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Ilościowo,
nie jakościowo
(K ore sp o n d e n cja w łasna)

Warszawa, 12 czerwca.

Wyrażone początkowo „obawy", że rząd nie
zrobi większego użytku z pełnomocnictw, za
czynają zawodzić. Pojawiają się coraz nowe
dekrety, o których można śmiało powiedzieć,
że nie dła takich chyba przelano prawa ciał
ustawodawczych na organa wykonawcze. Jak
w czasie ostatniej sesji sejmowej mówiono z
pełną słusznością, że Sejm miele ustawy jak
młyn parowy mąkę, tak o dekretach można po
wiedzieć, że produkuje się je z powolnością
chłopskiego żarna.
W dodatku nawet niewielka ilość dotychczas
wyprodukowanych dekretów nie odpowiada
co do jakości,oczkiwaniiom. Jeżeli się ustawom
wychodzącym z Sejmu niejednokrotnie zarzu
ca niecMuijność i dyletancką robotę, to dio de
kretów taki zarzut nie powinienby być stoso
wany, gdyż bądź co bądź w Sejmie mierna amii
takich „fachowców" ani tyle czasu i spokoju,
co w biurach ministerialnych. Tymczasem oigólne panuje zdanie, że i ta robota pozostawia
pod względem jakościowym wiele do życze
nia, mimo że nieraz tygodnie mijają, zanim ta
ki projekt przejdzie przez wszystkie instancja,
zanim Rada ministrów nada mu ostateczną for
mę.
Jest jednak i w tem zaniedlbanilu pewna po
ciecha, mianowicie że dotychczasowe dekrety
nie są — o ile nic dobrego1 nie przynoszą —
przynajmniej wyraźnie szkodliwe. Natomiast
zapowiadane mają już mieć inne oblicze; mają
spełnić niektóre serdeczne życzenia sanacji. Do
takich należy zapowiedziany dekret o reorga
nizacji sądownictwa, który ma dać możność
zrobienia „czystki" w korpusie sądowym, oraz
dekret przywracający znany dekret prasowy,
0 którego uchylenie tak zacięte toczyły się
walki1
, które1 stały się jediną z przyczyn zajść
pod zbiorową nazwą „Brześć".
Poza dekretomanią o innych już nietylko epdkowych, ale nawet zwykłych pracach mó
wić nie można. Jak wiadomo pisałem, na ze
wnątrz mogłoby się wydawać, że prace rządu
są imponujące: odbywają się konferencje1
, pb
sze się referaty, przygotowuje się całą biblio
tekę na temat węża morskiego, zwanego u~
sprawnien.iem administracji — co jednak z tego ruchu wychodzi, w czem objawiają się jego
„dobrodziejstwa" dla ludności? Weźmy przy
kładowo taką konferencję z ostatnich dni ub.
tygodnia, nazwaną konferencją dla pomocy
rolnictwu. Co na niefj mówiono i jaki jej pozy
tywny wynik? Mówiono rzeczy ogólnie zna
ne: rolnictwu źle się powodzi, państwo ma obowiązek przyjść mu z pomocą — nic nowego
1 nic praktycznego. A pomoc? Jeszcze trochę
pożyczek, które żadną pomocą nie są, a może
jeszcze jakieś ulgi podatkowe, które rolnictwu
nie pomogą a skarbowi szkodzą.
Poza tem — kompletna cisza. Właśnie dziś
uważano za potrzebne ogłosić urzędownie, że
pogłoski o zmianach w rządzie są bezpodstaw-
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O 10 procent od 1 lipca
OBNIŻKA PŁAC PRACOWNIKÓW
Ministerstwo spraw wewnętrznych rozesłało okólnik do samorządów, w którym poleca rozcią
gnąć na pracowników komunalnych obniżkę płac
o 10 procent analogicznie do urzędników pań
stwowych. Redukcja ma nastąpić od 1 lipca br.
Okólnik zaznacza, że związki komunalne, któ
rych budżety nie dają deficytu mogą sumy uzy

KOMUNALNYCH

skane z 10-prooentowej obniżki uposażeń obrócić
na świadczenia na rzecz pracowników w postaci
czasowych dodatków i remuneracyj, zwrotu wpi
sów szkolnych itp.
Będzie to już druga ogólna obniżka płac praco
wników komunalnych.

Moraczewski i Harriman
Podana przez nas wiadomość o odszkodowaniu
dla Harrimana w sumie 940.000 zł., została sko
mentowana z dwóch stron. „Iskra" ogłosiła ko
munikat, z którego wynika, że Harriman dostaje
100.000 dolarów, płatnych w obligacjach pożyczki
Dillonowskieji, nie tytułem odszkodowania, ale
jako cenę kuipna jego planów i obliczeń.
Odezwał się także p. Moraczewski, który był
ministrem robót publicznych w okresie zabiegów
Harrimana, a zatem tym czynnikiem, od którego
zależało udzielenie koncesji. P. Moraczewski za
przecza podanej przez nas wiadomości, jakoby
dawał Harrimanowi jakieś ustne obietnice, na
których Harriman oparł swoją pretensję d*o od
szkodowania.
Wystąpienie p. Moraczewiskiego jest w tej spra
wie okolicznością bardzo ważną. Jeżeli Harriman
nie poniósł żadnej szkody z winy' rządu, to ja
kiem prawem domaga się odszkodowania i dla
czego mu się to odszkodowanie płaci? Bo niezależ
nie od formy, to jest odszkodowanie. Rządowi nie
są potrzebne plany Harrimana, a obecna sytuacja
budżetowa najmniej nadaje się do kupowania
może i ciekawych, ale niepotrzebnych rzeczy. P.
minister Neugebauer, zapylany w tej sprawie,
miał oświadczyć wręcz, że planów Harrimana nie
potrzebuje.
Niepodobna przypuścić, żeby rząd robił Harrimanowd miljonowy prezent. Widocznie zatem
pretensja jego ma jakieś podstawy.
P. Moraczewski wyjaśnia, że „dawanie przez
ministra jakichkolwiek ustnych zapewnień przed
ukończeniem postępowania koncesyjnego nie ma
żadnego znaczenia", ponieważ o uprawnieniu roz
strzygają szczegóły, jak cena prądu, rozmiar in
westycji, obszar uprawnienia, wykup przez pań
stwo i t. p. Dlatego, jak twierdzi p. Moraczewbi,
„żadne minister nie daje i żaden ubiegający się o
uprawnienie nie zabiega o bezwartościowe ustne
zapewnienie, że jego oferta zostaje w zasadzie
przyjęta".
Zamiast tego wszystkiego mógł p. Moraczewski
otwarcie powiedzieć, że nie robił przedstawicie
lom Harrimana żadnych obietnic. Tego jednak
wyraźnie nie powiedział. Zato wszystko, co na
pisał, jest w danej sprawie bez żadnego znacze
nia, ponieważ wszystkie szczegóły koncesji Harri
mana były uprzednio uzgodnione z wydziałem elektryeznym min. robót publicznych.
Ten fakt p. Moraczewski pomija, a właśnie to

jest w całej tej sprawie najważniejsze. Minister
stwo robót publicznych występowało w niej w
podwójnej roli: władzy, udzielającej koncesję i
strony, układającej się z Harrimanem. W tych
warunkach po dojściu do skutku porozumienia
całe postępowanie koncesyjne było tylko prostą
formalnością.
Drugą podstawą pretensji Harrimana jest zwdekande z decyzją. Dochodzenia wojewódzkie w
sprawie koncesji odbyły się w lipou i sierpniu
1929 r. P. Moraczewski był jeszcze potem mini
strem przez 4 miesiące i nie powiedział ani „tak“,
ani „nie". Odrzucenie oferty Harrimana nastąpiło
w czerwcu 1930 r., a zatem w 10 miesięcy po
zakończeniu postępowania koncesyjnego. Tymczasełn Harriman robił plany i czekał na za
mknięcie sesji sejmowej, gdyż tłumaczono n a , że
podpisanie koncesji podczes obrad opozycyjnego
w większości swej Sejmu byłoby rzeczą bardzo
ryzykowną.
Tak wygląda udział p. Moraczęwskiego w spra
wie Harrimana. Z prawnego punktu widzenia nie
ma Harriman prawa do odszkodowania pod żad
ną postacią. Ale dzięki taktyce p. Moraczewskiego
zdobył podstawy do nacisku w drodze dyploma
tycznej, co będzie kosztować skarb państwa okrągło 100 tysięcy dolarów.
Dzięki — p. Moraczewskiemu.

ne. Są ozy nie są takie, kito dziś — poza za
wodowymi plotkarzami — Interesuje się lakie
rni rzeczami? Kogo grzeje czy ziębi, kito bę
dzie takim czy innym ministrem, jeżeli linja
polityczna — pożali się Boże — ma zostać nie
zmienioną, tj. ministrowie pozostaną nadał dekreitarzami stanu, t. j. spełniającymi polecenia
nieistniejącego konstytucyjnie kanclerza, jedynie(j kierującej siły? A przecież takiego kancle
rza, naturalnie pod inną nazwą, ,maimy...
Nic się tedy u nas nie dzieje, chyba że za „wy
darzenie" zechce się uważać nową mowę p.
wicepremiera Zawadzkiego, który coraz wię
cej staję się figurą z dawno minionej epoki rzą

dów austriackich, kiedy w każdym gabinecie
był specjalny minister od mówienia, zwany
Sprechmi raster. Nie trzeba jednak tych mów
traktować pod względem jakościowym wedlle
ich Mości; tak jakoś się składa', że wszystka
mówione w rzeczywistości wyglądia całkiem
odiwrotniie, np. ze sprawą deficytów budżeto
wych. Może, powiadają, trochę życia w ten
bezr uch wniesienie zebranie kłlubu B B z jakąś
mową p. prezesa Sławka. Ale do 1 lipca je
szcze przeszła dwa tygodnie i niewiadomo,
czy wtedy pełnomocnictwa p. Sławka będą
jeszcze miały jakiś walor.

Nie do Pikiliszek
Warszawa, 13 czerwca (tel. wł.) Agencja
„Iskra" podaje, że marsz. Piłsudski nie wyjechał
do Pikiliszek, był tylko przez jeden dzień w DOK
Brześć nad Bugiem w sprawach wojskowych.

Kostek-Biernacki odwołany?
Z Warszawy donoszą: W kołach politycznych
krążą pogłoski, że wkrótce ma nastąpić zmiana
na stanowisku wojewody nowogrodzkiego.
Pułkownik Kostek - Biernacki ma opuścić to
stanowisko, na jego miejsce ma przyjść p. Biłek,
wicewojewoda krakowski.
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Jak z popisu powstaje kompromitacja?

i drugi zaklaskał — „państwowego" znaczenia
toby przecież nie miało. Przesada, przesada!
*
*
*

