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S Ą Z A P R Z E C Z E N IA ?

Przygotowany zamach na sadownictwo
Z doświadczenia wiadioimo, że każda infor
macja z waiżtnfeóK&erj dziadiz my, która pioflarwia
siię po®a terenem prasy sainjacyjneij, jesit z regu
ły zułpinzeceaoa. Informuje się o zamiarze re
dukcji płac — zaprizeaza się, aiby po kijku
dniach ją zrobić. Informuje się o zmianie ko
deksu karnego i nowej ordynacji adwokackiej
— zaprzecza się, aby jednio i drugie przecież
byj© zrealizowane. Z sizczególin? _ gorliwością
zaprzeczano informacje o ziniiesiieniiu niezawi
słości sądów w drodze reorganizacji sądówniicitiwa, teraz już przyznaje się, że prace nad
takitm dekretem są w toku.
M ożna nozumiieć pewne zaprzeczenia np. od
nośnie do pociągnięć w polityce zagranicznej,
ponieważ wczesne ich podlanie do wiadomości
m oże zepsuć jakąś podljętą grę. Jaki jedtnak cel
mają zaprzeczenia rzeczy, które się przecież
planuje, a które nie podlegają w pływ om tzw.
obcych czynników ? T a mania o z y maniera za
przeczeń doszła już przecież do tego, że w p ły 
w o w y i — jalk tw ierd zi — najlepiej poinformo
w any dlzieinnik sanacyjny zaprzeczył informa
cji o zmianach w rządzie, które w 24 godzin
później stały się faktem.
Nie zaprzecza się już, że m nastąpić reorganiżacja sądownictwa w związku z w p row a
dzeniem — ma to stać się od 1 września br. —
n ow ego kodeksu -karnego. Będzie to druga w
przeciągu kilku lat ery sanacyjnej reorganiza
cja i w szy scy zdają sobie sprawę, że nie jest
otna w yw ołan a kpniieczmością reorganizacji żle
funkcjonującej m aszyny sprawiedliwości-, ale
potrzeb? sanacji zrobienia „czystk i14 w sądow
nictwie, które jeszcze nie jest tak p raw ow ier
ne, jakby sanacja sobie życzyła'.
Nie jest żadiną tajemnicą, że i obecnie, gdy

nieusuwalność i nieprzemoszalmość sędziów for
malmie jeszcze obowiązuje, nie można p ow a
żni© m ów ić o pełnej niezawisłości sędziów.
P rzyzn aje to nawet „C zas44, pisząc, że „p r z y 
wilej nieusuwalności... chirond sądownictwo
przynajmniej do pewnego stopnia przed od
dział ywaniiem czynników politycznych.44 —
A w ięc już i dziś to oddziaływanie — delikat
niejsze w yrażenie miż nacisk — istnieje, a co
dopiero będzie teraz, gd y reorganizacja wpra
wdzie jeszcze nie działa, ale sędziowie stoją
w obec niej i temsamem w obec niebezpieczeń
stwa przedw czesnego spensjonowaoia c zy
przeniesieniu -na gorsze stanowisko?
Jeżeli społeczeństw© ma obaw y pirzed tą
reorganizacją i jej skutkami, jest uprzedzone
i może się przygotow ać — na najigorsz-e. Taki
pesymizm jest zupełnie uzasadniony, jeżeli na
w et „C zas44, uznając potrzebę reorganizacji,
robi różne zastrzeżeniu i — jiak z tenoru całe
go artykułu wynika — nie jest nią zachw ycor
my. Jeżeiti taka jest opinja pismu popierającego
sanację, oo dopiero ma m yśleć ta ollbrzymiia
część społeczeństwa, która mimo pozorów i
mim© „zw y c ię s tw a 44 w wyborach odnosi się
do wszystkiego, oo z kuchni sanacyjnej w y 
chodzi, z całą nieufnością,' na jaiką sanacja w
przeszłości i w zapowiedziach -na przyszłość
zasługuje? Jeżeli się mówi : kto się sparzył na
gorącem, dmucha na zimne — to w poruszo
nej sprawie złe przeczuciu są zupełnie uspra
wiedliwione. Sparzyliśm y się już dotkliwie na
wszystkiem-, oo z sanacji w yszło, teraz prze
czuw am y ukoronowanie jej „dzieła44 przez ze 
psucie ostatniej przeszkody w jej poczyna
niach.

Szczegóły zbrodni Czumy
Na wieść o zamordowaniu robotnika Poczlow
skiego przez Czumę w Szczakowej, wyjechał tam
tow. Zygmunt Bociam, sekretarz Centralnego Zw.
robotników przemysłu chemicznego, który na pod
stawie zeznań świadków zajścia, rodziny zmar
łego i dokonanych oględzin miejsca zbrodni, —
zwłok zmarłego i miejsca, w którem go znalezio
no, udzielił n am . dalszych następujących szcze
gółów:
Podany wczoraj w „Naprzodzie44 opis zbrodni,
dokonanej przez Andrzeja Gzuanę, sekretarza sa
nacyjnego Z Z Z z Zawiercia na osobie tow. Karola
Pocztowskiego, jest zgodny z zeznaniami naocz
nych świadków zajścia, tj. W ładysława Szczer
biny, pomocnika kelnerskiego z bufetu kolejowe
go i Michała Romana, pomocnika piekarskiego,
2 tą różnicą, że zajście miało miejsce w dniu 23
hm. o godzinie 22, a nie o 24, jak podano.
Andrzej Czuma i jego kompani: Dziacko, prezes
oddziału związku sanacyjnego Z Z Z w Szczakowej
i Klimczak, sekretarz oddziału tegoż sanacyjnego
związku w Szczakowej, natychmiast po dokona
nej zbrodni, kiedy ciężko ranny od duszenia pod
gardło i od uderzeń w głowę, Pocztowski padł na
ziemię bez oznak życia, ulotnili się, pozostał tyl
ko Meidyk, znany sanacyjny awanturnik.
Bezpośrednio po ucieczce sprawców zjawił się
posteruikowy policji Czajka z posterunku kolejo
wego, uprzedzony przez Szczerbińskiego o grożą
cej awaitorze i polecił Mendykowi wynieść nie
przytomnego Pocztowskiego ze słowami: wynie
ście tego trupa, bo tu nie jest trupiarnia ani szpi

tal. Na zwróconą policjantowi uwagę, że spraw
cy dopiero co wyszli, posterunkowy Czajka w y j
rzał z drzwi dworca kolejowego i powrócił zaraz
ze słowami, że nie widział sprawców.
Posterunkowy Czajka nie przedsięwziął nic, aby
zatrzymać sprawców, którzy musieli się znajdo
wać w niedalekiej odległości, skoro przed chwilą,
trwającą około dwóch minut, wyszli z dworca.
Posterunkowy Czajka zabrał martwemu Pocztowskiemu zegarek i czapkę, oglądnął leżącego bez
oznak życia Pocztowskiego na posesji Selingera,
pod płotem i węglarkami, lecz nie przedsięwziął
nic, aby sprowadzić ciężko rannemu pomoc le
karską. Pocztowski bowiem żył, posterunkowy
badał mu wszak puls i stwierdził, że żyje, ale nie
weziwał lekarziai.
Z tego po-wodu ciężko ranny i nieprzytomny,
skatowany człowiek, zbroczony krwią i zlany pi
wem, którem oblano go na dworcu, leżał całą noc
na podwórzu pod płotem bez pomocy lekarskiej,
w odległości 200 metrów od dworca w miastecz
ku ,gdzie jest dwóch lekarzy i komunikacja kole
jow a i autobusowa.
Dopiero rano znaleziono Pocztowskiego i za
wiadomiono żonę i matkę, które zabrały rannego
do domu, sprowadziły lekarza Kasy chorych dr.
Klaczaka. Zastrzyki, dane rannemu, nie przy
wróciły mu przytomności. Wezwany lekarz w oj
skowy, polecił natychmiast odstawić go do szpi
tala. W piątek 24 hm. odstawiono Pocztowskiego
do szpitala w Jaworznie, gdzie zmarł w nocy z so
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boty na niedzielę, o giodzimie 12 min. 30, nie odzy
skawszy przytomności.
Lekarz Kasy chorych dr. Klaczak wydał św ia
dectwo śmierci, stwierdzając jako powód śmierci
krwotok mózgu.
Czuma po dokonanej zbrodni nie wyjechał na
tychmiast ze Szczakowej, lecz ukrywał się w mie
szkaniu jednego ze swych przyjaciół politycznych,
obawiając się pokazać na ulicy przed gniewem
ludności. Wieść o dokonanej zbrodni wywołała
wśród miejscowej ludności wstrząsające wrażenie.
Robotnicy gromadą chodzili w poszukiwaniu za
Czujną, aby dokonać nad nim sądu za ohydne
morderstwo.
KIM B Y Ł KAROL PO C ZTO W SK I
Karol Pocztowski liczył lat 34, był kowalem
w cementowni Szczakowa, należał do Centralnego
Związku robotników przemysłu chemicznego i był
zwolennikiem PPS, aczkolwiek oficjalnie do par
tja nie należał. Zbyt czynnego udziału w życiu
politycznem nie brał. Należał do nawskróś uczci
wych ludzi, nigdy nie był karany, cieszył się jaknajlepszą opinją wraz z całą swą rodziną. Brat
jego jest maszynistą kolejowym w Szczakowej
Pozostawił po sobie młodą żonę i troje miałycb
dzieci oraiz matkę staruszkę, której pomagał w utrzymaniu.
PO W Ó D ZBRODNI
Przed rokiem szedł Pocztowski wraz z owym
Mendykiem, sanatorem, spotkali na tymże dworcu
Czumę, którego Mendyk zaczepił, trącając go ra
mieniem. Wówczas Czuma zbił po twarzy swo
jego zwolennika. Mendyk oddał ki lica razy Czumie. Był sąd, Mendyk został ukarany miesięcz
nym aresztem za pobicie Czumy, ale Pocztowski
nie był w,cale oskarżony, gdyż był biernym świad
kiem tego zajścia.
W ową krytyczną noc, 23 czerwca, spotkał się
znów Czuma z Mendykiem, pytając go, czy. nie
będzie go znów bił, na co Mendyk miał odrzec,
że i wówczas, przed rokiem, nie byłby uderzył i
zaczepił Czumy, gdyby nie ten, wskazując na
Pocztowskiego, który mnie namówił.
Wówczas to Czuma, po naradzie z Mendykiem,
odbytej w sąsiedniej poczekalni na dworcu, przy
stąpili do Pocztowskiego i zaczęli go dusić pod
gardło, a następnie bić po głowie, aż ofiara padła
nieprzytomna na ziemię.
Pogrzeb Pocztowskiego wyznaczono na dzień
28 czerwca o g. 17 z kostnicy cmentarza w Ja worz
nie, gdyż władze sądowo-lekarskie nie pozwoliły
po sekcji zwłok przewieźć ich do Szczakowej. Na
pogrzeb szykują się tłumnie robotnicy Szczako
wej. Organizacją pogrzebu oprócz rodziny zajął
się Centralny Związek robotników przemysłu che
micznego.
CZUMA CHODZI DOTYCHCZAS W O L N Y !
Morderca niewinnej ofiary, Czuma, osławiony
awanturnik sanacyjny, który półtora roku temu
urządził wraz z Pyszyńskim napad na tow. posła
Ciołkosza i pebił go na dworcu kolejowym w Kra
kowie w biały dzień, Czuma, który skazany jest ’
na tok więzienia za zdradę stanu i pozbawiony
praw, Czuma, który pobił w Niepołomicach ja 
kiegoś doktora i na swem sumieniu ma liczne po
bicia i awantury, Czuma, który odgrażał się usta
wicznie przywódcom i działaczom PPS, że ich
zabije, jak tow. posłowi Żuławskiemu, tow. Bo
cianowi, sekretarzowi Związku robotników che
micznych, Czuma, ten bandyta polityczny, mor
derca uczciwego robotnika, dotychczas chodzi
wolny, urzęduje w Zawierciu i nadal sprawuje
mandat inspektora sanacyjnej organizacji ZZZ i
cieszy się zaufaniem swoich przełożonych]
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Na pomoc dla bezrobotnych:
nowy podatek
W czasie od ub. jesieni do maja br. działał
naczelny komitet dla spraw bezrobocia z podko
mitetami w myśl decyzji powziętej w sierpniu
ub. r. na specjalnej konferencji z inicjatywy i u
p. premjera Pry stora. Wedle intencji miał to być
komitet nie do walki z samem bezrobociem, lecz
z jego skutkami. Forma tej wałki była bardzo
prosta: postarać się o jakieś dochody i z nich za
silać bezrobotnych w najcięższym £zasi,e zimo
wym. 0 te dochody postarano się w sposób zaiste
nie wymagający silnego natężenia myślowego:
obłożono „dobrowolnym" podatkiem rozmaite
sfery społeczne i podatkiem przymusowym całe
społeczeństwo w formie dopłat do porta, biletów
i przesyłek kolejowych itd.
Okazało się, że różnica między dobrowolnemi
a przymusowemu opłatami jest taka, jak między
ofiarnym podatnikiem a takim, na którego trze
ba nasłać komornika. Ściągano w łatwy sposób
te dobrowolne opłaty od robotników i pracowni
ków przy wypłatach; przyciśnięto urzędników
nie mogących się oprzeć „prośbie" swych przeło
żonych; pobierano opłaty w kawiarniach i re
stauracjach już z większemi trudnościami, a już
całkiem szwankowało tam, gdzie przymus nie dał
się stosować, np. wobec kamieczników.
Ten komitet naczelny w ub. miesiącu skończył
swą działalność z zapowiedzią, że na jesień roz
pocznie ją namowo. W ynika z tego, że liczą się
z — conajmniej — takiemsamem natężeniem bez
robocia i że nie widzą sposobu walczenia z sa
mem złem, ograniczają się więc do łagodzenia
jego skutków. Nauka nie poszła jednak w las;
już nie m ają zaufania do „dobrowolnych" ofiar,
lecz poprostu chcą nałożyć podatek i to w sposób
trafiający w najszersze masy.
Mówiono o tem na posiedzeniu wydziału w y
konawczego związku miast, gdzie przed stawiono
projekt w następującej formie: zarobki, płace ro
botników i pracowników zwyż 200 zł. miesięcz
nie, podlegające podatkowi dochodowemu, zosta
ną obłożone specjalnym podatkiem, łatwym do
ściągania, bo potrącalnym przy wypłacie i w ten
sposób uzyska się wielomiiljonowe fundusze. Był
to projekt tak prosty w swej okropności, że nie
znalazł na posiedzeniu aprobaty. Jeżeli się weź
mie w rachubę niezliczone wprost potrącenia, ja 
kim te płace i zarobki już podlegają, to wprowa
dzenie nowego, jeszcze jednego byłoby już cię
żarem nie do wytrzymania.
Zarzucono więc ten projekt i zaczęto wenty
lować nowy: opodatkowanie płac — zarobków
w tej wysokości niema — powyżej 600 zł. i to

progresywnie z „podatkiem kawalerskim" i in
nemi szykanami. Nad tym projektem będą się obeonie zastanawiać, ileże nie został uznany za
niewykonalny. Gzy jednak jest praktyczny, to in
na rzecz; ilu dziś jest pracowników pobierają
cych 600 zł. zwyż miesięcznie i ile z istniejących
da się ściągnąć? W każdym razie kwoty niewspół
mierne do celu, jakim ma być zorganizowanie po
mocy dla bezrobotnych.
Gzy ten lub inny podatek przyjdzie do 'Skutku,
w każdym razie same pomysły, samo liczenie się
z tego rodzaju dochodami świadczy, że państwo
zupełnie zapoznaje swą rolę, swój obowiązek wo

