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Niebezpieczne!
W ustawodawstwie sainacyjnem tendencja
faszystowska po raz pierwszy ufa winiła się
wyraźnie w dekrecie o stowarzyszeniach. Oso
bliwy ten dekret zawiera rozdział IV (art.
46— 56) zatytułowany: „stowarzyszenia wyż
szej użyteczności44. Mianowicie dekret ten
stwarza kategorię specjalnie uprzywilejowa
nych stowarzyszeń: rząd może dane stowarzy
szenie uznać za stowarzyszenie wyższej uży
teczności (art. 46 i 47) i obdarzyć wszelkiemi
możłiwemi i niemożliwymi ulgami (art. 49).
W stosunkach sanacyjnych nie byłoby to Ki
czem zadziwiającem, że stowarzyszenia bebesynów mają doznawać szczególnych łask.
Praktykuje się to już i dzisiaj. Ale dekret
nie ogranicza się do takiego protegowania
„swoich11, lecz posuwa się jeszcze znacznie da
lej, stwarzając niebywały w państwach prawo
rządnych i wprost sprzeczny z konstytucją
monopol. Oto art. 51 postanawia:
„Uznaniu może towarzyszyć nadanie
stowarzyszeniu przywileju wyłączności
działania w określonym zakresie na obsza
rze całego państwa luib mniejszym, co po
ciągnie za soibą wyłączenie wszelkich in
nych stowarzyszeń od wkraczania w ten
zakres na odpowiednim obszarze bez
względu na ich dotychczasowe uprawnie
nia i brzmienie statutów44.
Co to oznacza? Rzecz prosta: Jeżeli np. pp.
Czuma, Loewenherz, Pasohalslfci i Wyrostek
uzyskają przywilej wyłączności na moralność,
to wszystkie inne stowarzyszenia etyczne zo
staną rozwiązane i żadnym innym obywatelom
państwa nie będzie wolno założyć jakiegokol
wiek stowarzyszenia zajmującego się moralno
ścią. Albo jeżeli pp. Burda, Smulikowski j Ta
siemka otrzymają przywilej wyłączności na
oświatę, to wszystkie inne istniejące stowarzy
szenia oświatowe zostaną rozwiązane i wszyst
kim innym obywatelom państwa będzie zaka
zane zakładanie towarzystw oświatowych.
Jestto wyraźnie sprzeczne z artykułem 108
konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dotych
czas nie zniesionym., który opiewa:
„Obywatele mają prawo koalicji, zgro
madzania się i zawiązywania stowarzyszeń
i związków44.
Przepis dekretu sanacyjnego o „przywileju
wyłączności44 jest zatem sprzeczny z konsty
tucją i w najwyższym stopniu niebezpieczny
dla zasadniczych praw obywatelskich.
Ale — jak powiada przysłowie — kij ma d'wa
końce: Jeżeli ten dekret wejdzie w życie, to po
zmianie rządń ten przepis ogromnie ułatwi
szyibkie i doszczętne wytępienie wszelkich organizacyj sanacyjnych. Taksamo, jak ustawa
o „reorganizacji44 uniwersytetów umożliwi na
zajutrz po zmianie rządu w jednym dniu uprzą
tnąć z polskich szkół wyższych wszystkie na
raz kukułcze jaja ,,Zręfbu“ .
Bo staropolskie przysłowie trafnie mówi, że
kij ma dwa końce.
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Zwycięstwo Roosevelta
Od r. 1916, kiedy prezydentem Stanów Zjedno
czonych wybrany został Wilson, poraź pierwszy
demokraci znowu otrzymali stolec prezydjalny.
Różnica między wyborem w r. 1916 a obecnym
jest ta, że wówczas Wilson otrzymał 20 głosów
(liczą się głosy elektorów) więcej od swego kontr
kandydata, dziś większość Roosevelta wynosi okrąigło 470:20. Zdarza się też poiraz pierwszy od
25 lat, że prezydent kończy swe urzędowanie po
jednej 4-lelniej kadencji, podczas gdy poprzed
nicy Hoovera z reguły bywali poraź drugi —
trzeciego wyboru konstytucja nie dopuszcza —
wybierani.
Przyczyny tej niebywałej klęski Hoovara są
rozmaite, ale najważniejszą jest niedotrzyma
nie przyrzeczeń i niespełnienie się robionych na
dziei. Gdy Hoover przed 4 laty kandydował prze
ciw ówczesnemu kandydatowi demokratycznemu
Al (Alfred) Smithowi, w Stanach Zjednoczonych
,p anowała jeszcze dobra konjunktuira,
istniała
„prosperity”. Hoover obiecywał utrzymanie tej
pomyślności, a tymczasem właśnie za jego rzą
dów kraj popadł w nieznane przedtem przesila
nie. Hoover w swych mowach przedwyborczych
przyrzekał — za wzorem francuskiego Henry
ka IV — każdemu obywatelowi kurę w garnku,
a tymczasem wszyscy — takie robią porówna
nia — stracili swe samochody w garażu. Hoover
swą polityką murów celnych obiecywał wszyst
kim pracę, tymczasem bezrobocie rozszalało się
jak nigdy i nigdzie, obejmując jakie 10 miłjonów
ludzi.
Zasadniczą charakterystyką 4-letnich rządów
— a prezydent Stanów Zjednoczonych naprawdę
rządzi — Hoovera był przerażający dla Ameryki
fakt zachwiania się dolara. I znowu mówią żar
tobliwie, że zachwianie się dolara nie zaszkodziło
masie, ponieważ ona dolarów nie ma, ale żart
żartem a prawdą jest, że ciągle chwianie się w a
luty, ciągły odpływ złota do Francji naruszyły
dumę narodową, upokorzyły Amerykanów uwa
żających się od wojny światowej za bankierów
świata, będąc w rzeczywistości wierzycielami ca
łego świata.
Czy wszystkie le klęski można zapisać na ra
chunek Hoovera, to inna rzecz. Mówi się przecież,
że on pokutuje za winy innych, że jest ofiarą sy
stemu, któremu nie mógł i nie chciał przeciwsta
wić się. A jaki to system, wiadomo: skrajnie ka
pitalistyczny, ubóstwiający inicjatywę prywatną,
odgradzający się od wszelkiej akcji społecznej,
nieuznający konieczności pomocy nawet tym, któ
rzy stali się ofiarą tego systemu: bezrobotnym.
Skutki tej nieznanej nigdzie w tym stopniu autarkii nie dały na siebie czekać: w kraju o tak ol
brzymich bogactwach, w kraju nieograniczonych
możliwości były marsze głodnych na stolicę, by
ły strajki farmerów przeciw niskim cenom ich
produktów, było przywracanie „porządku” zapomocą palek gumowych i karabinów maszyno
wych.
Hoover był przedstawicielem partji republikań
skiej, Roosevelt demokratycznej. Czy jest jakaś
różnica między temi dwiema partjami? Jeżeli jest,
to w każdym razie dla Europejczyka bardzo
nieuchwytna. Są to nazwy pochodzące z przed
kilkudziesięciu lat, z czasu wojny między półno
cą a południem o emancypację murzynów - nie

wolników, ale z biegiem lat różnice zatarły się i
pozostały tylko nazwy bez treści, może nawet nie
różnice a odcienie, jak większa czy mniejsza ochrona celna, suchość czy mokrość itp. sprawy,
mające matoeo wspólnego z tem, co w Europie
rozróżnia republikanów od monarchistów, demo
kratów od reakcjonistów. Prawdą jest, że obie
partje pod względem politycznym są demokratyczno - liberalne, zaś pod względem społecznogospodarczym reakcyjne. Demokraci potrafią tak
samo walczyć ogniem i żelazem z ruchem robot
niczym, ze strajkami jak republikanie i odwro
tnie.
Wobec tej nieznacznej różnicy, powiedzmy,
programowej największą rolę odgrywają różnice
personalne. W konkretnym wypadku: Hoover był
niepopularny, gdyż jego rządy przyniosły krajo
wi niesłychane klęski, Roosevelt popularny, gdyż
obiecywał poprawę. Przytem wielkim dla niego
atutem było nazwisko: jako imiennik i kuzyn
wielkiego Teodora Roosevelta przemawiał do
wyobraźni tłumów, a jako kaleka (m a sparaliżo
wane nogi) przemawiał do ich uczucia. W do
datku Hoover był osobiście figurą niepopularną.
Gzy jest prawdą czy nie, że w młodości jako in
żynier w Chinach zajmował się interesami bar
dzo podobnemi do handlu niewolnikami, w każ
dym razie samo głoszenie takich wersyj nie mogło
mil przynieść sympatji narodu, dla którego w ol
ność osobista jest najcenniejszym skarbem.
Gzy i jaki skutek dila Europy przyniesie Roośevell w miejsce Hoovera? Będąca od r. 1920 u
rządów partja republikańska oddaliła się od spraw
europejskich. Ta partja obaliła podpisany przez
Wilsona traktat wersalski, ta partja zawarła od
rębny pokój z Niemcami, ta partja najostrzej
sprzeciwiała się ustępstwom w sprawie długów
wojennych. Ale w ostatnich latach to oddalenie
się od Europy uległo znacznej modyfikacji, cze
go dobitnym wyrazem była zeszłoroczna akcja
Hoovera w sprawie moiatorjum reparacyjnego.
Demokraci w żadnym razie nie pójdą tak daleko,
aby ich prezydent miał np. przyjąć gw arancję
za utrzymanie pokoju w Europie; może najwyżej
będą — we własnym interesie, ze względów fi
nansowych — goręcej popierali akcję rozbroje
niową. Kwestja długów jest dla demokratów tak
samo jak dla republikanów kwestją kieszeni; są
wśród jednych i drugich zwolennicy i przeciw
nicy ustępstw, wszyscy zaś zgodnie powtarzają,
że nie widzą powodu, dla którego Ameryka mia
łaby z własnej kieszeni zapłacić 10 czy 12 miljar
dów dolarów, które pożyczyła Europie, swoją dro
gą, na cele wojenne.
Dla nas, dla socjalistów, najbardziej interesują
cym momentem w tym wyniku wyborów jest sil
ny wzrost głosów socjalistycznych, wynoszący
wedle tymczasowych obliczeń półtora miljona wo
bec poprzedniego ćwierć miljona. Nie jest to
wprawdzie cyfra imponująca na 47 miłjonów w y
borców, ale wobec specyficznych stosunków ame
rykańskich, gdzie kilka miłjonów zawodowo zor
ganizowanych robotników nie stoi na gruncie so
cjalistycznym; stanowi przyczepkę do jednej
czy do drugiej partji mieszczańskiej — wobec
tych stosunków 6-krotne powiększenie liczby gło
sów socjalistycznych jest wiele-obiecującem zja
wiskiem na przyszłość.

Rektorzy w obronie
autonomji uniwersytetów
W dniach 6 i 7 bm. obradowała w Warszawie
konferencja rektorów szkół wyższych. Przedmio
tem narad był nowy projekt ustawy o organizacji
szkół wyższych. _ Konferencja rektorów podtrzy
mała jednomyślnie stanowisko, jakie zajęli rektorowie na konferencji z ministrem oświaty w dniu

23 września br., iż dla pomyślnej działalności i
rozwoju szkół wyższych jest rzeczą konieczną u trzymanie autonomji nie tylko nauki i nauczania,
ale także w zakresie wychowawczym i administracyjno-nauko\vym. Konferencja wręczyła mi
nistrowi memorjał w tej sprawie.
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N a szlaku dem okracji
PolityKa socjalistyczna w C zech o sło w acji
(Nasza rozmowa z tow. E. Chobotem, pos. na Sejm w Pradze z ramienia robotnlkbw polskich)
W ostatnich dniach października na
stąpiła zmiana Rządu w Czechosłowa
cji. To przesilenie nie obudziło do
tychczas szerszego zainteresowania, na
skutek pochłaniającej całą uwagą wałki
wyborczej w Niemczech. Jednakże w
ogólnoświatowem zmaganiu się klasy
pracującej o
demokrację — istotne
przyczyny zmiany Rządu w Czechosło
wacji i perspektywy jakie przesilenie
to otwiera — posiadają swoją wymo
w ę i nie mogą ujść pilnej obserwacji,
tembardziej, iż zawierają wiele cenne
go materjału dła metody wałki z fa
szyzmem. Korzystając z pobytu w
Warszawie tow. Emanuela Cbobota,
jednego z przywódców Polskiej Socjali
styczne} Partji Robotniczej w Czecho
słowacji i posła na Sejm w Pradze
zwróciliśmy się do niego o oświetlenie
ostatnich wypadków:

Z ramienia agrarjuszy w eszli do R zą 
du Udrżal (premjer), Wiskowski (obro
na krajowa), Slavik (sprawy w ew n ętrz
ne) i Bradac (rolnictwo).
Stronnictwa rozbitej koalicji miesz.czańskiej oraz prawe skrzydło agrarju
szy z punktu rozpoczęły akcję zm ierza
jącą do powtórnych w yborów ,
licząc,
że na skutek nowej fconjunktury socja
liści wyjdą z tej w alki osłabieni i bę
dzie realne utworzenie rządu bez ich
udziału.
Agrarjusze czescy, którym przew o
dzi Stanek od pierwszych dni now ego
rządu wystąpili ostro przeciw ko swoim
własnym ministrom, usposobionym ra
czej przychylnie do współpracy
obok
socjalistów. W Bloku agrarjuszy grozT
nawet od p ołow y roku 1931 rozłam na
tle wewnętrznej walki pom iędzy repre •
zentantami w ielkiej i małej własności.