Taka przesada właśnie dostarcza zagranicy do
Byłoby może rzeczą praktyczną powiedzieć so
p. cenzor chyba nie zrozumiał, że ta matka tylko
bie, że dziś niie czas szukania w Polsce bezpo
w przystępie rozpaczy niesłusznie sama siebie o- wodów „mtodszości" polskiej kultury.
Zastanowiliśmy się dłużej nad kwestją „kazno
średnich zetknięć z kulturą zagraniczną, że lepiej
skarża, — „zabita" dzieci przez nadmierne ich
z niejednej rzeczy zrezygnować, niż narażać się rozpieszczenie, przez niehigjeniczną troskliwość dziejskiego" utworu Shawa, a raczej jego peryna blamaż.
i t. p. I w interesie tężyzny wychowania domo petyij warszawskich, nie dlatego, iżby tu leżała
jakaś najbardziej w danej chwili dotkliwa bo
wego raczej leżałoby, aby matki to samooskarżeO Połeszukaćh opowiadają sobie dykteryjki w
lączka. Nie chodzi tu o kaliber sprawy, ale o
zachodnich województwach Polski, że gdy, jaiko niie usłyszały.
Wszędzie jednak cenzura przecenia wrażliwość szczególną niezręczność i małostkowość, jakie tu
rekruci, przybywają lam z wiosek zatraconych
i pobudliwość naszych obywateli. Żeby tam jeden ujawniła sanacja.
w błotach — okazuje się, że wielu z nich nie wi
działo nigdy schodów i że ich pierwsze próby ko
rzystania z tego udogodnienia polegają na tem,
że opierają się brzuchem o stopnie i podciągają
się rękami tak, jak to czynili u siebie, wspinając
się po drabinach... A przecież Brześć nad Bugiem
POKRYĆ JE MAJĄ W P Ł Y W Y Z NOWEGO PODATKU KOMUNALNEGO
wojewódzka stolica Polesia jest mniej oddalony
Rada do spraw samorządowych przy prezydjum i mieszkają w mieszkaniach własnych, najwyżej
od Warszawy, niż Warszawa — od Londynu.
rady
ministrów opracowała projekt ustawy o t. dwuizbowych (tpokój z kuchnią) 1-ub wynajętych
Jakie lam, w Londynie krążyć mogą uszczypliwe!
jednoizbowych, za które komorne nie przekracza
zw. powszechnym obywatelskim podatku komu
uwagi i anegdoty o Polsce, choćby po przykrej analnym, mającym słu yć na pokrycie deficytu w 400 zł. rocznie. W przeciwnym razie i te osoby
terze ze sztuką Shawa.
opłacać będą podatek w wysokości 4 zł. rocznie.
Rozgłośny pisarz angielski, którego Anglicy — budżetach samorządów.
Projekt nowej ustawy (gdyż do wprowadzenia
Podstawą
podatku
b
ylzie
opodatkowany
dochód,
jedni lubią, drudzy ma lubią, ale wszyscy się
-go w życie trzeba będzie uchwały parlamentu, ile
nim chlubią, wyczuwając w jego twórczości ty przyczem stawka podatku ma wynosić przy do
powe cechy angielskie, na które wara nastawać chodzie rocznym: — od 1.500 do 3.600 zł. — 6 zł., że z ustawodawstwa deikretowego zostały wyraźnie
obcym — dał się skłonić do tego, ażeby drugą od 3.600 do 4.800 zł. — 8 zł., od 4.800 do 6.000 zł. wyłączone sprawy nowych obciążeń społeczeń
— 10 zł., od 6.000 do 7.800 zł. 12 zł., od 7.800 do stwa) przewiduje możność podwyższenia tych
już swoją sztukę wystawić w Warszawie w prze
10.000 zł. — 18 zł., od 10.000 do 14.000 — 24 zł., stawek o 50—200 proc.
kładzie polskim, jako pra-premjerę w Europie,
W przytoczonej wyżej skali podatkowej zwraca
jako nowalję, nigdzie przedtem nie zaproduko- od 14.000 do 20.000 zł. — 36 zł., od 20.000 do
30.000 — 50 zł., od 30.000 do 50.000 — 120 zł., od uwagę wybitna nierównomierność, która się wy
waną. Dowiódł tem dużego zaufania i do swoje
50.000 do 100.000 — 300 zł., od 100.000 do 200.000 raża w nadmi-ernem opodatkowaniu dochodów naj
go tłumacza i do sceny polskiej...
niższych, a brakiem jakiejkolwiek progresji przy
1.000 zł. powyżej 200.000 zł. — 2.000 zł.
Ale do razu sztuka! Za drugim razem powstały
Od podatku tego będą wolni bezrobotni oraz dochodach -największych (ponad 200.000 zł.).
już te nieprzyjemności, których krótki opis po
osoby nie opłacające podatku dochodowego, jeżeli
Oczywista, jest to w zupełnej harmonji z całą
wtarzaliśmy z relacji warszawskiego korespon
nie posiadają majątku o wartości ponad 2.000 zł. polityką pomajową.
denta „Daily Heralda".
Z rzeczy, która w rezultacie miała skupić uwa
gę angielskich sfer literackich na Warszawie, wy
nikł blamaż — cały, jak wiedzą czytelnicy, wiel
ki kram, do któregoby było nie doszło, gdyby się
trzymano u nas — do czasu — zasady, iż w pew
W niedzielę 12 bm. miał się odbyć w Dębicy p. Sobocińskiego zgromadzenia, ze zgłoszonym po
nych warunkach nie można przyjmować z gwa
wiec PPS z udziałem tow. posła Ciołkosza. Na
rządkiem dziennym i zakazuję urządzenia tegoż,
rancją, że się ich zadowolni, zagranicznych no
wniesione zawiadomienie, otrzymał komitet PPS albowiem wobec wzmożonego podniecenia poli
tablów umysłowych, chociażby w formie odtwa
w Dębicy od starosty w Ropczycach pismo na-' tycznego urządzenie takie zgromadzenia może dae
rzania ich utworów. Od takich pokus trzeba się stępujące:
łatwo powód do zakłócenia spokoju i porządku
odżegnywać.
publicznego".
„Nie uwzględniam wniesionej prośby o zezwo
Czytelnicy nasi, znalazłszy przed oczyma nasz lenie na urządzenie w Dębicy w dniu 12 czerwca
Starosta ten nazywa się Cełewicz.
przedruk z „Daily Heralda" i lakoniczne uwagi
Zapamiętać: Gelewicz.
1932 r. o godzinie 11 przedpołudniem w zagrodzie
ironisly Shawa na temat „zoperowania" — wśród
niezwykłych okoliczności — jego sztuki — byli
zapewne zdumieni, że prasa warszawska — na
własnym gruncie — milcząco przeszła nad tą
sprawą do porządku... „Uporządkowała" ją cen
„BĘDZIEMY RŻNĄĆ PO KAW AŁK U"
zura.
„Robotnik" po tej premjerze wyszedł pokonfikatorgach siedzieli za Polskę, taki Sławek bomby
(K ore sp o n d e n cja w łasna)
9kowany na jednej stronie w długie pasy... Stro
rzucał, przez oo jest zniekształcony. Nie będą rzą
Dębica, 12 czerwca.
na ta wyglądała, jak płat z suszącą się bielizną
Oplakaiowano w Dębicy, że w niedzielę 5 dzić jakieś warchoły. Chodzą, judzą urzędników,
męską.
robotników, ale jak się miarka przebierze, to bę
czerwca o godz. 6 popołudniu odbędzie się w sali
Przed kim zatajano tę wiadomość, bo wraz z odzie bardzo źle z nimi, bo jeszcze jednego nie od
„Sokoła" publiczny wiec sprawozdawczy „po
świetleniem została i ona wybieloną?
słów" Ducha, Dobrzańskiego i Persa, ma który pokutowali. Narzekają nauczyciele, narzekają uPrzed Warszawką? — Ależ te sfery, które intere
rzędnicy, że się im pensje redukuje, —
członków i sympatyków BBWR uprzejmie się za
sują się sztuką, powtarzały sobie to, czem gorącz
prasza. Porządek dzienny obejmował referaty o
REDUKUJEMY I REDUKOWAĆ BĘDZIEMY,
kował się świat teatralny...
sytuacji gospodarczej i politycznej w kraju oraz bo rząd potrzebuje pieniędzy, a czy się komu to
Przed zagranicą? — Ależ ani Warszawa nie le
dyskusję.
będzie podobać, czy nie, to nas mało obchodzi.
ży w centralnej Afryce w niedostępnych pu
Po godz. 6-tej zjawiło się to szanowne towa
Rząd obecny postępuje tak, jak operator, który
szczach, an;i cenzura warszawska nie może krę
rzystwo na czele z panem burmistrzem Nagabierze do ręki nóż, kładzie chorego na stół i cho
pować korespondentów pism zagranicznych.
wieckim, jako prezesem koła BBWR i przystąpiło ciaż ten chory przeklina i wyzywa, doktór sobie
Sprawiono tyle tylko, że prowincja dowiedziała
do sprawy. Pan Nagawiecki zagaił i chciał uz tego nic nie robi, tylko rżnie po kawałku ciało,
się o tych zdarzeniach później dopiero. Poza tem dzielić głosu posłowi, gdy w tym momencie jeden
które jest zarażone.
stworzono sztuczne pozory, że w stolicy biernie z obywateli poprosił o głos, proponując na prze
W Rumunji urzędnicy już od sześciu miesięcy
przyjęto niezwykłe alarmy, powstałe dokoła tej wodniczącego innego obywatela. Pan burmistrz
pensji nie biorą i jest dobrze. My się nikogo nie
sztuki.
odpowiedział, że to jest wiec BBRW i że on jest boimy i każdego potrafimy uspokoić. A zatem
Ponieważ sama sprawa, która niepotrzebnie prezesem i przewodniczył będzie, — a komu się
kończę, bo mamy zaraz pociąg, a na drugi raz
wywołała niemiłe wydarzenia i komplikacje, nie nie podoba może opuście salę. Udzielił głosu pos.
zrobimy zgromadzenie w ściślejszem kółku.
posiada żadnych elementów groźnych — tem Persowi i ten zaczął przemawiać. Zrobił się po
Na tem też zgromadzeni zakończono. Teraz się
bardziej łatwą była do uniknięcia.
mruk na sali, kilkanaście osób odrazu opuściło już dokładnie wis-zyscy przekonali, oo o nich my
Wspominaliśmy o tem, iż doraźne, bardziej salę. Po krótkim referacie Persa zabrał głos p. ślą filary BBWR!
krewkie wystąpienie „Robotniika" uległo konfi
Dobrzański. Ten używał dosyta na opozycji, co
skacie. Natomiast temat ,ten podjął w formie spo
mu ślina -na język przyniosła.
hojniejszej dyskusji — recenzent teatralny „Ro
Na końcu zabrał głos p. Dr Duch, który widząc
botnika" K. Irzykowski. Pisze on:
nastrój na sali i nie chcąc dopuścić do żadnych
„Tymczasem poznałem dokładnie, jakie to interpelacyj urządził się w ten sposób, że według
Ministerstwo sprawiedliwości opracowuje pro
skreślenia porobiła cenzura w utworze Shawa. zegarka, który położył na stole, gadał do ostatka,
Dramatowi samemu one istotnie nie zaszkodziły. a wkońou oświadczył, że odjeżdża pociąg pospie jekt dekretu o ustroju pal estry. Minister Micha
Ale utwór Shawa, jako „zbiór kazań", oparty jest
szny, zwinął tekę i bądźcie zdrowi. Referat tego łowski już był jeden projekt ustawy w tej spra
właśnie na kazaniach; jeżeli się z nich skreśli pana składał się ze samych wyzwisk, oszczerstw wie przedłożył Sejmowi, ale był on tak bezwzglę
wypady nip. przeciw wojnie, przeciw kilerowi czy i gróźb. Na wstępie zaznaczył, że wiec jest dla dny, że wywołał zastrzeżenia nawet wśród praw
kościołowi, konfiskuje się coś, co dla Shawa było członków BBWR, ci którzy nie należą, uważani ników i adwokatów w łonie BB. Wskutek tego
istotne. Czytałem te ustępy i dziwiłem się bojaźsą za gości, a gość powinien być przyzwoity, a projekt ten utonął w aktach sejmowej komisji
1iwości cenzury. Rzeczy podobne, jak te, które tu jeżeli się nieodpowiednio zachowa zostanie wy
prawniczej. Już nigdy zapewne nie ujrzy światła
skonfiskowano, dziesiątki razy obijały się w na
dziennego.
rzucony.
szej publicystyce, w powieściach polskich i tłu
Nowy projekt opracowany jest w porozumie
Mówił: „muszę wam przypomnieć, że j.uż po
maczonych. Całego Remarque‘a trzebaby skonfi
niu z kołami senatorskiemu BB i nie zawiera ta
przedni rząd uchwalił ustawę, że kto na zgroma
skować... Ale rozumiem jeszcze te skreślenia: wy
dzeniu przeszkadza, czeka go 5 lat kryminału. Ja kich postanowień, które uprzednio wywołały tyle
soka polityka i — panie tego — zgoda z W aty
nie chciałbym brać na swoje sumienie nikogo^ sprzeciwów ze strony przedstawicieli palestry. Tak
kanem. Ale czemu cenzor się tak przestraszył, że więc zwracam wam uwagę. Sz-czemiuchy, hołota,
np. nie będzie w nim art. 82 o doraźnem karaniu
drżąca jego ręka wybiegła nawet poza te dziedzi
co karabinu nie widziała, chciałaby w Polsce rej
adwokatów przez sądy grzywną. Aplikacja sądo
ny, pokreśliła ustępy niewinne, choć pozornie wodzić i może rządzić? Tak dobrze nie będzie. wa, wymagana dotąd dla osób, które się mają
zuchwale? Np. matka mówi: zabiłam swoje dwoje My władzy z rąk nie puścimy. Mamy ludzi w rzą
zamiar poświęcić adwokaturze, zostanie zniesiona.
dzieci. Gwałt, lo trzeba skonfiskować, bo inaczej
dzie zasłużonych, którzy wywalczyli sobie to pra
Prace nad projektem trwają i mają być zakoń
polskie matki zaczną leż zabijać swoje dzieci. Ale | wo. Weźmy Sławka, Prystora, którzy latami w
czone przed t października.

Deficyty samorządowe

Nowa ustawa o zgromadzeniach działa!

Jaki duch wieje w sanacji

Dekret o palestrze
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Uchwały Międzynarodówki związków zawodowych
W SPRAWIE REPARACYJ
W dniach 9 i 10 bm. obradowała w Berlinie
Międzynarodówka związków zawodowych i po
wzięła następujące uchwały.
Po obszernem omówieniu zagadnienia reparacyjnego stwierdzono, że wbrew postawionym już
przed 10 laty przez Międzynarodówkę żądaniom
przedsięwzięły rządy kapitalistyczne szereg prób
rozwiązania tego zagadnienia, które nie wydały
żadnego rezultatu. Moratorjum Hoovera było tyl
ko odroczeniem, ale nie rozwiązaniem zagadnie
nia. Rzeczoznawcy oświadczyli jednomyślnie, że
Niemcy nie są zdolne do płacenia. Międzynaro
dówka musi przypomnieć, że oihoik żądania skre
ślenia długów wojennych zawsze podkreślała za
patrywanie, że Niemcy są wyłącznie zobowiązane
do wynagrodzenia szkód na zniszczonych obsza
rach i obstaje przy tem zapatrywaniu.
Międzynarodówka zawodowa już w swym memorjale" do Ligi narodów z r. 1923 żądała wy
znaczenia neutralnego sądu polubownego, którego
powaga miałaby rozstrzygnąć istniejący już wte
dy zatarg o reparacje. Dziś świat stoi przed niedającym się odłożyć obowiązkiem ostatecznego
załatwienia kwestji reparacji i długów, aby usu
nąć to nieszczęsne źródło politycznych nieszczęść
i katastrof gospodarczych.
Dlatego konferencja w Lozannie nie może być
ani odroczona, ani zwlekać z załatwieniem zagad
nienia. Dalsze zaostrzenie położenia musiałoby
być wynikiem zwiłoki. Międzynarodówka zawo
dowa jest zdania, że w interesie pokoju politycz
nego i gospodarczego istnieje tylko jedno rozsąd
ne rozwiązanie: reparacje muszą być skreślone.
Jeżeli jednak stosunki polityczne nie pozwalają
na takie rozwiązanie, musi konferencja lozańska

I DŁUGÓW WOJENNYCH
dojść przynajmniej do 10-Ietniego moratorjum,
które da możność przywrócenia międzynarodowej
solidarności narodów, która jedynie może umoż
liwić ogólną odbudowę gospodarstwa światowego.
Jest pewnem, że takie rozwiązanie na podsta
wie ogólnej woli pojednania skłoni Stany Zjed
noczone do dobrowolnego wyrzeczenia się swych
żądań z czasu wojny.
Międzynarodówka zawodowa podkreśla z szcze
gólnym naciskiem, że zarówno ostatnia konferen
cja międzynarodowego Biura pracy, jako też Ra
da Ligi narodów podkreśliły konieczność, aby dla
dobra całego świata nastąpiło definitywne ure
gulowanie kwestji reparacji i innych długów po
litycznych, które to uregulowanie staje się z każ
dym dniem coraz bardziej naglące. W uchwałach
międzynarodowej konferencji pracy i Rady Ligi
narodów wskazano wyraźnie, że rozwiązanie
kwestji reparacyjnej może być tylko o tyle sku
teczne, o ile państwa uregulują równocześnie
kwestję długów wojennych i zagadnienia walutowo-kredytowe, jak niemniej zagadnienia pro
dukcji i wymiany towarów.
W tych sprawach musi dojść do praktycznych
rozwiązań, które umożliwią ożywienie gospodar
cze na podstawie wspólnych planów pod kątem
widzenia systemnaiŁyczinego podniesieniu zdolności
komsumcyjinej mas i planowanego rozłożenia mię
dzynarodowej wymiany towarów.
Międzynarodówka zawodowa, reprezentująca
masy na jbardziej przesileniem dotknięte, żąda, aby głos klasy robotniczej był wysłuchamy na komfemcjach, które zajmą si§ rozwiązaniem powyż
szych zagadnień.

