i mł. TUR złożą wieniec na
sarkofagu Stanisława Wyspiańskiego na Skałce.

HE.

Hrahow. ul Sławkowska l . 20.

BR O N O W IC E M AŁE O TR ZYM A ŁY Ś W IA T Ł O
ELEK TRYCZNE. Elektrownia miejska w Krako
wie uruchomiła dnia 5 bm. w Brono wicach Ma
łych 77 lamp ulicznych na przestrzeni około 5‘6
km. oraz sieć rozdzielczą dla mieszkańców. Do
tychczas elektrownia zupełnie zelektryfikowała 7
gmin podkrakowskich, a to: Prądnik Czerwony,
Olszę, Prądnik Biały, Prokocim, W olę Duchacką,
Wolę Justowską i Rakowiee.
Z KRONIKI KRADZIEŻY. W czasie składania
towarów bławat nych z wozu do sklepu przy ul.
Podlhrzezie 2, skradziono paczkę z towarem w ar
tości 87 złotych. — Z warsztatu zegarmistrzow
skiego przy ul. Starowiślnej 33 skradziono zega
rek srebrny „Omega" wartości 8o złotych. — Ziegelman Srul usiłował skraść konia na targowicy
miejskiej na szkodę Zygmuntowicza ze Słomnik.
Konia odebrano Ziegełmanowi. Koniokrada are
sztowano. — Na gorącym uczynku kradzieży 25
kg. masła aresztowano Izydora Fabiana.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Krakowskiej Izby Adwokackiej
odbędzie się dnia

12 listopada 1932 o godz. 4 popołudniu
w sali Starego Teatru w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 1

Zawiadomienie
Różne osoby bez wyjawienia nazwisk szerzą pry
watnie i w części prasy o&zczercze wiadomości o mnie,
lako zarządcy masy ugodowej w sprawie firmy GriffeL,
pomimo, że tym oszczerczym autorom wiadomo, że
jako zarządca mianowany przez Sąd ugodowy, podle
gam kontroli tylko tegoż Sądu.
Temu też Sądowi przedłożyłem wszystkie dowody,

że z w pływ ów gotówkowych do masy, wynoszących
około 1,600,000 złotych, zostały zapłacone obowiązko
w e płatności, jak: częściowo zalegle piątki,, płace urzędników l robotników, koszta równolegle toczącego
się postępowania ugodowego w Wiedniu, koszta utrzy
mania dłużników, cześć pretensji najbiedniejszych w ie
rzycieli itp. Inni w ierzyciele niie mogli dotąd otrzymać
TE A TR TUR
żadnych uipłat, gdyż wskutek wnoszonych przez część
iz pośród nich uporczywych rekursów, zawarta z w ie
przy ul. Dunajewskiego 5 (II p. oficyny) w nie
rzycielam i dniia 26 marca 1931 r. ugoda ^ądoiwia, nie zo
dzielę 13 bm. o godz. 6 wieczorem wystawia po
stała dotychczas zatwie-rdzyma.
tężną tragedję Stanisława Wyspiańskiego:
Pomimo prawomocnie przyznanego mi przez Sąd u„K L Ą T W A "
godiowy wynagrodzenia, odpowiadającego rozmiarowi
w 1 akcie (trzech odsłonach).
mej pracy, a mającego ustawowe pierwszeństwo przed
zatwierdzeniem ugody, zainkasowałem dotąd niespełna
Przed przedstawieniem prelekcja tow. dr. W a n 
połow ę tegoż, licząc się z obowiązkiem pokrycia w
dy Szymańskiej.
!
pierwszym rzędzie terminowych uprzywilejowanych
Ceny miejsc zwyczajne: od 1‘50 zł. — 50 gr. ;
płatności.

Do każdęgo biletu dolicza się 10 groszy za gardęrobę. Bilety wcześniej do nabycia w sekretarjacie
TUR, a w dniu przedstawienia przy kasie teatralnej.