Dzisiejsza sytuacja w Czechosłowa
cji — rozpoczyna tow. Chobot — bę
dzie zrozumiała jeśli cofniemy się na
chwilę do ostatnich w yborów do parla
mentu, które odbyły się w 1929 roku
pod hasłem obalenia dotychczas w ła 
dzę dzierżącej koalicji mieszczańskiej
czeskiej i niemieckiej, bez udziału so
cjalistów w rządzie. Istotnie z w ybo
ró w tych koalicja wyszła w mniejszo
ści, uzyskując tylko 147 mandatów na
ogólną liczbę 300.
Socjaliści zdobyli razem około półto
ra miljona głosów oraz 97 mandatów,
stanowiąc najsilniejszą bo skonsolido
waną grupę. Z tych 97 mandatów przy
padło w udziale socjalistom
czeskim
39 mandatów, niemieckim 21 i czeskim
narodowym socjalistom — 33. Tutaj za
sługuje na podkreślenie, że ci ostatni
w Czechosłowacji nie są w
żadnym
stopniu związani z faszyzmem. Jest to
stronnictwo postępow e z odcieniem na
rodowym, lecz w e wszystkich sprawach
zasadniczych występujące po stronie
socjalistów.
Pozatem jako hospitanci, przystąpili
do Bloku Socjalistów czterej posłow ie
Bloku Stronnictw Polskich i Żydow
skich jaki ze względu na konjunkturę
wyborów i ordynację wyborczą szedł
do w yborów
oddzielnie.
Tutaj
za
zgodą Komitetu wszystkich partji so:jal - demokratycznych kandydowałem
>świadcza tow. Chobot — ja, a także
p, dr. Buzek.

W lecie b. r. Sejm odroczono do je
sieni. Tymczasem w łonie rządu dys
kutowano kwestje budżetowe,

Drugą grupę stanowią posłow ie z Ido
ku agrarjuszy (agrarjusze cZescy, n ie
mieccy „żyw nostnicy" t. j. kupcy i klerykali czescy) w sile 112 głosów.
W reszcie istnieje Liga stronnictw
opozycyjnych, na którą składają się
„H ackenkreutzlerzy" niemieccy, faszy
ści czescy pod wodzą Stribrny‘ego (do
grupy tej należał m iędzy innemi słynny
generał Gajda), a pozatem Słow acy i
w reszcie komuniści w liczbie 30 man
datów.
U tw orzenie now ego Rządu w takich
warunkach nie było rzeczą łatwą, tem 
bardziej, że agrarjusze stanowią specyficzne stronnictwo w którem obok
w ielkiej własności zorganizowani są i
małorolni chłopi. Ta budowa bloku agrarjuszy, pełnego sprzeczności w e 
wnętrznej b. utrudnia pracę rządu koa
licyjnego, który został- u tw orzony na
skutek nowych w yborów a zarazem sta
nowi ciągłe niebezpieczeństwo rozbicia
koalicji.
Z ramienia socjalistów czeskich w e 
szli do Rządu tow. tow.: dr. Meissner
{sprawiedliwość), dr. Derer (szkolni
ctwo), Bechyne (aprowizacja) a z ra
mienia socjalistów niemieckich tow. dr.
Czech (opieka społeczna). Udział socja
listów nastąpił kosztem chrześcijańskosocjalnych (klerykałów), którzy w koa
licji mieszczańskiej przed 1929 r. znacz
ną odgrywali rolę.

Minister Skarbu Trapi w yraził żąda
nie zrównoważenia' budżetu na sumę
1,200 miljonów, kosztem pensji urzędni
czych i rent emerytalnych. Spotkało się
to z gwałtowną opozycją socjalistów. T a
kwestją w zm ogła rów nież akcję agrariuszy, którzy mieli jednocześnie dwie
mne sprawy na oku. M ianow icie w paź
dzierniku wygasa ustawa o ochronie lo
katorów, będąca solą w oku reakcji
Pozatem agrarjusze domagali się zmniej
szenia zapomóg dla bezrobotnych.
W obec bezwzględnego stanowiska a-

grarjuszy w Sejmie, groziło powołanie
rządu urzędniczego poza parlamentarne
go a tą drogą zachwianie demokracji,
takim trudem utrwalonej w kraju.
W
czasie
największego
natężenia
walki odbył się kongres niemieckich
socjalistów. Kongres postanowił w ięk 
szością 450 głosów na 27 nie w ystępo
wanie z rządu. T o stanowisko przew a
żyło.
Nastąpiła zmiana rządu, a w łaściw ie
tylko zmiana trzech ministrów z ramie
nia agrarjuszy. D o rządu weszli: dotych
czasowy prezydent Sejmu Malypetr
(premjer) oraz Hodża i Czerny, Min.
Brodac pozostał. Socjaliści zatrzymali
swoje teki z tym wyjątkiem, że tow.
Bechyne zamiast min. aprowizacji, ob
jął min. kolei. Prezydentem Sejmu z o 
stał Stanek, przyw ódca opozycji agrarjuszy.
Odbyło się to drogą kompromisu, —
powiada nasz rozmówca, tow. Chobot,
ale jeżeli przyjrzym y się objektywnym
skutkom tego
kompromisu
musimy
dojść do przekonania, iż dla klasy pra
cującej, dzięki stanowisku socjalistów
udało się w iele przynieść.
W arunkiem utworzenia now ego R zą
du z dalszym udziałem socjalistów, w a 
runkiem przyjętym przez wszystkie de
cydujące stronnictwa w Sejmie, iest no
w y projekt restrykcji budżetowych, idących po linji tych żądań socjalistów
jakie w danych warunkach b y ły do p o 
myślenia.
Obniżka pensji urzędniczych nie do

tyczy zarabiających do 9 tysięcy koron
rocznie, dla tych, którzy utrzymują do
15 tysięcy koron rocznie, będzie stoso
wana minimalna redukcja uposażeń, a
dopiero dla zarabiających ponad 15 ty 
sięcy koron rocznie zastosowana bę
dzie obniżka 10 procent. Dzięki temu
zamiast 1,200 milj, koron, obniżka pen
sji przyniesie tylko 600 milj. koron.
Renty emerytalne pozostały nietknię
te zapomogi dla bezrobotnych również.
Pozostałe 600 milj. deficytu zostanie
pokryte drogą oszczędności budżeto
wych a przedewszystkiem zgodnie
z
postulatem socjalistów w
wydatkach
wojskowych,
(zwłaszcza
zmniejszenie
służby z 18 do 14 miesięcy).
Uratowana również została ustawa o
ochronie lokatorów, której termin tym 
czasowy został przedłużony a w p rzy
gotowaniu jest nowy projekt ustawy, opracowany przez tow. dr. Czecha.
Układ sił w parlamencie jest taki, że
prawdopodobnie do 1934 roku nowych
w yborów nie będzie. W 1934 roku p rzy
padają w ybory Prezydenta Republiki, a
konstytucja postanawia, że na 6 m iesię
cy przed terminem w yborów Prezyden
ta Sejm nie może zostać rozwiązany.
Dotychczasowa polityka socjalistów
w Czechosłowacji — kończy tow. Cho
bot — utrzymała system rządów parla
mentarnych. przyczyniła się do racjonal
nych restrykcji budżetowych, utrzymała
te zdobycze klasy pracuiącej, jakie dzi
siaj w tylu krajach stanęły pod znakiem
zapytania.
S. N.

Minister Oświaty Kasso 0 tajemnicze! aferze wKasach Chorych
o autonomii wyższych uczelni
W Y W IA D P R A S O W Y M IN .
K A S S O ( W G A B IN E C IE K O K O W C E W A ), O G Ł O S Z O N Y W
K S IĄ Ż C E
P A M IĄ T K O W E J
„ N O W E G O W R E M IE N I" .
„...Ja panoszą odpow iedzialność
wobec cesarza za wszystko, co się
dzieje w dziedzinie oświaty rosy j
s k iej; me mogę w ięc pozostawić wyż
szych uczelni samowoli profesorów i
studentów.
Muszą stwierdzić,
ie
w ielu profesorów nie stoi, niestety,
na wysokości zadania uważają oni,
i e należy ra czej p o lit y k o w i, niż uczyć powierzoną im m łodzież przy
wiązania do monarchy i do odwiecz
nych prawd bytu rosyjskiego; pozwa
la ją sobie nawet na bezczelne („d zie rz
k ija '1) oświadczenia pod adresem wła
dzy państwowej z powodu w krocze
nia p o lic ji na korytarz uniwersytetu
petersburskiego celem uśmierzenia za
burzeń studenckich. P ro f. Czistiakow
został ostatnio zabalotowany przez
wydział prawny w Petersburgu tylko
dlatego, że jest on człowiekiem lo ja l
nym wobec Rządu. N ie mogą tego
ścierpieć dłużej. Wyższe uczelnie
muszą być organami wychowania pań
stwowego („gosudarstw iennowo wospitańja'‘) , nie terenem
propagandy
na rzecz tak zwanych idei liberalnych,
obcych duchowi rosyjskiem u, pod
ważających fundamenty cesarstwa
Panowie profesorow ie muszą wresz
cie zrozum ieć, że są takim i samymi
urzędnikami państwowymi, jak wszys
cy inni; a studenci uspokoją sią, gdy
profesorowie przestaną ich osłaniać
by zrobić na złość Rządowi. Wyższe
wykształcenie nie jest P R A W E M
każdego młodego człow ieka;
jest
P R Z Y W IL E J E M , udzielanym w ier
nym poddanym jeg o cesarskiej m o
ści"...

Pow oli wychodzą na jaw
szczegóły
tajemniiczej afery w Kasach Chorych, o
której pisaliśmy już kilkakrotnie. Pp.:
Kulka i Grabiński, oficjalni winowajcy
w tej sprawie, wyłudzali w Kasach
Chorych weksle w sposób tak prymity
wny, tak trącący kryminałem, iż wprost
w ierzyć się nie chce, i e takie rzeczy
są m ożliwe.
Jak nam donoszą, jeden z tych pa
nów zgłosił się do pewnej Kasy Cho
rych i zażądał weksli, które m iały słu
żyć na fundusz „sanacyjny" innych Kas
Chorych, znajdujących się w ciężkiem po
łożeniu finansowem. W eksle te w yda
no temu panu, jednak pokwitowanie
opiew ało na sumę niższą, aniżeli suma
wekslowa. N ikt się tem nie przejmował,
nikogo to nie obchodziło, mimo i i kasa
upominała się o pokwitowanie na w ła
ściwą sumę.
Przypuszczamy, iż bezpośredni spra
w cy zostaną ukarani. A le co dalej? Czy
na tem się ma skończyć? Przecież w
urzędach aż roi się od wszelakiego ro 
dzaju komisarzy zarządzających i re w i
zyjnych, nie mówiąc już o urzędnikach
w ładz nadzorczych, którzy też kontro
lują kasy.
Przed kilku dniami czytaliśmy w pra
sie sanacyjnej, ogłoszenie
Kasy Cho
rych w Radomiu, podpisane przez p.
W acław a Lengę, jako komisarza zarzą
dzającego. O ile nam wiadomo, p. L.
mieszka w W arszawie, zajmuje tutaj, o
ile się nie mylimy, dw ie posady, a po
nadto jest komisarzem w Radomiu. Pan
Lengia nie jest wyjątkiem, a przykła
dem jednym z wielu.
Jakże ta praca pana komisarza się
odbywa? Pomijając już koszty pTzyjazdu tych panów i ich djety, zapytamy,
kiedy ci panowie kontrolują podlegle
im kasy. Stworzono dziesiątki synekur
skomplikowany aparat kontrolny, któ
ry, jak' świadczy afera p.p. Kulki i G ra
bińskiego nic skontrolować nie potrafi
nawet tak prym itywnego złodziejstwa
jak obecne.

Przed trzema laty zużywaliście pa
nowie „sauatorzy" hektolitry atramen
tu na udowodnienie „nadużyć" zarzą
dów pochodzących z wyborów. Pokaż
cież nam, choćby jedną tego
rodzaju
aferę z okresu „partyjnictw a" w K a 
sach Chorych.
Taka afera byłaby wówczas wogóle
niemożliwa. C zy dyrektor ośmieliłby się
w ówczas wydać weksle na dziesiątki
tysięcy złotych bez porozumienia się z
przewodniczącym zarządu. A czy tan
uczyniłby to, nie zawiadamiając o tei
groteskowo - złodz:ejskiej transakcji za
rząd, złożony z kilkunastu osób?
A fera p.p. Kulki i Grabińskiego je-.t
odpowiedzią na wasze zarzuty przeciw
samorządom w Kasach Chorych, P o 
grążyliście finansowo
Kasy Chorych,
tłumacząc ich stan kryzysem, Jaką od
powiedź dacie w tej chwili?
Nie kryzys spowodował tę aferę, lecz
system
niekontrolowanych
kontrole
rów.
Reorganizujecie
Kasy Chorych
od trzech lat, aż doorganizowaliście się
p.p. Kulików i Grabińskich.
Ministerjum Opieki Społecznej mil
czy. P.p. Hubicki i Rożnowski mylą się
jednak, iż zapomnimy o kryminalnych
sprawkach ich urzędników, za których
ponoszą odpowiedzialność. Miną trzy 
dzieści dni, zbierze się Sejm, a w ó w 
czas i o tych i o innych sprawach i
sprawkach pomówimy.
Jeszcze jedno. Przed kilku tygodnia
mi zapraszano
przedstawicieli
obozu
naszego do komisyj rewizyjnych z K a 
sach Chorych, złożonych z mianowańców. Odmówiliśmy udziału w nich bez
podania powodu, albowiem powód byl
aż nadto zrozumiały.
Dzisiaj macie panowie odpowiedź na
waszą prośbę i na biadania wasze, „oczywiście ściśle pryw atne", iż nie chcie
liśmy brać udziału w waszych komisjach
rewizyjnych... Kontrola rzeczywista ow 
szem, ale nie listek figc /y dla p.p. Kulków i Grabińskich.