Co się dzieje w Niemczech?
WSPÓLNA AKCJA SOCJALISTÓW I KOMUNI
STÓW
Dnia 9 bm. w Frankfurcie nad Odrą hitlerow
cy urządzili atak na dom związków zawodowych,
gdzie kamieniami wybili wszystkie szyby. Drugi
napad urządzili na sklepy spółdzielni robotni
czych i na księgarnię robotniczą. Trzy oddziały
szturmowe hitlerowców na motocyklach ugania
ły po dzielnicy robotniczej, strzelając do okien.
Wobec tych napadów socjalistyczny „Reichsbanner“ i komuniści postanowili rozpocząć wspólną
akcję przeciw terorowi hitlerowców.
PREZYDENT KERRL
Kanclerz Papen wystosował do prezydenta Sej
mu pruskiego Kerrla pismo w sprawie wyboru
nowego rządu pruskiego. Przeciw temu zaprote
stował prowizoryczny premjer pruski Hirtsiefer,
uważając, że kanclerz nde ma prawa z pominię
ciem urzędującego rządu konferować z prezyden
tem Sejmu. Na to „oburzył" się Kerrł i wystoso
wał do Hirtsiefera pismo, w którem twierdzi, że
wybór rządu jest rzeczą ciała ustawodawczego,
którego on, jako prezydent, jest przedstawicielem.
Wobec tego zwrócił się do kanclerza, aby dalej z
nim konferował. Kanclerz jednak jest widocznie
innego zdania, gdyż w piśmie do Hirtsiefera usprawiedliwia się, że więcej ponad jego głową
nie będzie z Kerrlem konferował.
ZW OŁANIE SEJMU PRUSKIEGO
Konwent senjorów uchwalił zwołać Sejm na
15 bm. Na porządku dziennym stanie wniosek o

zniesienie rozporządzenia rządu odnośnie do sa
nacji budżetu zapomocą obniżenia płac urzędni
czych. Wniosek o przeprowadzenie na tem po
siedzeniu wyboru premjera został odrzucony.
Wybór odbędzie się prawdopodobnie 22 bm.
ZANIEPOKOJENIE W NIEMCZECH POŁUD
NIOWYCH
Premjerzy Bawarji, Badenji 1 Wirtembergji
odbyli konferencję w Kalrsruhe, na której ucbwalono zwrócić się do prezydenta Hindenburga o przyjęcie ich. Hindenburg zgodził się na
to. Chodzi tu o zamiar rządu wyznaczenia dla
Prus komisarza rządowego, co premjerzy powyż
szych państw uważają za naruszenie konstytucji
i za groźbę dla swej samodzielności. Rząd Papena, jak już donosiliśmy, chce pójść hitlerowcom
na rękę: ponieważ ci nde mają widoków na prze
prowadzenie swego premjera, rząd Papena chce
naisłać komisarza, który rządziłby w myśl ich in
tencji. Wprawdzie rząd sam przyznaje, że kon
stytucja nie daje mu podstawy do takiego zarzą
dzenia, ale co znaczy konstytucja dla tego reak
cyjnego rządu?
Rozmowa odbywała się w niedzielę i — jak
oficjalnie podają — miała „zadowalający prze
bieg". W rzeczywistości skończyła się na niczem,
gdy Hindenburg nie dał przyrzeczenia, że dla
Prus nie będzie mianowany komisarz rządowy.
Mówił tylko o uszanowaniu praw państw połud
niowych, ale nie o to chodziło, nie to było celem
rozmowy.

Sensacyjny zwrot w sprawie Undbergha
TAJEMNICZE SAMOBÓJSTWO SŁUŻĄCEJ. — NOW E ARESZTOWANIA. — NA WŁAŚCIW YM
t r o p i e ZBRODNI?
W sprawie głośnego porwania dziecka słynne Sharpe pozostawała w bliższych stosunkach z nie
jakim Erniie Brinkert, przygodnym znajomym,
go lotnika amerykańskiego, pułk. Lindbergha, któ
re odnaleziono następnie nieżywe w pobliżiu miej a nawet w dniu porwania dziecka rozmawiała z
nim kilkakrotnie telefonicznie. Ernie Brinkert jest
sca porwania, zaszedł wczoraj niezwykle sensa
szoferem taksówki i mieszka stale w N. Jorku. Zo
cyjny zwrot, który zdaje się prowadzić do wy
stał on natychmiast aresztowany i przewieziony
krycia właściwych sprawców zbrodni.
26-letmia służąca teściowej Lindbergha p. Mor- do więzienia śledczego.
Pułk. Schwarakopf, szef policji stanu New. Jer
row popełniła samobójstwo przez otrucie się ojankiem potasu. Samobójstwo to spowodowane było sey, który prowadzi śledztwo w sprawie porwa
nia dziecka Lindbergha, oświadczył po samo
obawą przed powtórnem przesłuchiwaniem w po
licji, które miało właśnie mieć miejsce wczoraj bójstwie Violetty Sharp, że była ona silnie po
popołudniu!. Samobójczyni, nazwiskiem Violet dejrzana o współudział w uprowadzeniu małego
Sharpe, pochodziła ze Szkocji i była pokojówką Lindbergha. Nie chciała ona początkowo wyja
p. Morrow od dwu lat. Była ona już przesłuchi wić nazwiska mężczyzny, w którego towarzystwie
wana przez policję w związku z porwaniem dziec była tego wieczora, gdy dziecko zostało uprowa
dzone. Dopiero po naleganiach Yiolet Ia Sharp
ka, nie wniosła jednak żadnych interesujących
wyjawiła, że jest to niejaki Brinkert. Gdy wezwa
momentów do sprawy.
Ostatnio udało się policji ustalić, że Yiolet no ponownie .Yiolcttę Sharp w celu otrzymania
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dodatkowych zeznań, popełniła ona samobójstwo.
Schwarzkopf zwrócił się także do Scotland Yardu
w Londynie, prosząc o zbadanie siostry Viołetty,
która wkrótce po zapłaceniu przez Lindbergha
tajemniczym osobom 50.000 dolarów, odpłynęła
z Ameryki do Anglji.
Stan New Jersey zwrócił się z formalnem żą
daniem wydania aresztowanego Ernesta Brinkerta. Skonfrontowano go z dr. Gondonem, który je
dnak nie jest pewny, czy jemu wręczał okup w
wysokości 50.000 dolarów za wydanie dziecka
Linbergha.
W Detroit aresztowano 20-letniego Roberta
Burnsa, który był w przyjaźni z Viołettą Sharp.
Ma on być przesłuchany w związku ze sprawą
porwania dziecka Lindbergha. Ajenci policji są
dzą jednak, iż Burns nie był wmieszany w tę
sprawę.

Napaść „ICKa“
na pacyfizm
Polskie Stowarzyszenie Etyczne w Warszawie
przesłało redakcji „IKC“ następujące sprostowa
nie:
Szanowny Panie Redaktorze!
Przeczytawszy w „Ilustrowanym Kurjerze Co
dziennym", datowanym 10 bm. artykuł p. t.:
„Trzech lordów w obronie pięciu dezerterów",
którego tytuł, mówiąc nawiasem, grzeszy zarów
no nieścisłością, jak i brakiem najelementarniejszej kurtuazji, mam zaszczyt prosić o umieszcze
nie następującego sprostowania:
1) Nieprawdą jest, jakoby odmowa pełnienia
służby wojskowej z pobudek etyczno-religijnych
była uważana za przestępstwo na całym świecie—
a prawdą jest, że sześć państw europejskich, a
mianowicie Danja, Szwecja, Norwegja, Holandja,
Finłandja i Rosja wprowadziły do swego prawo
dawstwa klauzule, zwalniające takich ludzi od
służby wojskowej, która zostaje zastąpiona dla
nich* przez f. zw. służbę cywilną, nie mającą nic
wspólnego z zajęciami wojskowemi (osuszanie
błot, praca w lasach państwowych etc.).
2) Nieprawdą jest, jakoby religijni pacyfiści:
Aleksander Mozolewski, Platon Kościewicz, Cyryl
Pristupiiuk, Iłarjon Hradyski i Jan Zdaniewicz
nie słyszeli nigdy o rozbrojeniu moralnem — a
prawdą jest, że złożone sądowi piśmienne dekla
racje Mozolewskiego i Kościewicza wyrażają idee rozbrojenia moralnego, miłości bliźniego oraz
braterstwa ludów w znacznie dobitniejszy spo
sób, niż to kiedykolwiek uczynili europejscy dy
plomaci i dziennikarze.
3) Nieprawdą jest, jakoby cu młodzi ludzie byli
dezerterami, a prawdą jest, że zanim jeszcze po
wołano ich pod broń, zawiadomili oni władze
wojskowe o swej odmowie pełnienia służby w
armji, poczem zamiast myśleć o udeczce, pozo
stali spokojnie w domu, zdecydowani dać świa
dectwo swoim przekonaniom pacyfistycznym bez
wzgiędu na mogące stąd wyniknąć dla nich kon
sekwencje. A gdy po odbyciu kary zaproponowa
no kilku z nich ponownie pełnienie służby woj
skowej, powtórzyli swoją odmowę, wiedząc, że
pociągną ich do odpowiedzialności po raz drugi
i dając w len sposób niezbity dowód swojej szcze
rości.
Racz przyjąć itd.
A m e lja Kurlandzka, sekr. Pol. Słow. Etycznego.
Warszawa, 11 czerw ca 1932 r.

Wojna sanacji z ostem
Pod takim tytułem podaje „Zielony Sztandar"
wiadomość o „święcie tępienia ostu", urządzonem
przez wojewodę kieleckiego na obszarze podległe
go mu województwa.
Program „święta" był bardzo uroczysty. W dn.
7 czerwca nauczyciele wygłosili dla młodzieży
pogadanki o szkodliwości ostu, poczem przy
dźwiękach orkiestr wyruszyły pochody na pola.
Tam dzieci i starsi zrywali oset, który następnie
znoszono na środek wsi i tam dawano do jedzenia
spędzonemu na to „święto" bydłu.
„Zielony Sztandar" pisze, że chłopi kieleccy za
śmiewali się z tego „święto" i kończy życzeniem,
żeiby jak najprędzej nadeszło wytępienie wszela
kiego ostu z życia publicznego.
GOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>
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Tragiczny koniec tygodnia lotniczego

Klott polecił sprawą tą zająć się inspektorowi
pracy w Sosnowcu.
Z jakim skutkiem — powszechnie wiadomo...

w Kraków !e

CZĘŚCIOWO PRACUJĄCY ROBOTNICY
ZAGŁĘBIA NIE OTRZYMAJĄ ZASIŁKÓW
Przed kilku dniami, jak donosiliśmy, GZG zwró
oił się do funduszu bezrobocia i powołując się na
odpowiednią ustawę, domagał się zasiłków dla
częściowo pracujących górników zagłębia dąbrów
skiego. Równocześnie wskazano na nędzę, jaka
wśród tych robotników panuje.
Władze jednak odmówiły pomocy tym robot
nikom, oświadczając, że w myśl ostatniego zarzą
dzenia ministerstwa pracy, zasiłki dla częściowo
pracujących mogą otrzymać tylko robotnicy pra
cujący 1 dzień w tygodniu.
Wynika z tego, że zdaniem kół rządowych ro
botnik pracujący już 2 dni w tygodniu, ma do
stateczne środki utrzymania.

JEDEN LOTNIK ZABITY, DRUGI CIĘŻKO RANNY
Tydzień lotniczy w Kr alkowie zakończył się w
ubiegłą niedzielę tragicznie.
W godzinach porannych po odbyciu lotów pro
pagandowych w Myślenicach, wystartował z lo
tniska krakowskiego pilot Zdzisław Kulpiński z
Aeroklubu krakowskiego, z pasażerem Zygmun
tem Pacułą, urzędnikiem Banku Gospodarstwu
Krajowego do lotu pasażerskiego, na samolocie
turystycznym konstrukcji Działowskiego. Po wy
konaniu lotów nad Błoniami, po godzinie 10 ra
no, gdy samolot znajdował się nad klasztorem
Norbertanek, podczas wykonywania wirażu, sa
molot nagle wpadł w korkociąg i po zrobieniu
trzech zwitek spadł na ogród braci Albertów w
Dębnikach. Samolot całą siłą uderzył w ziemię,

gdzie motor się zarył. Platowiec uległ zupełne
mu zdruzgotaniu. Na miejsce katastrofy zjawiła
się straż pożarna i pogotwie ratunkowe: cywilne
i wojskowe wraz z lekarzami.
Przy pomocy straży wydobyto z samolotu cię
żko rannych: pilota Kulpińsfciego i Zygmunta Pa
cułę i przewieziono ich do kliniki chirurgicznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Stan zdrowia Kulpińskiego jest bardzo poważ
ny. gdyż doznał on wstrząsu mózgu i licznych
obrażeń.
Zygmunt Pacuła diozmatł złamania podstawy
czaszki i krwotoku mózgowego. Zmarł on wkrót
ce po przewiezieniu go do szpitala. Na miejscu
katastrofy gromadziły się tłumy publiczności.