M AR TA OSTENSO
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Bod szaleńców

Leon spał mocno, zw inięty ja k w gnieździć.
Sen otw orzył m iękko brudn e dziecięce rączki,
żółte kędziorki lśn iły w śród plątaniny liści.
Elzę ogarnęła tkliwość. W y d a ł się j e j ta
kim bezsilnym , takim m ałym — nie m iała
ochoty budzić go. U k lę k ła obok niego i rę
kam i podniosła m u głow ę.
— Len n y, w s t a w a j! Musisz Elzie pomóc no
sić drzew o, p rzy je c h a li goście!
Leoś odsunął j ą g w ałto w n ie i obiem a piąst
kam i zaczął trzeć noc i oczy. Z tajem ną dumą,
że je g o męskość nie znosi pieszczot, siostra
z uśmiechem zw o ln iła go z oplotu swych ra 
mion. N ie b a w e m stał na sw ych silnych no
gach i szeroko rozw artem i oczyma p rz y g lą 
dał się obcemu chłopcu obok Elzy.
— ja k się nazywasz? — spytał nagle cał
kiem ju ż rozbudzony.
Tam ten z uśmiechem znów się zw rócił do
Elzy.
— Ja mam tylko jedn o imię! — rzekł, ja k
g d y b y kon tyn uow ał poprostu rozm owę prze
rw a n ą przed chwilą. — W naszej rodzinie
ńikt nie ma dwóch. Ród nasz jest tak stary
i znakomity, że nie potrzeba nam w ię ce j
imion, p ow iad a m ój ojciec. M atka, która ju ż
nie żyje, nie m ogła znosić m ojego imienia.
N a z y w a m się B e jlis-B e jlis C a rew . Taksam o
n azy w ał się m ój pradziadek — p rzy je c h a ł tu
z ' A n g lji żaglowcem , który ośm tygodni b y ł
na oceanie. W tych czasach b y li jeszcze roz
b ó jn ic y m orscy i gonili statek m ojego p ra 
dziadka — zaled w ie zdołał umknąć.

j Wobec tego stanu sprawy, należącej wyłącznie do
j kompetencji Sądu ugodowego, zaznaczam, że każdego
j wiadomego mi oszczercę pociągnę do odpowiedzialno
i ść! karno-sądowej.
Dr. Józef Woźniakowski.
N astała długa cisza, w ciągu k tó rej Elza
w zburzon a zasłyszaną histor ją, pełna goryczy
zad aw ała sobie pytanie, czemu historja Bow ersó w nie posiada czegoś rów now artościo
w ego ja k ow a ucieczka przed piratami. Leoś
natomiast odrazu postanowił w yp ełn ić tę
lukę.
— M o ja m atka p rz y b y ła tu z Niem iec! —
zaczął. — ja k o dziew czyn ka jechała morzem,
ale okręt zatonął i m usiała płyn ąć do w y 
brzeża. I z pewnością b y ła b y utonęła, g d y b y
j ą nie b y ł w y ra to w a ł pies — olbrzym i pies. —
M ó w ił tak szybko, że E lza m ogła się tylko
w p a try w a ć w niego ja k urzeczona. C zuła
w y raźn ą potrzebę p rze rw a n ia mu, zanim po
sunie się za daleko; mimo to zaciskała w a rg i
tak silnie, że w kątach ust w y tw o rz y ły się
d w a dołeczki.
B ejlis z jaw n e m niedow ierzaniem patrzył
na tamtych d w oje. — To n iep raw d a! k rz y k 
nął gniewnie. — Jak daleko płynęła?
Leoś zakreślił ram ionam i w ie lk i łuk w po
w ietrzu, a oczy je g o zw ięziły się w ostro za
ry sow an e szparki. — O ch — dalekie, d ale
kie m ile — może sto m il!
B ejlis uśm iechnął się teraz całkiem szydersko. — T ak, a k ie d y z ja w ił się ten pies, który
j ą uratow ał? — W obec tego pytania malec
stanął bezradn y. W y o b ra ź n ia je g o b a w iła
może jeszcze p rzy obrazie, który stw orzył dla
B ejlisa, w nadziei prześcignięcia je g o historji
o statku p ira tó w ; tak czy ow ak, nie potrafił
znaleść odpowiedzi. B e jlis sam p rze rw a ł
p rzy k re milczenie, w su w a ją c rękę do k ie
szeni. — Jeśli zgadniesz, co tu mam, to b ę 
dzie tw o je !
Leon, k tó ry zaczął ziewać, zam knął usta za
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ADWOKAT