B. B.
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Tow. Stampfer o sytuacji w Niemczech
(Korespondencja własna)

Berlin, 7 listopada.
Partja Hitlera straciła ■wczoraj odrazu 2 miljo,ny i 33 tysiące głosów, jej stan posiadania zmniej
szył się w parlamencie o 35 mandatów: oto naj
ważniejszy rezultat ostatnich wyborów. Zada
niem i racją jej bytu było pogromienie marksi
zmu; celu tego nie osiągnęli nacjonalsocjaliści
w wyborach 31 lipca, — dzisiaj pod tym wzglę
dem klęska ich jest zupełna. Hitleryzm jest ru
chem, polegającym na wierze w posłannictwo.
„Jeśli mi przeciwnicy zarzucają, żem nic pozy
tywnego nie uczynił, to odpowiadam: dałem na
rodowi nową wiarę“, — powiedział raz na zgro
madzeniu Hitler. Istotnie „wiara" ta ogarnęła
miijony i zdawało się, że psychoza hitlerowska
jest w niepowstrzymanym pochodzie naprzód.
Gdy jednak tego rodzaju ruchy ideologiczne, ufun
dowane nie na twardym gruncie ekonomicznych
faktów, lecz na przeszłościowej frazeologji zenit
osiągną, staczają się w geometrycznej progresji
w przepaść. Hasło rozpętanego nacjonalizmu oka
zuje się niezdolnem do do ratowania chwiejące
go się w swych posadach kapitału, socjalizm nie
da się skojarzyć ze skrajnym szowinizmem; prę
dzej czy później świadomość klasowa zwyciężyć
musi, prędzej czy później dokonać się musi pro
ces zróżniczkowania i element proletarjacki tej
partji znajdzie się we wspólnym froncie całej
klasy robotniczej, a wobec tego prawdziwie dzie
jowego procesu wszystkie szalbierstwa demago
giczne takich „radykałów" jak Goebbels i Strasser bezisilnemi się okażą. 35 straconych wczoraj
mandatów, — to pierwsza transza, maluczko, a
partja Hitlera będzie tem, czem w istocie i zało
żeniu swem jest naprawdę: obozem lancknechtów konającego kapitalizmu, a nie partją naro
dowo-robotniczą, za jaką się podaje.
Zwróciliśmy się do naczelnego redaktora „Vorwaertsu" posła Stampfera z prośbą o ocenę nowej
sytuacji. Reakcja w Niemczech postępuje na
przód. W jaki sposób, — zapytaliśmy — zamie
rza socjaldemokracja obronić resztki demokracji
i odzyskać utracone pozycje?
(.,
Tow. Stampfer odpowiedział:
— Sytuacja w Niemczech budzi troski, ale ist
nieją również momenty pocieszające. Do tych
należy przedewszystkiem rozbicie frontu hareburskiego: odśrodkowe tendencje w obozie na
cjonalizmu sprawiają, że o jedności dziś mowy
być nie może. Długi czas wierzono i obawiano
się w Niemczech, że rozwój wydarzeń doprowa
dzi do stosunków, podobnych jak we Włoszech.
Od 13 sierpnia, a zwłaszcza od wczoraj nikt w to
więcej nie wierzy. Hitlerowcy stracili wysoko po
nad dwa miijony głosów, a jest rzeczą nieistotną,
w jakich rozmiarach wsteczny ten ruch nastąpił:
dynamika tej partji nastawiona jest na progre
sywny wzrost, w razie przeciwnym ruch ten
przemienia się w zwykłą partję polityczną, —
„jedną z wielu"; proces ten dokonał się przed naszemi oczyma. Socjaldemokracja orzekła, że rok
1932 będzie rokiem decydującym, decyzja zapadła
w tym sensie, że nacjonalsocjaliści nie zagarną
całej władzy. A o to przedewszystkiem chodziło.
— Ale czy sukces ten nie został zbyt drogo
okupiony?
— Istotnie została ta obrona przed naejonalsocjalizmem drogo okupiona wskutek niespodzie
wanego ataiku obecnego konserwatywnego rządu,
ignorującego wolę ludu i orzeczenia Trybunału
Stanu i igrającego hasłem o „autorytatywnym
rządzie".
— Gzy zachodzi niebezpieczeństwo, że rząd
plany swe zrealizuje?
— W nowym parlamencie Rzeszy wzrośnie
nieco liczba zwoleników Papena, ale w zasadni
czej sytuacji nic się nie zmieni, gdyż partje, któ
re w ostatnim parlamencie wyraziły rządowi vołuim nieufności, w każdym razie posiądą kwali
fikowaną większość. Nie można jeszcze przewi
dzieć, jak ta gra parlamentarna dalej się poto
czy, zwłaszcza, że w nowym Reichstagu nieuniknionem byłoby powtórzenie votum nieufności.
Wobec
tego, że na podstawie konstytucji
Reiohstag „tylko jeden raz dla tej samej przy
czyny" może być rozwiązany, ponowne rozwią
zanie oznaczałoby jawne złamanie konstytucji.
Być może, że Hindenburg zechce ominąć ten szko
puł i dlatego nie jest rzeczą wykluczoną, że
przyjdzie do rekonstrukcji gabinetu Papena: w
tym wypadku mielibyśmy do czynienia z gabi
netem gen. Schleichera.
— A propos Schleichera. W ostatnich czasach
słyszało się wiele o tzw. „trzecim froncie", sięga
jącym od Strassera poprzez wolne Związki za
wodowe do Schleichera.. Ile w tem prawdy?
— Jest rzeczą wprost śmieszną, jeśli na ej ona liści sądzą, że mogą się znaleźć we wspólnym

froncie z wolnemi Związkami zawodowemi. Te
— m. in. przez komunistów rozpowszechniane
bajki, zostały zresztą zdementowane przez prze
wodniczącego wolnych Związków zawodowych,
Leiparta. Nacjonalsocjaliści są dziś wielkim zna
kiem zapytania. Partja ich znajduje się w stadjum nader ciekawego wewnętrznego rozwoju,
gdyż walka klasowa, którą dotychczas negować
usiłowali, wybuchła w ich własnym obozie. Jest
bardzo możliwem, że w łonie partji nastąpi roz
dział między tzw. „feine Leute" („wyższemi sfe
ram i") a elementami proletarjackiemi i nie jest
stanowczo wykluczonem, że ten produkt rozła
mu partji Hitlera w przyszłości nabędzie pozy
tywnego znaczenia dla sprawy socjalizmu i za
wodowego ruchu robotniczego: są to jednak
wszystko perspektywy przyszłości.
— Jakiem będzie stanowisko Socjaldemokracji
wobec przyszłego rządu Papena?
— Rozumie się samo przez się, że Socjaldemo
kracja niemiecka stanie w najostrzejszej opozycji
wobec „każdego rządu Papena" i że — mojem
zdaniem — będzie musiała dążyć do stworzenia
koalicji opozycyjnej. Rozumie się też samo przez
się, że nacjonalsocjaliści w rachubę przy tem nie
wschodzą. Natomiast koalicja z katołickiem cen
trum jest możliwa.
— A z komunistami?
— Będziemy dążyli do tęgo, żeby przyciągnąć
komunistów do prawdziwej opozycji; ich „opo
zycyjne" zachowanie się dotychczasowe w Reichs
tagu i w Sejmie pruskim miało stale charakter
demonstracyjnych i agitatorskich manewrów, a
zwykle przyświecał im cel pokrzyżowania kro
ków Socjaldemokracji.
— Go to jest „prawdziwa opozycja"?
— Jest to polityka, mająca na celu wyparcie
przeciwnika z władzy i wprowadzenie do niej
siebie, albo sprzymierzeńca. „Opozycyjna" poli
tyka komunistów doprowadziła do osłabienia so
cjalizmu i ruchu zawodowego.
— Gzy zachodzi nadzieja, że komuniści, którzy
są partją rewolucyjną, a nie państwową, 1°) da
dzą się wychować na partję w tem znaczeniu opozycyjną, 2°) że zechcą wsadzić na siodło socjal

demokratów?
— Niestety, dotychczas niema żadnych wido
ków, że komuniści przejdą do takiej owocnej opozycji. My w Niemczech uważamy za główną
przeszkodę w tym kierunku wpływ Moskwy:
tamtejsze koła rządowe posiadają stanowczo myl
ne wyobrażenie o stosunkach w Niemczech. Ko
muniści zarzucają nam, że Socjaldemokracja uprawia tzw. „politykę mniejszego zła", w rzeczy
wistości jednak ich polityka jest polityką więk
szego zła. A co się tyczy MoskwyS leży bardzo
w interesie tamtejszych sfer rządowych, żeby
wreszcie bratnia walka proletarjatu zachodnio
europejskiego została zakończona, gdyż prawdzi
w y front jednolity proletarjatu oznaczałby zu
pełnie inną i o wiele skuteczniejszą ochronę Ro
sji przed niebezpieczeństwem interwencji, aniżeli
istniejące partje komunistyczne, których wpływ
w niektórych krajach równa się zeru, a w in
nych jest nader skromny.
— Sprawa czerwonego frontu jednolitego nie
stoi zatem obecnie dobrze?
— Nie jestem na tyle optymistą, bym wierzył,
że może on być od razu stworzony. Będzie rzeczą
konieczną, byśmy zwrócili się jeszcze raz z tą
sprawą do komunistycznych robotników i dążyli
do osiągnięcia decyzji. O ile to odemnie będzie
zależało, będę dążył do tego, żeby partja oficjal
nie uczyniła w tym kierunku pierwszy krok.
— Ależ i komuniści dążą do frontu jednolite
go?
— Ten ich front jednolity „od diolu“, — o ile
wogóle jest możliwy — mógłby być zrealizowany
dopiero po zdobyciu dlań wszystkich robotników
socjalnodcmokratycznych, a zatem dopiero po upływie wielu lat; do tego czasu rozłam czyniłby
tylko postępy, a wraz z nim wzrastałyby szanse
reakcji w Niemczech.
— Cóż więc jest zadaniem socjaldemokracji w
obecnej chwili?
— Sytuacja nie jest zupełnie jasna, ale dzieje
«i doświadczenia inych krajów pouczają nas, że
po antraktach dyktatury powrót do demokracji
jest nieunikniony. Dziejowem zadaniem Socjal
demokracji niemieckiej jest, powrót ten demo
kracji przyśpieszyć i w ten sposób urzeczywistnić
socjalizm. Od tej drogi nic jej nie odwiedzie.
:: | j i p* t ; . ;
Dr. Marek Kriger.

Fachowcy do spraw uniwersytetów
Do Warszawy została zwołana tak zwana „pań
stwowa rada oświecenia publicznego", świeżo na
prędce zamianowana. Wchodzi do niej zaledwie
kilku profesorów 1 rektorów niektórych wyższych
uczelni, ogromną większość jednak stanowią fi
gury z pośród na uczy ciel,siwa szkół ludowych,

jak pp. Makuch i Smulikowski, kuratorowie i
wizytatorowie, delegaci izb handlowych i rze
mieślniczych! Temu to forum przedłożył p. Jędrzejewicz do zaopinjowania swój projekt nowe
lizacji ustawy o szkołach akademickich.
— O O0 ~ '

Motywy Hermanowskiego
Czytamy w „Polonji":
Przed kilkoma dniami prasa ogłosiła skrót mo
tywów wyroku, zapadłego w procesie brzeskim.
Pisemnego wyroku z motywami ani oskarżeni,
ani ich obrońcy nie otrzymali. Uzasadnienie w y
roku, które sąd podobno kazał wydrukować w
formie książkowej, dostało się natomiast do rąk
prasy, zanim je doręczono osobom zainteresowa
nym.
Że proceder taki pozostaje w sprzeczności z du
chem i przepisami postępowania karno-sądowego, to chyba nie ulega żadnej wątpliwości.
Kto jest za to odpowiedzialny? O ile nas poin
formowano, osobą tą jest p. przewodniczący, w i

ceprezes sądu, Hermanowski, który swojem za
rządzeniem umożliwił jednemu z pp. dziennika
rzy dostęp do wygotowanego, lecz oskarżonym
jeszcze nie doręczonego wyroku.
Dowiedziawszy się o tem, dzienniki opozycyj
ne oczywiście nie mogły pozostać w tyle i w ślad
za prasą rządową również opublikowały skrót
motywów.
W ydaje się nam, że w innem państwie podo
bny wypadek byłby niemożliwy.
Ciekawi też jesteśmy, jak czynniki sądowe usprawiedliwiają to niezwykłe postępowanie wo
bec byłych więźniów brzeskich.
s—0 0 0 =

Oficer z Brześcia w e Francji
Położenie bezrobotnych polskich we Francji
jest naprawdę niezwykle ciężkie. Są bowiem oni
podwójnymi cudzoziemcami, obcymi dla Francji
i obcymi dla kraju rodzinnego. Francuski fun
dusz bezrobocia jest dla nich zamknięty, a tak
samo i nasz polski.
Konsulaty nie mając zasobów na ten ceł, po
szły więc za przykładem swych mocodawców
rządowych w kraju i zainicjowały akcję „pomo
cy obywatelskiej", odwołując się do rzesz pracu
jących, by te z lichych swych zarobków wspo
mogły jeszcze biedniejszych, jeszcze bardziej po
krzywdzonych.
Tymczasem wiadomo, że tysiące i setki tysię
cy idą równocześnie w formie subwencyj na or
ganizowanie „Strzelca" we Francji, na podtrzy
mywanie sanacyjnego „Dziennika Polskiego", —
którego bankructwo było niedawno głośne, orga
nizowanie kosztownego wychowania fizycznego,
prowadzonego przez odkomenderowanych na bar
dzo wysokie gaże oficerów.