Teror i samosądy bebesowskie
Rozhijacze, kltórzy za misję swoją uważali —
wprowadzenie rozłamu do PPS znaleźli się w
sytuacji istotnie nietylko szpetnej, lecz i śliskiej
bardzo.
Go innego jacyś literaci, wyprawiający pod zna
kiem sanacyjnym hitlerowsko - komunistyczne
harce ...na papierze. „W alka" behasowska ma
garstkę obałamuconych robotników w swoich
szeregach, •oraz nieco szumowin, chcących żero
wać pod jej osłoną. Wypisuje —• a jakże! — bar
dzo gwałtowne artykuły przeciwko wyzyskowi,
„walczy" — bardzo ostro! — przeciwko kapitali
stycznym brygadom sanacji. Ale, oczywiście, wde
w jakich granicach wolno jej pozować na pismo
„ideowe" i wie, do jakich granic wolno jej kry
tykować możno władców sanacyjnych. Jej z -grun
tu fałszywe stanowisko musi ogłupiająco lub de
moralizująco odbijać się na tych ludziach, któ
rzy pod jej wpływem pozostają — krzykaotwo
bezideo-we wiedzie do ekscesów coraz częstszych
i cięższych, do porachunków krwawych, do mor
dów terorystycznych, a dłonie, przyzwyczajone
do hrauninga i noża nie wahają się nieraz upra
wiać procederu pospolitych szantażystów, teroryzującyeh wprost zarobkowo — i to ubogą lud
ność dzielnic proletariackich. Z BBS wyłoniły się
ponoć bandy kercelackie...
W atmosferze plennej w sprawców nieznanych
— bez większego wrażenia przechodziły różne
drobne szantaże i akty zemsty zdeklarowanych
rabusiów. Ż-e tam komuś rozbito stragan, że w y
muszono na kimś okup — nad tem zalegała ci
sza... Stratny lękał się strat większych jeszcze...
Ileż czasu upłynęło nim roaplątały się języki w
sprawie wymuszeń keroelaokioh i zanim po ta-

Zjazd inwalidów
SĄD N A D SANACJĄ
W ciągu poniedziałku toczyła się dyskusja nad
działalnością Związku, przyczem przez cały czas
uwydatniał się bardzo wyraźnie opozycyjny na
strój całego zjazdu przeciwko „sanacji" i posłów
z RB. Z pośród kilkudziesięciu delegatów prowin
cjonalnych, którzy w drugim dniu zjazdu zabie
rali głos, nie było ani jednego, któryby bronił
posunięć większości rządowej, a przeciwnie —
wszyscy prawie dawali wyraz swemu najgłęb
szemu oburzeniu pod adresem ludzi, dzięki któ
rym przeszły w Sęjmie uistaiwy, krzywdzące inw a
lidów.
Z oburzeniem mówiono o roli posłów-inwalidów Soopazyńskiego i W agnera (B B ), którzy swą
działalnością w Sejmie zaszkodzili sprawie inwa
lidzkiej.
Gorąco oklaskiwane były przemówienia tow.
Pysza z Białej i Bazy tliy z Łomży. Tow. Pysz
między innemi wśród oklasków, domagał się w y
rażenia wotum nieufności posłom z BB: W agne
rowi i Snopczyńskiemu za krzywdzącą ustawę in
walidzką, oriaz wezwania ich do złożenia manda
tów poselskich.
Zgłoszenie przez tow. Pysza powyższego wnio
sku przyjęli zebrani okrzykami przeciwko „sana
cji".
Zgłoszono też rezolucję, aby wyrazić podzięko
wanie tow. T. Arciszewskiemu i innym posłom
za złożenie w Sejmie wniosków w sprawie popra
wy bytu inwalidów.
Na sali za ich obronę rozległy się oklaski.
Oba te wnioski, jak również trzecia propozycja
tow. Pysza, aby przesiać bojownikowi o wolność,
Bolesławowi Limanowskiemu, wyrazy hołdu i u znamia (co przyjęte zostało burzą oklasków) pod-

bec bezrobocia i jego skutków. Pomoc społeczeń
stwa — bardzo piękna i szlachetna rzecz; widzie
liśmy jednak, że nawet w Ameryce uznano ją
za niewystarczającą i po długim oporze zdecy
dowano się na pomoc państwową. U nas zamie
rza się robić wprost przeciwnie: państwo dąży do
ograniczania swej pomocy i do przerzucenia jej
na społeczeństwo. Gdyby przynajmniej to społe
czeństwo było w stanie wziąć na siebie jeszcze
jeden ciężar, ale wiemy przecież, że ugina się ono
pod ciężarem dotychczasowych i w rezultacie ta
pomoc okaże się taksamo mało skuteczną, jak nią
była dotychczas stosowana.
Rozumie się, że nawet przy przeforsowaniu te
go pomysłu nie może to zwolnić państwa od je
go obowiązku. Jeżeli nie może ono zwalczyć sa
mego bezrobocia, to w każdym razie na niem
przedewszystkiem spoczywa obowiązek łagodze
nia bodaj jego najdrastyczniejszych skutków.

dane zostaną pod głosowanie dopiero po zrefero
waniu przez komisję wnioskową.
Tow. Pysz poddał również druzgocącej krytyce
znany okólnik przedwyborczy wydziału wyko
nawczego Związku inwalidów, wzywający do gło
sowania na BB i domagał się jego odrzucenia.
Gdy mówca zaznaczył następnie, że tow. Pająk
— dlatego, iż jest przeciwnikiem BB — już jest
kwestjonowany przez „sanację", jako kandydat
do przyszłego wydziału wykonawczego, na sali roz
legły się okrzyki: „Pająk uzdrowił stosunki w
Związku! Niech żyje Pająk" itp.
Niemniej ostre przemówienie przeciwko „sa
nacji" wygłosił członek wydziału wykonawczego
Związku dr. Kikiewicz, a także delegaci: Organisiak, Gotowała (Poznańskie); Urbański, Maronowicz, Bigoński (Bydgoszcz), Kantor i wielu in
nych.
W śród małego oddźwięku zebranych bronił,
jako mówca generalny wydziału wykonawczego
dr. Rubin. Poczem przemawiali przedstawiciele
wydziału wykonawczego, między innemi tow. Paj%k.
Zjazd wbrew komisji mandatowej dopuścił na
zjazd w charakterze delegata p. Kantora.
ZAJśCIE
Gdy sala entuzjastycznie przyjęła nagłość wnio_
sku, wyrażającego podziękowanie tow. Arciszew
skiemu i innym posłom, którzy bronili spraw in
walidzkich, grupa „sanatorów" w liczbie trzy
dziestu (na ogólną liczbę 907 delegatów) poczęła
hałasować i krzyczeć: „jesteście komuniści!".
Okrzyk ten spowodował wielki hałas i oburze
nie. Krzykacza delegaci wyrzucili za drzwi.

siemoe do kłębka się dostano?
Głośniejsze były mordy, dokonywane co pewien
czas na jakimś kupcu, czy przedsiębiorcy, z któ
rym ta lub orwa grupa bebesowców znajdowała
się w walce. Ostatni wypadek z zamodowaniem
Gełtera, o caem donosiliśmy wczoraj, uczynił tem
większe wrażenie w Warszawie, iż zamordowa
ny zdawał sobie sprawę, że do tego dojść może
— i na kilka tygodni przed zamachem napisał do
wodza BBS lisit tej treści:
„Wobec tego, że prowadzona kamponja
przeciwko mnie na łamach pisma „Walka",
którego, jak jest mi wiadomo, moralnym i
faktycznym przywódcą jest W Pan, w kon
sekwencji może wywołać niepoczytalne w y
stąpienie czytelników tego pisma, to jest
członków Frakcji Rewolucyjnej, przed czem
już przez osoby postronne zastałem ostrzeżo
ny, ośmielam się zakomunikować W Panu
Prezesowi, iż w razie jakiegokolwiek tar
gnięcia się na moją osobę robotników z pod
znaku Frakcji Rewolucyjnej, czy też innego
ugrupowania politycznego, podżeganego do
wałki ze mną przez pisano „Wolka", czynię
W Pana całkowicie odpowiedzialnym za to,
co stać się może".
Sprawcy krwawego samosądu — aresztowani
— grozi im sąd doraźny. List przedśmiertny zamodowanego zapowiadał, że krew jego spadnie
na sumienie „prezesowskie". Może taki sam w y 
rzut odezwie się i z ust rodzin sprawców mondu,
o ile ten krwawy dramat tel śmiercią się ich
skończy?
,
*

*

*

Ale bandyckie manjery, bądź krwawe pora
chunki znajdują swoje ujście nietylko w „orga
nizacjach" p. Jaworowskiego.
Z Z Z (moraczewszczycy) dostarczyli też kroni
ce kryminalnej — postać Zubowicza, jako orga
nizatora bandy wolskiej (na przedmieściu W a r 
szawy), a ich agitator Gzuma — jak podawa
liśmy we wczorajszej korespondencji zamordo
wał (w jednem miejscu błędnie wydrukowano
zastrzelił) robotnika w Szczakowej. Takie plony
wydają organizacje rozbijackie — „komponowa
ne", a nie wyrosłe z żadnych potrzeb życia i za
silające się bądź ludźmi otumanionymi, bądź
różnemi odpadkami z innych partyj lub wręcz
indywiduami o kryminalnej przeszłości.

Płatu icljeton
RARYTAS o BRZEŚCIU LIT E W SK IM
(Z e starego rękopisu)
Sprzysięgli się dw aj bracia do grobowej deskł
Gubią szlachtę, kto? Kością podbereski.
Jeden hołysz, fortuny drze po szilachetczyznach,
Łupi w ekonomjach, męczy w królewszczyznach.
Kozubalce od żydów, jakie chce tak bierze
Już zapomniał o Bogu i o świętej wierze.
Drugi przy Antychryście w Nowogrodzkie jeizie,
A za tym do przysięgi jeszcze kogę zwiedzie.
Nie jest że to rarytas w dwóch kpach, prz/znać
[muszę,
Jeden chwyta fortunę, drugi łowi dusze?
(W iersz ten pochodzi z przed 200 lat, zachowa
ny w zbiorze ówczesnych rękopisów i ?awiera,
jak widzimy, niejasne przeczucia).
OOOCOCXX)COOOOOOOCXXXXXXXX3 0 0 «XXOOOOCX>
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Tadeuszowi Regerowi
W SPO M N IE N IE
Jako jedyny, oprócz Ciebie, żyjący jeszcze i po
dziś dzień pracujący w partji uczestnik naszej pa
czki, która przed 40 laty w Krakowie działała
w ruchu socjalistycznym, wówczas zaledwie się
rozpoczynającym, zjawiam się, Kochany Tadziku,
by Ci wyrazić serdeczne życzenia z okazji Twych
sześćdziesiątych urodzin i Twojego czterdziesto
lecia partyjnego. Tak, mój Stary Przyjacielu, oprócz nas dwóch nikt już z owych czasów nie po
został. Odeszli na zawsze Englisch, Kurowski, M isiołek i tylu, tylu innych, wymiera pokolenie,
które pamięta boje i prace z przed lat czterdziestu,
tylko my dwaj jeszcze trwamy i nie uważamy
się za weteranów, tem mniej za emerytów, lecz
czujemy się wciąż czynnymi żołnierzami wiel
kiej idei, mającej świat przeobrazić.
Spiętrzyły się wprawdzie trudności i przeszko
dy, jakich przed 40 laty nikt z nas, ani z naszych
wielkich nauczycieli socjalizmu nawet nie prze
czuwał, ale jeżeli pamięcią przemierzymy okres
czterdziestoletni i porównamy dzisiejszy stan roz
woju socjalizmu i dzisiejszy poziom klasy pracu
jącej z tem, co wówczas zastaliśmy, musimy przed
sobą samymi stwierdzić, że hiistorja przez ten czas
posunęła świat o potężny kawał drogi naprzód i
zbliżyła go do urzeczywistnienia socjalizmu...
właśnie o 40 lat.
Towarzysze śląscy, urządzając dziś jubileusz
40-leoia Twojej działalności socjalistycznej, opó
źnili właściwie termin ten o rok, albowiem Twój
czynny udział w polskim ruchu socjalistycznym
rozpoczął się w r. 1891.
Przed 40 laty zapoznaliśmy się i zaprzyjaźnili
z sobą. Wspólność przekonań, wspólna dola i nie
dola złączyły nas serdecznemi węzłami na całe
życie. W r. 1892 znaleźliśmy się obaj na pierw
szym roku uniwersytetu. Był to rok niefortunny.
Po przełomowych lalach poprzedzających przy
szła wtedy na uniwersytet fala reakcyjnej mło
dzieży. Doświadczyliśmy tego niebawem.
Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego został
wtedy wybrany śp. Madeyski. Rozpoczął swe urzędowanie od wywieszenia w westybulu Gollegii
Novi obwieszczenia, zakazującego młodzieży aka
demickiej uczestnictwa w stowarzyszeniach ro
botniczych. Nas ten zakaz nie odstraszył. Komi
sarz policji Banach zastał nas obu podczas rewizji
w redakcji „Naprzodu" i na pierwszem zgroma
dzeniu poufnem w Płaszowie. Napisał o tem do
niesienie do senatu uniwersytetu i senat w dniu
3 czerwca 1893 relegował nas obu z uniwersytetu
na trzy półrocza.