Dr. ZYGMUNT WASSERBERG
p rz e n ió sł

kancelarję na ul. Z ie lo n ą L. 24

ZATRUCIE ALKOHOLEM. Policjant patrolu
jący prawy brzeg W isły napotkał obok willi
Rożnowskich leżącego w stanie nieprzytomnym
mężczyznę. W ezwany lekarz pogotowia ratunko
wego stwierdził u leżącego osobnika silne zatru
cie alkoholem i przewiózł go do szpitala. Przy osobniku znaleziono książeczkę wojskową na na
zwisko Józefa Kowalczyka (lat 35) z Oświęcimia.
Również przy ul. Poselskiej znaleziono 35-letniego S. Tomaszewskiego w stanie nieprzytonfnym,
z powodu nadużycia alkoholu. Pogotowie ratun
kowe udzieliło pomocy nieszczęśliwemu.
W Y P A D E K Z BRONIĄ. Wczoraj w mieszkaniu
własńem przy ul. Batorego L. 22, p. Wojciech Siuduk (lat 72) em. nauczyciel w czasie manipulo
wania z rewolwerem spowodował wystrzał. Kula
ugodziła go w biodro prawe. Wezwany lekarz po
gotowia ratunkowego po opatrzeniu rannego prze
wiózł go do szpitala św. Łazarza na oddział chi
rurgiczny.
O FIARA ZA W O D U . W introligatorni Lazaro
wi cza przy ul. Nadwiślańskiej 9, Róża Kłapholzówna (lat 21) podczas pracy doznała zmiażdże
nia trzech palców u lewej ręki,. Lekarz pogotowia
ratunkowego opatrzył ofiarę zawodu i przewiózł
ją do szpitala.
PODRZUTEK. W bramie domu pod 1. 61 przy
ul. Grodzkiej znaleziono dziecko płci męskiej, li
czące około 2 miesiące, zawinięte w poduszkę.
Dziecko umieszczono w żłóbku miejskim.
POŻAR. W sklepie bławiatnym Reginy Brenning
przy ul. Krakowskiej 26 powstał pożar, spowo
dowany przez zatkanie szmatami komina. Pożar
przed przybyciem straży ogniowej ugaszono.
‘A W A N T U R A ZE ZŁODZIEJAMI. Podczas lu
stracji targowisk i placów targowych przytrzy
mano: Wilhelma Schikla, W ładysława W ojtow i
cza i Zbigniewa Mroza, specjalistów w kradzieży
wozów. Aresztowani podczas aresztowania w y
wołali awanturę. Pogryźli oni do krwi palce i
ręce trzem funkcjonarjuszom policji oraz jedne
mu przechodniowi, który pomagał ich ubezwład- j
nić.