Kasacja w proceisie Gorgonowej
ROZPRAW A

PRZED

l>o Sądu Najwyższego wpłynęła skarga kasa
cyjna w procesie Gorgonowej.

SĄDEM NAJWYŻSZYM
Termin rozprawy zostanie wyznaczony w przy
szłym tygodniu.

Fałszywe dwu- i pięciozłotówki
PRZODOWNIK POLICJI NA CZ ELE SZAJKI FAŁSZERSKIEJ
Policja Warszawska wykryła w ostatnich ty
godniach bandę fałszerzy monet, na której czele
siał były przodownik policji, Adolf Bromberg.
Dotychczasowe dochodzenia wykazały, że do
bandy należało 77 osób, zorganizowanych tak zw.
systemem łańcuszkowym, — to znaczy, że każdy
członek szajki znał tylko jedną osobę, od której

otrzymywał fałszywe monety do puszczania w
obieg.
Wskutek tej organizacji banda działała bez
karnie przez blisko dwa lata i zdołała wypuścić
w obieg setki tysięcy fałszywych dwu- i pięcio
złotówek, wykonanych niezwykle precyzyjnie i
bardzo trudnych do odróżnienia od prawdziwych.

Zaginiony lotnik polski ocalony
Wedle wiadomości radjowych, które otrzyma
no w Nowym Jorku, angielski parowieć transportowy „Girce Shell" odnalazł w odległości 500
mil morskich na zachód od brzegów Portugalj i
lotnika polskiego Stanisława Hanznera, który w
dniu 3 bm. wystartował z Ameryki do lotu trans
atlantyckiego, celem dotarcia do Warszawy. Jak
wiadomo, od czasu startu Hanznera zaginął o nim
wszelki słuch i uważano go za straconego.
KOLEJE LOTU HANZNERA
Hanzner wyleciał z Ameryki 3 bm. W tymsamym dniu o 10 wieczór wskutek defektu motoru
zmuszony był opuścić się na morzę, na którem
na -swym samolocie „Rosę Marie" przebywał przez
8 dni. Okręt „Circe Shell" wyłowił Hanznera z
morza siedzącego na nieuszkodzonym jednopła
towcu, płynącym powoli w kierunku poł.-wsch.,
z szybkością jednego węzła na godzinę. Położenie
miejsca, w którem znaleziono Hanznera, oznaczo
ne jest przez „Girce Shell" jako 24.41 stopni na
pin. i 20.04 stopni na zach. Pozycję tę można określić jako 500 mil an-g. od Gporto w Portugalji.
Statek „Girce Shell" napotkał Hanznera w so-

bo-tę wieczorem około godz. 10, a więc Hanzner
płynął na swym jednopłatowcu przez tydzień.
Ponieważ okręt nie posiadał aparatu radjowego,
wiadomość o Hanznerze przejął ■wielki okręt
transoceaniczny „Lewiatan", skąd wiadomość po
dana została drogą radjową do Nowego Jorku.
JAK ŻONA PRZYJĘŁA WIADOMOŚĆ
O OCALENIU MĘŻA
Żona Hanznera znajdowała się w mieszkaniu
swej przyjaciółki w Weehatken, kiedy „United
Press" zawiadomiła ją telefonicznie o uratowaniu
jej męża. Na panią Hanzner wiadomość ta po
działała piorunująco. Nie posiadając się z rado
ści, wybiegła z domu. Dotychczas też niewiado
mo, gdzie się znajduje. Wielu dziennikarzy nada
remnie czekało na przybycie jej przed jej do
mem.
JAK ŻYŁ HANZNER PRZEZ 8 DNI
Lotnik polski musiał żywić się w ciągu 8 dni
sandwiczami i pić wodę z radjatora. Lotnik był
całkowicie wyczerpany i nie miał sił do opowia
dania o swoich przeżyciach. Nie jest jednak zra
niony i zwolna powraca ido sił.

Z żyd a robotniczego
ZAMKNĘCIE FABRYKI
„BABCOCK-ZIELENIEWSKr
Syluacja w przemyśle zagłębia dąbrowskiego
pogarsza się w tempie przyśpieszonem. Bezrobo
cie systematycznie wzrasta. Ścisłej liczby bezro
botnych w zagłębiu nie można podać, gdyż pań
stwowy urząd pośrednictwa pracy w Sosnowcu
odmawia w tej sprawie informacyj. Wzrost bez
robocia daje się jednak zauważyć wszędzie. W
kopalniach i fabrykach, w domach i na ulicach,
w lokalach rozrywkowych i w kuchniach dla
bezrobotnych.
Pozbawianie pracy robotnika, względnie obci
nanie jego zdobyczy socjalnych, odbywa się za
zwyczaj w sposób, który, oprócz szkód materjałnych, rozgorycza warstwy robotnicze. Oto klasy
czny przykład:
W fabryce ,,li afccock- Z ieleniewsk i‘‘ w Sosnow
cu wywieszono obwieszczenie, zawiadamiające ro
botników o wypowiedzeniu km. z dniem dzisiej
szym pracy. Dyrekcja 'motywuje swój krok tem,
że przeprowadzony będzie remont maszyn, oraz
musi być dokonana zmiana urządzeń fabryki. —
W dalszym ciągu obwieszczenia znajduje się je-

dnak adnotacja, że przyjęcia do pracy uskutecz
niane będą w końcu lipca br. na... nowych wa
runkach. A więc faktyczną przyczyną zamknię
cia fabryki są właśnie te „nowe warunki"... Jest
to aż nadto wyraźne i wywołuje wśród robotni
ków, zatrudnionych w tej fabryce w liczbie 400,
największe oburzenie i rozgoryczenie.
NIEMA ODPOWIEDZI PRZEMYSŁOWCÓW
W SPRAWIE URLOPÓW ROBOTNICZYCH
Niezwykła toczy się walka o urlopy robotnicze
w zagłębiu dąhrowskiem, zagwarantowane usta
wą rządową. Przebieg jej podawaliśmy ostatnio
w kilku kolejnym numer?eh. Do 11 bm. przemy
słowcy mieli zawiadomić inspektorat pracy w
Sosnowcu, o swem stanowisku w tej sprawie.
W tym celu odbyła się podobno konferencja
w Radzie Zjazdu, inspektorat jednak nie otrzy
mał żadnego zawiadomienia.
Jakie wobec tego kroki podejmie inspektor pra
cy, niewiadomo.
W sprawie urlopów robotniczych interwenjowała w Warszawie specjalna delegacja pracow
ników umysłowych d fizycznych Sosnowieckich
fabryk rur i żelaza, przyczem główny inspektor

W państwie

polieyjnem
Jaskrawem wyrazem bezprawia jest zdarzenie,
opisane przez posła ze stronnictwa ludowego p.
Jana Wojtasika, mieszkającego w Chcobrzu (po
wiat pdńczowski, województwo kieleckie) w do
niesieniu d» komendy policji państwowej, które
ogłasza „Zielony Sztandar" Nr. 39 z 12 bm.:
„W dniu 15 maja 1932 roku około godziny 11
w nocy przechodziłem ,wraz z Franciszkiem Gilem
i Piotrem Domagałą, koło remizy strażackiej,
gdzie odbywała się zabawa taneczna i obok tej
remizy przystanąłem z wyżej wymienionymi. —
W tym czasie wyszedł policjant Prażuch, poste
runkowy z Chrobrza i zawołał: proszę się ro
zejść! Zapytałem policjanta Prażucha, czego od
nas chce. Wówczas Prażuch zawołał z nazwiska
mojego, wymyślając mi: „myślisz, że jesteś po
słem, to będziesz rządził tutaj, marisz do W ar
szawy!".
Wtenczas udałem się z Piotrem Domagałą do
jego mieszkania. Po chwili policjant Prażuch zja
wił się pod domem Piotra Domagały i wołał: „po
gasić światło!", oo Domagała uczynił. Nie chcąc
narażać Domagały na przykrości, opuściłem dom
jego i udałem się do swojego domu.
Po wyjściu z domu od Domagały spotkałem
stojącego pod domem policjanta Prażucha, który
ruszył za mną w tym samym kierunku, gdzie ja
szedłem. Po drodze spotkałem się ze Stanisła
wem Ochęduszką, który szedł w tym samym kie
runku oo i ja. Po rozejściu się z tym wyżej wy
mienionym, policjant Prażuch, który szedł za
mną, nagłe zawołał do mnie: „Proszę iść za
mną na posterunek". Kiedy ja zapytałem poli
cjanta Prażucha: „po co?“, on zawołał: „w imie
niu prawa aresztuję cię" i ujął mnie za ramię,
wiskazał mi, abym szedł do gminnego aresztu.
Po drodze wymyślał mi.
Gdy podeszliśmy niedaleko aresztu, Prażuch
oświadczył: „Zwalniam cię, ale masz się jutro
stawić na posterunek". Zapytałem: dlaczego? —
Wówczas Prażuch wyjął rewolwer, przyłożył mi
do głowy, począł mnie szarpać, odgrażać się, że
mi w łeb palnie. Następnie z przyłożonym do gło
wy rewolwerem zabrał mi legitymację poselską
i powtarzał: „Jafeżeś to zgłupiał!" Na mój krzyk
zaczęły podchodzić bliżej nas osoby, z których
zauważyłem Stanisława Banasika i także Piotra
Domagałę. Wtenczas policjant Prażuch odszedł odemnie.
Okoliczności powyżisze, oprócz wymienionych,
których stawiam na świadków, także miał to sły
szeć i widzieć Zygmunt Domagała, wszyscy za
mieszkali we wsi Chrohrzu.
W tym stanie rzeczy oskarżam posterunkowe
go państwowej policji w Ghrobrzu, Prażucha, o
nadużycie władzy, przez lżenie mnie i odebranie
mi legitymacji poselskiej bezprawnie, a także o
aresztowanie mnie i groźby rewolwerem.
Jednocześnie proszę Ko-mendę policji państwo
wej o przeniesienie posterunkowego Prażucha na
czas doehoidzenia z posterunku Chroberz, celem
uniemożliwienia wpływania Prażucha na świad
ków".
Wszelkie działania jaskrawe mają swe skutki.
Jeżeli się lży poislów, a zarazem, jeżeli się wpaja
w umysły pojęcia różnicy między posłem ze stnom
nielwa rządowego i ze stronnictwa opozycyjnego,
trafia to w głowy, szczególnie takie, które są po
datne ku temu. I ostatecznie policjant aresztuje
posła, odbiera mu legitymację, lży go itd. Jeszcze
jeden obrazek poanajniwy.
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„Tydzień kobiet"
KRAKÓW. Proletarjał kraikowski obchodzi!
„Dzień kobiet" w niedzielę 12 b. m. Rano, o godz.
10 przedpołudniem odbyło się w przepełnionej sali
D m u Tramwajarzy na Podgórzu wielkie zgro
mirdzenie, które zagaił tow. Packan, przypomina
jąc, że w ciągu pozostałych 364 dni w roku trzeba
pa miętać o organizowaniu kobiet. Przewodniczącą
wybrano tow. Pawłowską, która udzieliła głosu
entuzjastycznie powitanej przez audytorjium tow.
sen. Dorocie Kłuszyńskiej.
Tow. sen. Kłuszyńska w obszernym referacie
przedstawiła zadania kohiet w okretsie rozkładu
kapitalizmu i obecnej ciężkiej sytuacji politycz
nej. Po nagrodzonym gorącemi oklaskami refera
cie zgromadzone kobiety jednogłośnie uchwaliły
rezolucję wyrażającą pełne zaufania tow. Kłu
szyńskiej, tudzież postanowienia wszczęcia żywej
akcji propagandowej za wstępowanie kobiet w
szeregi partji socjalistycznej.
Popołudniu odbyła sią w sali Domu Robotni
czego (Dunajewskiego 5) uroczysta akademja.
Już o godz. 5 popołudniu sala zapełniła się pu
blicznością. Ogromną większość obecnych two
rzyły 'kobiety, ale był również obecny dość znacz
ny procent towarzyszów mężczyzn. Produkcje or
kiestry robotniczej zaczęły uroczystość, poczem
Iow. Filarowa otwarła akaidemję, przypominając
konieczność jednoczenia się pnoiletarjaitu żeńskie
go w szeregach PPS i udzieliła głosu tow. sen.
Kłuszyńskiej, której ukazanie się na estradzie
powitała sala burzliwą owacją.
W wyczerpuj ąeem przemówieniu tow. senator ka przedstawiła rolę socjalistycznego ruchu ‘ko
biecego na tle obecnej sytuacji politycznej i go
spodarczej, tudzież omówiła szereg poszczegól
nych problematów. — Po zakończeniu tego gorą
co oklaskiwanego przemówienia tow. Kłuszyńskiej wręczano imieniem organizacji służby do
mowej piękny bukiet róż.
Gzęść artystyczną, na którą złożyły się: dekla
macja tow. Puchalskiej z org. młodzieży TUR,
oraz śpiew i deklamacje chóralne czerwonych har
cerzy zakończyła akademję.
LW Ó W . Ubiegłej niedzieli w sali OKR, pięknie
Przj"strojonej zielenią i sztandarami .odbyła się
akademja z okazji „Dnia kobiet", której przebieg
wypadł imponująco.
Na wstępie Chór Robotniczy odśpiewał „Marsyljankę" i „Marsz demokratów", poczem uroczy
stość zagaił tow. red. Szczyrek, który omówił do
niosłą rolę kobiety w walce o wyzwolenie spo
łeczne i polityczne. Mówca wskazał na to, że ko
bieta jest rzeczniczką pokoju i dlatego powinna
przeciwstawiać się wszelkim zakusom rozpętania
nowej wojny. Kobiety przez to, że stanowią po
łowę ludzkości, mogą wpłynąć na ukształtowanie
się i zmianę panujących dziś stosunków. Mówca
apeluje, by 'kobiety skupiały się dokoła czerwo
nego sztandaru, który wypowiedział walkę o no
we życie.
Zkiolei dokonano wyboru prezydjum, w skład
którego weszły: tow. Czernicka, Diamandowa,
Krauzowa, Trawóecka i Dmytrówua.
Obszerny referat wygłosiła tow. Borzęcka, któ
ra omawiała szereg spraw dotyczących położenia
kobiety-prołetarjusziki oraz rolę, jaką powinna
odegrać w przebudowie dzisiejszego ustroju.
Imieniem OKR przemawiał tow. dr. Herschtal,
który wita dążenia wyzwoleńcze kobiety i wska
zuje na to, że miejsce jej jest obok walczącego o
socjalizm mężczyzny.
„Chór Robotniczy** mieszany znakomicie od
śpiewał dwie pieśni Moniuszki, poczem imieniem
młodzieży przemówił tow. Haduck.
Zkolei wykonano chóralną deklamację Bro
niewskiego: „Robotnicy , a imieniem m łodych
kobiet przemawiała tow. Diamandówna, zaś tow.
Niiederhoffer imieniem „Czerwonego Harcerstwa".
Po przyjęciu rezolucji akademja zakończyła się
odśpiewaniem „Czerwonego".
Sala wypełniona była po brzegi.
GLINIK MARJAMPOLSKI. W czwartek 9 bm.
odbyło się w sali kasyna robotniczego zgromadze
nie publiczne, z okazji tygodnia kobiet. Zagaił
Łotw. Rybczyk. Do prezydjum wybrano tow. Samsonowieżową, Miahałosa, Matelowskiego, Mężykową, Czerwenkę i Mieszcziafcową. Referat o socjali
stycznym progarmie kobiecym wygłosił tow. po
seł Ciołkcsz, nadto pnzemawałi tow. Michalos,
Mieszezalkowa, Gajewski i Niedermajer. Jedno
myślnie uchwalono stosowną rezolucję i odśpie
waniem „Czerwonego Sztandaru" zakończono
zgromadzenie. Wiec urozmaiciła orkiestra pod
batutą tow. Zapaiłowicza i chór pod fcierowinictwiem tow. Wiatra. Najważniejszym rezultatem
zgromadzenia jest utworzenie miejscowej sekcji
kobiet PPS i dokonanie wyboru wydziału kobie
cego, który energicznie .rozpoczyna swe prace.