Z MŁODOŚCI
Wtedy trzeba było zrobić dobrą minę, aby na
zewnątrz okazać, że mimo rełegacji pozostaliśmy
nieugięci i niezachwiani. Więc daliśmy się obaj
razem fotografować, kupiliśmy sobie obaj garibaldowskie kapelusze o olbrzymich rondach i
czerwone krawatki i tak wystrojeni poszliśmy
razem po odbiór wyroku do uniwersytetu, gdzie
nam uchwałę senatu doręczono i relegację piękną
łaciną do indeksów wpisano.
W kilka dni potem odbył się w Krakowie uro
czysty pogrzeb poety Teofila Lenartowicza, któ
rego zwłoki sprowadzono z Florencji i pochowa
no w grobie zasłużonych na Skałce. Na pogrzeb
ten zjechało do Krakowa mnóstwo delegacyj uczącej się młodzieży ze wszystkich trzech zabo
rów i z uniwersytetów zagranicznych. Wieczo
rem po pogrzebie odbył się ogromny ogólno-polski
wiec młodzieży. Na wiecu tym Jan Stapiński,
późniejszy założyciel stronnictwa ludowego, a
wówczas pełen entuzjazmu młodzieniec, wniósł
rezolucję protestującą przeciwko relegowaniu nas
za przekonania polityczne. Przeciw tej rezolucji
zabrał głos nasz kolega uniwersytecki Niemirowski, późniejszy endek. W głosowaniu pięć rąk
podniosło się za rezolucją Stapińskiego, ogromna
większość zebranej młodzieży trójzaborowej po
chwaliła relegację socjalistów. Oburzony tym
wynikiem głosowania, Stapiński zawołał, że kto
się nie solidaryzuje z prześladowaniem politycznem, niechaj salę opuści. Usłuchaliśmy tego we
zwania i wyszliśmy za SŁapińskim. Na ulicy po
liczyliśmy się, ilu nas wyszło. Było nas pięciu:
Stapiński, my dwaj, Zelt i Pik (Mirandola), ci obaj dziś już nieżyjący.
A rektor Madeyski w jesieni tegoż roku został
austrjackim ministrem oświaty.
Jednakowoż nasza relegacja była ostatnią relegacją za przekonania polityczne. Po nas już ża
den student uniwersytetu nie został relegowany
za udział w ruchu socjalistycznym.
Dziś możemy z dumą i z humorem wspominać
ten epizod naszej młodości górnej i chmurnej. Ty,
Tadziku, obchodzisz dziś 40-lecie Twojej pracy
partyjnej, ja za kilka tygodni skończę 40-lecie
mojej pracy w „Naprzodzie", Obaj z zadowole
niem możemy stwierdzić, że praca, której po
święciliśmy nasze życie, na coś się przydała.
W dniu Twego jubileuszu cisną się wspomnie
nia, ogarnia mnie rzewność. Więc kończę, prostemi słowy składając Ci życzenia zdrowia i sił do
dalszej pracy.

Zmiana systemu i nowe wybory!
IM PONUJĄCY PR ZEBIEG Z J A Z D U STR O N N IC T W A L U D O W E G O W ZAMOŚCIU
Niedzielny zjazd stronnictwa ludowego w Z a
niu prezes stronnictwa ludowego poseł Witos, omościu miał przebieg zupełnie spokojny.
świadozając, że chłopi są właściwymi gospoda
Władze administracyjne i policyjne, bojąc isię rzami kraju i w poczuciu swej siły prowadzić bę
widocznie powtórzenia się tak tragicznych w y 
dą dalszą politykę.
padków, jakie wydarzyły siię w Łapanowie, usu
Następnie przemawiali prezes klubu parlamen
nęły policję z obrębu zjazdu, olbrzymia zaś ilość
tarnego stronnictwa ludowego, poseł Róg, poseł
uczestników, których było ponad 15.000, zabez W rona i b. poseł Bagiński.
pieczyła zjazd przed wszelkiemi próbami prowo
Obecni na wiecu chłopi złożyli ślubowanie, że
kacji ze strony bojówek sanacyjnych.
wiernie będą stali przy sztandarze stronnictwa i
Po otwarciu zjazdu odbyło się na publicznym
uchwalili rezolucję, żądającą zmiany systemu
placu wielkie zebranie. Następnie przy dźwię
rządu, rozwiązania Sejmu, rozpisania nowych
kach pięciu orkiestr urządzono pochód przez mia
uczciwych wyborów i powołania prawdziwych
sto, zjazd zaś zakończono wialkiem zebraniem
rządów parlamentarnych.
pod gołem niebem.
Porządku, którego pilnowała milicja stronnic
Dłuższe przemówienie wygłosił na tem zebra twa ludowego, nigdzie nie zakłócano.

Zakończenie roku szkolnego
REFLEKSJE N A
Wreszcie zakończono we wszystkich szkołach
kuratorjum okręgu krakowskiego rok szkolny
rozdaniem świadectw. Był to ostatni rok nauki
wedle dawnego systemu. Następny rok szkolny
rozpocznie się pod znakiem reformacji. Zastana
wiając się nad tem, co się działo przy końcu za
mkniętego już roku szkolnego, szczególnie w okręgu kuratorjum krakowskiego, nasuwają się
nam smutne refleksje w trwodze o przyszłość
szkolnictwa naszego, które za czasów zaborczych
i w okresie rządów przedsanacyjnych świeciło
przykładem, było chlubą i dumą naszą.
Chaotyczne zarządzenia p. kuratora Nowickie
go zniesienie gimnazjum V II w Krakowie, ogra
niczenie ilości oddziałów w innych zakładach
średnich, niedopuszczenie do egzaminów wstęp
nych do klas II— V III, uczniów, pragnących u-

PRZYSZŁOŚĆ

częszczać do gimnazjów — wszelkie okólniki w
innych sprawach szkolnych, są przykładem, że
stanowisko kuratora w takim okręgu, jak kra
kowski musi być obsadzone przez doświadczone
go pedagoga i znającego przedewszystkiem psy
chikę społeczeństwa krakowskiego, wychowanego
na dawnych wielkich tradycjach. Nie będziemy
tu wyłuszczać poszczególnych wyżej podanych
wypadków zarządzeń p. kuratora, gdyż były one
omawiane już kilkakrotnie na łamach naszego
pisma. Sumarycznie jednak wziąwszy ten „bała
gan", musimy zaprotestować przeciwko tego ro
dzaju praktykom w imię dobra społeczeństwa
krakowskiego.
Dowiadujemy się dalej, że zrodziła się w łonie
kuratorjum i w gabinecie prezydjum miasta Kra
kowa myśl zwinięcia sześciu szkół powszechnych

w naszem mieście. Budynki zdobyte krwawym
groszem przed wojną mają być częściowo przero
bione na inne cele, częściowo sprzedane. Wieści
‘e poruszyły do głębi Kraków, z którego robi się
jakąś prowincjonalną mieścinę. Nie pomogą pro
testy, nie pomoże nic, bo tak się musi stać, jak
„oni" chcą. „Oni" są wszechwładni — ale tylko
na razie — ale ile szkody narobią — przyszłość
okaże. Wiele pracy będzie musiało włożyć społe
czeństwo, aby przywrócić w polskich Atenach
dawną świetność kultury i nauki, po ciosach, za
danych dziś przez reformatorów sanacyjnych.
Z wielką troską o przyszłość patrzy społeczeń
stwo na upadek oświaty w Krakowie — a obecne
posunięcia niewłaściwych ludzi kierujących nawą
szkolnictwa są rękojmią, że będzie źle.
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M USSOLINI I „IL U S T R O W A N Y KURJER
C O D ZIE N N Y "
Nie jest bynajmniej zamiiarem piszącego te sło
wa rozważać i zastanawiać się: a ) czy Mussolini
wie o tem, że „IKC" przyniósł niedawno temu
pompatyczny artykuł publicystyczny jego pióra,
b ) czy „duce" jest rzeczywiście autorem tego ar
tykułu, e) skąd się wziął ten artykuł na łamach
„IKC", — lecz na skromniejszym przykładzie
wykazać,
jakiemi niedorzecznościami karmi
„IKC" swoich czytelników.
Oto we wczorajszym, a również szumnie zaty
tułowanym artykule „o metodach rządzenia ma
sami społecznemi" podaje „IKC" treść ostatniej
rozmowy Mussoliniego z Emilem Ludwigiem.. —
Źródłem tych wiadomości jest „specjalny kores
pondent wiedeński" „IKC", a drogą „telefon", oo
w nagłówku tego artykułu wyraźnie uwidocznio
no. Tak więc trzeba było użyć całego aparatu, ażeby w najkrótszym czasie przynieść wychowan
kom swoim, „ostatnie" poglądy dyktatora o władz
twie, nad społeczezistwem.
Reprodukcji wynurzeń Mussoliniego nie miał
by świat kulturalny nic do zarzucenia, gdyby
były prawdziwe, to znaczy, gdyby Mussolini był
rozmawiał ostatnio z Ludwigiem, gdyby był po
wiedział to, oo „Kurjer" mu imputuje i gdyby
korespondent „Kurjera" był świadkiem rozmowy,
którą tak dokładnie podaje... Lub, gdyby Ludwig
sam opublikował był tę rozmowę z Mussolinim...
Znając Ludwiga, uważam za obowiązek w y
stąpić przeciw nadużywaniu jego nazwiska dla
spraw brudnej propagandy i stanąć równocześnie
w obronie prawdy.
Stwierdzam — wbrew relacjom „Kurjera" —
że Ludwig nie prowadził obecnie żadnych roz
mów z Mussolinim i, że rozmawiał z nim po raz
ostatni przed... rokiem.
Stwierdzam w dalszym ciągu, że w ani jednej
z dotychczas opublikowanych rozmów z Mussoli
nim nie znajduje się ustęp, odpowiadający re
lacjom „Kurjera".
Emil Ludwig, publicysta nie mający z typem
kurjerkowego sprawozdawcy nic wspólnego, dru
kuje obecnie we Wiedniu książkę „Gesprache mit
Mussolini", która ukaże się niebawem nakładem
P. Zsolmaya.
W yjątki z tej pracy przyniósł za specjałnem
upoważnieniem autora jeden z dzienników nie
mieckich, zastrzegając się jednak przeciw prze
drukowi nawet w skróceniu.
Dlatego nie będę nawet w zarysie podawał tre
ści opublikowanych rozmów, choć zaciekawiłyby
one niejednego, lecz daleki jestem od naruszania
praw autorskich.
Chciałem jeno wykazać, z jakich to źródeł
czerpie „IKC" swoje wiadomości i jak te źródła
deformuje, ażeby znaleźć pokarm odpowiadają
cy mentalności swojego czytelnika.
Dr. Józef Werner.

Nowa Mysz zrodziła pomnik
„Kurjer Wileński" donosi, że w miasteczku N o
wa Mysz (koło Baranowicz) odbyło się odsłonię
cie pomnika p. Piłsudskiego, wybudowanego „z
inicjatywy komendanta posterunku PP przodow
nika Jurkiewicza, sumptem społeczeństwa gminy
nowomyskiej".
Inicjatywa policjanta, „sumpt" społeczeństwa
i żywiołowy wybuch uczuć państwowo-twórczych._
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Trudy i zasług i całego życia Tai leusza Regera
Tadeusz Reger, urodzony 2 kwietnia 1872 w No
wym Jorku (w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej), przynależny do Przemyśla w Mało
polsce, pochodzi z niezamożnej rodziny mie
szczańskiej.
Pradziad jego dr. Maksymiljan Reger był leka
rzem wojskowym i pochodził z Węgier. Przy
bywszy do Galicja z austrjacką arm ją okupacyj
ną, ożenił się tu i osiadł w Kołaczycach koło Ja
sła. Dziadek Tadeusza dr. Karol Reger był adwo
katem, najpierw w Tarnowie, następnie w Prze
myślu. Brał udział czynny w ruchach rewolucyjno-patrjotycznych polskich w latach 1830/31,
1846, 1848 i 1863/64. Brat Karola Regera, a stry
jeczny dziadek Tadeusza Józef Reger, zorganizo
wawszy jako oficer straży granicznej austrjackiej,
oddziałek powstańczy, walczył w r. 1863 przeciw
ko Moskałom. Dostawszy się do niewoli, wygnany
został na Syberję, gdzie przesiedział trzynaście
lat, zanim wrócił do kraju. Umarł jako nauczy
ciel ludowy na wsi koło Rzeszowa. Starszy syn
dra Karola Regera a stryj Tadeusza W acław Re
ger wziąwszy również udział w powstaniu roku
1863/64, był obrońcą karnym w Przemyślu, gdzie
redagował i wydawał przez kilkanaście lat jedy
ne w owym czasie polskie pismo prowincjonalne
„Gazetę Przemyską". „Gazeta Przemyska" była
pismem damokratycznem o mocno radykalnym
tonie, umieszczała często sprawozdania i wiado
mości o ruchu robotniczym i socjalistycznym. Na
kształtowanie się poglądów i przekonań Tadeusza
nie wywarła ona jednak wpływu; przeciwnie:
dojrzawszy i stawszy się już socjalistą, Tadeusz
„Gazety Przemyskiej" dość często używał do gło
szenia w niej swoich zasad socjalistycznych.
Ojciec Tadeusza, inżynier Karol Reger, ukoń
czywszy studja techniczne we Lwowie i Karlsru
he, został architektą i budowniczym dróg żelaz
nych i mostów; umarł w roku 1897 w Stanisła
wowie, jako urzędnik tamtejszej dyrekcji kolei
państwowych. — Matka po pierwszym mężu Jacobi z Kochów Regerowa umarła w 1880 roku w
Stryju.
Zmarły w 1904 roku w Przemyślu tow. Witold
Reger był młodszym bratem Tadeusza, pod któ
rego wpływem i kierunkiem W itold wyrobił się
na socjalistę.
Do szkół początkowych uczęszczał Tadeusz Re
ger w Przemyślu. Ukończywszy w Krakowie 4 -tą
klasę gimnazjum św. Anny, wstąpił 2 lipca 1889
na praktykę, jako uczeń aptekarski, do apteki p.
Ernesta Stockmara, przy placu Dominikańskim
w Krakowie. W ydalany za swe przekonania so
cjalistyczne dokończywszy mimo to nauki w
aptekach p. Skakaiskiego w Podgórzu i p. śmiesz
ka na Kleparzu w Krakowie, zdał nareszcie dnia
2 lipca 1892 z odznaczeniem egzamin terocynialny i został asystentem aptekarskim. W lecie tego
roku pracował kilka miesięcy jako ochotnik przy
zwalczaniu cholery azjatyckiej w aptece w Cie
szanowie.
Tu należy opowiedzieć, kiedy i wśród jakich okoliczności Tadeusz Reger stał się socjalistą. Rok
1888 zaznaczył się wzmożonym ruchem samo
kształceniowym i patrjotycznym wśród młodzie
ży szkolnej pod zaborem austrjackim; zakładano
liczne jawne stowarzyszenia i jeszcze liczniejsze
kółka tajne, czytano pilnie historję i ekonomję,
zaczęto myśleć o praktycznem wyzyskaniu spor
tów dla celów spiskowej organizacji wojskowej;
blisko dwadzieścia lat wcześniej, nim ktoś inny
założył „Swój" Związek strzelecki... Ulegając nie
mal bezwiednie temu powszechnemu nastrojowi,
założyli Tadeusz Reger i kilku jego kolegów w
Podgórzu również taki związek, którego celem
były: wzajemna pomoc, zwłaszcza w zdobywaniu
wiedzy i w razie walki zbrojnej o Niepodległość
i Wolność. Oczywiście związek ten był ściśle taj
ny i m iał wszelkie akcesorja spisku: zaprzysięże
nie pierwszej piątki „naczelnej", do której, jako
jeden z założycieli T. Reger należał, odbyło się w
wigilję Bożego Narodzenia, na Krzemionkach, ohok kościółka św. Barbary, w śniegu po pas. Dzie
je tego spisku opisał tow. T. Reger w Kalendarzu
Robotniczym na rok 1915 (skonfiskowanym nie
stety w momencie wybuchu wojny). Że taki spi
sek rewolucyjny młodzieży, o charakterze prze
ważnie samokształceniowym, musiał w owym
czasie doprowadzić do wewnętrznych nieporozu
mień i tarć na tle ideowem, to rzecz prosta. Po
kilku miesiącach bezowocnych sporów związek,
który miał już około 150 członków, rozpadł się;
maleńka tylko garsteczka pozostała wierną ide
ałom młodzieńczym; do tych nielicznych należą
tow. Artur Hausner we Lwowie i Tadeusz Reger.
Tak więc już w roku 1889 pisywał Tadeusz Re
ger korespondencje i artykuliki do wychodzącej
wówczas w Genewie narodowo-socjalistycznej