_ooo—

TEATRY I K O NCER TY
Z TEATRU MIEJSKIEGO M . J. SŁOWACKIEGO.
Dzisiaj ipo cenach zniżonych powtórzenie świetnej ko
medii Tadeusza Rittnera „Wilki w nocy“. „Sułkowski",
tragedia Stefana Żerom;sfctego, nie grana od szeregu lat
na krakowskiej scenie, będzie wznowiona w dniu ju
trzejszym. ,
WIECZÓR LITERACKI. Dziś o godzinie 8‘30 wieczo
rem w sali Bolońskiego „godzina z n,ami‘‘ — wieczór
.autorski Joli Fuchsówny, Jana Brzękowskiego i Zbi
gniewa Grabowskiego.
skoczony. N ie zastanaw iając się, zaw ołał: —
Nóż!
— Przegrałeś. Jeszcze raz. W o ln o ci odga
d yw ać trzy razy.
Już tylko d w a razy! C hłopczyk w p a try w a ł
się w kieszeń, ja k g d y b y hystre je g o oczy
u siłow ały przeniknąć m aterjał. Spojrzenie
E lzy rów nież zawisło na tym punkcie.
— H arm o n ijk a! — M alec znów pom ylił się
gruntow nie; siostra gniew nie zmarszczyła
czoło.
P rzełkn ął ślinę. — To może szklany św i
stek!
. .
.
B e jlis potrząsnął głow ą, śm iejąc się. —*• M o
żesz dostać, mimo t o ! — rzekł układnie i w y 
ją ł z kieszeni zieloną żabę z emalji^z szeroko
rozw artem i czerwonem i oczami która m ogła
też otw ierać gębę i rechotać ja k żywa.
D zieci p rzy g lą d a ły się j e j z zachwytem ;
zielony cud leżał na dłoni chłopca.
— N o w eź sobie! — rzekł Bejlis, w y s u w a 
ją c rękę do Leona. — W domu mam jeszcze
jedną.
. . .
,
D z iw n y w y ra z z ja w ił się teraz w oczach
Elzy. D łu g ie j e j rzęsy d rg n ę ły dw ukrotn ie;
nagle odtrąciła rękę Bejlisa. — N ie ! — rzekła
krótko. — N ie może przyjąć. N ie odgadł.
T rzep n ęła brata po palcach, sięgających po
zabaw kę. T w a rz L eosia k rz y w iła się zwolna,
w y p ro sto w ał się sztywnie i tupnął nogą. B e j
lis podniósł jed n ą b re w .
_
A ch — dlaczegóż to nie ma wziąć? Ja
m am jeszcze jedną, a m ogę ich mieć ile zechcę!
— D o b rz e — m y taksam o! — odparła
Elza. — Lenny, spiesz się! M usim y zanieac
trzasek.
(Ciąg dalszy nastąpi).
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KONCERT MIECZYSŁAWA MUENTZA NA RZECZ
ODBUDOWY ZAMKU NA WAWELU. Jedyny, w cza
sie pobytu w Europie Mieczysława Muentza, koncert
jego ofiarowany wspaniałomyślnie na rzecz Wawelu
odbędzie się w sobotę dmia 19 bm. w Starym Teatrze.
ZAC H AR ZE POD W Y ŻSZZO N O KARĘ
Na niezwykle interesujący program składają się utwo
DO 3 L A T CIĘŻKIEGO W IĘ Z IE N IA
ry Liszta — FuneraBles. Schumanna — Kreisl-eriana op.
Przed sądem apelacyjnym w Krakowie odbyła
116, Brahmsa — wariacje na temat Paganiniego (2 ze
szyty) Gerschwina — Preiude, Albeniza — El Puerto się rozprawa przeciw Zacharze, byłemu kasjero
f. Liszta — Rhapsodie espagnole. Kasa Starego Teatru wi krakowskiej kolei elektrycznej, który wyro
rozpoczęła już sprzedaż biletów. Ostatni koncert Mie kiem I-szej instancji został skazany za sprzenie
czysława Muentza w Krakoiwie odbył się przed czte wierzenie 118.000 złotych z kasy tramwajowej na
roma laty przy wysprzedanej widowni, obecny kon półtora roku ciężkiego więzienia. Sąd apelacyjny
cert dany po triumfach w Ameryce i Japonii, ofiaro po przeprowadzonej (rozprawie podwyższył karę
wany na wielkie dzieło odbudowy Wawelu zgromadzi
Zacharze dk> 3 łat ciężkiego więzienia.
niewątpliwie cały kulturalny Kraków 19 listopada w
R O ZP R A W A C IU N K IE W IC ZO W E J
Starym Teatrze.
W GRUDNIU
„BIAŁE - FARTUSZKI", świetny wodewffl K. Krumłowsklego, grany będzie jako premjera w nadchodzącą
Głośna w Krakowie sprawa Marji Ciuhkiewiniedzielę w teatrze Domu żołnierza polskiego (ul. Moczowej, oskarżonej o usiłowane oszustwo aseku
'giteka 1). Wodewil odznacza się wszystkiem! zaletami racyjne, odbędzie się w dniach 12, 13, 14 i 15
pióra jedynego dziś przedstawiciela ludowej sztuld. —
grudnia br. i będzie toczyła się na dużej sali
Jest w nim cięta satyra na panoszącą się burżuazję i
krakowskiego sądu okręgowego karnego przy ul.
realistyczne obrazki z życia ciemiężonej służby domo
wej i liryzm, z jakim kreśli ten przyjaciel zapomnia Senackiej. Trybunałowi przewodniczyć będzie so.
nych i wydziedziczonych iah troski i radości, a wszyst Gródecki, wolować będą so. Krupiński i so. O stręga. Giunkiewiczową broni adw. dr. Woźnia
ko owiane prawdziwym, żywiołowym humorem, try
skającym niemal z każdej sceny, śpiewów i kupletowi kowski. Do rozprawy ma być wezwanych kilku
w których, jak wiadomo, jest Kirurnłowisk! mistrzem. dziesięciu świadków oraz biegli.
W „Białych fartuszkach", reżyserowanych przez p. Załuckiego, który zarazem odtwarza w niezrównany spo
sób główną postać męską Feliks a-ekspresa, bierze udział
p. Zofia Wlrska, której sława w roi praczki Stanisła
wowej sięga Jeszcze czasów Ludowego Teatru. Pani
Krajewska gra mamę-burżujkę, panna Topolska Jej du
F U N D U S Z PR A SO W Y : Związek metalowców
mną córkę, uroozego podlotka Basia WeseJska, główną
rolę kobiecą znana artystka Opolska. Komiczne role „Małop. przem. naft." w Krośnie zł. 26.
przypadły w udziale np.: .Orskiemu, Dorskiemu i Bojnarowskiemu, rola swawolnej pokojóweczkii paninie Ko
wnackiej. Nowe dekoracje i tańce, muzyka St. Ekiera.