Sanacyjny oszcźerca
Spotkanie
młodzieży robotniczej
w niedzielę 19 czerwca W BOCHNI.
Program:
Bieg kolarski Tarnów—Bochnia: start o go
dzinie 8 rano w Tarnowie przed Domem Robotni
czym, meta w Bochni na ulicy Kościuszki.
Powitanie uczestników zamiejscowych na pla
cu „Gazaris" o godzinie 9 rano i przemarsz do
Domu Robotniczego.
Spotkanie młodzieży robotniczej w Domu Ro
botniczym w Bochni o godz. 10*30 rano; przemó
wienia, orkiestra.
Wycieczka do Wiśnicza wyrusza o godz. 2 po
południu.
Koncert w parku miejskim o godz. 3 popoł.
Uroczysty wieczorek o godz. 6 wieczorem w sali
Domu Robotniczego. W programie orkiestra, de
klamacje, przemówienia, wręczenie nagród za
wodnikom, chór, deklamacje chóralne, popisy
gimnastyczne, przedstawienie.
Wszystkie okoliczne organizacje robotnicze, a
zwłaszcza młodzież TUR i czerwone harcerstwo,
zaprasza do wzięcia udziału
TUR w Bochni.
PPS w Bochni.

Wiadomości polityczne
CZY PRZYKŁAD RUMUNJI NIE PODZIAŁA
NA POLSKĘ?
W Rumun ji upadł gabinet Jorgi i przyszedł do
steru gabinet Vajdy, przedstawiciela chłopów,
przywódcy ruchu chłopskiego w Siedmiogrodzie.
Pierwszą czynnością nowego premjera było roz
wiązanie parlamentu i rozpisanie nowych wybo
rów. Wobec przedstawicieli prasy Vajda oświad
czył, że rząd jego ma tylko jeden ceł: przepro
wadzić uczciwe wybory, w których objawi się
prawdziwa woła ludu. Dopiero na podstawie no
wopowstałej większości zostanie utworzony defi
nitywny rząd. Jak wiadomo, wybory rumuńskie
byty osławione na całym świecie i znajdowały
naśladowanie tam, gdzie chodziło o sfałszowanie
zapomocą najrozmaitszych środków woli narodu.
Jeżeli Rjumunja obecnie wchodzi na drogę uczci
wych wyborów, daje tem przykład innym kra
jom, gdzie robiono wybory rumuńskie, do naśla
dowania, do ujawnienia prawdziwej woli naro
du. Polska, która jest z Rumunją w tak ścisłych
stosunkach, ma okazję do zastosowania u siebie
tego przykładu. — Czy sanacja to zrozumie?
POWSZECHNE I TAJNE GŁOSOWANIE
NA WĘGRZECH?
W Sejmie węgierskim oświadczył premjer hr.
Karolyii, że rząd przyjął wszystkie żądania ma
łych rolników, m. in. także wprowadzenie po
wszechnego i tajnego prawa głosowania. Obecne
prawo wyborcze jest przestarzałe i wymaga re
formy pod wielu względami. Reforma musi przy
nieść ogólne uspokojenie opinji i dlatego nie mo
żna jej wiecznie odkładać. Nowe wybory, może
już w leeie br., odbyłyby się na podstawie zre
formowanego prawa wyborczego. Należy uważać,
że rządy faszystowskie na Węgrzech nieraz już
przyrzekały taką reformę, ale nigdy przyrzecze
nia nie dotrzymały. Teraz pod naciskiem przesi
lenia panuje wśród chłopów tak silne wzburze
nie, że rząd przestraszył się i na serjo myśli o
zrealizowaniu dawnych przyrzeczeń.
POCZĄTEK KAMPANJI WYBORCZEJ
W AMERYCE
W tym miesiącu zaczyna się okres wyborczy
na wybór prezydenta Stanów Zjednoczonych, któ
ry ma się odbyć 4 października br. Obie najwięk
sze parlje zwołały już kongresy dla ustalenia
kandydatur, obydwa w Chicago: republikański
14 bm., demokratyczny 27 bm. Republikanie pra
wdopodobnie postawią kandydaturę Hoovera na
dalsze 4-lecie, zaś co do demokratów wymieniają
narazie trzy kandydatury: gubernatora stanu No
wy Jork Roosevelta, byłego gubernatora i kandy
data z przed 4 lat Smitha oraz Owena Younga,
autora planu repairacyjnego. Szans w tej chwili
przewidzieć nie można, prawdopodobnie jednak
większe ma Hoover, gdyż organizacja republika
nów jest silniejsza i — co w Ameryce odgrywa
główną rolę — są zasobniejsi w fundusze wybor
cze. Ponieważ jednak Hoover ma i we wlasnem
stronnictwie wielu przeciwników, powstał plan
wyboru na wiceprezydenta Goolidgea, byłego pre
zydenta, za którego rządów kraj miał sławną
„prosperity". Wiceprezydent nie ma wprawdzie
wpływu no rząd, a.le jako przewodniczący Senatu
z urzędu może wiele spraw .pokierować w myśl
intencyj stronnictwa.

Filar sanacji tarnowskiej, Jakób Salomon, nie
prawnie podpisujący się Jan Kulesza, redaktor
tygodniczka „Hasło", skazany został wyrokiem
sądu apelacyjnego w Krakowie na 1 miesiąc are
sztu bez zamiany na grzywnę i bez zawieszenia
kary za występek obraizy czci, popełniony w tem
piśme na osobie Karola Regiera, emerytowanego
kierownika szkoły w Janowicach.

Z Kraju I k świata
8 METRÓW SZOSY SKRADZIONO NA PRZED
MIEŚ CI U W ARSZAW Y. Na przedmieściu W ar
szawy dokonano niezwykłej kradzieży. Przejeż
dżający rano szosą na (Mięciu, otbok lotniska woj
skowego, stwierdzili ze zdumieniem, że odcinek
szosy przestał istnieć na długości około 8 metrów.
Okazało się, że szosa została skradziona.
W ciągu ub. nocy powyrywano z niej kostkę
granitową i wywieziono w niewiadomym kierun
ku. Policja poszukuje sprawców.
Obok kradzieży toru kolejowego jest to drugi
oryginalny pomysł złodziejski.
ADW OKAT I PROFESOR UNIWERSYTETU
ZASĄDZONY ZA SPRZENIEWIERZENIE. Sąd
okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę prof.
uniwersytetu lubelskiego adw. J. Fiedorowicza,
oskarżonego o nadużycia pełnomocnictw firmy sa
mochodowej „General Motor" i przywłaszczenie
sohie dokumentów. Akt oskarżenia zarzuca prof.
Fiedorowiczowi, że działał na szkodę firmy przez
kupowanie dla niej terenów, za które .pobrał wyż
szą cenę, niż istotnie zapłacił. Różnica ma wyno
sić 72.000 złotych. Fiedorowicz w chwili areszto
wania (przed dwoma laty) został skreślony z li
sty adwokackiej. Na rozprawie oskarżony do wi
ny się nie przyznał, twierdząc, że jest ofiarą szan
tażu ze strony pośrednika Esnęra. W sobotę pop.
zapadł,wyrok..Sąd skazał Fiedorowicza na 3 lata
więzienia. Sąd w motywach zaznaczył, iż aczkol
wiek niema dowodów, iż adw. Fiedorowicz przy
właszczył sobie 72 tysiące zł., jednakże stwierdzo
ne zostało, iż działał na szkodę firmy, w porozu
mieniu z pośrednikami. Adw. Fiedorowicz pozo
staje na wolności za kaucją 40.000 zł. Sąd posta
nowił środek zapobiegawczy utrzymać.
KATASTROFA LOTNICZA W CIECHOCIN
KU. W sobotę o godzinie 18 miała w Ciechocinku
miejsce katastrofa lotnicza. Samolot Aeroklubu
warszawskiego „RND 4“ przy lądowaniu przewró
cił się. Por. pilot Mieczysław Kronasżko został
ranny, inż. Wędrychowsiki doznał ogólnych po
tłuczeń i wstrząsu nerwowego. Aparat został
zdruzgotany.
UMYSŁOWO CHORY POKRAJAŁ BRZYTWĄ
OFICERA. Na rogu ul. Górnośląskiej i Rozbrat
w Warszawie na przechodzącego kapitana Kazi
mierza Grudzińskiego, napadł jakiś osobnik z
b rzy tw ą w ręku. Nim napadnięty zdołał się zorjentować, otrzymał kilka ciosów w twarz. Napa
stnika obezwładniono i przeprowadzono do komisarjatu, gdzie okazało się, że jest to umysłowo
chory Salomon Frydman. Kpt. Grudzińskiego prze
wieziono do szpitala Ujazdowskiego, gdzie lekarze
zeszyli mu skórę. Kpt. Grudziński pozostał na le
czeniu w szpitalu.
ZNO W U NAPAD NA POCIĄG. Onegdaj o godz.
17*45 miał miejsce fakt napadu na pociąg towa
rowy, zdążający z Grodźca do Ząbkowic. Na po
ciąg ten napadła banda składająca się z kilku
dziesięciu mężczyzn, którzy obrzuciwszy służbę
pociągu gradem kamieni i zmusiwszy ją do ukry
cia się, rzucili się na wagony, rabując co się dało.
Jeden z funkcjonał juszów kolejowych wyjął re
wolwer i strzelił w powietrze. W tym samym mo
mencie część bandy zarzuciła go formalnie ka
mieniami i skoczyła w jego kierunku, przytomny
kolejarz, widząc grożące mu niebezpieczeństwo,
skierował rewolwer w stronę biegnących ku nie
mu napastników i wystrzelił, kładąc jednego z
nich trupem na miejscu. Widząc to reszta, roz
pierzchła się w różne strony i zbiegła. Zawiado
miona policja przybyła na miejsca wypadku i
wszczęła śledztwo. Jak się okazało, zabitym jest
znany i karany już kilkakrotnie złodziej kolejo
wy, Władysław Oprych, zam. we wisi Psary, paw.
będzińskiego. Za resztą napastników policja
wszczęła pościg.
'"'
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TELEG RAM Y
ZNOW U ODRZUCONY PROTEST WYBORCZY
Warszawa, 13 czerwca (tel. wł.) Dziś przed
Sądem Najwyższym toczyła się rozprawa na sku
tek protestu przeciw wyborom w okręgu 49 Sam
bor - Lisko - Mościska - Gródek, gdzie naturalnie
„zwyciężyła" lista BB. Sąd protest odrzucił.
DOWÓD ZUBOŻENIA
SPADEK SPOŻYCIA SOLI
Warszawa, 13 czerwca (teł. wł.) Agencja
„Press" donosi, że w I kwartale br. spadek pro
dukcji soli w porównaniu z I kwartałem 1931
wynosi 10 tysięcy ton, tj. 8‘4%. Go do spożycia
soli, to w I kwartale br. w porównaniu z I kwar
tałem 1931 zanotowano zmniejszenie o 9135 ton,
tj. 7‘5%. Gharakterystycznem jest, że produkcja
soli jadalnej spadła o 8‘1%, przemysłowej o 15%,
bydlęcej o 11%. Wynika z tego, że ludność wiej
ska używa soli bydlęcej do spożycia jajko tańszej.
ŻALE I PROTESTY DROBNYCH ROLNIKÓW
Warszawa. 13 czerwca (tel. wł.) Wczoraj odbył
się zjazd delegatów Związku zawodowego drob
nych rolników przy udziale 300 delegatów związ
ków powiatowych i przedstawicieli Stronnictwa
ludowego. Zjazd uchwalił szereg rezolucyj z za
kresu spraw gospod ar czo- rolniczych, wypowiada
jąc się przeciw rozbijaniu orgianizacyj gospodar
czo-społecznych i spółdzielczych, prze■'w obniża
niu poziomu nauki w szkołach powszechnych i
zawodowych rolniczych i zaprotestował przeciw
projektowanym ustawom samorządowym.
DEFRAUDACJA 315.000 ZŁ. W MAGISTRACIE
WARSZAWSKIM
Warszawa, 13 czerwca (tel. wł.) Przed tutej
szym sądem okręgowym toczyła się dziś rozprawa
przeciw Hilaremu Dąbrowskiemu, urzędnikowi
biura prawnego magistratu, o sprzeniewierzenie
315.000 zł. Oskarżony do winy przyznał się i jak
z jego zeznań wynika, defraudacje sięgają 1925 r.
Sąd wydał wyrok zasądzający Dąbrowskiego na
5 lat więzienia,
PODWYŻKA CEŁ NA LIT W IE
Kowno, 13 czerwca. Rząd litewski ogłosił dziś
rozporządzenie podwyższające dotychczasowe cła
przywozowe o 50— 100 procent.
ROZW IĄZANIE PARLAMENTU I WYBORY
W RUMUNJI
Bukareszt, 13 czerwca. Parlament rumuński zos|tał dziś dekretem królewskim rozwiązany. Nowe
wybory do Izby wyznaczono na niedzielę 17 lip
ca, zaś do senatu na 20 lipca br. Termin zwoła
nia nowej Izby ustalono na 30 lipca br.
SPISEK OFICERÓW W GRECJI
DYKTATURA
Wiedeń, 13 czerwca. Donoszą z Aten, że are
sztowano tam przeszło 30 greckich oficerów lot
niczych stojących pod zarzutem zdrady stanu.
W Atenach obiegają pogłoski, że Yenizelos nosi
się z zamiarem ogłoszenia w Grecji dyktatury.
RZĄD VON PAPENA AGITUJE PRZEZ RADJO