„Pobudki", oraz do robotniczej „Pracy", wydawa
nej przez Józefa Daniluka we Lwowie, następnie
zaś do „Robotnika", którego wydawała partja so
cjalistyczna we Lwowie od r. 1890.
Kiedy w lipcu 1891 zakładano w Krakowie
pierwsze jawne socjalistyczne stowarzyszenie ro
botnicze „Siłę", tow. Tadeusz Reger zjawił się na
walnem zgromadzeniu, przemawiał pierwszy raz
publicznie i wziął czynny udział w pracy organi
zacyjnej. Zadenuncjowany przez pobożny organ
szlachty „Czas", stracił z miejsca „bezpłatną prak
tykę" u Skakalskiego i musiał nowego poszukać
sobie pryncypała, któryby go zechciał zadarmo
wyzyskiwać.
W jesieni 1882 zapisał się na studjum farma
ceutyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra
kowie. Po zdaniu kilku egzaminów z odznacze
niem został jednak w czerwcu 1895 roku relego
wany z Uniwersytetu razem z tow. Emilem
Haeokerem za „udział w stowarzyszeniach i zgro
madzeniach robotniczych", co zostało studentom
uniwersytetu zakazane osobną uchwałą senatu a kademickiego za rektoratu Madeyskiego.
W jesieni 1893 objął tow. Tadeusz Reger redak
cję krakowskiego organu partyjnego „Naprzód",
głównie dzięki staraniom towarzyszów Szczepana
Kurowskiego i Jana Englischa. Ale już w lutym
1894 został aresztowany przez osławionego pro
wokatora, komisarza policji Kostrzewskiego pod
zarzutem organizowania tajnego spisku patrjotyczno-socjalistycznego przeciwko Austrji, W y 
nikł z tego ogromny proces, w którym, obok Re
gera, oskarżonego o wygłoszenie podburzającej
mowy na cmentarzu krakowskim przy sposobno
ści pogrzebu tow. Adamskiego, zostali aresztowa
ni i osadzeni na kilka tygodni w więzieniu śledczem niemal wszyscy przywódcy ówczesnego ru
chu socjalistycznego w Krakowie: tow. Englsch,
Misiołek, Pasławski i inni. Rozprawa sądowa
przywróciła wszystkim wolność.
Lecz w listopadzie 1894 został tow. Tadeusz Re
ger ponownie na rozkaz ówczesnego namiestnika
Galicji hr. Kazimierza Badeniego aresztowany
pod zarzutem organizowania zamachu na osobę
cesarza Austrji. Po kilkumiesięcznem więzieniu
śledczem wyrokiem sądu przysięgłych w Prze
myślu uwolniony, powrócił natychmiast do pracy
partyjnej, jako redaktor, agitator i organizator so
cjalistyczny.
Ścigany często przez c. i k. władze austrjackie,
więziony był wielokrotnie w Krakowie, Cieszynie,
Ostrawie Morawskiej, Nowym Jiczynie, Przemy
ślu, Nowym Sączu. itd. Ogółem przesiedział w
więzieniach blisko trzy lata.
W r. 1895 przeniósł się na żądanie organizacji
partyjnej na stałe na Śląsk Cieszyński i zamiesz
kał najpierw w Porębie, w pobliżu kopalni „Zofja". Tu przyczynił się wydatnie do rozbudowy
zawodowej organizacji górników. Po strajku gór
ników w r. 1896 razem z kliku innymi towarzy
szami założył wówczas w Orłowej pierwszy na
Śląsku konsum robotniczy.
W r. 1900, po wielkim strajku górników, zało
żył dla górników polskich na Śląsku odrębną or
ganizację zawodową pod nazwą „Siła". Już jed
nak w r. 1902 przystąpił do utworzenia nowo
czesnej jednolitej organizacji zawodowej dla
wszystkich górników „Unji górników w Austrji".
W tym czasie mieszkał w Ostrawie Morawskiej.
Po roku, rozwinąwszy i utrwaliwszy nową orga
nizację, oddał jej dalsze kierownictwo w ręce sa
my,chże górników, a sam, przeniósłszy się do Cie
szyna, poświęcił się odtąd więcej organizowaniu
i uświadamianiu robotników polskich pod wzglę
dem politycznym i kulturalnym. W tym celu w y
dawał już w latach 1896 do 1901 czasopismo
„Równość", mieszkając na przemiany w Cieszy
nie, w Białej, w Bielsku i w Ostrawie Morawskiej.
W roku 1903 założyła partja tygodnik „Robotnik
Śląski", który istnieje do dziś dnia jako organ
polskiej socjalistycznej partji robotniczej w Cze
chosłowacji i wychodzi we Frysztacie. Redakto
rem „Robotnika Śląskiego", niemal bez przerwy
aż do podziału Śląska Cieszyńskiego, to jest od
1903 do 1920 był tow. Tadeusz Reger. Gdy r. 1904
okazała się potrzeba osobnego czasopisma dla gór
ników, tow. Reger podjął się wydawania i reda
gowania „Górnika", jako dodatku do „Robotnika
Śląskiego" do czasu, dopóki „Górnik" nie zamie
nił się na pismo samodzielne, istniejące do dziś
dnia. Podobnie było z „Głosem Kobiet", który od
stycznia 1908 wychodził dłuższy czas jako doda
tek do „Robotnika Śląskiego", zanim tow. Dorota
Kłuszyńska postawiła go na własne nogi i usamo
dzielniła. Pod jej redakcją wychodzi „Głos Ko
biet" dotąd w Warszawie. Założona w r. 1908
„Gmina" rychło upadła skutkiem braku zaintere-

sowania w dobie, kiedy robotnicy nie mieli je
szcze praw wyborczych do gminy.
W ybrany w r. 1908 przewodniczącym Powiato
wej Kasy Chorych w Cieszynie, wydobył Tade
usz Reger, przy znakomitej współpracy nieodżało
wanej pamięci tow. Maurycego Rottmanna, tę in 
stytucję z długów i bankructwa. Po rozdzieleniu
Śląska Cieszyńskiego i Cieszyna w r. 1920 założył
natychmiast w Polskim Cieszynie nową Powiato
wą Kasę Chorych i zorganizował ją w myśl istniejących w Polsce zasad. Znakomitą część za
sługi w tem dziele ma tow. Józef Machej, który
był jej dyrektorem aż do czasu, gdy Kasy Cho
rych w Polsce utraciły samorząd i padły ofiarą
komisarskich rządów. Do tego czasu, to jest do
jesieni 1929 przewodniczącym Pow. Kasy Cho
rych w Cieszynie był tow. Reger, a jej dyrekto
rem tow. Machej.
W r. 1907 został tow. Tadeusz Reger wybrany
z okręgu frysztackiego posłem do Izby poselskiej
austrjackiej Rady państwa. Ponieważ jednak w
czasie tych wyborów, przy zastosowaniu niesły
chanych oszustw i teroru, zrabowano w Krakowie
mandat tow. Daszyńskiemu, więc tow. Reger za
zgodą partji mandat złożył, umożliwiając tym
sposobem tow. Daszyńskiemu pracę w parlamen
cie dla dobra klasy robotniczej. W r. 1911 został
tow. Reger ponownie w starym swoim okręgu frysztackim posłem wybrany. Podczas pierwszych
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w
roku 1919 nastąpił, wbrew zawartej 5 listopada
1918 umowie, najazd zbrojny Czechów na Śląsk.
Ponieważ jednak zjednoczone stronnictwa polskie
wysunęły wówczas tylko jedną wspólną listę kan
dydatów i ponieważ, mimo najazdu czeskiego w
wielu gminach, nawet poza plecami wojsk cze
skich, lista ta otrzymała niemal wszystkie głosy
wyborców, więc Sejm konstytucyjny osobną uchwałą uznał listę tę za wybraną i mandaty
wszystkie, a zatem także mandat tow. Regera uznał za ważny i zatwierdził. W latach 1922, 1928
i 1930 został tow. Reger po raz czwarty, piąty i
szósty posłem wybrany.
W r. 1907/8 założone zostało przez Komitet O kręgowy polskiej partji socjalno-demokratycznej
stowarzyszenie kulturalno-oświatowe „Siła". O degrało ono wybitną rolę w dziejach ludności pol
skiej na Śląsku. Myśl założenia „Siły" poddał tow,
Reger, on wypracował statut i on też był jej pierw,
szym organizatorem. W latach 1910 do 1914 po
wstał na Śląsku, obok „Siły", „Związek Strzelec
ki". W organizowaniu jego brał tow. Reger czyn
ny udział. W chwili wybuchu wojny światowej
cały „Związek Strzelecki" i znaczna część mło
dzieży ze „Siły" pospieszyli do Legjonów Polskich.
Zgłosił się również do służby w Legionach Pol
skich tow. Reger, lecz na wyraźny rozkaz komite
tu partyjnego powrócił do Cieszyna, aby objąć obowiązki komisarza wojskowego Legjonów Pol
skich. Obowiązki te pełnił do listopada 1915. Gdy
prace z tem stanowiskiem związane wyczerpały
się, zgłosił się Reger do czynnej służby w Legjonach Polskich i pełnił służbę kolejno w Opatowie,
Pabianicach i Łodzi. Skutkiem znanych zajść w
początkach roku 1917 powrócił Reger do pracy
parlamentarnej we Wiedniu.
W czasie przewrotu w paździeniku 1918 wziął
Reger czynny udział w rozbrajaniu wojsk austrjac
kich i obejmowaniu władzy na rzecz Rady Naro
dowej księstwa cieszyńskiego, której był jed
nym z trzech prezesów równorzędnych z ra
mienia polskiej partji socjalistycznej. Dnia 5 li
stopada 1918 roku układał i podpisał wraz z tow.
drem Ryszardem Kubickim umowę czesko-polską,
która ustanowiła sprawiedliwą granicę między
Polską a Czechosłowacją na Śląsku Cieszyńskim.
Niestety Czesi tę umowę złamali.
Podczas najazdu Czechów na Śląsk brał tow.
Reger osobiście czynny udział w organizowaniu
zbrojnej obrony. Podczas przygotowań do plebi
scytu został przez bojówkę czeską w Ostrawie Pol
skiej na wiecu ciężko pobity, zraniony i znieważo
ny. W .lipcu 1920 udał się wraz z tow. drem Her
manem Liebermanem, jako delegat Rady Narodo
wej do Paryża*' Londynu i Brukseli, aby uzyskać
dla Śląska Cieszyńskiego arbitraż sprawiedliwy
króla Belgów. Arbitraż był już przyrzeczony, gdy
niestety lekkomyślność ministra Władysława
Grabskiego sprawę załatwiła w Spaa na nieko
rzyść Polski. Natomiast w Londynie i na zjeździe
Labour party w Scarborough uzyskała delegacja,
złożona z Regera i Liebermana, cofnięcie postano
wionego już bojkotu ładunków dla Polski.
Oprócz niezliczonych artykułów w prasie par
tyjnej polskiej i niemieckiej, napisał Reger kilka
mniejszych prac, przeważnie z dziedziny ochrony
pracy.
Z prac parlamentarnych zaznaczyć należy, że

5

Nr. 145 Środa 29 czerwca 1932
był referentem kilku ustaw ubezpieczeniowych
jeszcze w parlamencie austrjackim; w Sejmie Rze
czypospolitej Potlskiej zreferował (i wydał dru
kiem) ustawy o ubezpieczeniu urzędników pry
watnych i o ubezpieczeniu robotników od wypad
ków. Dłuższy czas był zastępcą przew. a potem
przewodniczącym komisji ochrony pracy. Pod je
go to przewodnictwem i jego głównie staraniem
uchwalona została w r. 1924 ustawa o zabezpie
czeniu na wypadek bezrobocia.

Wkońcu warto przypomnieć, że Kasy chorych
w Cieszynie Czeskim i w Cieszynie Polskim gma
chy swoje mają do zawdzięczenia inicjatywie i
pracy tow. Regera. Również „Dom Zdrowia" w
Bystrej powstał z jego inicjatywy i on pierwszy
poczynił kroki dla jego utworzenia.
Dla uczczenia niespożytych zasług tow. Tadeu
sza Regera obchodzą w dniu dzisiejszym towarzy
sze śląscy Jego jubileusz uroczystością w Cie
szynie.