Z SALI SĄDOWO

SKŁADKI

W Polski
NAGRODY K O N K UR SO W E W
POSTACI
PĄCZK Ó W . Warszawski „Kurjer Polski" donosi:
„Rozstrzygnięty w ubiegłą niedzielę konkurs ak
torski, stał się tematem ożywionych rozmów ka
wiarnianych. Wedle jednej wersji, inicjator tego
konkursu, którego nazwisko trzymane jest w ta
jemnicy, a którym ma być znany właściciel cu
kierni, nie zdradza podobno ochoty do wypłacenia
przyznanych przez jury konkursowe premij, oświadczając, że zaszło poprosbu nieporozumienie,
wywołane przez jednego z jego przyjaciół. luna
wersja twierdzi uporczywie, że nasz Ragiueneau
byłby skłonny do wypłacenia ekwiwalentu w po
staci pączków lub ciastek. Gdyby się ta wersja
okazała prawdziwą, nagrodzeni otrzymaliby po
kilkaset kilo słodyczy".

Zwlazfti i zuromeazeiiia

— O—
POSIEDZENIE WYDZIAŁU RADY ZWIĄZKÓW ZAW O D O W Y C H odbędzie się w e czwartek 10 bm. o go
dzinie 6*30 wieczorem w sekretariacie Rady (ul. Du
najewskiego 5, II piętro).

BEO ERTŁAB
TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO
Czwartek: „Wilki w nocy".
Piątek: „Sulkowski** (premiera).

Sobota: „Sulkowski",

(Kraków, ul. Dunajewskiego 5).
są

Zamówienia z prowincji należy Borować
wprost do Księgarni Robotniczej, Warszawa,
uL Warecka 9.
i

Liny, sznury, postronki, taśmy, siatki, pasy młyńskie,
szpagaty, przybory gimnast., szczotki, wycieraczki ttp.
poleea firma

M A R JA

(d a w a le l J . W a łk o w iA a k l)

K rak ó w , P lae M arjaoki L, 7.

,W y ^ w «:J E in il Haecker.

— OOO- J
RAD JO KRAKOW SKIE
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 i warszawskiej. 15.40: Komunikat gospodar
czy. 15.50: Kromka harcerska. 16.00: Odczyt z W a r
sza w y: „Nasze strychy i nasze piwnice". 16.15: Kurs
średni francuskiego z W arszaw y. 16.30: Gramofon. —
16-40: Odczyt ze L w ow a: „Kwestja naprawy ustroju
w X V III wieku i upadek państwa polskiego". 17.00:
Gramofon. 17.25: „Wyspiański jako poeta K rakow a" __
prof. Rawicz-Rodek. 17.40: Agitacja BB na w s i 18.00:
Koncert orkiestry policyjnej z W arszaw y. W przerw ie:
Wiadomości bieżące. 19.00: Rozmaitości, komunikaty.
19.15: Skrzynka pocztowa — i niż, Stanisław Broniewski. 19.30: Kwadrans literacki. 19.45: Dziennik radjowy.
20.00: Koncert muzyki współczesnej. W przerw ie: W ia 
domości sportowe i dodatek do dziennika radiowego.
21.30: Słuchowisko z W arszaw y: JMieboska komedia"!
23.00: Komunikat meteorologiczny. 23.06: Muzyka ta
neczna.

T)obre usługi
u
w każdej kuchni od dają

g o r s e t y i p a s y , zagraniczne lub
krajowe, poprawia i przerabia
na w ygodne jedyna w Polsce
pracownia

Franciszki

Haeckerowej

Kraków , R yn ek Gl. 30,

1TZakład KRAWIECKIV

gdzie każdy model robiony jest
indywidualnie, n a m ia rę, a nie
tuzinowo czyli tandetnie. :-:
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J O Z E F A G O D U L I
Kraków, ul. Filipa 2, II. p.

l

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

Bajecznie tam ofl0r8ety*T PoSopwaeyd00,ąży

M T CENY N ISKIE! Wd

w pierwszorzędnej długoletniej pracowni

„GRACJA", Kraków, SZEWSKA 6 tel. 1079-6

W największym wyborze
« według noinowszuch modeli
w d o b o r o w y m gatunku

n JIR A
Antoniego Trobhl Sm
wykonanewewłasnychpracowniach

poleca po cenach konhurencuinucti firma-.