Konferencje francusko-angielskie
PORUSZONO TEŻ SPRAW Y POLSKO-NIEMIECKIE
Paryż, 12 czerwca. Wczoraj wieczór i dziś wziąć w tej pomocy największy udział, ale
Herriot i minister skarbu Germain Martin zdają
przedpołudniem odbyły się na Quai d‘Orsay roz
mowy francusko-angielskie między premjerem sobie sprawę, że nie mogą dać Austrji pieniądze;
Herriotem i ministrem skarbu Germain Martinem a równocześnie pozostać głuchymi w tej sprawie
wobec innych sojuszników Francji. Dlatego też
a MacDonaldem i ministrem spraw zagranicz
nych sir John Simonem. W sprawie tej wydało rząd francuski żąda, aby pomoc finansowa dła
Austrji mieściła się w ogólnym planie sanacji
francuskie ministerstwo spaw zagranicznych ko
munikat następujący: „Oficjalne i w nastroju państw nadduinajskicb. Sprawozdawca pisze da
lej, że MacDonald początkowo wypowiedział się
przyjaznym przeprowadzone pertraktacje wyka
za skłonieniem Niemiec do złożenia deklaracji, iż
zały jednomyślność stanowiska obu rządów, któ
wobec Polski nie mają wrogich zamiarów, pó
ra umożliwi sprawiedliwe i skuteczne rozwiąza
nie problemów, jakie znajdą się na porządku źniej jednak zarzucił ten projekt, ponieważ zmiar
dziennym konferencji lozańskiej, oraz umożliwi kowal, że Niemcy odmówiłyby temu żądaniu. Po
stanowiono zatem podpisać w Lozannie oświad
wzmocnienie zaufania i utrzymania pokoju mię
czenie wspólne; które byłoby odświeżeniem paktu'
dzy narodami." Po konferencji premjer Herriot
oświadczył przedstawicielom prasy, że nie może Kelloga, a poza tem podkreślało wierność dla idei
im wprawdzie złożyć oficjalnego oświadczenia, pokojowej i uroczyście potępiało wojnę.
lecz zapewnia, iż z wyniku rozmów jest najzupeł
Podobnie pisze „Maitin", że podczas konferencji
niej zadowolony.
MacDonald kilkakrotnie wyraził zamiar zażąda
Paryż, 13 czerwca. Prasa francuska poświęca nia od Niemiec podpisania deklaracji, w której
miałyby Niemcy wyrazić zamiary pokojowe wo
wiele uwagi ostatnim rokowaniom francusko-an
gielskim, które odbyły się w ciągu soboty i nie
bec Polski i miały zagwarantować nietykalność
„korytarza pomorskiego". Za tę cenę mianoby
dzieli w Paryżu między ministrami angielskimi
Niemcom przyznać pewne ulgi w dziedzinie rea francuskimi. Ze szczupłych informacyj, jakie
paracyjnej.
przedostały się do opinji publicznej, można wnio
skować, że rząd angielski skłania się do uznania
Organ Herriota „Ere Nouveile‘‘ pisze, że An
stanowiska francuskiego, aby na konferencji lo
glicy, zdaje się, zrozumieli, iż nie może być mo
zańskiej przedłużono poprostu moratorjum bez wy o skreśleniu reparacyj, jak długo Ameryka
poruszania pretensyj francuskich. Sprawozdawca nie uczyni tegosamego z długami wojennemi.
polityki zagranicznej „Echo de Paris" Pertinax,
Zrozumieli również Anglicy, jak wielką szkodę
pisze, że Francja nie będzie obstawała przy re
poniosłoby zaufanie międzynarodowe, a temsa
paracjach, jeśli Ameryka zgodzi się na rezygna
mem sprawa pokoju, gdyby nie utrzymano w ca
cję z długów wojennych. Co się tyczy pomocy fi
łej rozciągłości szacunku dla nietykalności trak
nansowej dla Austrji, rząd francuski skłonny jest
tatów i układów międzynarodowych.

Premjerzy pofudniowo-niemieccy
przeciw rządowi Papena
Berlin, 12 czerwicą. U prezydenta Hindenburga
odbyła się dziś konferencja między prezydentem
Hindenburgiem i kanclerzem Rzeszy von Papenem a reprezentantami związkowych krajów po
łudniowych. Bawarję reprezentował premjer dr.
Held, Wirtembergję prezydent dr. Bolz, a Badenję
prezydent dr. Schmitt. Konferencja trwała blisko
półtorej godziny. Wedle enuncjacji oficjalnej te
matem rozmów był stosunek związkowych kra
jów południowych do Rzeszy, kwestje finansowe
i gospodarcze, oraz szereg konferencyj natury we
wnętrznej. — Z kół poinformowanych donoszą,
że konferencja miała doprowadzić do pewnego
odprężenia. Prezydent Hindenburg miał represzentatnom krajów południowych oświadczyć, że
kanclerz Rzeszy nie poweźmie żadnych decyzyj

szkodzących interesom krajów południowych. —
W Łwestji zniesienia zakazu dla oddziałów sztur
mowych Hitlera nie osiągnięto porozumienia.
Enuncjacje, wychodzące z kół miarodajnych rzą
du Rzeszy, są naogół bardzo ogólnikowe, z któ
rych należałoby wnioskować, że dio zgody nie do
szło, aczkolwiek naprężenie stosunków, jakie da
tuje się od czasu mianowania rządu von Papena,
trochę zmalało.
Berlin, 13 czerwca. Jeden z dzienników berliń
skich pisze, że w toku konferencji premjerów po
łudniowych państw związkowych z rządem Rze
szy premjer bawarski dr. Held oświadczył, że w
razie ustanowienia dla Bawarji komisarza rzą
dowego komisarz ten byłby zaraz na granicy ba
warskiej aresztowany.

DELEGACI FRANCUSCY
Paryż, 13 czerwca. Prof. Rene Gassin, honoro
wy prezes Zjednoczenia francuskich byłych żoł
nierzy frontowych został mianowany delegatem
zastępczym na konferencję rozbrojeniową, a prof.
Rist, były wicegubernator Banku Francuskiego
delegatem zastępczym na konferencję lozańską.

MORDOWANIE STRAJKUJĄCYCH
W ARGENTYNIE
Nowy Jork, 12 czerwca. Wedle doniesień z
Buenos Aires, w Tucuman w północno-zachodniej
Argentynie doszło między strajkującymi robotni
kami tamtejszej cukrowni a policją do krwawej
walki, podczas której 3 osoby zostały zabite a 11
osób odniosło rany.

DO LOZANNY
Paryż, 13 czerwca. Premjer angielski MacDo

Berlin, 13 czerwca Rząd Rzeszy zawiadomił
niemieckie towarzystwo radjofoniczne, że rezer
wuje sobie codziennie między godz. 18‘30 a 19‘30
pół godziny, celem informowania opinji publicz
nej o zadaniach i zamiarach rządu. Te enuncjacje
rządowe mają być transmitowane przez wszyst
kie niemieckie stacje radjofoniczne.

nald, minister spraw zagranicznych sir John Si
mon odjechali dziś przedpołudniem do Genewy.
Razem z angielskimi mężami stanu wyjechał rów
nież do Genewy premjer francuski Herriot. Od
jeżdżających ministrów żegnały na dworcu kole
jowym tłumy ludności, wznosząc entuzjastyczne
okrzyki na cześć ministrów.

ZNIESIENIE ZAKAZU ODDZIAŁÓW
SZTURMOWYCH

BIERNY BILANS H AND LOW Y W ANGLJI
Londyn, 13 czerwca. Wedle wykazu statystycz
nego bilans handlowy Wielkiej Brytanji za mie
siąc maj wykazuje znaczny wzrost przywozu nad
wywozem. Wartość towaru sprowadzanego do
Anglji w maju wynosi 55,735.344 funtów szterlingów, czyli w stosunku do kwietnia wykazuje
zwyżkę 2,248.157 funtów. Wywóz w maju wyno
sił 30,196.984 funtów, tj. zmniejszył się w stosun
ku do kwietnia br. o 4,584.929 funtów szterlingów.
|i
CZY BĘDZIE STRAJK W ANGIELSKIEM
WŁÓKIENNICTWIE?
Londyn, 13 czerwca. Związek zawodowy robot
ników włókienniczych w Manchesterze uchwalił
przeprowadzić nowe głosowanie wśród robotni
ków w tym kierunku, czy ma być ogłoszony
strajk w przemyśle włókienniczym, czy też na
leży przystąpić do nowych pertraktącyj z przed
siębiorcami.

Berlin, 13 czerwca. Prasa koncernu Hugenberga donosi, że nowe rozporządzenie rządu Rzeszy,
które ma być jutro wieczór ogłoszone, w dziedzi
nie polityki wewnętrznej będzie zawierało zanie
sienie zakazu dla oddziałów szturmowych Hitle
ra, oraz zniesienie zakazu noszenia mundurów
przez członków partji hitlerowskiej. Zakaz zo
stanie zniesiony z tem, że wszystkie organizacje
polityczne, zorganizowane na wzór wojskowy bę
dą podlegały kontroli ministerstwa spraw we
wnętrznych.
POŻAR MIEJSCA ROZRYWKOWEGO
Berlin, 13 czerwca. Na terenie „Lunaparku" w
Berlinie wybuchł ubiegłej nocy groźny pożar, któ
ry strawił znaczną część urządzeń rozrywko
wych. Pożar ugaszono dopiero rano. Straty ma
terialne sa bardzo duże.

N O W Y PREZYDENT PARAGWAJU
Nowy Jork, 13 czerwca. Prezydentem republiki
Paragwaj wybrany został, jak z Asumcion dono
szą, Eusebio Ayala. Wiceprezydentem został Casai Ribeiro.

Tragedja matki
W ubiegłą sobotę w szkole przemysłowej w
Krakowie przy alei Mickiewicza rozegrała się dra
matyczna scena. Oto podczas egzaminu na wy
dziale budowlanym weszła w pewnej chwili na
salę pani S„ matka jednego z abilurjenłów szkoły
przemysłowej, który poprzedniego dnia padł przy
egzaminie, podobno z powodu złej noty od prof.
W. Pani S. zwróciła się do prof. W . i rzuciła mu
w twarz bukiet kwiatów, poczem dobyła z torebki
flakon z jodyną, usiłując wypić jego zawartość.
Zanim obecni zorjentowaii się, co się dzieje, pani
S. zdołała już wypić znaczną część zawartości fla
konu. Wezwane pogotowie ratunkowe po udzie
leniu p. S. pierwszej pomocy, przewiozło ją do
•szpitala św. Łazarza.
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KBONIftA
A U TO BU S K R A K Ó W — B IA Ł A . Od 15 hm. kur
sować będą na lin ji Kraków— Biała autobusy Pań
stwowych Zakładów Inżynier ji marki „Sam er"
następująco: Odjazd z Krakowa: godzina 6‘30,
11*40 i 16‘30. Przyjazd do Białej: godzina 9‘15.
14‘25 i 19T5. Odjazd z Białej: godzina 7T0, 12‘55
i 17‘45. Przyjazd do Krakowa: godzina 9‘55, 15‘40
i 20‘30. Ceny przejazdu zostaną zniżone tak, że
przejazd na całym, odcinku kosztować będzie za
miast zł. 9 tylko zł. 7‘60. Bliższych informacyj
udziela dworzec autobusowy w Krakowie, plac
św. Ducha, telefon Nr. 137-17.
Z W IE D Z A N IE
ZABYTKÓW
STR A D O M IA,
starożytnego kościoła św. Bernarda, kośc. nawró
cenia św. Paw ła (0 0 . M isjonarzy), reszty kościo
ła św. Jadwigi (Bożogrobców) oraz kościoła św.
Agnieszki odbędzie się w e środę 15 bm. jako IX
wycieczka naukowa z cyklu Tow . Miłośników K m
kawa pod kierunkiem hist. sztuki dra J. Dobrzyckiego. Wstęp 1 zł. Zbiórka o godz. 3‘45 przed
kośc. Bernardynów.
S K W E R N A PL A C U K A Z IM IE R Z A W I E L 
KIEGO. W niedzielę rano na placu Kazim ierza
W ielkiego oddano do użytku publicznego urządzo
ny przez ostatnie trzy lata skwer. Biegnie on na
całej przestrzeni placu, form ując w ielki prosto
kąt zieleni. Środkiem obiegają chodniki w kształ
cie wydłużonej elipsy. Bokami skwer zarośnięty
jest ozdobnemi wiełkiem i krzewami. W stęp do
zwolony jest wyłącznie dzieciom i to w towarzy
stwie osób starszych. Dotąd nie ustawiono na
skwerze ani jednej ławki. Zwraca również uwagę
zupełny brak drzewek, któreby w czasie spieki
daw ały upragniony cień. Dla braku ławek i cie
nia bardzo mało dzieci korzysta ze skweru.
N A G Ł A ŚMIERĆ ŻE B R A K A. W realności przy
ul. Studenckiej L. 29, zmarł nagle na udar serca
44-letni Andrzej Lasko, bez m iejsca zamieszkania,
żebrak. Zwłoki przewieziono do zakładu m edy
cyny sądowej.
ZAM AC H SAMOBÓJCZY. W czoraj rano w e
zwano pogotowie ratunkowe na ul. Kraszewskie
go,, gdzie 28-ietnia Anna Kozłowska w zamiarze
samobójczym w ypiła większą ilość kwasu solne
go. Lekarz pogotowia ratunkowego udzielił pierw 
szej pomocy desperatce i przewiózł ją do szpitala.
D O RO ŻK A K O N N A N A JE C H A ŁA N A AUTO.
Dorożka konna prowadzona przez Jana Tom asi
ka najechała na auto śl. 2783. U samochodu uszkodzony został wachlarz i rozbiła się szyba.
K R A D Z IE Ż E . Do policji doniósł St. Grabow
ski stolarz, ram p r z y ul. Podskale 6, że w restau
racji przy uL Salinarnej 1. 6 nieznany sprawca
sikradł mu z kieszeni 280 zł. i niklowy zegarek. Na
dworcu kolejow ym zatrzymano 54-letniego M a
teusza Szupera za kradzież rewolweru bębenko
wego wartości 78 zł. na szkodę D. świderskiego.