Oczywista, nie ponoszą tu całkowitej winy kon
sulaty, które są wykonawcami jedynie woli mo
codawców z Warszawy. Zresztą czynnikami de
cydującymi na emigracji nie są oficjalni kierow
nicy placówek, ale specjalni wysłańcy „bezpar
tyjnej partji".
W obecnej chwili rządzi i trzęsie wychndżtwem
zniainy z Brześcia p. major Zieliński. On kieruje
złoty strumień subwencji dla nie istniejących to
warzystw, on obsadza stanowiska wychowawców,
on ma oko, na to, co się na wychodźtwie dzieje,
on ma wpływy, posłuch i znaczenie.
Tylko, że tego nie rozumie biedny emigrant,
nie mogąc pojąć, jak ta cala „państwowotwóraza"
robota ma być ważniejszą od pomocy zgłodnia
łym bezrobotnym.

ocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?
TO W AR ZY SZE! TO W AR ZYSZK I!
ROZPOW SZECHNIAJCIE SW ÓJ DZIENNIK!
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Wniosek Związku Parlamentarnego Polskich Socjalistów
Z g ło szo n y w Sejmie w dn. 3 listopada w s p ra w ie uchylenia rozporządzen ia
RzpliteJ o postępow aniu doraźnem
U Z A S A D N IE N IE
Postępowanie# doraźne
zostało
wprowadzone uchwałą Rady Mini
strów z dniem 1 września 1931 r., po
wziętą na mocy rozporządzenie Pre
zydenta Rzeczypospolitej o postępo
waniu doraźnem z dn. 19 marca 1928
roku.
Rozporządzenie Prezydenta Rze
czypospolitej o postępowaniu doraź
nem sprzeczne jest z postanowienia
mi Konstytucjii która gwarantuje obywatelom, naruszającym porządek
prawny, właściwego sędziego, orze
kającego o winie i karze na zasadzie
obowiązujących powszechnie ustaw,
ustalających dyspozycje i _ sankcje
karne oraz tryb postępowania karne
go. Jedynie stan wyjątkowy daje pod
stawę do uchylenia powyższej gwa
rancji konstytucyjnej,
iWbrew konstytucji rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
19 marca 1928 r. udziela Radzie M i
nistrów, będącej władzą wykonaw
czą, prawa wprowadzenia sądowni
ctwa doraźnego nawet w czasach
normalnych.
Niezależnie od an tykonstytucy jnoś ci powyższego rozporządzenia. Rada
Ministrów, wprowadzając postępo
wanie doraźne w zakresie obecnie
obowiązującym, przekroczyła ramy
swoich uprawnień, przewidzianych
w rozporządzeniu, gdyż rozporządze
nie Prezydenta uzależnia wprowadzę
nie sądów doraźnych od zagrożonego
stanu bezpieczeństwa w kraju, który
to stan w chwili obecnej nie uzasad
nia konieczności stosowania wyjątko
wych i okrutnych środków represyj
nychNadto z chwilą wprowadzenia w
życie nowego Kodeksu Karnego, R a
da Ministrów rozporządzeniem z dn.
26 sierpnia 1932 r., opierając się na
znowelizowanym tekście rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
o postępowaniu doraźnem (art. 24
przepisów, wprowadzających
K o
deks Karny), rozszerzyła zakres dzia
łalności sądów doraźnych na prze
stępstwa polityczne, a mianowicie na
czyny, wymienione w art. 93 § 1 k. k.
(zbrodnia stanu), oraz na wszelkie
czyny, pozostające w jakimkolwiek
związku z przestępstwem przewidzianem w art. 93 § k. k. (przygoto
wanie, porozumienie, zgromadzenie,
związek i t. p.)
O zakresie sądownictwa doraźne
go w chwili obecnej świadczy np.
fakt poddania właściwości sądów do
raźnych nawet czynnej zniewagi Pre
zydenta lub jej usiłowania, zagrożo
nych w trybie doraźnym jedynie ka
rą śmierci.
Pozatem sama struktura i tryb po
stępowania przed sądem doraźnym
stanowi pogwałcenie obowiązującej
Konstytucji oraz najbardziej prymi
tywnego poczucia legalności.
Przedew szystkiem należy podkre
ślić: a) pozbaw ienie tego sądu cha
rakteru organu, w ym ierzającego spra
w iedliw ość na zasadach indywiduali
zacji w iny i kary, a to w obec skrę
powania sądu bezw zględną sankcją
w postaci kary śmieroi, którą jedynie
przy istnieniu w yjątkow ych ok olicz
ności łagodzących zastąpić można
w ięzieniem dożywotniem : b) brak
środków odw oław czych od orzeczeń
sądu doraźnego, co w prow adza w
Polsce taką sytuację, że gdyw spra
wach najbłahszych istnieją trzy in
stancje, — od kary śmierci niema od
wołania; c) uniem ożliwienie dokła
dnej oceny dow odów w obec braku
śledztwa i prowadzenia postępow a
nia w pośpiechu, w ykluczającym w y

korzystanie
wszelkich możliwość-'
obrony i tem samem objektywny w y 
miar sprawiedliwości.
Podobnej instytucji sądowej w cza
sach pokoju nie zna żadne państwo
na świecie. Jeśli chodzi o praktykę
sądów doraźnych, to częstotliwość
wykonywanych wyroków śmierci uczyniła z sądów doraźnych instytu
cję grozy i teroru.
Pobiliśmy w tym zakresie rekord
światowy- Trudno ściśle określić, ile
wykonano wyroków śmierci, gdyż
brak oficjalnej statystyki. Jednak z
danych, ogłaszanych sporadycznie w
prasie wynika, iż wykonano prawdo
podobnie około 200 wyroków śmier
ci. Kat Maciejewski został zwolnio
ny po stu wykonanych wyrokach
śmierci, a trzeba zaznaczyć, że w
czasie jego urzędowania wskutek

wielkiej ilości egzekucji działali jego
zastępcy, między innymi
niejaki
Braun, który dokonał egzekucji 7 ro
botników i chłopów białoruskich w
Baranowiczach.

P re z y d e n ta

czach całego cyw ilizow an ego świata,
stwarzając nadto powszechne m nie
manie, uzasadnione w yraźnym p rze
pisem art. 1 rozporządzenia P re z y 
denta o postępowaniu doraźnem, że
Polska znajduje się w stanie zem ętu
i anarchji.
Jedynem wyjściem z sytuacji jest
całkow ite i natychm iastowe zniesie
nie sądownictwa doraźnego.

Należy również podkreślić często
tliwość wyroków śmierci, wykony
wanych względem nieletnich i zwró
cić uwagę na okrucieństwo postępo
wania doraźnego określającego jako
najniższą granicę wieku przestępcy,
Podpisani wnoszą:
który może być oddany pod sąd do
WYSOKI SEJM UCHWALIĆ
raźny, lat 17, gdy np. najbardziej
RACZY
przestarzała z europejskich ustawa
Uchyla się rozporządzenie Prezy
karna austrjacka przewidywała, iż
kara śmierci mogła być zastosowana, denta Rzeczypospolitej z dnia 19 -go
jedynie względem osoby, która prze marca 1928 r. o postępowaniu doraź
nem. (Dz. U. 33, poz. 315).
kroczyła 20 lat.
W arszaw a, dn. 3 listopada 1932 r.
W tych warunkach sądownictwo
WNIOSKODAWCY:
doraźne okrywa Polskę hańbą w o-

Następstwa w y b o r ó w
niem ieckich
Kto spodziewał się, że wybory do
parlamentu
w
Niemczech odbyte
przed czterema dniami przyniosą za
sadnicze zmiany w układzie sił p ar
lamentarnych, ten doznał z pewnoś
cią rozczarowania.
Liczebne różnice nie są znaczne \
nie w nich trzeba szukać następstw
wyborów. Następstwa te wynikają
raczej z rozwoju ustosunkowania sił
w społeczeństwie niemieckim, które
go wybory zewnętrznym tylko i niepełnym były wyrazem.
G dy kanclerz Papen skłonił Pre
zydenta Hindenburga do rozwiązania
parlamentu, sytuacja polityczna w
Niemczech była juź całkowicie w y
klarowana. Stronnictwo H itlera od 
sunięte było od władzy, opozycja: so
cjaliści i centrum zdawali się być
przesunięci na boczny tor.
Panami położenia byli generałowie
„Reiohswehry". Rozwiązanie parla
mentu w tych warunkach miało na
celu nietyle pozbycie się na jakiś czas
przedstawicielstwa narodowego,
ile
raczej wykazanie społeczeństwu, że
z nieufności parlamentu dyktaturo
wojskowa nic sobie nie robi, zniechę
cenie do udziału w przyszłych w y
borach oraz osłabienie wszystkich
stronnictw przez skłócenie ich w bez
celowej i powszechną obojętnością
otoczonej walce wyborczej.
Wynik wyborów stwierdza,
że
Rząd Papena
o m y lił się.
Frekwencja wyborcza była tym ra 
zem prawie równie wielka, jak przy
wyborach lipcowych. Wynik wybo
rów wskazuje też, że niewielu w y
borców -miało ochotę oddać swe gło
sy na jedyne stronnictwo związane
bliżej z Rządem Papena (Stronnic
two niemiecko - narodowe). Z 40 po
słów urosła „większość" parlamen
tarna p. Papena do 51 posłów na ogólną liczbę 582.
Jak się spodziewać należało, licz
ba głosów H itlera zmalała. U tra ci1
on 35 mandatów, co ma znaczenie
niemałe. Fakt ten stwierdza bowiem
że skończyła się psychoza „Trzeciej
Rzeszy", i legalna droga do władzy
dla H itlera przez osiągnięcie więk
szości parlamentarnej w drodze w y 
borów została zamknięta.
W zrosła natomiast liczba posłów
komunistycznych o 11, niewątpliwie
skutkiem odpływu wyborców hitle
rowskich, którzy naprzykład spodzie

wali się „marszu na B erlin
Socjaliści przy zmniejszonej licz
bie posłów o kilka miejsc zachowali
swoją pozycję polityczną całkowicie
nienaruszoną, co świadczy o niezwy
kłej dyscyplinie politycznej proleta
riatu niemieckiego.
Wreszcie Centrum i złączona z nim
blisko bawarska P a rtja ludowa zna
leźli się w podobnem położeniu, jak
socjaliści.
W poprzednim parlamencie istnia
ła możliwość utworzenia większości
przeciw Rządom Papena, przez poro
zumienie się Centrum i hitlerowców
Możliwość ta była zresztą czysto teo
retyczna, gdyż centrowe związki za
wodowe, były temu przeciwne, a nie
brakło i wśród hitlerowców elemen
tów
„rewolucyjnych", niechętnych
zbliżeniu się z Centrum katolickiem i
burżuazyjnem. A le i ta możliwość,
mało prawdopodobna, była zapewnr
jedną z przyczyn rozwiązania par
lamentu. (obecnie już ta możliwość!
nie istnieje
Większości nie stanowią ani H itler
wraz z Centrum, ani socjaliści i ko
muniści, ani wreszcie „większość
Papena z... hitlerowcami.
Istnieje natomiast jedyna, możli
wość, narazie teoretyczna utworze
nia porozumienia pom ędzy H itlerem
i Centrum wraz z bawarską partją
ludową z jedniej strony a grupą H ugenberga
(„większości" Papena) z
drugiej strony. A le zważyć trzeba,
że oznaczałoby to
przesunięcie
wielu punktów ciężkości na które za
interesowanym niełatwo się będzie
zgodzić,
Papen — „konny polityk" musiałby
przyjąć zobowiązania, wynikające z
porozumienia z opozycyjnem cen
trum.
H itler, który dotąd jeszcze głosi
„wszystko albo nic
musiałby się zgodzić przyjąć niewie
le w ięcej, ru i nic.
Polityczne owoce tego porozumie
nia przypadłyby załym w udziale
mądrym politykom watykańskim, kie
rującym centrum. Czy na to był po
trzebny zwycięski „raid" p. Papeno
o puhar władzy Rzeszy, by sprawić
uciechę katolickiemu Centrum?
Dlatego zapewne do tego wszyst
kiego nie przyjdzie, a raczej będzie
myślał Papen, czy raczej skłonniejszy do myślenia gen. Schleicher, nad

tym, aby nadal „w alczyć z partyjnictw em " i rządzić narodem niemiec
kim z pominięciem jego przedstaw i
cielstwa.
A le tutaj właśnie tkwi istotna tru
dność. W dobrej sytuacji gospodar
czej i politycznej taki system rządze
nia przedstawia w iele powabu. I ta 
ki dyktator czuje się, jak solenizant.
W szyscy mu oddają hołdy, przyno
szą czekoladki, i dziękują za to samo,
że istnieje. A le gdy w kraju jest kilka
m il jonów bezrobotnych, a cały śwtat
niemal dla eksportu niemieckiego co
raz bardziej zamknięty, położenie ta 
kiego dyktatora staje się nieco p o d o
bne do położenia dowódcy oblężonej
twierdzy, której cała załoga w ie o
tem, że sytuacja jest beznadziejna.
G d y w ybory dow iodły dziś, że w
układzie sił politycznych H itle r p ra 
ktycznie nic ju ż nie znaczy i niesio
ny jest jeszcze tylk o przez falę o d 
pływu, _gdy Rząd poza manierą o fi
cerskiej^ buty ukrywa
bezradność,
gdy idzie o drogi w yjścia z katastro
fy gospodarczej, wówczas do głosu
przyjść muszą te czynniki, które je 
dynie zdolne są w sposób zdecydo
wany wskazać drogi wyjścia i na te
drogi lud wprowadzić.
D la wszystkich dyktatur śmiertełnem niebezpieczeństwem jest poprze
stawanie na samej satysfakcji sku
pienia w swoim ręku całej w ładzy
Dyktatura przypomina nieco jazdę
na rowerze. Jechać można długo i
czasem nawet bez wysiłku, ale gdy
się stanie na chwilę spada się na zie
mię.
D latego niektórzy przypuszczają,
że Papen będzie musiał w ejść na
drogę otwartego zamachu stanu, to
znaczy dotychczasowe liczne zam a
chy stanu, których już dokonał „za
lega lizow a ć' w formie aktu prawne
go. A le i to by w niczem sytuacji nie
zmieniło.
Istota rzeczy tkwi w tem, ie Rząd
Papena żadnej drogi wyjścia z ka
tastrofy wskazać nie umie, że ulega
już widocznie sybarytyzmówi władzy,
że w społeczeństwie nie ma poparcia
a przeciw niemu stoją i stać będą sil
nie zorganizowane masy ludowe, dla
których wyjście z katastrofy nie jest
kwestją „am bicji rządzenia“ ale kwestją żyd a ich samych i narodu nie•
mieckiego.
rA dam Pragier.
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Proces b. sędziego Watora
Drzeciw „Dziennikowi Ludowemu**
99

W „Dzienniku Ludowym", organie PPS na Ma
łopolską Wschodnią, drukującym się w drukarni
Ludowej w Krakowie, pojawiła się przed paTU
miesiącami przedrukowana z „Polonii" notatka o
dymisji sędziego śledczego dra Wątora. Dr. W ątor uczuł się tą notatką obrażony i zaskarżył od

powiedzialnego redaktora „Dziennika Ludowego"
tow. Marjana Por czaka o obrazę czci popełnioną
drukiem. Tow. Porczakowi doręczony został w tej
sprawie akt oskarżenia. Zastępca tow. Porczaka
tow. dr. Józef Rosenzweig wniósł wczoraj do są
du sprzeciw przeciw aktowi oskarżenia.