Ku ostatniej rozgrywce w Niemczech
Nad polityką wewnętrzną w Niemczech góruje
teraz kwestja, czy i jak dojdzie do porozumienia
między rządem Rzeszy a rządami państw połud
niowych i czy wogóle dojdzie do porozumienia.
Krążą ua ten temat dwie zasadnicze sprzeczne
wersje: jedna głosi, że kanclerz Papen szuka po
rozumienia i gotów jest złagodzić rozporządzenie
o bojówkach i mundurach w tym sensie, że przy
znaje rządom krajowym pewną samodzielność w
ocenianiu, czy zagrożone jest bezpieczeństwo pu
bliczne czy nie. Druga wersja głosi natomiast, że
minister Reicbswehry gen. Schleicher planuje
zmilitaryzowanie policji a temsamem odsunięcie
wpływu rządów na nią na rzecz wyłącznego
wpływu sfer wojskowych. Plan ten ma jednak
tę słabą stronę, że wykonanie mogłoby nastąpić
tylko za zgodą kontrahentów traktatu wersal-,
skiego, wedle którego Niemcom wolno mieć 100.000
Reicbswehry i 120.000 „Schupo" jako korpus bez
pieczeństwa.
Sama dyskusja nad możliwością zastosowania
jednego czy drugiego planu jest wskazówką, że
przeciwieństwa osiągnęły najwyższe napięcie.
Takie istotnie pogłoski nadchodzą szczególnie z
Bawairjd, gdzie stary duch separatystyczny i spo
tęgowany ruch monarchistyczny są przy robocie,
aby rozbić i jedność państwa i jego republikań
ski ustrój. W Bawarji nigdy nie lubiano Prusa
ków, a tem zbiórowem mianem ujmowano wszy
stko, co znajduje się na północ od Menu. Spotę
gowana była ta niechęć także różnicami religijnemi, południowy katolicyzm nienawidził pół
nocy protestantyzmu i odwrotnie. Już za czasów
cesarstwa Bawar ja zazdrośnie czuwała nad swemi przywilejami, a co dopiero w republice oka
zującej się tiak słabą wobec swych wrogów z pra
wej i lewej strony!
Ten zatarg, ta groźba rozbicia i w jego na
stępstwie groźba wojny domowej góruje nad po

lityką wewnętrzną, nadaje tło i życie ruchowi
przedwyborczemu. Podczas gdy hitlerowcy, roz
wścieczeni na Monachium za jego opór przeciw bo
jówkom, wołają o represje i sami grożą krwawe
mu demonstracjami, to ze strony żywiołów umiar
kowanych wskazują, że w obecnym czasie nie
jasności i niepewności na terenie międzynarodo
wym zamieszki wewnętrzne osłabiają pozycję
Niemiec, stawiają je wobec przeciwników w roli
defensywnej.
T a polityka międzynarodowa działa teraz na
dwóch miejscach: w Genewie i Lozannie. Pod
czas gdy w Genewie sprawa rozbrojenia już stoi
na martwym punkcie wobec tak sprzecznych po
glądów Hoovera i Herriota, to w Lozannie ten
martwy punkt coraz silniej zarysowuje się. Jakie
pogodzić tak dwa sprzeczne punkty widzenia:
niemieckie nie płacimy i francuskie musicie pła
cić? W tych ciemnościach zaświtał w niedzielę
promyk nadziei, gdy ogłoszono oświadczenie
kanclerza Papena wobec redaktora „Matina" Lauzamne, że Niemcy uznają prawo Francji do kompenzat za sitracić się mające reparacje. W prasie
hdttlerowisko-nacjonalistycznej podniósł się stnaiszny krzyk; jej bowiem zdaniem Niemcy mają
tylko jeden punkt widzenia: podrzeć traktat wer
salski bez żadnych kompenzat I Papen przestra
szył się, przysięgą, że tego nie powiedział, że
dziennikarz francuski zełgał — ten zaś z cyfra
mi i datami w ręku zapewnia, że odidał wiernie
słowa kanclerza.
Widzimy, że w tych warunkach trudno robić
dobrą politykę zagraniczną, tembardziej,' że stoi
ona pod wrażeniem zajść wewnętrznych. Każdy
dzień może w tej drugiej dziedzinie przynieść coś
nowego, coś gorszego.
Niemcy są prawdziwym wulkanem, w którym
nietylko same się spalają, ale grozi przerzucenie
się pożaru na inne kraje.

Z ttra)u i ze świata

lat ciężkiego więzienia, za napady rabunkowe,
fałszerstwo pieniędzy i kradzieże. Dalszy członek
szajki Probst z Świętochłowic, nie jest nowicju
szem w świecie złoczyńców. Policja rejestruje go
jako zawodowego przestępcę, którego niedawno
zwolniono z więzienia i stawiono pod nadzór po
licji. Szczególniejszą jego specjalnością było
przewożenie falsyfikatów z miejsc sfałszowania
do miejsc rozpowszechniania. Jest on podobno
bardzo zręczny jako tego rodzaju kurjer. Całą
czwórkę odstawiono do więzienia w Poznaniu.
R ZA D K IE W ID O W IS K O :
R O ZR ZUC ANIE
P IE N IĘ D Z Y N A ULICY. Liczni przechodnie ul.
Mickiewicza w Wilnie byli świadkami rzadkie
go w naszych ciężkich czasach widowiska. Od
strony planu Katedralnego podążała elegancka
limuzyna, w której znajdowało się trzech panów
hojnie rozrzucających na prawo i na lewo dwui jedno zlotowe Aonety. Rzecz oczywista, że za
autem biegła liczna gawędź. Auto zatrzymało się
przed hotelem „Georgea", gdzie panowie ci w y
siedli i stanąwszy na stopniach prowadzących do
hotelu raz jeszcze pełnemi garściami zaczęli rzu
cać pieniądze. Dookoła zebrał się olbrzymi tłum,
powstały bijatyki o rozrzucane monety, wobec
czego policjant interwenjował i siłą usunął ze
branych. W trakcie tego hojni panowie zmieszali
się z tłumem i uniknęli podania swych nazwisk.
ZBR O D N IA O BŁĄKANEJ K O BIETY. Mie
szkanka osady Mizinniainy (Wileńskie) Antonina
Własiewiczowa w nocy dostała ataku szału. Sza
lona kobieta, .porwawszy siekierę, poczęła rąbać
stół, krzesła i łóżka. Rozbudzony mąż wespół z
synem usiłował odebrać od furjatki siekierę, lecz
uderzany w głowę ostrzem siekiery zwalił się z
nóg. Widząc to dzieci, poczęły wzywać pomocy.
Jednocześnie 15-letni Bolesław szybko wybił
okno i wysadził przez nie siostrę, ale w momen
cie, gdy sam usiłował uciec, obłąkana matka roz
płatała mu głowę siekierą. Na rozpaczliwy krzyk
dziewczynki zbiegli się sąsiedzi, którzy z trudem
dostali się do wnętrza domu i obezwładnili obłą
kaną. Ciężko rannych ojca i syna przewieziono
do szpitala.

— o—
Z A G A D K O W Y ZGON AKTORA Ż Y D O W S K IE 
GO. W
niedzielę w godzinach południowych
warszawski urząd śledczy został zaalarmowany
wiadomością o znalezieniu trupa ua łące, nieopo
dal kolejki Warszawa— Łomianki. W odległości
200— 300 metrów od toru zastano zwłoki męż
czyzny lat 50 do 55, bez marynarki i butów. —
Stwierdzono, iż denat miał zaciśnięty krawat na
dwa węzły, oo spowodowało uduszenie. Tragicz
nie zmarłym okazał się aktor sceny żydowskiej,
55-letni Abram, Icek Gottfryd, członek związku
artystów scen żydowskich. W pobliżu miejsca,
gdzie leżał trup, znaleziono obuwie, porzucone
prawdopodobnie, przez napastników, którzy obrabowali Gottfryda i w czasie stoczonej z nim
walki udusili go. Pewne dane przemawiały za
targnięciem się na swoje życie Gottfryda, który
ostatnio popadł w nędzę i notowany był w po
licji za pijaństwo i włóczęgostwo.
ZNOW U
A R E S Z T O W A N IE
F A Ł SZ E R Z Y
P IE N IĘ D Z Y . W ostatnich dniach wykryły w ła 
dze śledcze w Poznaniu „fabrykę" fałszywych
monet dw u- i pięciozłotowych. W związku z w y 
kryciem tej „fabryki" aresztowano cieślę Józefa
Palacza z Poznania, Feliksa Krzyszkę, jego żonę
Zofję oraz kupca Augustyna Probsta i jego żonę
Marję na Śląsku. Podczas aresztowania skonfi
skowano walizkę z zawartością kilkuset pięcioi dwuzłotówek. Zajęcie walizki z fałszywemi pie
niędzmi nastąpiło w chwili wynoszenia kufra z
mieszkania Krzyszki. Byli to kolporterzy falsyfi
katów, udający się na Śląsk. Podczas rewizji do
mowej w mieszkaniu Krzyszki znaleziono przy
bory do fałszowania monet. Feliks Krzyszka zna
ny jest policji jako zawodowy fałszerz pienię
dzy. Żona jego Zof ja była już kilkakrotnie za kol
portowanie fałszywych pieniędzy aresztowana, a
za kradzieże zasądzono ją już na dwa lata cięż
kiego więzienia. Również Józef Palacz jest noto
rycznym przestępca i odoienoiał już ogółem U

Jest tylko jeden sposób...
na pozbycie się piegów, wągrów, żółtych plam itp.
nieczystości cery! Gel ten osiągnąć można jedy
nie przez zastosowanie tak wysokowartościowych, opartych na wiedzy lekarskiej, środków
kosmetycznych, jakiemi są mydło i krem Herba.
Łączą one przyjemne z pożytecznem. Obok nie
zwykłej bowiem skuteczności leczniczej, posiada
ją preparaty Herba niezrównane walory kosme
tyczne. Śnieżno-białe mydło Herba jest bardzo
łagodne o miłym i trwałym zapachu. Dyskretnie
perfumowany krem Herba wnika natychmiast
w pory, wygładzając każde popękania i stanowi
temsamem idealny podkład pod puder. Krem i
mydło Herba to rzeczywiście najlepsze i najsku
teczniejsze środki kosmetyczne, jakie kiedykol
wiek istniały! Do nabycia w perfumerjach i drogerjach.

0WAGI
—
—O—

„O W AC JE" PRZEM YSKIE O... 3 NAD RANEM
„Gzas" wtorkowy w depeszy z Przemyśla do
nosi:
„O godz. 3 nad ranem marszałek Piłsudski
wyjechał autem na spacer. Na pl. na Bramie
auto zatrzymało się i marszałek wysiadł i
uidał sdę pieszo ul. Franciszkańską i Ryn
kiem. Przechodnie, którzy o tej porze znaj
dowali się w mieście, urządzali marszałkowi
burzliwą owację."
„Czas" pragnie wykazać, jak to swobodnie po
rusza się marsz. Piłsudski: idzie pieszo przez mia
sto o godz. 3 — nad ranem... A „przechodnie"
urządzają mu .burzliwą owację"...
Jacy to przechodnie i ilu ich było o godz. 3 nad
ranem — tego „Gzas" nie podaje. Dość, że były
.burzliwe"...
Aż oto niespodziewany wyjazd:
„ W nocy z niedzieli na poniedziałek o go
dzinie 1 marsz. Piłsudski odjechał w towa«
rzystwie swego otoczenia, pociągiem po
spiesznym do Warszawy. W yjazd nastąpił
niespodziewanie."
„W yjazd nastąpił niespodziewanie" zapewne z
tego powodu, by uniknąć owych .burzliwych owacyj"... nad ranem...

Z życia robotniczego
PR AC O W NIC Y UŻYTECZNO ŚCI PUBLICZNEJ
P R Z E C IW OBNIŻKOM PŁA C
Konferencja przedstawicieli pracowników
wszystkich zakładów użyteczności publicznej od
dział I w Krakowie w dniu 20 czerwca uchwaliła
następującą rezolucję:
Przedstawiciele pracowników instytucyj uży
teczności publicznej protestują przeciwko dal
szym obniżkom płac pracowników miejskich, uważając to za szkodliwe dla gminy # państwa pol
skiego, gdyż wprowadza robotnika w nędzę, a
temsamem osłabia państwo.’
Prezydjum Związku wzywa wszystkich pra
cowników do zorganizowania się przy Związku
pracowników komunalnych i instytucyj użytecz
ności publicznej, bo tylko w tem mogą obronić
swoje prawa, stojąc przy Związku klasowym, a
nie sanacyjnym, który pcha pracowników do nę
dzy.
Prezydjum potępia zarządzenia magistratu sa-'
nacyjnego w sprawie emerytowania młodych i
zdrowych pracowników w Zakładach użyteczno
ści publicznej, co przynosi szkodę obywatelom
miasta Krakowa. Konferencja uchwaliła przesłać
marszałkowi Ignacemu Daszyńskiemu pozdrowię
nie, gdyż on szczerze życzył i życzy robotnikom
wolności w demokratycznej Polsce.
Konferencję zakończono okrzykiem: niech żyją
związki klasowe!