Asekuracja odmawia
Ciunkiewiczowej odszkowania
Jak się dowiadujemy, Towarzystw o asekura
cyjne „L loyd ", w którem ubezpieczona była „hra
bina" Giunkiewiczowa, odmówiło ostatnio Ciun
kiew iczow ej wypłaty odszkodowania.
Jak wiadomo, Giunkiewticzowa po zgłoszeniu
na policji kradzieży futer i biżulerji dokonanej
w Grand-hotelu w Krakowie, wysłała do Tow.

,,L loyd " w Paryżu konsygnację skradzionych i
ubezpieczonych rzeczy, żądając odszkodowania.
Tow. „L ly o d " dotychczas nie zajm owało stano-.
wiśka w tej sprawie, ostatnio jednak przez p. Dutru, swego przedstawiciela w Krakowie, zaw ia
domiło pełnomocnika Ciunkiewiczowej, iż odma
wia jej wypłaty odszkodowania,

— oo o —
N A D Z IK IE J P L A Ż Y . P. W ł. Benedykowi skra
dziono nad W isłą podczas kąpieli zegarek warto
ści 32 zł. W śród podobnych okoliczności skra
dziono p. Lazarowi Baumowi zegarek złoty z ubrania pozostawionego na brzegu W isły.
POD Z A R Z U T E M W Ł A M A N IA do pracowni
wyrobów juchtowych i kradzieży 2 maszyn do
szycia worków łącznej wartości 1.600 zł., doko
nanej na szkodę p. M. Krumłowskiego aresztowa
no: Ignacego Prześlaka, Marjana Janczyka, W ik 
tora Migosa i Kazim ierza Zacnego oraz Albinę
Drześlak. Wszystkich odstawiono do więzień są
dowych.

TEA TRY I KO N CERTY
OSTATNIE D W A PRZEDSTAW IENIA „KRÓLOWEJ
PRZEDM IEŚCIA'1. Dziś i 'jutro ostatnie przedstawienia
po cenach zniżonych ..Kratowej przedmieścia11, która
sChodizi z repertuaru w pełni niebywałego powodzenia
z powodu letniego urlopu zespołu dramatycznego i roz
poczęcia sezonu operoweg-o.
W E CZW ARTEK OTWARCIE SEZONU O PER O W E
GO: PREiMJERA „CARM EN". W e czwartek 16 hm. na
stąpi otwarcie letniego sezonu operowego, które zbie
gnie sie jednocześnie z premierą jednego z najwybit
niejszych arcydzieł francuskiej t światowej literatury
operoiwejj „Carmen" Bizeta. Od swej prapremiery pa
ryskiej w roku 1876, po dzień dzisiejszy stanowi ona
najbardziej atrakcyjny dla najszerszych ster, cało.n re
pertuarów; wszystkich oper świata. Krakowska reali
zacja przedstawi poraź pierwszy w partji tytułowej
znakomitą sopranistkę dramatyczną opery warszaw
skiej i lwowskiej p. F. Platówną, której towarzyszyć
będą w czołowych partiach pip.: Stępniowski, Stefan
Romanowski i A. Mazanek. Obsady dopełniają pp.:
Ghmiei-Tryczyreska, Feherpataky, Jastrzębska, Mazu
rek, Woźniak i inni. W „Carmenie“ duże .pole do po
pisu znajda również chóry krakowskiego Towarzystwa
operowego. Baletmistrz E. Wojnar i primabalerina I.
Soboitówna przygotowują część choreograficzną. Re
żysersko przygotował całość p ., Stefan Romanowski,
kierownictwo muzyczne spoczywa w rękach dyr. B o
lesława Wallek-Walewskiego. W piątek z powodu pró
by .przedstawienia nie będlzie. W sobotę ukaże się Donizettiorwska „Lucja z Lammermooru‘‘, w niedzielę zaś
J. Straussa „Baron cygański".
PRZEDSTAW IENIE
O PER O W E
NA
FUNDUSZ
W D Ó W I SIERÓT PO DZIENNIKARZACH. W dniu 27
hm. odbędzie się pięćdziesiąte w bieżącym sezonie
przedstawienie opery krakowskiej, na którem dany>bę
dzie „Rigoletto" Vetrdiego w premierowej obsadzie z

pp.: Ada Sari, T. Szymonowiczem, Stefanem Roma-

mowskiim i Ma zanikiem w partiach głównych. Dyrekcja
opery oraz soliści przeznaczają czysty dochód z po
wyższego przed stawienia na fundusz wdów, i sierót
po dziennikarzach, do dyspozycji krakowskiego Syndy
katu dziennikarzy.
OPERA KRAKOWSKA KIU CZCI MON1US2KL W dn.
29 hm. otpera krakowska, .wznowieniem „Halki" uczci
sześćdziesiątą rocznicę zgonu Stanisława Moniuszki, —
któTą w tym miesiącu obchodzi cała Polska.
„BANDA *, KABARET KOMIKÓW W BAGATELI, —
wystąpią: H. Ordonówna, Z. Pogorzelska, S. Górska,
L. Żelichowska, F. Ja rosy, A Boguckł, W. Daru A.
Dymsza, L. Laiwińtski, K. Tom, chór Dana, K. GtaipeS
i inni; repertuar Tuwima, Hemara i Słonimskiego roz
pocznie się w drugiej połowie bieżącego miesiąca.
MORRIS SCHW ARTZ, największy aktor żydowski
doby współczesnej, oraz Viola Philo, śpiewaczka Me*
tropotitan opery w Nowym Jorku, zażywająca świato
wej sławy, wystąipią w e czwartek 16 bm. w Starym
Teatrze z jedynym wieczorem żywego słowa i pieśni
żydowskiej, na którym wykonają bogaty i interesujący
program. W wieczorze współdziała także pianista Bo
ris Kogan,
1100 KLM. W BALJI Z RAKOWtC DO GDAŃSKA.
W e czwartek 16 bm. o godzinie 10 rano nastąpi start
byciabałji z .przystani AZS przy ul. Kościuszki, wiozącej
re.wiię z Krakowa do szeregu miast Polski. Tegoż dnia
wieczorem grają artyści poraź pierwszy w Niepołomi
cach, potem nastąpią występy wi Szczucinie, Tarno
brzegu, Sandomierzu, wogóle we wszystkich miastach
leżących nad Wisłą. W drugiej połowie lipca artyści
zamierzają zakończyć swoje turnee w Gdyni.

SPO R T
ROZGRYW KI O M ISTRZOSTW O KLASY A w ubie
głą niedzielę dały następujące wyniki: Makfcafoi—Zwie
rzyniecki 2:0, Cracovia— W aw el 3:2, Korona— Podgó
rze 4:2, Garbarnia— Krowodrza 1:0.
RRS LEGJA— W IS Ł A I b 1:1 (0:1). Wysoka stawka,
o jaka toczyła się wałka, bo o pierwsze miejsce w ta
beli, ściągnęła licznych widzów- na te zawody. Obie
drużyny dążące wszystkiemi siłami do zwycięstwa,
pokazały grę na wysokim poziomie i fair, tak, że sę
dzia p. Gumiplowtoz, zresztą bardzo dobry, miiał uła
twione zadanie. W isła zasilona czterema graczami li
gowymi, miała w Legji conajmniej równorzędnego prze
ciwnika, a nawet drużyna robotnicza miała lekką prze
wagę. Przez dłuższy czas grała Legja .w dziesiątkę
wskutek kontuzji obrońcy, oo wykorzystała Wisła, uzysfcując prowadzenie. Mimo zaciętych ataków Legji,
stan utrzymuje się do przerwy. Parę sekund po pauzie
następuje wyrównanie t choć obie drużyny matią liczne
dogodne pozycje, wynik remisowy zresztą odpowiada
jący przebiegowi gry, pozostaje niezmieniony.

— A tak! — mówił z pasję — A tak! Nieznośne

namiętne, twarde, niepohamowane?... Skąd te
groźby, szaleńcze zaiste?-.
Naraz Wysocki porwał ze stołu swój kapelusz.
Wcisnął go oburącz na skronie.
— Idę do Mochnackiego! — zawołał — Pochwa

jest to cięgle szeptanie po kętach, ta groza, pod
którą żyjemy!... Zmarnowaliśmy sposobność znakomitę przed rokiem, gdy Rosja, w tureckiej kam-

lam szlachetny zapał Lasoty, lecz nie wolno nam
działać nieopatrznie! By przy najświetniejszym
planie — zbrodnią byłby krok, lekkomyślnie uczy

panji uwikłana, tyle mniej groźnym mogła być
przeciwnikiem insurekcji naszej!... Kunktator
stwo jest w zwięzku naszym i słabość woli, która
do niczego nie prowadzi!-. Czyż czekać mamy, aż
nas szpieg podły osaczy i odkryje?... Raz już trzeba
wyraźny krok uczynić: wyjdźmy na ulicę, poprosfu, po żołniersku, z żelazem w d ło n i
albo
rozwiążmy się, skończmy te spiskowe gadania
i kabały, puste mielenie słów, któremi tylko ją
trzymy naszą hańbę, naszą niemoc wobec de
spoty!... Lub, jak tu mnie widzicie — do Belwe
deru sam pójdę, Konstantemu do ślepiów stanę
i w łeb mu wypalę, wodzowi naczelnemu!
Dyszał w gwałtownym paroksyzmie i ciemne,
fanatyczne oczy wlepił w twarz Wysockiego. Do
niego ciskał te słowa — do niego przedewszysŁ
kiem, twórcy sprzysiężenia i jego przewódcy!
Podporucznik zbladł. Był wyraźnie zmieszany

niony... przypłacilibyśmy go zrujnowaniem zupeł-

Niegdyś 1 Feluś cieszył się znakomitą pod tym

nem drogiej nam sprawy!... Idę do Mochnac
kiego! — powtórzył — Plan, o którym wspomnia
łem, od cywilnych wyszedł sekcyj zw iązk u ------rzecz w tem jedynie, aby zjednać dla niego ludzi
znaczących i dobre imię w narodzie mających!—
Gdy to zostanie osiągnięte — decyzja działania
nastąpi niechybnie i bez zwłoki, zapewniam, ko
ledzy!

względem kompleksją ducha i ciała. Sypiał łatwo
i mocno, choćby z głową na kamieniu... Lekkość
i niefrasobliwość umysłu była wtedy cechą jego

LEO N KRUCZKOW SKI

Kordjan i cham
96

---------

Żegnał się szybko; Lasocie w oczy głęboko spoj
rzał i mocniej, niż innym, dłoń uścisnął.
— Cierpliwości, Andrzeju! — powiedział — ż y 
cie dać dla kraju miłego zawsze czas będzie!—
Lecz trzeba, abyśmy działali nie w rozpaczy, jeno
w świadomości siły!
— „M i e r z s i ł y n a z a m i a r y!“ —
odrzekł tamten.