Dokoła złożenia mandatu przez b. min. Staniewicza
Tematem rozmów w kuluarach sejmowych jest
fakt złożenia mandatu przez posła z BB, byłego
ministra Staniewicza.
Ustąpienie swoje p. Staniewicz motywuje chę
cią poświęcenia się pracy naukowej.
W związku z tern podnoszą, że dawniej p. Sta
niewicz umiał pogodzić stanowisko ministra z
najęciami profesora uniwersytetu. Wskazują na

I

dnia

PO W AŻNA RACJA REFORMY BARW PRZY
TOGACH ADWOKACKICH
Wczoraj podawaliśmy wiadomość o tern, że to
gi adwokackie mają ulec modyfikacji: utracić
Wypustki fjoletowe, na miejsce których przyjdą
czarne. Dawaliśmy przytem żartobliwe wyjaś
nienie tej reformy.
„Poważne" wytłumaczenie ma być takie, że
zmiana wypustek ( i powstałe stąd wydatki) za
toczą szerszy krąg: mianowicie, niebieskie w y 
pustki przy togach sędziowskich mają być w przy
szłości zastąpione fjoletowemi, wobec czego po
wstała konieczność zmiany barw przy togach ad
wokackich.
Ale czy prócz fjoletowego niema innych kolo
rów? Dlaczego reformator ma tylko fjoletowy w
głowie?

Nowy dygnitarz morski
„Kurjer Poznański" donosi z Gdyni:
„Ostatnim tematem rozmów gdyńskich jest mia
iłowanie na stanowisko zastępcy kapitana portu
p. Jana Rochniewicza, emerytowanego majora
piechoty. Jak sam przyznał morze zobaczył poraź
pierwszy w Gdyni. Obce są mu sprawy handlu
morskiego i techniki portowej. Nie zna również
języków obcych".

i Kroju i ze świata
GENERALNY ORGANIZATOR BEZ NAJ
MNIEJSZYCH K W A LIFIK AC YJ. Prasa sana
cyjna przyniosła ostatnio poniższą wiadomość: —
Wielką sensację w kolach przemysłowych w y
wołało zawieszenie w urzędowaniu dyrektora te
chnicznego Towarzystwa eksploatacji soli pota
sowych Gehringa. Na jaw wyszły sensacyjne
szczegóły tej sprawy, z których wynika, że Gehring nie miał najmniejszych kwalifikacyj do zaj
mowania odpowiedzialnego stanowiska. Na swem
stanowisku Gehring nie orjentując się zupełnie
■W sprawach kopalnictwa soli, naraził „Tesp“ na
olbrzymie stiraty. Dopiero dzięki interwencji ge
neralnego dyrektora Horocha komisja międzyministerjałna złożyła go z odpowiedzialnego sta
nowiska. W związku z tern spodziewane są dal
sze zmiany na stanowiskach kierowniczych w
’.Tespie“ . Notatka ta wprawia w zdumienie najyet jaknajfoardziej bezstronnego obywatela. Pan
Gehring już od 5 czy 6 lat jest dyrektorem tech
nicznym „Tespu", przeprowadził zupełną reorga
nizację tego przedsiębiorstwa, oraz zawarcie dłu
goletniej, wielce niekorzystnej umowy pomiędzy
*>fespem“ a niemieckim „Kalisyndykatem", statającej „Tesp“ w zupełnej zależności od „K aliyndykalu". Najciekawszy jest tu motyw zwol
nienia p. Gehringa, który okazuje się, że „nie miał
najmniejszych kwalifikacyj do zajmowania odw i edz ialn ego stanowiska" i aby się o tern prze
gnać, trzeba było aż przeszło pięć lat.
s k a z a n i e o f i c e r a d e f r a u d a n t a . NajCi yższy sąd wojskowy w Warszawie rozpatrywał
Matnio sprawę porucznika marynarki Niklewmego z Gdyni, który został niedawno skazany
sąd admiralski w Gdyni na 7 łat ciężkiego
. ^pienia, pozbawienie praw obywatelskich, w ynienie z wojska i degradację za przetrwonienie
ł/piiędzy garnizonu w kwocie 113.000 zł. NiklewjjG przegrał te pieniądze w kasynie w Sopotach.
3d najwyższy uwzględnił częściowo odwołanie i

tomiast na to, że p. Staniewicz bronił swej nie
zależności w wielu zagadnieniach polityki we
wnętrznej, że między innemi nie był obecny w
czasie głosowania w Sejmie nad sprawą brzeską,
że występował z krytyką polityki rządu na Kre
sach i wreszcie, że był przeciwnikiem ciągłego od
raczania sesji sejmowej. Na decyzję p. Stanie
wicza miało wpłynąć ostatnie odroczenie sesji.
złagodził oskarżonemu karę do 5 lat więzienia z
temi samemi jednak skutkami.
ŁO KIETEK PRZED SĄDEM. Pod koniec listo
pada odbędzie się w sądzie okręgowym w W arI szawie nowy proces o teror. Na ławie oskarżo
nych zasiądą żydowscy tragarze z „doktorem"
Józefem Łokietkiem, swoim szefem, na czele. Na
czele związku tragarzy żydowskich stanął na po
czątku bieżącego roku „dr." Łokietek. Za namol wą Łokietka związek zaczął wyznaczać olbrzymie
' opłaty za stanowiska na ulicach. Opłaty te się
gały kilkuset dolarów. Pozatem wyznaczono spe
cjalne opłaty dla kupców. W wypadku oporu ze
strony kupców stosowano krwawy teror. Nieje
dnokrotnie przeprowadzano również konfiskatę
towarów, powierzonych przez opornych kupców
tragarzom do przewiezienia. W razie oporu sto
sowano również blokadę sklepów, uniemożliwia
jąc kupcom handel. Policja zwróciła uwagę na
działalność tragarzy Łokietka w związku z krwa
wą bójką, która wywiązała się w bazarze przy ul.
Franciszkańskiej między „łokietkowcami" a człon
kami konkurencyjnego związku. Łokietek odpo
wiada z wolnej stopy. Znajduje się on na wol
ności za kaucją 500 zł. Proces ten może położy
kres krwawej działalności Łokietka, który dotych
czas, dzięki różnym szczęśliwym zbiegom okolicz
ności unikał odpowiedzialności karnej.
WICEPREZES „K O ŁA PRZYJACIÓŁ STRZEL
CA" HANDLARZEM NARKOTYKÓW . W Pozna
niu jeszcze nie umilkła wielka afera narkoma
nów dr. Gęsikowskiego i spółki, znowu za nie
j dozwolony handel ampułkami z morfiną aptekarz
; Pluta z Wągrowca znalazł się na ławie oskarżo
nych. Pluta, który jest równocześnie wicepreze
sem Koła przyjaciół „Strzelca", sprzedawał nie
legalnie narkotyki, za co go czeka obecnie zasłu
żona kara. Tło tej niezwykle sensacyjnej dla W ą
growca sprawy jest następujące: W liipcu b. r.
przybył do wspomnianego wyżej aptekarza p.
Rymarkiewicz, syn kupca z Rogoźna z prośbą o
sprzedanie jednej ampułki morfiny bez recepty
lekarskiej, co też aptekarz usłużnie uczynił. W
kilka dni później nabył R. dalsze pięć ampułek.
Rodzice R. wpadli tymczasem na trop całej afe
ry morfinowej i spiesznie powiadomili o tem wła
dze policyjne, donosząc równocześnie, że morfinę
nabywał młody R. od aptekarza Pluty. W sier
pniu br. przeprowadził lekarz powiatowy dr. Likowiski rewizję i stwierdził, że brak tylko jednej
ampułki, podczas gdy p. P. sprzedał Rymarkiewiezowi 4—5 ampułek. Skąd wziął P. pozostałe
ampułki rozprawa nie wykazała. Sąd okręgowy
z Gniezna na sesji objazdowej w Wągrowcu ska
zał właściciela apteki na sześć miesięcy więzienia,
które na mocy amnestji zostały skazanemu da
rowane, oraz na- trzy lata pozbawienia prawa
wykonywania praktyki aptekarza. Tak to „przy
jaciela Strzelca" spotkała zasłużona kara.
K R W A W A W A L K A POLICJI Z BAND YTA
NA DACHACH W W AR SZAW IE . Hersztem ban
dy, która ma na swem sumieniu cały szereg roz
bojów, napadów na konduktorów kolei elektrycz
nej Warszawa—Grodzisk i na przedmieściach, był
21-letni Edward Śliwiński z Pruszkowa. Śliwiń
ski, zawsze uzbrojony w dwa rewolwery, był
sprawcą najiśmiełszych napadów i, mimo zarzą
dzonych za nim pościgów, potrafił zawsze się w y
dostawać. Bandyta przerzucał się z miejsca na
miejsce i pochwycenie go połączone było z wie
loma trudnościami, to też policja nie zaprzestała
pościgu, śledząc wszystkie jego kryjówki. Oto
czony ze wszystkich stron, bandyta zaczął tracić
„orjentację" i 0d kilku dni „zadekował się", nie
dając znaku życia. Tymczasem policja w dal
szym ciągu kontynuowała swą akcję pościgową.
W e wtorek o godzinie 3 popołudniu, naczelnik

Zmierzch Papena?
Uderza to, że Papen w trzy dni po wyborach
mówi już mniej buńczucznie, niż w pierwszym
dniu. W tedy był dumny i nieprzystępny: on w y 
grał wybory, nie myśli więc ustąpić, mimo że w
parlameonie ma minimalne oparcie; on czuje się
silny, gdyż ma poparcie Hindenburga. Ta duma
znacznie oehłodła, gdy otrzymał odpowiedź na
swą ofertę utworzenia „koncentracji narodowej".
Otrzymał odmowę z dwóch stron jednocześnie:
centrum i bawarska partja ludowa, oraz hitle
rowcy oświadczają, że z Papenem nie mają nic
do gadania, niemiecko-narodowi zaś oświadcza
ją, że o koncentracji nie może być mowy, gdyż
oznaczałaby ona nawrót do rządów parlamentar
nych, podczas gdy oni wołają: preaz z parlamen
tem!
Prasa niemiecka z tych zajść wysnuła wnio
sek, że czasy kamclerstwa Papena zbliżają się ku
końcowi. Podobno nawet Hindenburg miał chło
dno przyjąć swego pupila, gdy ten mu przedsta
wiał swe plany postępowania wobec wyniku w y 
borów. Sytuacja Papena tak dalece się pogorszy
ła, że już wymieniają jego następcę. Ma nim być
były minister- Reichswehry, Gessler, który w y 
szedł z demokratów, a skończył jako krańcowy
reakcjonista. Gzy jednak „Herrenklub" zgodzi się
na kanclerza nie ze swego grona, nawet nie szla
chcica?
urzędu śledczego, otrzymawszy poufną informa
cję, iż poszukiwany zbrodniarz obrał sobie kry
jówkę w domu przy ul. Aleja Szucha 8, niezwło
cznie zarządził pościg. Przedsięwzięto wszelkie
środki ostrożności, liczono się bowiem z faktem,
iż Śliwiński, który już niejednokrotnie staczał
krwawe walki z policją, nie odda się dobrowol
nie w ręce władz. Pierwszy patrol ustalił, iż Ś.
‘ ukrywa się u ciotki swej, Józefy Burzyckiej w;
domu Al Szucha 8, na piątem piętrze, w izbie,
przylegającej do strychu. Burzycka mieszka tam
z dwiema córkami, Apolonją i Janiną. Ta ostat
nia, gdy wywiadowcy zaczaili się w sieni, w y 
szła na podwórze. W tym momencie do dziew
czyny przystąpili policjanci. Zapytana, czy Śli
wiński jest na górze, odpowiedziała twierdząco.
Silny oddział policji, otoczył posesję z zewnątrz
i wewnątrz. Po przeprowadzeniu zabezpieczenia,
zastępca naczelnika urzędu śledczego z kilkoma
wywiadowcami, udali się pod drzwi mieszkania
Burzyckiej, dokąd wbiegł Śliwiński z kryjówki
na strychu. Postanowiono zaatakować bandytę.
Ten, wezwany do poddania się, długo nie odpo
wiadał, wreszcie odezwał się. Zaczęły się „per
traktacje" bandyty z policją. Bandyta ukazał się
w drzwiach i równocześnie z dwóch rewolwerów
otworzył ogień w stronę policji. Dał cztery strza
ły, nikt nie odniósł szwanku, gdyż kule trafiły w
tarczę ochronną jednego z policjantów. Policjan
ci równocześnie oddali kilka strzałów do bandy
ty, który cofnął się na strych i schował się w
kącie. Pobiegli tam policjanci i równocześnie ob
stawiono mieszkanko Burzyckiej. W kilka chwil
potem huknęły dwa strzały. To bandyta sam so
bie wymierzył sprawiedliwość. Okazało się, że
Śliwiński nie widząc dla siebie ratunku, popełnił
samobójstwo, wpakowawszy sobie dwie kule: w
skroń i klatkę piersiową. Na strychu, w ciemnym
kącie zastano trupa bandyty. Śliwiński uchodził
w świecie przestępczym za „eleganta". Miał na
sobie pierwszorzędnie uszyte ubranie sportowe,
był w drogiej skórzanej kurtce, spodnie w kratki,
czapka-cyklistówka, obuwie nowe. Zwłoki ban
dyty, po sfotografowaniu, przewieziono do prosektorjum.