Ojciec zamordował 4 córeczki
Warszawa, 28 czerwca. (Tel. w ł.) Do posterun
ku policji w Łącku pod Gostyninem zgłosił się
36-letni Jan Gajewski i zameldował, że zamor
dował siekierą swoje 4 córeczki: 9-letnią Sabinę,
7-letnią Helenę, 2-letnią Reginę i 11-dniowe nie
mowlę płci żeńskiej. Jak z zeznań sęsiadów w y
nika, przyczyną strasznego czynu były podejrze
nia Gajewskiego, jakoby nie on był ojcem swych
córeczek, lecz kochanek jego żony. Gajewski zo
stał aresztowany, stanie on przed sądem doraź- *
nym.
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KOM ITET EKONOM ICZNY M INISTRÓW
Warszawa, 28 czerwca (tel. wł.) Dziś od rana
pod przewodnictwem premjera p. Prystora obra
duje komitet ekonomiczny Rady ministrów. Na
porządku dziennym są m. in. sprawy budownic
twa i sizereg spraw bieżących.
W IE L K A PO W Ó D Ź W

RUMUNJI

Bukareszt, 28 czerwca. W następstwie długo
trwałych deszczów cała Rumun ja nawiedzona zo
stała klęską powodzi, która wyrządziła bardzo
wielkie szkody. Najciężej ucierpiały: Bukowina,
Siedmiogród i Mołdawja, gdzie wiele osad ludz
kich zostało zupełnie zniszczonych. Na wielu linjach kolejowych wstrzymana została komuni
kacja z powodu uszkodzenia torów i zerwania
mostów. Przeszło dwadzieścia osób zginęło pod
czas powodzi.
W YROK W

W IE L K IM PROCESIE BRACI
SKLAREK
Berlin, 28 czerwca. Olbrzymi, od przeszło 8 mie
sięcy trwający proces w głośnej aferze korup
cyjnej braci Sklarek, został dziś zakończony w y
rokiem skazującym. Bracia Leo i W illy Sklarek
skazani zostali po 4 lata ciężkiego więzienia i po
zbawienie praw obywatelskich na lat 5 za zbro
dnię oszustwa połączonego z fałszerstwem doku
mentów i za czynne przekupstwo funkcjonarjuszów miejskich w 8 wypadkach. Buchalter Leh
mann skazany został za pomoc w oszustwie i fał
szerstwie dokumentów na rok i 6 miesięcy wię
zienia, a buchalter Tuch za pomoc w oszustwie
i bierny udział w przekupstwie na 6 miesięcy
więzienia. Dalej skazani zostali: dyrektor banku
miejskiego Schmitt za przekupstwo na 4 miesią
ce więzienia, dyrektor banku miejskiego Hoff
mann za przekupstwo na 3 miesiące więzienia,
burmistrz Kohl za pobieranie łapówek na rok i
3 miesiące ciężkiego więzienia, burmistrz Schnei
der za pobieranie łapówek na 4 miesiące więzie
nia, burmistrz Sokołowski za pobieranie łapó
wek i sprzeniewierzenie w 2 wypadkach na rok
i 3 miesiące więzienia, radca miejski Gaebel na
rok i 6 miesięcy, radca miejski Degener na 6 mie
sięcy, buchalter Luding na rok i 3 miesiące wię
zienia. Pozatem Kohl, Sokołowski i Gaebel. po
zbawieni zostali uprawnienia do pełnienia funkcyj publicznych na lat 5, a Schneider, Degener
i Luding na 3 łata. Bracia Sklarek, Gaebel i Lu
ding zostali natychmiast uwięzieni. •
K R W A W E ZAM IESZKI H ITLE R O W SK IE
Berlin, 28 czerwca. Hitlerowcy urządzili wczo
raj w Lipsku marsz propagandowy, podczas któ
rego doszło do starć z przeciwnikami polityczny
mi, a następnie z policją, która zaatakowana ka
mieniami i strzałami rewolwerowemi, zmuszona
była do użycia broni. W toku starć jedna osoba
została zabita, a kilkadziesiąt osób odniosło rany.
Z U C H W A Ł Y R ABUNEK W

Sensacyjne pogłoski
o propozycjach niemieckich dla Polski
Londyn, 28 czerwca. Korespondent „Daily Telegraph" z Lozanny podaje sensacyjne informa
cje o planach kanclerza niemieckiego Papena w
stosunku do Polski. Papen zmierza jakoby nie
tyłko do nawiązania przyjaznych stosunków z
Francją, lecz również pragnie doprowadzić do
porozumienia polsko-niemieckiego. Porozumienie
takie jest wedle Papena możliwe, o ile korytarz
gdański zostanie umiędzynarodowiony, a Gdańsk

wróci do Niemiec. W zamian za to Polska m ia
łaby otrzymać szereg kompensat, m. in. ekstery
torialne koncesje portowe w Gdańsku na wzór
takich koncesyj czechosłowackich w Hamburgu.
Dla złagodzenia tarć polsko-niemieckich Papen
proponuje, aby oba państwa przyłączyły się do
unji gospodarczej państw naddunajskich na w a
runkach uprzywilejowanych.
— ooo —

Odroczenie konferencji rozbrojeniowej do listopada
Paryż, 28 czerwca. — Specjalny sprawozdawca
„Echo de Paris“ donosi z Lozanny, że Henderson
nosi się z zamiarem odroczenia konferencji roz
brojeniowej. Henderson miał wyrazić życzenie od
roczenia konferencji w dniu 17 lipca, jeśli wszy
scy delegaci zobowiążą się wziąć udział w dal
szych obradach konferencji, które miałyby być
wznowione w listopadzie.

ŚM IERTELNY W Y P A D E K D ELEG ATA
NIEM IECKIEGO
Genewa, 28 czerwca. Członek delegacji niemiec
kiej na konferencję rozbrojeniową dr. Fritz Norden został w niedzielę przejechany przez'moto
cykl i odniósł tak ciężkie rany, że zmarł dziś nad
ranem. Dr. Fritz Norden brał od siedmiu lat we
wszystkich konferencjach międzynarodowych udział, jak rzeczoznawca jurystyczny i tłumacz.

Przed rozbiciem konferencji w Lozannie?
Lozanna, 28 czerwca. Po zakończeniu pertrak
tacyj
francusko-niemieckich premjer angielski
MacDonald w charakterze przewodniczącego kon
ferencji lozańskiej przyjął wczoraj późnym wie
czorem najpierw premjera francuskiego Herrio
ta, a później kanclerza Rzeszy von Papena. Koła
poinformowane wskazują, że MacDonald podjął
się roli pośrednika, aby doprowadzić do porozu
mienia francusko-niemieckiego.
Paryż, 28 czerwca. Prasa francuska poświęca
wczorajszym pertraktacjom francusko-niemieckim w Lozannie wiele uwagi, oceniając je naogół
pesymistycznie. Niektóre dzienniki wskazują, że
na podstawie wywodów niemieckiego ministra
skarbu i kanclerza Rzeszy nie należy się spodzie
wać porozumienia francusko-niemieckiego. Spra
wozdawca „Echo de Paris" Pertinax pisze, że tak
że rozmowy z Herriotem i v. Papenem, prowadzo
ne wczoraj późnym wieczorem przez MacDonalda,
nie osłabiły obaw oo do wyniku konferencji lo
zańskiej. MacDonald będzie dziś kontynuował
swoją rolę pośrednika, jest jednak bardzo wąt
pliwe, aby mu się udało skłonić Niemców do ustępstw lub osiągnięcia z Herriotem zupełnego po
rozumienia. Z wczorajszych słów — pisze dalej
Pertinax — jakie z niezwykłem podkreśleniem
wypowiedział Herriot po zakończeniu rokowań z
delegacją niemiecką, należy wnioskować, że jeśli
Herriot nie przeforsuje minimum żądań francu
skich, zerwie dalsze rokowania. W ydaje się, że
Niemcy skłonne są również do zerwania dalszych
obrad, jeśli Francja będzie obstawała przy żąda

niu otrzymania pewnej sumy z tytułu odszkodo
wań wojennych. „Matin“ pisze, że wczorajsze ob
rady w Lozannie usunęły resztę nadziei na mo
żliwość zbliżenia francusko-niemieckiego. W pią
tek — pisze dalej dziennik — zapytał francuski
minister skarbu Germain Martin kanclerza Rze
szy, co Niemcy oferują Francji. Sobotę i niedzie
lę spędził kanclerz w Berlinie, a po powrocie do
Lozanny odmówił Francji wszelkich kompensat
w zamian za skreślenie reparacyj. Ma się w ra
żenie, że po następnym powrocie z Berlina kanc
lerz będzie jeszcze czegoś żądał od Francji. Tak
że „Excelsior“ stwierdza wielką zmianę w stano
wisku delegacji niemieckiej od czasu powrotu
kanclerza z Berlina.
Lozanna, 28 czerwca. Cały dzisiejszy dzień po
święcony był wyłącznie rozmowom poufnym,
przyczem na pierwszy plan wybijała się aktyw
ność delegacji angielskiej w roli pośrednika. —
Przedpołudniem przybył do MacDonalda najpierw
premjer Herriot, a później kanclerz von Papen.
Po krótkiej rozmowie trzech premjerów zaproszo
no do udziału w obradach ministrów skarbu
Francji, Anglji i Niemiec, a wreszcie ministrów
handlu. Obrady trwały półtorej godziny, poczem
odroczone zostały do godz. 16. Coraz głośniej mó
wi się tu o odroczeniu konferencji. Podkreślają,
że nie chodzi o zerwanie, lecz o odroczenie kon
ferencji, celem podjęcia obrad nad kwestją od
budowy gospodarczej Europy, co miałoby później
ułatwić zadanie konferencji reparacyjnej.

SAMO PO Ł U D N IE

Hamburg, 28 czerwca. Po godzinie 12 w połu
dnie wtargnęło do kasy dyrekcji linji okrętowej
Woermann trzech zamaskowanych bandytów, —
którzy po steroryzowaniu obecnych urzędników
rewolwerami, zrabowali całą gotówkę, — poczem
zbiegli w samochodzie, czekającym na nich przed
bramą budynku. Łupem bandytów padło około 70
tysięcy marek, przeznaczonych na wypłatę pobo
rów dla urzędników i marynarzy.
PO ŻYC ZK A D LA AUSTRJI
Paryż, 28 czerwca. „Matin“ dowiaduje się ze
źródła autorytatywnego, że premjer francuski
Herriot zawiadomił wczoraj kanclerza austrjackiego dra Dollfussa, iż rząd francuski zgodził się
zasadniczo na udział Francji w pożyczce dla A u 
strji. Herriot zaznaczył jednak, że dotąd' nie zo
stały ustalone warunki (wysokość i okres), na ja 
kich ma być udzielona pożyczka. O decyzji rzą
du francuskiego zawiadomiono również przewod
niczącego komisji mieszanej Ligi Narodów, szwaj
carskiego radcę związkowego Musy.
N A P R Ę Ż E N IE F R A N C U SK O -W ŁO SK IE
Paryż, 28 czerwca. ,Journal“ donosi z Lozanny,
że Herriot podczas wczorajszej rozmowy z Grandim zwracał mu uwagę na ożywioną w ostatnich
dniach hecę prasy włoskiej przeciw Francji. Her
riot miał przy tej sposobności wskazać na poważ
ną sytuację i ewentualne następstwa podobnej
kajnpanji.
Z N O W U TR ZĘ SIE N IE ZIEM I W

MEKSYKU

Nowy Jork, 28 czerwca. Wedle doniesień z Me
ksyku, stan Golima został wczoraj ponownie na
wiedzony gWałlownem trzęsieniem ziemi. Uszko
dzone poważnie już podczas ostatniego trzęsienia

inż. Zaremba oskarżony o oszustwo
Przed lwowskim sądem grodzkim stanął wczo
raj inż. Henryk Zaremba, oskarżony przez sio
strę swej żony, Kudelkową, o zbrodnię oszustwa.
Sprawa ta budzi zrozumiałe zainteresowanie, gdyż
chodzi tu o willę, w której zamordowano Lusię
Zarembiankę. W illę tę Zaremba kupił od w ła
snej żony w 1923 r. wtedy, gdy ona zdradzała
symptomy choroby umysłowej. Ponieważ rodzina
Zarembiny twierdzi, że willa została kupiona za
pieniądze otrzymane z posagu, a sprzedaż nastą
piła w czasie, gdy Zarembinę oddawano do szpi
tala dla obłąkanych, wobec czego cala transakcja
winna być unieważniona. Podstawą do skargi
przeciw Zarembie jest zobowiązanie Zaremby,

przed paru dniami miasteczko Cuyatlan, zostało
obecnie doszczętnie zniszczone. W większej czę
ści zniszczone zostało również miasteczko Comotlan. Liczba ofiar w ludziach nie jest jeszcze zna
na.
PO CZĄTEK K AM PANJI W YBORCZEJ
W STANACH ZJEDNOCZONYCH
Nowy Jork, 28 czerwca. W Chicago rozpoczął
się wczoraj kongres partji demokratycznej. Mowę
inauguracyjną wygłosił senator Barkley, który w
dwugodzinnem przemówieniu krytykował rządy
partji republikańskiej i czynił rząd Hoovera od
powiedzialnym za obecną sytuację gospodarczą
Stanów Zjednoczonych. Mówca wypowiedział się
za reformą celną, reformą bankową, za pomocą
dla rolnictwa i za pięciodniowym tygodniem pra
c 

ze w razie’ dalszego postępu choroby żony będzie
ponosił wszelkie koszta leczenia. Zobowiązania
tego Zaremba nie dotrzymał. Rozprawę odroczo
no do listopada.