X

w Krakowie, al. Szewska 12. — Telefon 134-64.
Bezpośredni import towarów lutrzantjcn.
SHIan m e r zol. w r. laas

SPYTKOWS|A

Apollo: „Blond Venus‘‘.
Atlantic: „Parada miłości** i „Ulubienica garnizonu’'
(H arry Liedtke).
Dom żołnierzia: „M iłość 1 łz y Chopina".
Promień: „Lad y Hamilton" (K. Veidt i Liana Haid).
Słońce: „Pod dachami P a ry ża ".
Sztuka: „Serca na rozdrożu".
Świt: „B iały Ślad".
Uciecha: „C złow iek małpa", i
Wanda: „C złow iek małpa".

M

Niewygodne

do nabycia:

Fotografia Daszyńskiego . . , . . . T.—
Zygmunt i Feliks Grossowie: Socjologia
partii p o lit y c z n e j.................................. 2.50
K o p a n k ie w ic z: Ubezpieczenie Pracow 
ników U m y s ło w y c h .............................. 1.50
Pamiętnik Hermana Diamanda (listy do
zony)
• * • • • • • „ • • • 10.—*
Porczak: Dyktator Piłsudski i Piłsudc z y c y .....................
1.50
Porczak: Wałka o Demokracje , . .
1.50
Porczak: Piatiletka sanacyjna
. . .
JO
Roszkowr-ki: Urlopy wypoczynkowe
, 3.-—
Szkolnictwo w obliczu katastrofy
. . i.—
Szymorowski: Umowa 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.—
Ustawodawstwo Pracy. T. IIL Inspekcja
pracy
. . . . . . . . . . . .
Zagrodzkl: Umowa o prace pracown.
umysłowych
...................... .....
Zaremba: Racjonalizacja, Kryzys, Pro
letariat
»
.73

KINOTEATRY]
AdrSa: „Pieśń o Atamande".

Piątek 11 listopada

wSeczorem w sali Domu Robotniczego (ul. Dunajew
skiego 5, II piętro).

A

C zw artek: Dr. Michał Szyszka: „Tragedia Żerom
skiego „Sulkowski i jej stosunek do zagadnień nie
podległości".
Piątek. Dr. W. W ilkosz: „C z y dobrze roizumiemy
twierdzenia nauki".

,11.40: Przegląd prasy i komunikat meteorologiczny.
11.58: Sygnał czasu, hejnał. 12.10: Gramofon. 13.20: Ko
munikat meteorologiczny. 13.25: Gramofon. 15.40: Ko
munikat gospodarczy, chwilka lotnicza i przeciwgazo
wą, chwilka morska i kolonialna. 16.00: Odczyt z W a r
szaw y. 16.15: Lekcja angielskiego. 16.30: Gramofon.
16.40: Agitacja BB. 17.00: Gramofon. 18.00: Audycja BB.
19.00: Rozmaitości, komunikaty, krakowska giełda zbo
żowa. 19.15: R zeczy ciekawe. 19,30: Felieton z W a r
szawy. 19.45: Dziennik radjowy. 20.00: Felieton mu
zyczn y prof. Jachimecfciego. 20.15: Koncert symfonicz
ny z Filharmonii warszawskiej. 22.40: Wiadomości spor
towe. 22.45: Dodatek do dziennika radiowego. 22.55:
Komunikat meteorologiczny. 23.00: Recital śpiewaczy
p. Izy Rola (Sopran). 23.26: Muzyka taneczna.

KONFERENCJA ZARZĄDÓW ZWIĄZKÓW ZAWO
DOWYCH odbędzie się w piątek 11 bm. o godzinie 6*30

W BIBLJO TECE TUR

KOLLEGJUM W Y K Ł A D Ó W N A U K O W Y C H
(rynek gł. A— B 39) — o godzinie 7 wieczorem:

- « r .y . ly iny T .r

,

Skład Inter zol. w r. 188*
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Ogłaszajcie sie w „NAPRZODZIE**!

Redaktor odpowiedzialny: Marjan Porczak.

—. Drukarnia Ludowa w Krakowie pod zarz. Ignacego Winiarskiego-