Z życia robotniczego
STRAJK ROBOTNIKÓW TRANSPORTOWYCH
W KRAKO W IE
Czwarty dzień strajku przyniósł pewne odprę
żenie w sytuacji. Wczoraj odbyła się konferencja
pomiędzy przedstawicielami przedsiębiorców a
delegacją Związku robotników transportowych w
sprawie uzgodnienia warunków pracy i płacy. —
Konferencja zastanawiała się nad wszystkiemi
punktami umowy proponowanej przez Związek
robotników transportowych i odnośnie do więk
szej części tych punktów z wyjątkiem dwóch de
legaci przedsiębiorców okazali pewną chęć dojścia
do porozumienia z robotnikami. Cały projekt li
mo w y wraz z punklami spornemi ma być podda
ny jeszcze dyskusji zgromadzenia pTzedsięborców, które odbędzie się dziś przedpołudniem. O ile
przedsiębiorcy zajmą na tem zebraniu rozumne i
rzeczowe stanowisko, możnaby się spodziewać za
kończenia akcji strajkowej w dniu dzisiejszym.
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ECHO PROCESU BRZESKIEGO
Warszawa, 10 listopada (tel. wł.). W sądzie
grodzkim toczyła się dziś rozprawa przeciw p.
Zofji Glassowej, synowej b. sędziego Sądu N aj
wyższego o obrazę sądu i wyroku sądowego. —
Oskarżenie zarzuca p. Glassowej, że dnia 13 stycz
nia br. w chwili ogłoszenia wyroku w procesie
brzeskim miała wołać: „precz z sądem' precz z
wyrokiem!" P. Glassowa do winy się nie poczu
wa i oświadcza, że były okrzyki: „niech żyją
więźniowie! precz z wyrokiem!", lecz nie w sali,
tylko u wejścia do kuloarów. Sędzia Grabiński
postawił wniosek, aby sprawę skierować do umo
rzenia na podstawie amnestji. Sąd uchwalił prze
słać sprawę prokuratorowi Geltlowi, który ma
wyrazić zgodę na zastosowanie amnestji.
ROZPRAW A APE LACYJNA O „ZAM ACH"
NA M ARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO
Warszawa, 10 listopada (lei. wł,). W grudniu
odbędzie się przed tutejszym sądem apelacyjnym
rozprawa w sprawie tow. Jagodzińskiego i tow.
zasądzonych w ub. r. przez sąd okręgowy za za
mach" na marszałka Piłsudskiego i za zajścia w
alejach Ujazdowskich w dniu 14 września 1930 r.
A W A N T U R Y MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ
W W A R S ZA W IE
Warszawa, 10 listopada (tel. wł.). Dziś odbyło
się w kościele pobernardyńskim nabożeństwo za
śp. Wacławskiego, który w ubiegłym 'roku zginął
w W ilnie podczas rozruchów akademickich. Nażeństwie młodzież udała się do domu akademicżeństwie młodzież udał się do domu akademic
kiego na plac Narutowicza, gdzie odbyło się od
słonięcie tablicy pamiątkowej ku czci W acław
skiego. Po odsłonięciu przyszło do starcia między
młodzieżą endecką a sanacyjną na tle rzekomych
okrzyków antyrządowych. Następnie „nieznani
sprawcy" zaczęli z okien domu akademickiego
rzucać kawałki tynku na policję. Ta przypuściła
sztuirm do bramy, ale z okien poczęto rzucać na
policję rozmaite przedmioty, jak karafki z wodą,
(dywaniki, trzepaczki, apluwaczki, stołki, łóżka
żelazne itd. Siedmiu policjantów zostało kontuzjonowanych. Na pomoc przybył pluton policji,
który wkroczył do domu i zatrzymał około 60
akademików, nie mieszkających w domu akade
mickim, Awantury trwały od godziny 1‘3Q do 4
popołudniu.
ZUP U JUŻ NIE BUDUJE DOMÓW
Warszawą, 10 listopada (lei. wł.). Zakład ubez
pieczeń pracowników umysłowych miał w br. w y
budować szereg domów mieszkalnych w Gdyni,
Poznaniu, Lublinie i Bydgoszczy. Wobec ciężkiej
sytuacji finansowej zakładu budowy te zostaną
zaniechane, natomiast dokończoną zostanie budo
wa domów w Warszawie, Krakowie i Toruniu,
razem 466 lokali kosztem 6 miljonów zł.
R EW IZJA W KLUBIE BRIDŻOWYM
Warszawa, 10 listopada (tel. wł.). Wczoraj o
godzinie 11 w nocy do lokalu klubu bridżowego
na Nowym świecie wkroczyli funkcjonarjusze urzędu śledczego, którzy zabrali księgi i dokumen
ty, a lokal opieczętowali. Zarządzenie to jest na
stępstwem znanego doniesienia prezesa klubu ad
wokata Flcszyńskiego.
N O W Y POSEŁ POLSKI W BUKARESZCIE
Warszawa, 10 listopada (tel. wł.). Posłem w Bu
kareszcie w miejsce mianowanego wiceministrem
spraw zagr. p. Szembeka mianowany został do
tychczasowy poseł w Rydze p. Arciszewski. Zgoda
rządu rumuńskiego na tę nominację już nastąpiła,
DYREKTOR BUTLER W PRADZE
Praga, 10 listopada. Dyrektor Międzynarodowe
go Biura Pracy Butler przybył diziś z Warszawy
do Pragi, celem podjęcia rozmów z rządem, orga
nizacją pracodawców i związkiem zawodowym w
sprawie międzynarodowego programu w dziedzi
nie polityki społecznej.
W YBO R Y W ALB AN JI BEZ METOD
BRZESKICH
Belgrad, 10 listopada. Jutro odbędą się w AIbanji wybory do drugiego parlamentu za cza
sów monarchji. Jak z Tirany donoszą, rząd al
bański wydał do wyborców odezwę, w której za
pewnia, że wybory będą przeprowadzone uczci
wie, przy zagwarantowaniu wyborcom pełnej
swobody glosowania. Rząd wyraża nadzieję, że
wolna decyzja wyborców będzie dalszym dowo
dem dojrzałości politycznej narodu albańskiego i
zapewni stabilizację obecnego ustroju. Rząd nie
wystawił żadnej listy kandydatów.

Krwawe rozruchy w Genewie i Lozannie
11 ZAB ITYC H

Genewa, 10 listopada. W Genewie doszło wczo
raj wieczór do rozruchów politycznych, które
trwały do wczesnych godzin porannych i pocią
gnęły za sobą większą ilość ofiar w zabitych i
rannych. Grupa polityków prawicowych z obozu
„Union Nalionale" zwołała wczoraj wieczór zgro
madzenie antysocjalistyczne. W odpowiedzi na
to robotnicy - socjaliści zorganizowali pochód
demonstracyjny, do którego przyłączyli się rów
nież komuniści. Wobec podnieconego nastroju
mas i wobec groźby wybuchu poważnych rozru
chów wezwała policja pomocy wojskowej. Gdy
demonstranci zobaczyli nadciągającą kompanję
piechoty z karabinami maszynowemi, poczęli prze
ciw wezwaniu wojska protestować a poszczególne
grupy robotników rzuciły się na żołnierzy i po
częły ich rozbrajać. Podczas szamotania zostało
kilku żołnierzy ranionych. Dowódca kompanj-i
wezwał demonstrantów do rozejścia się, a gdy to
nie pomogło, kazał ustawić karabin maszynowy.
Podżegany przez komunistów tłum począł w dal
szym ciągu nacierać na wojsko, które zrobiło uży
tek z broni palnej. Po pierwszej salwie i szeregu
strzałów z karabinu maszynowego rozbiegł się
tłum, pozostawiając na placu wielką ilość zabi
tych i rannych. Później tłum począł się nanówo
zbierać i ponownie atakować policję i wojsko. —
Rozruchy trwały całą noc i pochłonęły 11 zabitych
i 64 rannych. Większość ofiar rekrutuje się z ro
botników. Sytuacja w mieście jest naprężona. —
O godz. 1 w nocy zwołano Radę stanu na posie
dzenie nadzwyczajne, na którem uchwalono środ
ki mające zapobiec dalszym rozruchom. Szkoła
P A P E N N IE USTĘPUJE

Berllfę 10 listopada. W czoiaj wieczór odbył rząd
v. Papena posiedzenie gabinetu, na którem zajęte
zostało stanowisko, że koncentracja narodowa
miusi być utworzona za wszelką cenę. Rząd po
stanowił nie podawać się do dymisji. Wieczór
udał się kanclerz do prezydenta Hindenburga,
któremu przedłożył propozycję podjęcia rokowań
z przywódcami parlyj. Rokowania te mają się od
być jeszcze w ciągu bieżącego tygodnia*
Berlin, 10 listopada. Organ hitlerowców „Angriff" przynosi dziś artykuł w sprawie „koncen
tracji narodowej" i m. in. pisze: „Nikt, z w yjąt
kiem samego rządu v. Papena, nie łudzi się, że
stanowisko obecnego rządu Rzeszy jest do utrzymania. Rząd jest jednak do tego stopnia naiw
ny, że sądzi, iż uda mu się doprowadzić do t. zw.
„koncentracji narodowej". Wyobraża sobie, że te
raz nagle zgodzą się przywódcy partyj na spo
łecznie reakcyjny program Papena i stawią się do
jego dyspozycji. Stwierdzamy, że narodowa so
cjaliści nie są do pozyskania dla odegrania Lej
komedji. 12 miljonów wyborców oddało swe gło
sy na Hitlera nie polo, abyśmy mieli akceptować
politykę Papena, lecz dla walki z tą polityką. Po
nieważ podobna odmowa zapowiedziana została
także przez inne part je, przeto Papen może być
pewny, że nie dojdzie daleko. Polityką partj i kie
ruje Adolf Hitler a jego stanowisko jest już chy
ba nadto dobrze znane. Nie godzimy się na żadne
kompromisy i po raz setny powtarzamy, że udział
narodowych socjalistów w rządzie może być bra
ny pod uwagę tylko w tym wypadku, jeśli kanclerstwo powierzone zostanie Hitlerowi. To jest
jedyne wyjście z kryzysu".
K R E W SIĘ LEJE W NIEM CZECH

Berlin, 10 listopada. W Kamienicy IGhemnitz)
doszło wczoraj wieczór między hitlerowcami a
członkami Reichsbanneru do krwawych starć, w
toku których padły liczne strzały. Przeszło 20 osób odniosło ciężkie rany. Liczba rannych jest
znacznie większa, jednak nieuchwytna, ponieważ
hitlerowcy swoich rannych uprowadzili i ukryli
w domach.
S P A L IŁ O SIĘ OŚMIORO DZIECI

Zurych, 10 listopada. W zakładzie wychowaw
czym dla dzieci upośledzonych w Waedenswil,
nad jeziorem Zurychskiem, wybuchł dziś rano
pożar, który zniszczył część zabudowań. Części
dzieci nie zdołano wyratować i poniosły śmierć
w płomieniach. Po ugaszeniu ognia wydobyto z
pod zgliszcz zwęglone zwłoki ośmioro dzieci. —
Brak jeszcze czworo dzieci
NAGRODA N O BLA
Sztokholm, 10 listopada. Akademja szwedzka
przyznała dziś literacką nagrodę Nobla na rok
1932 angielskiemu pisarzowi Johnowi Galsworthy‘emu, znakomitemu autorowi „Forsytów” .

64 RANNYCH
wojskowa w Lozannie wystała do Genewy 600
żołnierzy celem wzmocnienia garnizonu lokalne
go. Związki robotnicze zapowiadają proklamację
strajku generalnego.
Genewa, 10 listopada. Ubiegłej nocy doszło rów
nież w Lozannie do rozruchów. Po nadejściu wia
domości o wypadkach genewskich komunista
Jeanneret-Minkine wygłosił na ulicy podburza
jącą mowę. Tłumy robotników usiłowały utwo
rzyć pochód demonstracyjny, który jednak po
krótkiem starciu z policją został rozprószony. Ra
da stanu kantonu Waadt zarządziła ostre pogo
towie wojskowe. Wydany został również zakaz
odbywania zgromadzeń i pochodów na ulicach
miast.
Genewa, 10 listopada. W związku z wczorajszemi rozruchami aresztowano dziś przywódcę
socjalistów Leona Nicolego. Przywódcy komuni
stów, Lebel i Tromchet, którzy również mają być
aresztowani, ukryli się i nie zostali dotąd ujęci.
W mieście, które już w r. 1927 przeżywało po
dobne rozruchy panuje nastrój podniecony. Zw ią
zek zawodowy zwołał na dziś wieczór posiedze
nie, na którem zapadnie decyzja co do ogłosze
nia strajku generalnego. Policja zakazała sprze
daży ulicznej dziennika socjalistycznego „Travail“ . Sprzedaż w kioskach jest natomiast dozwo
lona. Po mieście rozrzucane są ulotki atakujące
ostro rząd i zarządzenia władz. Pod koszarami
wojskowemi zbierają się tłumy Ludności, demon
strującej przeciw wojsku. Także ulice zalegają
tłumy podnieconych robotników.