Gipsowy kult
Donosiliśmy już o publicznych licytacjach „fi
gurek z podobizną marszałka Polski". W Pelpli
nie nikt nie chciał tych figutrek nabyć naiwet „po
cenie znacznie zniżonej". Doszedłszy do przeko
nania, że nikt gipsowych figurek nie kupował —
sanatorzy postanowili rozdawać je darmo. Jak in
formuje prasa pomorska w Łabiszynie rozdawa
no figurki jako nagrody sportowe w zaiwodach
młodzieży, należącej do przysposobienia wojsko
wego.
Te nagrody młodzież brała, bo nie wziąć nie
mogła, ale ile figurek doniesiono do domów —
ze względu na kruchość tego rodzaju kultu —
pozostanie tajemnicą.
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Do nabycia w księgarniach
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Ś W IA D E C T W A . W dniu wczorajszym nastą
piło we wszystkich szkołach powszechnych i
średnich w Krakowie zakończenie roku szkolne
go. Po nabożeństwach młodzież szkolna wróciła
do klas, gdzie nastąpiło rozdanie świadectw. —
Ogólnie, jak słychać, klasyfikacja wypadła dość
dobrze. Bezpośrednio po rozdaniu świadectw na
stąpiły wpisy na rok szkolny następny. Ucznio
wie, którzy otrzymali złą notę w klasie I szkoły
średniej nie zostali wpisani jako repetenci, gdyż
w przyszłym roku szkolnym nie będzie pierw
szych klas. Uczniowie ci muszą wrócić do szkoły
powszechnej i zapisać się do V klasy.
Od południa dał się zauważyć na dworcach ko
lejowych i autobusowych w Krakowie silny ruch
młodzieży wyjeżdżającej od miejsc rodzinnych
na ferje wakacyjne.
D O D A T K O W A KOMISJA POBOROW A. Ma
gistrat miasta Krakowa wzywa wszystkich pobo
rowych, którzy z jakiegokolwiek powodu (pobyt
zagranicą, choroba itp.) nie stawili się do prze
glądu w czasie głównego poboru, by stawili się
przed dodatkową komisją poborową w lokalu
przy pl. Jabłonowskich 19 w dniu 2 lipca br. o
godzinie 7‘30 rano, z dowodem osobistym i świa
dectwami szkolnemi i zawodowemi.
W A Ż N O ŚĆ
LEG IT YM AGY J SZKOLNYCH
T R A M W A J O W Y C H I AU TO B U SO W YC H PO D 
CZAS W AK A CYJ. Dyrekcja krakowskiej miej
skiej kolei elektrycznej zawiadamia interesowa
nych, że ważność legitymacyj tramwajowych i
autobusowych szkolnych przedłuża się na mie
siąc lipiec i sierpień br. Na legitymacje te mogą
pasażerowie nabywać u konduktora bilety ulgo
we na Majach tramwajowych i autobusowych,
jakoteż bloczki szkolne tygodniowe i miesięczne.
Równocześnie dyrekcja krak. miejsk. kolei elek
trycznej zawiadamia, że z dniem 1 lipca br. znosi
się obowiązującą obecnie taryfę nocną na linjacn
autobusowych.
JESZCZE O SZKOLE IM. ŚW . SCHOLASTYKi. Jak już donosiliśmy, szkoła powszechna im.
Scholastyki w Krakowie nałożyła haracz na ro
dziców dzieci kształcących się w tej szkole w w y
sokości 12 zł. od dziecka przy wpisach na przy
szły rok szkolny. W tej sprawie otrzymujemy pi
smo, które umieszczamy poniżej: Do onegdajszej
notatki o haraczu nałożonym na rodziców dzieci
szk. powsz. im. św. Scholastyki dodać jeszcze
trzeba dla ścisłości, że pieniądze te potrzebne są,
by w tym zdezelowanym budynku dać nowe po
sadzki dębowe. Nie mielibyśmy nic przeciw tej
elegancji, gdyby zaprowadzono ją kosztem nie
niezamożnych rodziców, lecz kosztem zmniejsze
nia np. liczby aut magistrackich, przyjęć lub in
nych tego rodzaju oszczędności. To więc są jak
widzimy najważniejsze i najistotniejsze potrzeby
szkolnictwa krakowskiego. Widoczny tu wpływ
tych wycieczek naukowych kierowników szkół po
różnych miastach Polski, przedewszystkiem W a r
szawie, gdzie prowadzi się jedynie do szkól na
pokaz, ale nie, broń Boże, do tych nor brudnych
w wynajętych lokalach, urągających wszelkiej
higjenie, gdzie dzieci i nauczyciele zdrowie tra
cą. Także pobieżna przechadzka po mieście i
przedmieściach wskaże nam, ile to dzieci nie ko
rzysta wcale z dobrodziejstwa oświaty — biega
i żebrze dzień cały w łachmanach i boso, ale zato
w Scholastyce przyjmować będziemy wycieczki z
Europy i nie będziemy się potrzebować rumienić.
POŚPIECH
KOMISARSKIEJ KASY
CHO
RYCH. Jak krakowska Kasa chorych pod rząda
mi dr. Kołkiewicaaa traktuje chorych, wiemy już
z wypadku pobicia chorego robotnika przez woź
nego tego pana. Obecnie notujemy inny wypadek
świadczący o lekceważeniu życia ubezpieczonych
przez Kasę chorych. W sobotę o godz. 1 w połu
dnie zażądano telefonicznie lekarza kasowego do
wijącej się w bólach służącej w domu przy ul.
Kordeckiego 8. Odpowiedziano z Kasy, że lekarz
niebawem będzie wysłany. Czekano do godz. 3.
Na ponowne żądanie lekarza odpowiedziano w y
krętnie i dalej zwlekano, a chora dziewczyna
straciła już w boleściach przytomność. Pracodaw
ca wobec niesłychanej opieszałości Kasy cho
rych wezwał pogotowie ratunkowe. W czasie in
terwencji Pogotowia, dopiero po kilku godzinach
wysłała Kasa lekarza. P. dr. Kołkiewicz 13 lipca
obchodzi 3-lecie swoich rządów w Kasie chorych.
Pytamy w imieniu tysięcy ubezpieczonych człon
ków Kasy: Kiedy skończy się ten skandal?
W Y S T A W A P A Ń S T W . SZK O ŁY Z A W . Ż E Ń 
SKIEJ. Trudny problem przystosowania szkoły
zawodowej do życia nie został u nas dotychczas
pomyślnie rozwiązany. 0 wartości szkoły decy
duje jeszcze ciągle inwencja dydaktyczna sił na
uczycielskich, wsparta na fachowem przygotowa
niu. Wśród wystaw szkolnych b. r. wyróżnia się
dodatniemu cechami wystawa P. Szkoły Zaw.
Żeńskiej przy ul. Syrokomli. Kursy bieliżniar-
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Powinno się zaopatrzyć w tanie, pożywne, posiadającejjujo
Wjtamin pierniki, z fabryki A. BOTHE, Kraków, Sławkowska 20,

stwa reprezentują nietyłko gustowne poszewki
batystowe i serwetki, zdobne aplikacją, mereżką
i letkkiemi ściegami, ałe i solidnie wykonana bie
lizna męska, dziecinna* i kobieca, bluzki, pyjamy i inne, czysto użytków,n.e okrycia. Te same
wyraźne tendencje sumiennego przygotowania
młodzieży do zawodowej pracy obserwować moż
na na kursach krawieczyzny, gdzie prof. Madej,ska, Zagórska i Bussan dają przegląd nauki od
t. zw. diagramów kroju i prymitywnych modeli
aż do konkursowych, precyzyjnie wykonanych
sukni kobiecych własnego pomysłu. W pracy tej
współdziałają na terenie szkoły artyści: Jan Hrynkowski i Jerzy Fedkowicz, którzy kierują dydak
tyką ornamentowania stroju i kompozycji jego
estetycznej formy. Jakie zaś rezultaty daje tego
rodzaju współpraca artysty z warsztatem przeko
nać się można na wystawie kursóiy hafciarstwa,
prowadzonych przez p. Nowakową i Hrynkowsfciego. Znajdujemy tu wiele prac, jak szale, ser
wetki, poszewki, chustki itp., wykonanych najrozrqaitłsg.emi technikami, a w pomyśle i kolo
rze śmiałe',, oryginalne, wykwintne i piękne. Ten
śam rezulfat osiągnięto na seminarjum krawie
czyzny, prowadzonem przez p. Lejową, Krzyża
nowską „oraz Fedkowicza, jako profesora współ
pracującego nadzwyczaj korzystnie w zakresie
piękna stroju.
Poza tem wytworną bieliznę -wystawia odnośne
seminarjum, prowadzone przez p. Lejową oraz
seminarjum haftu, w którem przeważają próby
komponowania przedmiotów z działu kościelnej
paramentyki.
DYREKCJA W O L N E J
SZK O ŁY M A L A R 
S T W A 1 R YSU NK Ó W (ul. Wolska 21) zawia
damia, że dnia 29 bm. o godz. 12 nastąpi otwar
cie wystawy prac szkolnych w lokalu szkoły. —
Wystawa trwać będzie do 3 lipca włącznie. Wstęp
wolny.
PR Z E N IE S IE N IE PLAC U TARGOWEGO. Ma
gistrat krakowski zawiadamia, że z dniem 4 lipca
plac targowy na sprzedaż nabiału i jarzyn, poło
żony przy wiadukcie kolejowym przy Al. 29 L i
stopada Dz. X V III przeniesiony zostaje na odpo
wiednio urządzony plac przy ul. W jazd Dz. X VIII.
KARAMBOLE. Na skrzyżowaniu ulic Baszto
wej i Lubicz zderzyła się dorożka konna ze sa
mochodem. W samochodzie została rozbiła szyba,
przy dorożce złamał się dyszel. — Na ul. Staro
wiślnej zostało potrącone aulo ciężarowe przez
tramwaj linji Nr. 3. Auto zostało uszkodzone.

Podziękowania
Sekcja wycieczkowa komisji kulturalno-oświa
towej przy zarządzie Koła ZZ K Kraków, wyko
nując miły obowiązek i spełniając życzenia człon
ków uczestników wycieczek, składa tą drogą po
dziękowanie Dyrekcji zakładów w Mościcach oraz
pp. Inżynierom, którzy nie szczędzili trudów przy
objaśnianiu i oprowadzaniu wycieczki w dniu 5
b. m., jakoteż podziękowanie Dyrekcji fabryki
„Kabel“ za udzielone zezwolenie na zwiedzenie
zakładów w dniu 20 bm. oraz p. Inż. Siemenso
wi, a specjalnie p. Inż. Kiełbikowi za oprowa
dzanie i objaśnianie wycieczki.
Sekcja wyc. Kom. ku!t.-ośw.
ZZ K Kraków.

Wycieczki TUR
N A D MORZE PO LSK IE I DO KASZUBSKIEJ
SZW AJCARJI od 16 do 25 lipca. Gdynia (zwie
dzanie portu), statkiem na Hel, mierzeja Helska,
Jastrzębia Góra, Rozewie, Sopoty, liwa, Gdańsk,
jezioro Żarnowieckie, Żarnowiec, Kartuzy i W ie 
życa. Koszt 65 zł. Zapisy do 6 lipca. Prowadzi
poseł Z. Piotrowski.
W T A T R Y od 15 do 24 lipca. Koszit 60 zł. Z a
pisy do 5 lipca. Przewiduje się 2 szlaki trudniej
szy i łatwiejszy.
ŁO D ZIA M I DNIESTREM do Zaleszczyk, Oko
pów św . Trójcy i granicy rumuńskiej (Chocim).
Zwiedzanie autobusami Podola. Wycieczka po
trwa około 14 dni. W yjazd 1 sierpnia. Zapisy do
20 lipca.
Koszty wycieczek podane są bez pożywienia, za
które uczestnicy płacą sami. Nieczłonkowie TUR
i PPS płacą o 5 zł. więcej. Informacje w sekreta
rjacie generalnym TU R (W arszawa, Czerwonego
Krzyża 20, teł. 325-03) w godz. od 9 do 13 i od
17 do 19.

ZAM ACH SAMOBÓJCZY A D E P T A SZT U K I
DRAM ATYCZNEJ. Na plantacjach koło główne
go dworca osobowego usiłował pozbawić się ży
cia wczoraj koło 11 przed południem 22-łetni
Ludwik Berków. Poderżnął on sobie gardło ży
letką. Wezwany lekarz pog. rat. opatrzył despe
rata. Jak się okazało Berków chciał wyjechać do
Wiednia na dalsze studja jako adept sztuki dra
matycznej. Przyjechał on w tym celu ze Stani
sławowa do Krakowa i Itu z powoda braku pie
niędzy na dalszą podróż popełnił zamach samo
bójczy.
S P A D Ł A Z PIĘTRA. Stopierska Stefanja (lat
44) wczoraj po południu spadła z I piętra domu
pod L 75 przy ul. Wrocławskiej. Lekarz pogoto
wia ratunkowego stwierdził u nieszczęśliwej licz
ne obrażenia, poczem przewiózł ją do szpitala.
W BONARGE S P L O N 4 Ł W A G O N Z SIANEM.
Na stacji Bon arka— Kraków wczoraj po południu
stanął w płomieniach wagon naładowany sianem.
Płonący wagon przesunięto na boczny tor i tam
wezwana straż pożarna stłumiła ogień.
KRADZIEŻE. Z okna wystawy wyrobów cu
kierniczych przy ul. Marka 11 skradł Jan SaLawa (lat 21) wyroby cukiernicze. Amatora słody
czy aresztowano. — Zatrzymano Wiktorję P a
sternak (lat 38) pod zarzutem kradzieży jarzyn
na szkodę nieznanego właściciela oraz kwiatów z
plantacyj przy ul. Kazimierza Wielkiego. — Mójsiej Kaufman (lat 34) aresztowany został za kra
dzież zegarka na szkodę Edwarda Basieki z Prąd
nika Białego. — P. Henrykowi Bajgielmanowi,
zam. przy ul. Nadwiślańskiej, skradziono z niezamkniętego pokoju aparat fotograficzny warto
ści 250 zł.
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TEATRY I K O NC ER TY
UROCZYSTE PRZEDSTAWIENIE „HALKI" W « M ą
ROCZNICĘ ŚMIERCI ST. MONIUSZKĘ Dziś ukaże się
n.a scenie krakowskiej reprezentacyjne dzieło polskiej
literatury operowej „Halka" St. Moniuszki, której wzno
wieniem czci teatr krakowski .pamięć wielkiego kompo
zytora, zmarłego przed sześćdziesięciu łaty, łącząc
■się te.m samem z hołdem składanym temu twórcy przez
całą Polskę. „Halka“ uzyskuje na scenie krakowskiej
doskonałą obsadę, której przodują pip.: Pr. Platówna,
1. SzyiTionowicz i A. Mazanek w otoczeniu (pp.: ChmielTryczyńskieJ, Kopycińskiego, Mazurka 1 Wożniaka. —
W reżyserii p. Stefana Romanowskiego i pod dyrekoją
dyr. Bolesława W a11ek-W al ew sk ieg o udział biorą rów
nież chóry krakowskiego Towarzystwa operowego. Baletmistrz E. Wojnar i primabalerina I. Soboltówna opra
cowali sceny choreograficzne, które się ukażą w ich
interpretacji.
50-te PRZEDSTAW IENIE OPERY „FAU ST" Z UDZIALEM ADY SARI I HUGONA ZATHEYA. W sobo
tę 2 lipca wznawia opera krakowska niezwykłe popu
larne arcydzieło Gounoda „Fausta“. — Dochód z tego
przedstawienia, które będzie pięćdziesiątem w dorobku
krakowskiej opery, przeznacza dyrekcja i artyści na
fundusz wdów i sierót po dziennikarzach do dyspozycji
Syndykatu dziennikarzy krakowskich. Przedstawienie
to uświetni współudział naszej świetnej artystki p, Ady.
Sari, której partnerami będą pp.: Hugo Zathey, dosko
nały basista opery poznańskiej, T. Szymouowicz i Ste
fan Romanowski. Obsady dopełniają pp.: Pastówma, W o 
żniak i Kruszewski. Współdziałają chóry krakowskiego
Towarzystwa operowego. Dyryguje dyr. Bolesław W allek-Walewski. Całość opracował reżysersko p. Stefan
Romanowski. Tańce w. drugim akcie układu bałetmistrza E. Wojnara wykona świetna para baletowa pp.:
Irena Soboltówna i Eugeniusz Wojnar.
W IKTOR BREGY W OPERZE KRAKOWSKIEJ. —
W niedzielę 3 lipca wystąpi w operze krakowskiej W i
ktor Bregy, świetny tenor opery Comfaue w Paryżu, —
który śpiewać będzie w operze Pucciniego „Tosca“ w.
doskonalej ®wej partii Cavatado.ssiego.
„BANDA" W KRAKOWIE. W sobotę 2 lipca premjera
tego najlepszego kabaretu w Europie. Udział biorą pp.:
Hanka Ordonówna, Zula Pogorzelska, Lena Żelichow
ska, Stefcia Górska, Janina Godlewska, Fryderyk Jarosy, A. Dymsza, K. Tom, L. Lawiński, A. Bogucki, W ł.
Dan, chór Dana 1 inni. Bilety już do nabycia w kasie
teatru Bagatela.
FESTIVAL MONIUSZKOWSKI. Związek zawodowych
muzyków, oddział w Krakowie, pragnąc przyczynić się
do uczczenia sześćdziesiątej rocznicy śmierci St. Mo
niuszki, urządza uroczysty festival orkiestralno-wokal
ny w niedziele 3 lipca, o godzinie 12 w południe na
dziedzińcu arkadowym na Wawelu.
b
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S PO R T
ŁÓDZKI KLUB SPO R T O W Y — CRAOOYIA. Dziś we
środę przybywa do Krakowa poraź .pierwszy w bieżą
cym sezonie drużyna łódzkiego klubu sportowego celem
rozegrania zawodów ligowych z Cracovią. ŁKS jest re
prezentacyjną drużyną Łodzi, albowiem wszyscy najle
psi piłkarze zespolili się w drużynie czerwonych, two
rząc jeden z najsilniejszych klubów w Polsce. C racov»,
chcąc utrzymać się na jednetn z czołowych miejsc,
musi wytężyć swe siły i dążyć do zdobycia cennych

dwóch punktów,
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MISTRZOSTWA PŁYWACKIE KRAKOWA. — W e
czwartek 30 bm., w sobotę 2 i w niedzielę 3 lipca odbę
dą się w pływalni w parku krakowskim mistrzostwa okręgu w pływaniu i w skokach pań i panów A i B klasy.
W zawodach tych, które otwierają oficjalnie sezon pły
wacki, wezmą udział najlepsi zawodnicy Cracoyii, Makkabi i YM C A z Nowakówną, Kotem, Rouipertem, Szenfetldówną, Rittermanem i Węglarskim na czele. Zawody
rozpoczynają się we czwartek o godzinie 5 popołudniu
biegami dystansowemi 400 i 1500 metrów.