W chwilę później jechał w
Światem.

dorożce Nowym

Tej nocy Feluś Czartkowski długo borykał się
z bezsennością. Podniecony był i pełen dolegli
wych niepokojów. Z rozdrażnieniem słuchał po
tężnych szumów i świstów, rozbrzmiewających
z sąsiedniego łóżka; to Massalski srogiem chra
paniem objawiał głębię swego s n u -------

usposobienia, a cielesnych znużeń nie brakowało
mu nigdy, odkąd, przeprosiwszy ojca za niechęć
do łaciny, z którejśtam niewysokiej klasy szkoły
wojewódzkiej w Kaliszu przeniósł się do armji
królestwa. Był jakby stworzony do munduru
i przez trzy zgórą lata żywił w sobie podziwu
godny entuzjazm dla służby, dla ślicznych zajęć
żołnierskich, kształcących nogi, ramiona, piersi
i bary, tudzież oko i glos, potrzebny — jak wia
domo — do komenderowania... Prędki awans na
sierżanta i zaraz potem powołanie do belwederskiej szkoły, rokowały piękne nadzieje młodzień
cowi, którego ambicją było w tym czasie idealne

tym niespodzianym w ybu ch em ------Tamci zaś spoglądali po sobie w milczeniu dławięcem i kłopotliwem. Zdumiewał ich Lasola,

Wysocki był już za drzwiami. Spiesznym kro
kiem przeszedł korytarz i zbiegł po schodach na
parter. W sieni zamienił kilka słów z podchorą
żym, pełniącym służbę dzienną. Z oświetlonej

który w całej szkole miał opinję mrukliwego melancholika. Skąd w nim nagle, u Ucha, te słowa

bramy wypadł w
skiego p a r k u -------

sypiało się wtedy łatwo i m ocno-------

grubą

ciemność

łazienkow

dopasowanie munduru, zwracająca uwagę postawa
na paradzie, tudzież kilka jeszcze innych spraw,
równie doniosłych dla kraju... Nic dziwnego, że
,

(C ią g dalszy nastąpi).
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TABELA A KLASY po ukończonej pierwszej rundzie
przedstawia się następująco:

Z SM I SADOWEJ

i grupa:
gaer
WTsra l a
. . . .
6
..................... 6
Leg ja
Garbarnia I B . . .
6
Korona
. . . . .
6
P o d g ó r z e ................. 6
Krowodrza
. . . .
6
Tarnovia
................. 6

punktów
8
8
7
7
7
5
0

stos. bramek
14:8
14:9
10:8
14:12
9:13
9:8
8:20

II grupa:
gier
Grzegórzecki
. . .
6
FalMok
................. 6
W a w e l ..................... 6
Szczakowiamka . . .
6
Makkabi
. . . . .
5
Ztwierzyniecki
. . .
6
Cracovia I B . . . .
5

punktów
‘ 9
7
6
6
5
4
3

stos. bramek
10:5
1 1 :5
13:10
10:13
6:5
6:10
7:14

CRACOVIA— W IS ŁA 2:2 (2:1). Oczekiwane z wielkiem zainteresowaniem derby krakowskie zakończyły
się szczęśliwym dila Wiisty wynikiem. Już pi er wiszę mi
nuty zapowiadały bardzo interesujący przebieg mecziu.
Craoovia od początku przejęła inicjatyiwę iw siwe ręce,
przeprowadzając szereg dobrze pomyślanych ataków,
z których jeden zamienia Ciszewski w bramkę. Białoczerwoni mają dalszą sposobność do powiększenia sta
nu bramek. Czyni to Ciszewski, wykorzystując zamie
szanie w tyłach Wisły. I kiedy się zdaje, że Cracovia
pogromi Wisłę, ta zdobywa pierwszą bramkę przez
Artura. Po pauzie Cracovia dalej jest panem sytuacji,
lecz nie umie cyfrowo przewagi 9weu wykorzystać. —
Gracz Koźmin w tym czasie jest bohaterem dnia. Pod
koniec Artur strzela drugiego i wyrównującego goala.
Reasumując, podkreślić należy, iż Craoovia zasłużyła
na zwycięstwo. Najlepszymi graczami Cracoviii byli:
Ciszewski', Myisiak. Pająk niepewny. Z W isły : Balcer
I Artiur. Sędlzia, poza kilkoma Mędnemi rozstrzygnię
ciami, dobry
INNE ZA W O D Y : Unija—JBierzanówka 3:0, Siła—Siparta 1:1, Hakadur.— Orlęta 4:2.
RKS LEGJA— HAKADUR. Zawiody o mistrzostwo ro
bo ttnicze odbędą się we środę 15 bm. o godzinie 6 wie
czorem na boisku Legji. Ceny wstępów niskie.

Z w la z K l ł

z g ro m a d z e n ia

BACZNOŚĆ
R O B O TN IC Y D R Z E W N I, W e
czwartek 16 bm. o godz. 6 odbędzie się ogólne
zgromadzenie robotników stolarskich maszyno
wych i parkieciarzy w Domu Robotniczym (ul.
Dunajewskiego 5 II p. oficyny).

W Y R O K N A MORDERCÓW W TE N C ZY N K U
W krakowskim sądzie okręgowym karnym za
kończyła siię rozprawa o skrytobójcze morderstwo
roinika Gadka. P o zeznaniach rzeczoznawców,
m owie prokuratora i przemówieniach obrońców
na podstawie werdyktu sędziów przysięgłych try 
bunał zasądził Gaokową na 9 lat ciężkiego w ię 
zienia, Dudka zaś na 3 lata, jako że działał tylko
z nam owy i pod ,p rzymusem swej zbrodniczej ko
chanki, która była motorem tego zabójstwa. W y 
rok zapadł w niedzielę o godz, 2 nad ranem.
O ZBRO DNIĘ R ABUNK U
W czoraj odbyła się przed krakowskim sądem
przysięgłych rozprawa przeciw Stanisławowi Ma
ciejow i (la t 21), Józefowi Skoczylasowi (la t 20)
i Janowi W olarkow i (la t 20), oskarżonym o zbro
dnię rozboju z §§ 190, 192, 194. W edle aktu oskar
żenia M arja Kapusta powracała przez las do K a
m ienia z urzędu pocztowego w Rybnej. Po drodze
wstąpiła Kapustowa do sklepu w Rybnej i kupiła
za kilka złotych rozmaitych środków spożyw 
czych. Qsk. W olarek dowiedziawszy się o tem,
zaproponował Haciejowa i Skoczylasowi, ażeby
zaczaili się na Kapuistową w lasie i obrabowali ją.
Przystali na propozycję i udali się razem z nim
do lasu. Haciej uczerruil sobie twarz, aby napad
nięta nie mogła go rozpoznać. Za chwilę zjaw iła
się Kapustowa i minęła oskarżonych, Haaiej po
dłuższem szamotaniu pow alił ją na ziemię, zaty
kając jej równocześnie usta. W ted y .nadbiegł Sko
czylas i wspólnie zaciągnął Kapusto wą do rowu,
uibezwładniwszy ją zupełnie, przeszukali je j ubranie i zrabowali je j całą garderobę i wszystkie
środki żywności oraz pieniądze. W olarek stał w
odległości kilku kroków na straży. P o rabunku
oskarżeni uciekli w głąb lasu. Gdy rabusie zbiegli
Kapustowa przerażona poszła na posterunek po
lic ji i zaw iadom iła o rabunku. Niedługo potem areszłowano oskarżonych, a na posterunku Sko
czylas i W olarek przyznali się do udziału w ra
bunku, także Haciej przyznał się do winy. Kapu
stowa rozpoznała w Haciejiu sprawcę rabunku.
W czasie śledztwa sądowego nieznany osobnik
podrzucił je j do wanny stojącej koło domu 80 zł.,
widocznie pochodzące z rabunku. Zrabowane p ie
niądze otrzym ała Kapustowa od męża przebyw a

jącego n a pracy w e F ra n c ji. N a w czorajszej roz
p ra w ie oskarżeni w y p a rli się w in y . P o przesłu 
chaniu św iad k ó w , oraz p rzem ów ień prokuratora
i obrońców try bu n ał na podstaw ie w erd y k tu sę
d zió w przysięgłych skazał H a c ia ja n a 8 miesięcy,
Skoczylasa na 1 rok i W o ła r k a na 15 m. ciężkie
go w ięzienia. T ry b u n a ło w i p rzew odn iczył s. o.
B uratow ski, w o to w a li wioepr. dr. H u b l i so. dr.
Jek, oskarżał prok. dr. Staw arski.

S K Ł A D K I
N A O Ś R O D E K Z D R O W I A IM . Z . M A R K A . —

R . A . z ł. 10.
S k ład am 2 zł. na O środek z d ro w ia i w z y w a m
do złożenia p e w n e j k w o ty B a u e ra A d o lfa.
Z. F .

O C P E R IU A B
TEATR IM. J. SŁO W AC K IEG O
W to re k : „K ró lo w a P rzed m ieścia" (cen y zniżone).
Środa: „ K ró lo w a P rzed m ieścia" (ceny zniżane).
P o raz ostatni.
C zw artek: „C arm en " (p rem jera, o p e ra )

KINOTEATRY
A d r ia : „Sekretarka osobista".
A p ołlo: „K ongres tańczy".
D o m żołnierza: „Serce na uwięzi",
P rom ień : „B łękitn y m otyl".
Słońce: „N ib e lu n g i".
Sztuka: „M istigri"
Ś w it: „G w iaździsta esk ad ra".
U ciecha: „Dr. Jekyll i m r. H y d e ” .
Wamdla: „K ró lo w a p odziem ia".

RADJO K R A K O W SK IE
Wtorek 14 czerwca
1458: Sygnał czasu, hejnał. 12.10: PAT. 12.20: Gra
mofon. 12.40: Komiuiniiikat meteorologiczny. 12.415: Gra
mofon. 15.00: Komunikat gospodarczy. 15.10: Gramo
fon, 15.30: Chwilka lotnicza. 15.35: Komunikat harcer
ski. 15.40: Gramofon. 16.40: Odczyt z W arszaw y: —
,Piękno w życiu oodziennem". 17.00: Popularny kon
cert symfoniczny z Warszawy. 18.00: Odczyt z W a r
szawy. 18.20: Gramofon. 18.30: Rozmaitości, komuni
katy, krakowska giełda zbożowa. 18.59: Dziennik ra"dijowy i gramofon. 1955: „Mlissa solemnis" Beetboyena z katedry św. Szczepana w Wiedniu. 21.00: Felie
ton literacki z Warszawy. 21.15: Muzyka lekka. 22.15:
Dodatek do dziennika radiowego. 22.25: Gramofon. —
22.40: Wiadomości sportowe. 22.50: Muzyka taneczna.

MODA LETNIA—0 BUWIE PŁÓCIENNE
E L E G A N C K I E ,

P R Z E W I E W N E

I

T A N I E .

RE P A RUJ E MY

8.90

10.90

O B U W I E

10.90

nawet nie u nas Ro
nione, w naszym war
sztacie, urządzonym

: as,
3345-01
Skromny ale elegancki póioucik prunelowy
na półwysokim obcasie,

DO

KAŻDEJ

Fason 9815-03
Eleganckie I bardzo fanie czółenko z czar
nego aksamitu. Wysoki zgrabny obcas.

PARY O B U W IA — O D P O W IE D N IE

P O Ń C Z O S Z K I.

Fason 1265-71
Modny pantofelek z różnokolorowego płótna
na słupkowym obcasie.

KORZYSTAJCIE

Z

NASZEG O

wedlua najnowszych

J-32-Po
O B FITE G O

zdoByczy fecHnIH.

W YBORU.

D łu g o le tn i p rz y k ra w a c z fir m y J. G A G A T E K

ELIZA A M E I S E N I
s
»

e

«

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE

2

Kraków, ul. Dunajewskiego 3 :
Telefon Nr. 144-07

2

p o le c a ze s k ła d u g a ś n ic e rę c z n e , p o m p y ,
sik a w k i, w ę ż e , p a sy , n a rz ę d z ia p re c y z y jn e
„ F L U D O R “, p r z y b o r y lu to w n ic z e
o ra z w s z e lk ie a r t y k u ły tech n iczn e
i e le k tro te c b n ic z n e .
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f f e n ę Y
r f l J I

0

sWr2aBe’ 2 s,erści wielbłądziej, szczeliwa, tarcza a
karborundowe, płyty KI i n g e r i t, świdry spiralna itp.
dostarcza natychmiast ze składów

H U R T O W N IA

PASÓW ,

„ZEN IT

W ĘŻY,

S Z C Z E L IW

I

Spółka z ogr. odpow. |

Kraków, Szpitalna L. 7, tel.
•••oa

oo •*

WARSZTAT STOLARSKI

LAN CKO RO N A

STANISŁAW WARCHAŁ
z p ra c o w n ik ie m firm y H . B L A T T

F. W Y S Z O G R O D Z K I M
mają zaszczyt zawiadomić P. T. Klijentelę, że otworzyli

ZAKŁAD KRAWIECKI

przy ul. Zwierzynieckiej 7 (parter)

(drugi dom za kinem Świt).

Niewygodne
g o rs e ty i pasy, zagraniczne lub
krajowe, p o p r a w ia i p r z e r a b ia
n a w y g o d n e jedyna w Polsce
pracownia
F r a n c is z k i

Haeckerowej

Kraków , R y n e k <3ł. 30,
gdzie każdy model robiony jest
indywidualnie, na m iarę, a nie
tuzinowo czyli tandetnie.

z narzędziami w dobrym stanie — okazyjnie do sprzedania.

| RA D JO -G RA M O FO N Y j

•

oraz p ł y t y gram o fo n o w e

•

najkorzystniej zakupisz w firmie

S

„ F A L A “

5

o Kraków, ul. Zwierzyniecka 17, Tel. 143-94. *
J
•

W łasne w arsztaty — staeja ładow an ia akumula- •
to r ó w rad| o w y cii.
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== F U T R A

ss

DO P R Z E C H O W A N I A P R Z E Z L A T O
przyjmuje

B O L E S Ł A W

W R O Ń S K I

Kraków, pl. Szczepański 2, w podwórzu.

Wiadomość: Podgórze, Wałowa 4, m. 6.

W ydaw ca: Em il Haecker. — Redaktor odpowiedzialny: M arjan Porczak.

na Unji kolej. Kraków-Zakopane, stacja Kalwarja, nowowybudowana willa „GRAŻYNA", w najpiękniejszej oko
licy, tuż pod lasem, przyjmuje letników na cały sezon
z całem utrzymaniem. Słoneczne pokoje z balkonami,
Kuchnia domowa. Ceny niskie. Dogodna komunikacja,
pół godziny wygodną szosą pieszo z KalwarjL

—

D rukarn ia L u d o w a w K rakow ie pod zarz. Ignacego W iniarskiego.