ROZRUCHY BEZROBOTNYCH NA

ISLANDJI

Kopenhaga, 10 listopada. W Reykjaviku na Islandji doszło wczoraj wieczór do krwawych roz
ruchów bezrobotnych. Podczas obrad rządu nad
kwestją zredukowania zasiłków dla bezrobotnych
zebrała się przed budynkiem rządowym grupa
demonstrantów. Podburzeni przez komunistów
demonstranci wtargnęli do sali obrad, gdzie poczęli się awanturować. Podczas rozpędzania de
monstrantów przez policję zostało przeszło 2o ran
nych. Między rannymi znajduje się również kil
ku policjantów.
STOSUNKI WŁOSKO - FRANCUSKIE
Paryż, 10 listopada. Premjer Herriot przyjął
wczoraj wieczór ambasadora włoskiego w Paryżu
hrabiego Pignatti, który w imieniu swego rządu
wyraził premjerowi Herriotowi podziękowanie za
słowa przyjazne wypowiedziane przez premjera
francuskiego na kongresie partji radykalnej w
Tuluzie oraz wobec prasy francuskiej. Ambasador
włoski zapewnił premjera Herriota, iż rząd jego
szczerze pragnie ścisłej współpracy z Francją.
HOOVER USTĄPI PRZED MARCEM?
Nowy Jork, 10 listopada- W kołach politycz
nych w Waszyngtonie krążą pogłoski, jakoby pre
zydent Hoover zamierzał ustąpić z urzędu jeszcze
przed upływem terminu konstytucyjnie przewi
dzianego tj. przed marcem przyszłego roku. Po
wodem przedwczesnej dymisji ma być druzgocą
ca porażka partji republikańskiej, która uniemo
żliwia jej podjęcie jakichkolwiek decydujących
kroków. W przyszłym tygodniu ma się odbyć pod
przewodnictwem Hoovera konferencja przywód
ców partji republikańskiej. Na konferencji tej m a
być omawiana kwestja wcześniejszego ustąpienia
rządu republikańskiego.
Nowy Jork, 10 listopada. Do izby reprezentan
tów wybranych zostało dotąd 276 demokratów i
81 republikanów, do senatu zaś 58 demokratów,
35 republikanów i 1 farmer.
Nowy Jork, 10 listopada. Ogłoszono ostateczny
rezultat wyborów do senatu. Na 34 mandaty, sto
jące do wyboru, zdobyli demokraci 28 mandatów,
a republikanie 6. Nowy senat amerykański będzie
się zatem składać z 59 senatorów demokratycz
nych, 36 republikańskich i 1 farmera,
ORKAN SPUSTOSZYŁ JAMAJKĘ
Nowy Jorik, 10 listopada. Donoszą z Kingston
(Jamajka), że zachodnia część wyspy nawiedzona
została gwałtownym orkanem, który wyrządził
znaczne straty. Plantacje trzciny cukrowej, bana
nowe i inne zostały doszczętnie zniszczone. Do
chwili obecnej niema jeszcze wiadomości co do
ewentualnych ofiar w ludziach.
OCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>
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KBONIKA

Zajścia antysemickie na Uniw. Jagiellońskim

TUR
W Y CI ECZKA
DO MUZEUM FIZJOGRAFICZNEGO
Cykl wycieczek niedzielnych rozpoczyna TUR
w niedzielę 13 hm., wycieczką do Muzeum fizjo
graficznego Polskiej Akademji Umiejętności przy
ul. Sławkowskiej 17. Jesit to najpiękniejsze Mu
zeum okazów zwierząt i owadów, wzbogacone ostanio nowemi okazami fauny 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 przedpol. przed Domem
Robotniczym (ul. Dunajewskiego 5).
KINO MUZEUM DLA TUR
W niedzielę 13 bm. wyświetla najtańsze Kino
Muzeum potężny film dźwiękowy p. t.:
„U PIO R Y STEPU"
dramat w 8 aktach. W roli głównej Meynard w
swym pierwszym film ie dźwiękowo-śpiewnym.
Ponadto dodatek i komedja dźwiękowa. Początek
o godz. 7 wiecz. Bilety do nabycia w biblj. TUR
(ul. Dunajewskiego 5), a w dzień przedstawienia
od 3 pop. w Kinie Muzeum (ul. Smoleńsk 9).
ODCZYT TUR U DOZORCÓW DOMOWYCH
w niedzielę 13 bm. o godz. 5 pop. w lokalu
Z w. 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. Wanda Szymańska.
W 25-LECIE ŚMIERCI ST. W YSPIA ŃSK IEG O

Hołd pamięci wieszcza oddadzą przedstawicie
le OKR PPS, TUR i Rady Zw. Zaw. w niedzielę
13 bm. o godz. 12 w poi. Delegacje wraz z Czer
wonymi harcerzami i mł. TUR złożą wieniec na
sarkofagu Stanisława Wyspiańskiego na Skałce.
T E A TR TUR
przy ul. Dunajewskiego 5 (II p. oficyny) w nie
dzielę 13 bm. o godz. 6 wieczorem wystawia po
tężną tragedję Stanisława Wyspiańskiego:
„K LĄ T W A "
w 1 akcie (trzech odsłonach).
Przed przedstawieniem prelekcja Iow. dr. W an
dy Szymańskiej.
Geny miejsc zwyczajne: od 1‘50 zl. — 50 gr.
Do każdego biletu dolicza się 10 groszy za garde
robę. Bilety wcześniej do nabycia w sekretarjacie
TUR, a w dniu przedstawienia przy kasie teatral
nej.

W kryzysie skreśl wydatki i żyj według kredki,
Lecz nie oszczędzaj, gdy kupić trzeba „Antonetki“ .

Wczoraj młodzież wszechpolska urządziła na
bożeństwo żałobne w kościele Kapucynów w rocz
nicę tragicznej śmierci podczas rozruchów anty
semickich śp. Slanisława Wacławskiego, słucha
cza uniwersytetu w Wilnie. Po nabożeństwie u.czestnicy żałobnej manifestacji udali się pocho
dem do gmachu Collegium Novum. Młodzież gru
pująca się przed gmachem uniwersytetu poczęła
wśród okrzyków antysemickich dążyć w stronę
rynku. Wśród zamieszania przyszło u wylotu ul.
Wolskiej do bójki, w czasie której student fillozofji 20-lelni Tadeusz Pietsch został ugodzony
nożem pod łopatkę, zaś Mendel Rubin (lat 20)
monter odniósł ranę zadaną kamieniem w oko.
W czasie bójki wybito kilka szyb w restauracji
Goldmanna na rogu ul. Wolskiej. Grupa studen
tów ruszyła następnie w ul. Jagiellońską, gdzie
od uderzenia kamieniem doznał rany na głowie
19-letni Stanisław Kosma, słuchacz UJ. Wszyst
kich trzech opatrzyło pogotowie ratunkowe. Z ul.
Jagiellońskiej przedostała się grupa studentów w

światowej stawu do nabytia w branie:
A. n o THE. Krahów. ni. siawhowsfta i. 20.

R O Z D Z IA Ł III.
P o k ó j w y d a ł się E lzie tak pełnym ja k k o 
ściół, w ch w ili gd y gm ina w sta je do śpie
wania. Że jed n ak oprócz m atki i j e j samej
na czerw on ym b u ja ją cy m fotelik u b y ł w n iej
ty lk o B ejlis i d w ie panie, w ięc w rażen ie to
(Ciąg dalszy)
należało chyba przypisać tuszy pani G race
O c zy i p oliczk i starszego chłopca pociem  C a rew i n ie z w y k łe j długości j e j szw agierki,
niały. N a je g o napróżno w y c ią g n ię te j dłoni
panny H ild y C arew . W y p e łn ia ły one m ały po
w ciąż jeszcze bezsensownie leżała zabawka:
k ó j n ib y dwa duże ptaki zb yt ciasną klatkę.
ta skromnie odziana d ziew czyn k a o nazbyt
Z d aw ały się rozpierać na tym tanim zie lo 
chudych, w cale n iezbyt czystych bosych no nym d yw anie z je g o w y p ło w ia łem i różami,
gach, odrzucała je g o wspaniałomyślność.
na w szystkich krzesłach, m ających w yglą d a ć
W uniesieniu w y k rz y k n ą ł: — W y nie! Coś
na dębowe, o oparciach osłoniętych szydełtakiego trzeba kupić, a w y nie macie p ien ię kow em i serw etkam i; cała ta gorąca, szara
d zy ! A ja mam pełne kieszenie pieniędzy,
atm osfera p o k o jo w a tchnęła ich obecnością.
a w domu jeszcze w ię c e j!
W oknach b y ły zielon e żalu zje, lecz p rzez
d w ie duże d ziu ry w je d n e j z nich, dwa duże
Pobita chw ilow o, E lza ro zp a czliw ie szukała
w m yśli czegoś, dla poskrom ienia tego p y  k rę g i słoneczne ś lizg a ły się fig la rn ie po po
staci pani G race C arew , po złotym m edafjoszałka i wskazania mu w łaściw ego miejsca.
nie na j e j piersi i białych jed w ab n ych fa ł
— M ojem u bratu R e e fo w i w ia tra k urw ał
dach j e j sukni. Zdaw ała się cieszyć zain tere
w c zo ra j rę k ę ! — w ybu ch n ęła nakoniec.
sowaniem tych złotych oczu, kołysząc się to
E fekt b y ł n ad zw yczajn y. Ona sama uczuła
d ziw n y zaw rót i pustkę, a B ejlis zbladł, ja k  w jed n ą to w drugą stronę i obserw u jąc
p ierzch liw e p ląsy św ietln ego zjaw iska.
b y mu się zrobiło słabo.
G d y Leon ru szył z w u jem Fredem na pole,
— K tórą? — Głos je g o opadł do p rzerażo
B ejlis z E lzą w eszli do m ieszkania. W te j
nego szeptu.
c h w ili chłopiec p a trzył w sufit, nie zw raca
— P raw ą, to się rozum ie! — odparła. Jej
ją c u w agi na ciotki. M u siały p ytać go o coś
rów n ież zrob iło się teraz słabo i n ajch ętn iej
k ilkakrotn ie, zanim odpow iedział. A g d y się
b y ła b y się rozpłakała.
w reszcie odezw ał, o b y d w ie zd a w a ły się być
R azem opuścili, zielo n y ja k b y studzienny
rozczulone i uszczęśliw ione je g o u p rzejm o 
chłód i z głęb ok iego cienia pośród gładkich,
ścią. T ra k to w a ły go w y ra źn ie ja k g d y b y ju ż
ło d y g w yczyń có w , rozrosłych w mroku, w e 
b y ł dorosłym m ężczyzną, co E lzę mocno aziszli w cichą, promienną, potężną fa lę słońca
w iło.
Órerji. B ejlis C a rew podniósł oczy na w ia 
O b y d w ie panie od c h w ili w ejścia bezustan
trak. k tórego skrzyd ła w b iałych strzępach
nie ro zm a w ia ły i to w y łą czn ie ty lk o z sobą,
P i s a ł y w św ietle słońca.
ja k g d y b y nikogo w ię c e j nie b yło w pokoju.

Ród szaleńców

Młodzież po\vinna otrzeźwieć, gdyż takie rozru
chy są wodą na młyn tych, którzy obecnie dążą do
zniesienia autonomji wyższych uczelni w Polsce.

•ooo
ŚLUBOW ANIE NOWYCH ADW OKATÓW . —
W środę wieczór, w Krakowskiej Izbie adwokac
kiej odbyło się ślubowanie 31 nowoprzyjętych ad
wokatów. Było to pierwsze, na podstawie nowej
ordynacji adwokackiej przez prezes^ I^by, a nie
jak dotąd przez prezesa sądu apelacyjnego, ode
brane ślubowanie. W zastępstwie chorego preze
sa Izby dr. Trammera ślubowanie odehrał i do
nowych adwokatów przemówił wiceprezes dr. F i
scher, apelując, by strzegli godności stanu adwo
kackiego. Imieniem nowozaprzysiężonych odpo
wiedział adw. tow. mr. Zygmunt Gross, zapewniając, że będą bronić prawa, praworządności i spra
wiedliwości.
CO TO ZA „ŚW IĘTO"? Komunalna Miejska
Kasa Oszczędności i Komunalna Pow iatowa Ka
sa Oszczędności w Krakowie komunikują, że w
dniu dzisiejszym otwarte będą biura dla publicz
ności dopiero od godz. 11 rano.
PRZED OTWARCIEM W Y S T A W Y W YS PIA Ń
SKIEGO. Komitet wystawy Wyspiańskiego, któ
ra będzie prawdziwem wydarzeniem kulturalnem
całej Polski i zgromadzi niewątpliwie całą elitę
duchową kraju w Krakowie, zwraca się z prośbą,
by ci wszyscy, którzy ochotnie zgłosiliytzieta W y 
spiańskiego na tę wystawę, zechcieli od ponie
działku albo sami dostarczyć je do Pałacu Sztu
ki przy pl. Szczepańskim, albo podali terminy, w
których będzie można je odbierać. Po większe dzie
la zgłaszać się będzie delegat wystawy z facho
wymi ludźmi. Równocześnie komitet prosi raz

uwaga: . a n t o n e t k i “ , piernlczhl nadziewane

MARTA OSTENSO

ul. Szewską a następnie na rynek, dążąc w stro
nę ul. Florjańskiej. Demonstranci, do których
dołączyli się zaraz osobnicy z uniwersytetem nie
mający nic wspólnego, weszli w ul. Florjańską,
gdzie z tłumu padł kamień, wybijając wielką szy
bę wystawową w sklepie Braciejowskich. Gdy de
monstranci, w ilości około 200 osób wydostali się
przez bramę Florjańską w okolicę Barbakanu,
kilkunastu posterunkowych, którzy nadjechali sa
mochodem, rozpędziło tłum pałkami gumowemi.
Za chwilę ponownie demonstranci zebrali się pod
gmachem Akademji sztuk pięknych, gdzie ponow
nie przyszło do starcia z policją. Na policję prze
wieziono zakratowaną karetką samochodową kil
ku studentów aresztowanych podczas demonstracyjZajścia zlikwidowano koło godz. I popołudniu.