Z SALI SADOWEJ
— o—
PR Z Y K ŁA D N Y W Y R O K ZA Z N Ę C A N IE SlĘ
NAD ŻO ŁNIER ZAM I
Przez kilka dni toczyła się w krakowskim są
dzie wojskowym rozprawa przeciw szeregowi ofiicerów, sierżantów i żołnierzy o znęcanie się nad
podwładnymi. — Rozprawa odbywała się przy
drzwiach zamknięlych ze względu na drastyczny
przebieg przewodu. Wszyscy oskarżeni byli z 5
pułku strzelców konnych. Wczoraj zapadł w y 
rok, mocą którego skazani zostali: rotmistrz Łom
nicki na 2 miesiące twierdzy, porucznik Musie
lak na 1 miesiąc twierdzy, wachmistrz Woźniak
na pół roku twierdzy i degradację, wachmistrz
Szczepan na cztery miesiące twierdzy i degrada
cję wachmistrz Harko na cztery miesiące twier
dzy, kapral Makarowski na rok więzienia i de
gradację, kapral Postrygacz na dwa tygodnie a resztu średniego, starszy strzelec Sorokopud na
pół roku więzienia i degradację, strzelec Żylczuk
na dwa miesiące więzienia, strzelec Lipień na trzy
miesiące więzienia i strzelec Honczaruk na pięć
miesięcy więzienia. O faktach, jakie wyszły na
jaw podczas procesu, opowiadają ludzie wprost
ze zgrozą.
O SZPIEGOSTW O
Wczoraj przed krakowskim sądem okręgowym
karnym toczyła się tajna rozprawa przeciw 47-o
letniemu Tomaszowi Worytce, stróżowi zbrojo
wni w Krakowie, oskarżonemu o zbrodnię szpie
gostwa. Worytko skazany został na trzy lata cięż
kiego więzienia.
MANEJK! Wszystko w porządku. Szkoda posady. Ma
ma chora.

W B IB L IO T E C E TU R
(Kraków, ul. Dunajewskiego 5).

Fotografia Daszyńskiego . . . . . .
Zaremba: Racjonalizacja. Kryzys. P ro

1.—

.................................................. 75

Dr. Kłuszyńskl: Regulacja urodzin (o za
pobieganiu ciąży)
.............................1.50
Kopankiewicz: Ubezpieczenie Pracow 
ników U m y s ło w y c h .............................. 1.50
Pamiętnik Hermana Diamanda (listy do
żony)

............................................10.—

Porczak: Dyktator Piłsudski i Piłsudc z y c y .................................................... 1.50
. • .
1.50
. . .
.50
Roszkowski: Urlopy wypoczynkowe
. 3.—

Porczak: Walka o Demokracje
Porczak: Piatiletka sanacyjna

Sądy pracy
....................
. . 2.40
Socjalizm. Zarys bibliograficzny i meto
......................................
3.—
dyczny
Szkolnictwo w obliczukatastrofy
. . I.—
Szymorowski: Umowa o prace robotni
ków

.........................................

. . 2.40

Dr. Rubinrauth: Skuteczne i nieszkodli w e
środki zapobiegania ciąży

Z TARGU W TO RK O W EGO W KRAKOWIE
Na wtorkowym targu płacono: mleko niezbierane 1 litr 20— 25 gr., śmietana kwaśna 1 litr
T20— 1‘60 zł., ser krowi 1 kg. 60—80 gr., masło
deserowe 1 kg. 2‘80—3 zł., masło zwyczajne 1 kg.
2‘50— 2‘60 zł., jaja świeże szt. 7—8 gr., ziemniaki
nowe 1 kg. 25— 30 gr., buraki ćwikłowe nowe 1
kg. 25— 30 gr., marchew nowa 1 kg. 25— 35 gr.,
cebula nowa 1 kg. 20— 25 gr., truskawki 1 kg.
0‘60— 1 zł., poziomki ogrodowe 1 kg. 2— 2‘40 zł.,
poziomki ogrodowe 1 litr 1— 1‘40 zł., poziomki
leśne 1 litr 60— 80 gr„ borówki 1 litr 20—25 gr.,
agrest 1 kg. 40— 60"gr., czereśnie 1 kg. 1— 1‘80 zł.,
wiśnie 1 kg. 1‘20— 1‘40 zł., kury żywe szt. 3— 5 zł.,
kurczęta para 2‘50— 4‘50 zł., gęś żywa młoda szl.
3—4‘50 zł.

BEPERIUii!
— o—

.

. .

KINOTEATRY
Adria: „Klątwa rodu mandarynów".
Apollo: „Ulubieniec bogów".
Bagatela: „Dir. Jekyll i Mr. Hyde".
Dom żołnierza: „Dziewczę z karuzeli".
Promień: „Ostatnia miłość".
Słońce: „Załoga śmierci".
Sztuka: „Ludzie na posterunku".
Świt: „Ramona" i „Generał".
Uciecha: „Bohater z Zachodu".
Wanda: „Klub bezdzietnych".
RADJO KRAKOWSKIE
Środa 29 czerwca
10.00: Msza połowa z W arszawy. 11.15: Odczyt z
W arszaw y: Kongres eucharystyczny. — 11.30: Koncert
muzyki kościelnej z kościoła Franciszkanów w Krako
wie. 12.30: Koncert popularny z Łodzi. 14.00: Odczyt z
W arszaw y: „Wyrób papieru". 14.15: Gramofon. 14.30:
Słuchowisko z W arszaw y: „Czerwony kogut". 14.50:
Gramofon. 15.05: Odczyt rolniczy, 15.25: Gramofon. —

NAJWIĘKSZE W KRAKOWIE (

POŚREDNICTWA PRACY
DU SŁUŻBY DOMOWEJ
uL Dunajewskiego 5, II. p., lewa oflc.
Telefon Nr. 123-14

przy Z w ią zk u D ozorców i S łu żby
D om ow ej w K ra k o w ie

Oddział w Po d gó r z u
ul. Smolki 9, parter
poleca pierwszorzędne siiy w zakres pracy domowej
wchodzące, jak również wysyła do miejsc uzdro
wiskowych w sezonie letnim i zimowym.
P oleca rów nież pielęgniarki do osób cho
rych i masażystki.

letariat

.................................................. 75
Zygmunt i Feliks Grossowie: Socjologia
partji politycznej . . . . . . . .
2.50
Zamówienia z prowincji należy kierować
wprost do Księgarni Robotniczej, Warszawa,
ul. Warecka 9.

Zakład KRAWIECKI
JOZEFA GODULI
K ra k ó w , ul. F ilip a 2, II. p.

ROZPOWSZECHNIAJCIE
-NAPRZÓD"!
OOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOt30 00 00 000 00 0

związki i zgromadzenia
PO SIE D ZE NIE SĄDU PARTYJNEGO odbędzie
się we czwartek 30 czerwca o 6 wieczór w biurze
tow. dra Pelzłinga Dunajewskiego 5 I p. front.
Feldman, przewodn.
ZGROM ADZENIE C ZŁO N K Ó W Z W IĄ Z K U Z A 
W O D O W E G O TR AN SPO R TO W CÓ W O D D ZIA Ł
I. W K R AK O W IE odbędzie sdę we środę 29 bm.
0 2 po południu przy ul. Dunajewskiego 5 z na
stępującym porządkiem dziennym: 1) Sprawy za
wodowe, 2) referat tow. Adolfa Bauera, 3) wolne
wnioski. Zarząd uprasza członków o punktualne
1 jaknajliczniejsze przybycie.
ZGROM ADZENIE PR A C O W N IK Ó W E L E K 
T R O W N I MIEJSKIEJ odbędzie się we czwartek
30 bm. o godzinie 6 wieczór w sali Domu Robot
niczego (ul. Dunajewskiego 5 II p. oficyna). —
Sprawy bardzo ważne.

CllOrObU serca,

astma, reumatyzm, cukrzyca,
Lecznica ,S A L U S “ Dra K U P C Z Y K A , Kraków,
Szujskiego 11.

Niewygodne
g o rse ty i pasy, zagraniczne lub
krajowe, p o p raw ia 1 przerabia
n a w y g o d n e jedyna w Polsce
pracownia

F ra n c iszk i H a G C k e F O W e j

Kraków , R yn ek Gł. 30,
gdzie każdy model robiony jest
indywidualnie, na m iarę, a nie
tuzinowo czyli tandetnie.

K ierow nictw o Blnra

mwtt sensacuina!!!
W przeciągu 48 godzin stajesz się niepalą
cym zapomocą naszego wiecznego Inhalatora „SANTA" w formie
papierosa. Skutek zadowolony,

Zygmunt Rondel
poleca węgiel i koks górnośląski, węgiel
dąbrowiecki i węgiel z kopalni „B ory“ oraz
drzewo opałowe jodłowe, sosnowe i b ukowe

Prawnie zastrzeżony.

Biura:

Telefony;

Składy:

„SANTA" chroni od wszelkich chorób, przedłuża życie, daje gwa
rancją spędzenia długich zadowolonych lat, daje zadowolenie mo
ralne i fizyczne, krzepi nadwątlone zdrowie.
„SANTA" jest wykonany estetycznie I służyć może dużo lat. Dla zapro
wadzenia oddajemy 1000 szt. po cenie reklamowej 2 z ł za sztuką.
Wysyłamy za pobraniem pocztowem wraz z broszurą I sposobem użycia.

Kraków, Zacisza 14.

Biura 136-11.

Tel. 155-77,

Dom Wysyłkowy „ L U P K A “ Łódź,
skrz. poczt. 556 oddz. 63

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

m r C E N Y N IS K IE !

Czwartek 30 czerwca
11.58: Sygnał czasu, hejnał. 12.10: PAT. 12.20: Gra
mofon. 12.40: Komunikat meteorologiczny. 12.45: Gra
mofon. 15.00: Komunikat gospodarczy. 15.10: Gramofon.
15.30: Komunikat LOPP. 15.35: Gramofon. 16.40: Naj
nowsze wydawnictwa — omówi dr. Adam Bar. 17.00:
Koncert z Warszawy. 18.00: Odczyt z Wilna: .B azy 
lika wileńska przed katastrofą". 18.20: Miuzyka lekka.
19.15: Rozmaitości, komunikaty. 19.35: Dziennik radijowy. 19.45: Gramofon. 20.00: Koncert wieczorny z W a r
szawy. 21.05: Felieton z W arszaw y: „Warszawa, Ziel
na 25‘‘. 21.20: Słuchowisko z W arszaw y: „Nieudana es
kapada". 21250: Wiadomości bieżące. 22.00: Muzyka
taneczna. 22.40: Wiadomości sportowe. 22.50: Muzyka
taneczna.

Warunki opłaty za pośredniczenie są minimalne, bo
wynoszą zaledwie 2 zł. 50 gr.

. 1.—

Ustawodawstwo Pracy. T. III. Inspekcja
p r a c y ....................
4.-e
Zagrodzki: Umowa o prace pracown.
umysłowych
................................... 3.—
Zaremba: Racjonalizacja, Kryzys, Pro

15.40: Pogawędka dla dzieci. 16.05: Gramofon. 16.45:
Odczyt z Warszawy. 17.00: Koncert z Warszawy. —
18.00: Rzeczy ciekawe. 18.20: Muzyka taneczna. Ł9.15:
Rozmaitości, komunikaty. 19-35: Skrzynka pocztowa —
inż. Stanisława Broniewskiego. 20.00: Muzyka lekka.
21.10: Kwadrans literacki. 21.25: Koncert z W arszaw y:
utwory dawnych mistrzów. 21.55: Wiadomości bieżące.
22.00: Wiadomości sportowe. 22.05: Muzyka taneczna.
22.25: Odczyt francuski: „Fryderyk Chopin" — wygłosi
prof. dr. Zdzisław Jachimecki. 22.40: Wiadomości spor
towe. 22.50: Muzyka taneczna.

O0Q(XXXX30000000000000000000CXXXXXXXX3

TEATR IM. J. SŁOW ACKIEGO
Środa: „Halka“.
Czwartek: Teatr nieczynny.
Piątek: Teatr nieczynny.
Sobota: „Faust“.

SP O Ł E C Z N E B I U R O \

są do nabycia:

letariat

Przegląd gospodarczą

=

F U T R A

=

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

ZGUBIONO papiery wojskowe na nazwisko Tomaszew
ski Stanisław, które unieważnia.

W ydaw ca: Emil Haecker. — Redaktor odpowiedzialny: Marjan Porczak.

—

BOLESŁAW W ROŃSKI

Drukarnia Ludowa w Krakow ie pod zarz. Ignacego W iniarskiego.