jeszcze tych wszystkich, którzy tych dzieł jeszcze
nie zgłosili, by zechcieli w poczuciu spełnienia
obywatelskiego obowiązku, zgłosić je natychmiast
w kancelarji Pałacu Sztuki przy pl. Szczepańskim
L. 4. Na wystawę już dziś napływają zgłoszenia
wycieczek z całego kraju. Napływ gości będzie
olbrzymi. Wystawa zobrazuje całą działalność
plastyczną Wyspiańskiego i dlatego nie może na
niej braknąć najciekawszych dzieli
OBOW IĄZEK ZGŁASZANIA CHOROBY HEINE-MEDINA. Magistrat miasta Krakowa zwraca
uwagę lekarzy na ogłoszone w Nr. 87 Dz. ust. poz.
744 rozporządzenie ministerstwa opieki społecz
nej z dnia 26 września br. w sprawie obowiązko
wego zgłaszania zachorowań na ostre zapałenie
przednich rogów rdzenia czyli chorobę Heine-Medina. •
ZAMACH SAMOBÓJCZY. Zof ja Bruzda (lat 19)
usitowała popełnić samobójstwo przez odkręcenie
kurków gazowych w mieszkaniu przy ul. Flor
jańskiej L. 16. W stanie nieprzytomnym zabrało
ją pogotowie ratunkowe do szpitala św. Łazarza.
BEZPAŃSKA ŁÓDŹ. W porcie „Żeglugi" w
Płaszowie znajduje się przytrzymana na Wiśle
płynąca „samotnie" łódź nieznanego właściciela,
którą przytrzymano jeszcze 28 października br.
Poszkodowany może się zgłosić po łódź do portu
„Żeglugi Polskiej".
KRADZIEŻE Z WOZÓW. Z wozu na ul. Bo
cheńskiej skradziono paczkę cukru wartości 31 zł.
na szkodę Szczerbatowskiego. — Na ul. Dietla ze
stojącego tam wozu skradli Stefan Łata i W o j
ciech Brożek palto na szkodę wieśniaka ze Szczyt
nik.
P rzy ie m w tych ich rozm owach czuć b yło
p rzytłu m ion y ton wrogości. M oże p ow aśn iły
się dopiero co, jad ąc tu z miasta i sprzeczają
się oto w dalszym ciągu, nie zw ażając na oto
czenie. C z y nie w ied zą co stało się R eefo w i?
C z y C a rew o w ie nie troszczą się w o gó le o losy
drugich? P ok ora matki, która z ze zrezygn o 
w anie złożonem i rękoma, mimo uśmiechu na
ustach siedziała ze smutnemi oczyma, niezno
śnie nagle zaczęła drażnić d ziew czyn kę. P arło
ją, b y wiadom ością o nieszczęściu R eefa zmu
sić nagle do zm ilkn ięcia te d w ie w nieskoń
czoność paplające k obiety. Chciała wstać
i p ow ied zieć im b y sobie w r ó c iły do swego
pięknego domu z nowem skrzydłem , gdzie
mogą się kłócić, ile im się podoba. A le tu,
Sdzie R e e f na górze śni o sw ych bólach, musi
y ć cicho. W ied zia ła w p raw d zie, że to nie
w ypada. W obec ludzi tak m ożnych ja k C a
rew ow ie, uprzejm ość b yła obow iązkiem . Poza
tem, chcą p rzecież zobaczyć się z ojcem . N a 
d ejd zie zapew ne lada chw ila, zażąda w iecze
r z y i spyta ja k się czu je R eef. A potem o c z y 
wista, będzie się też zabaw iał z gośćmi, m oże
naw et będzie żartow ał, mimo R eefa — k ob ie
tom zawsze umiał opow iadać coś wesołego.
I z pewnością będzie też nalegał, b y zostały
na k o la c ję ; je ś li się będą opierać, to z pew no
ścią p otra fi je namówić. A p rz y k o la c ji będą
w dalszym ciągu rozm aw iać i żartować, aż
w swym eleganckim p ow ozie, zaprzężonym
w tego złotogniadego konia, odjadą nareszcie
i w domu zn ów zapanuje spokój.
— N ie odw iedzą nas po raz d ru gi! — m y 
ślała Elza. — N ig d y nas ju ż nie odwiedzą,
nie, bo to p rzecież nie nasi rów ni.
(Ciąg dalszy nastąpi).
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I TA K IE ULICE ZNAJDUJĄ SIĘ W KRAKO
W IE. Na ul. Reymonta obok Ak. górniczej wpadł
koń do bagna. Wezwana straż pożarna konia w y 
ciągnęła i oddala właścicielowi.
— ooo —

T E A T R Y I K O N C ER T Y
Z T E A T R U MIEJSKIEGO IM. J. SŁO W ACKIEG O .
„Sulkowski", tragedia Stefana Żeromskiego, nie grana
od szeregu lat na krakowskiej scenie, ukaże się na
wznowieniu w dniu dzisiejszym z dyr. Juliuszem Oster
w ą w roli tytułowej i p. Jaroszewską. „Egipska psze
nica", sztuka Marii Jasnorzewiskiej (Pawlikowskiej), —
ciesząca się nadal wielkiem powodzeniem, dana będzie
poraź ostatni w niedzielę na popotudniowem przedsta
wieniu po cenach specjalnie zniżonych.
„HANUSINE W E SE LE ". W niedzielę 13 bm. odegra
ne zostanie w teatrze Bagatela o godzinie 4 popołudniu
i 8 wieczorem widowisko ludoiwe „Hanusine wesele"
barwnie i wiernie unaoczniających widzom prastary
zw ycza j i obrzęd weselny krakowski. W idowisko ode
grane będzie przez zespół ludowy z Czulić pod Kra
kowem z udziałem chlubnie znanej ze swycih audycyi
ra«Jk>wyoh kapeli Zaborowskiej.

— ooo —

O D C Z Y T Y I Z E B R A N IA
Z B IO R O W Y O D C ZYT AKADEMICKIEGO ZW IĄZKU
P A C Y F IS T Ó W pod tytułem 1) „K rw aw a Międzynaro
dów ka"; 2) „Przebudowa społeczna" — odbędzie się
dziś w piątek o godzinie 7 wieczorem w Collegium
Novnm, w sali 66. M ówić będą St. Badowski i J. C y 
rankiewicz. W stęp wolny.
JPROBLEM B O Y A ", w ieczór dyskusyjny Akademic
kiego Koła Artystycznego odbędzie się jutro w sobotę
w sali Kopernika Coli. Novi. Początek o gadzinie 7 w ie
czorem. Prelegenci: Zofja Frąckowiakowa, Ludwik Sko
czylas, Adam Polewka. P o przemówieniach dyskusja
z udziałem publiczności.

I SALI JADOWEJ
NAPAD RABUNKOWY
W dniu 24 lipca br. Józef Suder w czasie, gdy
domownicy Jana Kubickiego w Brodłach, z w y
jątkiem Agnieszki Szymula wyszli do kościoła,
wszedł do mieszkania Jana Kubickiego przez staj
nię, a następnie zamknął drzwi frontowe. Sta
nąwszy przed Szymulową krzyknął: „Godaj psio,
ka masz pieniądze". Gdy Szymulową powiedzia
ła, że nie ma pieniędzy i poczęła krzyczeć o p o 

moc, Suder powlókł ją ku oknu i tam zatykał jej
usta ręką, by nie krzyczała a równocześnie ko
pał ją po plecach, nogach i krzyżach oraz bił ją.
Pobiwszy ją oderwał wieko od kuferka i skradł
portfel z gotówką 1220 złotych i 52 dolary. Po
zabraniu tego portfelu zbiegł w pola. Na wołanie
Szymulowej nadbiegł Stanisław Szymula, który
puścił s-ię za Suderem w pogoń. Gdy zbliżył się do
Sudera i wezwał go do oddania pieniędzy, Suder
groził, że będzie strzelał. N a wołanie Szymuli o
pomoc nadbiegli Kazimierz Pierzchała i Jan W o j
towicz i puścili się razem w pogoń za Suderem.
Oskarż, cofając się wołał do nich: „proszę się nie
zbliżać bo będę strzelał". Mimo to jednak dostą
pili do oskarżonego i ujęli go. W czasie pościgu
Suder porzucił portfel z pieniędzmi i 50 doi.
Wczoraj przed krak. sądem przysięgłych toczy
ła się przeciw Józefowi Suderowi rozprawa. Su
dera oskarżył prokurator o zbrodnię z art. 259 KK
oraż wyst. z art. 25, 251 KK.
Suder tak jak w śledztwie przyznał, że popeł
nił kradzież, ale uczynił to za namową osób trze
cich. świadkowie zeznali oboiążająco dla Sudera.
Po przeprowadzonej rozprawie trybunał na
podstawie werdyktu sędziów przysięgłych, skazał
Józefa Sudera na 4 lata c. więzienia z utratą praw
obywatelskich przez 5 lat.
Trybunałowi przewodniczył so. dr. Stuhr, we
towali so. dr. Krupiński i so. Sołecki, oska-rżał
protk, dr. Kozłowski, bronił adw. dr. Knoebel.

BEPERTM R
TEATR

IM . J. S Ł O W A C K I E G O

Piątek: „Sułkowski" (preimjera).
Sobota. „Sułkowski".
_
Niedziela popołudniu: „Egipska pszenica"; wieczorem:
„Sułkowski",

Promień: „Lady Hamilton" CK. Veidt i Liana Hałd).
Słońce: „Pod dachami P aryża".
Sztuka: „Serca na rozdrożu".
Świt: „B iały ślad".
Uciecha: „Człow iek małpa".
Wanda: „C złow iek małpa".

RADJO KRAKOW SKIE
Piątek 11 listopada
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: K o
munikat gospodarczy, chwilka lotnicza i przeciw gazo
wa, chwilka morska i kolonialna. 16.00: Odczyt z W a r
szawy. 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: Feljeton mu
zyczn y prbf. Jachimeckiego. 20.15: Koncert symfonicz
ny z Filharmonii warszawskiej. 22.40: Wiadomości spor
towe. 32.45: Dodatek do dziennika radiowego. 22.55:
Komunikat meteorologiczny. 23.00: Recital śpiewaczy
p. Iz y Rola (sopran). 23.25: Muzyka taneczna.
Sobota 12 listopada
14.40: Przegląd prasy i komunikat meteorologiczny.
11.58: Sygnał czasu, hejnał. 12.10: Gramofon. 13.10:
Komunikat meteorologiczny. 13.15: Poranek szkolny ze
Lw ow a. 15.40: Komunikat gospodarczy. 15.50: W iado
mości wojskowe. 16.00: Słuchowisko dla dzieci. 16.25:
Gramofon. 16.40: O dczyt z Wilna: „Aleksander O rłow 
ski, człowiek i artysta" (w 100 rocznice zgonu) — w y 
głosi dr. M. Moirelowski. 17.00: Gramofon. 17.40: Od
czyt aktualny z W arszaw y. 18.00: Muzyka lekka. —
W przerw ie: Wiadomości bieżące. 18.50: Tydzień mi
łosierdzia. 19.00: Rozmaitości, komunikaty. 19.15: Prze
gląd polityki zagranicznej ubiegłego tygodnia — w y 
głosi dr. Reguła. 1930: Feljeton: „Na widnokręgu". —
19.45: Dziennik radjowy. 20.00: Muzyka lekka. W prze
rw ie: Wiadomości sportowe i dodatek do dziennika ra
diowego. 22.05: Koncert szopenowski z W arszaw y. —
22.40: Feljeton z W arszaw y: „ W sercu Normandii".
22.55: Kom/unikat meteorologiczny. 23.00: Muzyka taż
neczna.

KOLLEGJUM W YK ŁAD Ó W NAUKOWYCH
(rynek gł. A— B 39) — o godzinie 7 wieczorem:
Piątek: Dr. W. W ilkosz: „C ż y dobrze rozumiemy
twierdzenia nauki".

KINOTEATRY
Adria: „Pieśń o Atamanie".
Apollo: „Blond Venus‘‘.
Atlantic: „Parada miłośaf* i „UlubTeiftba
(H arry Liedtke).
Dom żołnierza: „Miłość i łzy Chopina",
Muzeum: „Upioiry stepu".

V NIEPOGODY NASZE KALOSZE!

garnizonu"

ZtttazKi i zgromadzenia
KONFERENCJA ZARZĄDÓW ZW IĄZKÓW ZAWODOWYCH odbędzie się w piątek 11 bm. o godzinie 6‘30
wieczorem w sali Domu Robotniczego (ul. Dunajew
skiego 5, II piętro).
ZGROMADZENIE RO B O TN IK Ó W PIEKARSKICH —
ODDZIAŁU I odbędzie się w niedziele 13 bm. o go
dzinie 10 przedpołudniem przy ul. Dunajewskiego 5.
II piętro.

Śniegowce i Kalosze
marki: „Pepege“ , „Gentelman", „Rigawar", „A rial", „Wudeta“
„R E S IN O IM IS T ”
p o

Narciarze, Łyżwiarze!
Żądajcie nowego cennika. —
Ceny rewelacyjne i n is k ie .
..SIADJON", Kraków, nlica
Grodzka L. 26.

i „ O U A D R A T *4

Koszule męskie od zł 2'50
Kołnierze sztywne od 50 gr
K raw aty jedwabne od 70 gr
n abyć można w e firmie
Szelki, podwiązki
P o ń c z o c h y s p o r t o w e od
zł 1‘— poleca najtańszy ma
UL. D IE IL O W S H A 55 gazyn
Telefon 160-02
rilfn: KATOWICE.

cen ach

K o n k u r e n c y jn y c h

I. NHIPIANN

BM“0W

„L0UVRE“ Kraków, DŁUGA 8

I

lś n ią c o

b ia łe Z ę b y p r z e z

| p ie n ią c e s ią , o p r z y je m n y m s m a k u

M YD EŁKO D O Z Ę B O W
Art. 9807-61
Kalosze z językiem
i bez języka. W największem błocie zachowaciesuche obuwie.
«Y//'

Obicia automobili, powozów, bryczek
l wszelkie uprzęże no konie
* * * « ■

N A K Ł A D A N II OHM N a
KO CA

D O W O Z O W E

Wykonuje

SMarz Iparz JOzef Górnicki
Kroków. Tad. Kościuszki 52
(Obok fabryki szozotek).

Kupuję używane gumy masywne z aut ciężarowych

CX X XX X X X X X X X X X X X )O O O O O o o o oo o o o o oo O C W O
N A JTA Ń SZE Ź R O D Ł O l

PASY

J

3

skórzane, z sierści wielbłądzie], szczeliwa, tarcze 1
karborundowe, płyty K lin g e r it , świdry spiralne itp. |

dostarcza natychmiast ze składów

H U R T O W N IA P A S Ó W , W Ę Ż Y ,

I

Z E N IT

S Z C Z E L IW

j
«

Spółka z ogr. od pow.

K raków , Szpitalna L. 7, tel.

Zygmunt Rendel
poleca w ęgiel i koks górnośląski, w ęgiel
dąbrow iecki i w ęgiel z kopalni .B o r y “ oraz
drzew o op a ło w e jod ło w e , so sn ow e i bukow e
Biura:

Telefony;

Składy:

Kraków, Zacisze 14.

Biura 136-11.

Tel. 155-77

«m »a c x x m m m m m x s x x x !O O o a o o

E iail Haecker.

Redaktor odpowiedzialny: Mar jaw Porczak.

i—< D ru karn ia Ludowa w Krakowie pod zarz. Ignacego W in ia rsk iego ,

