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H a n n ib a l

ante portas
'i 'dieigiramy doniosły wczoraj, że p. Charles
D ew ey przybył do W arsza w y , przyczem pod
kreślono z naciskiem, że przyjazd ten ma cha
rakter czysto prywatny, gdyż p. D ew ey przy
był jako — powiedźmy — komiwojażer aimerykańsikiegó koncernu faihrylk mydła,
jest wiceprezesem. Można się cieszyć,
ryka ma taik wysokie wyobrażenia o
Polski, jeżeili uważay że niie wystarcza
sne i europejskie mydło, ale...

którego
że Ame
kuflltuirize
jej w ła 

P. D ew e y od'egra4 w Polsce, więcej za kuli
sami, bardzo doniosłą rolę. Poid śkroimineim
mianem „doraidcy Banku Polskiego" p. D ew ey
był od października 1927, od zawarcia tzw.
pożyczki stabilizacyjnej, duchem opiekuńczym
naszych poczynań finansowych nietylko Ban
ku Polskiego. Jego sprawozdania kwartalne w
ciągu jego 34eitniego poibyitu u nas były za
wsze przykrojone na potrzeby sanacji. D zi
wiono się nieraz, że ten by ły wiceminister
Skarbu Stanów Zjednoczonych czy tak źJie orjanituje się czy ma inne powody przedstawiać
położenie gospodarcze zawsze w optymistycznetm świeittle — dalszy rozw ój poszedł po całfciein innej linji i dziś, zamiast widoków naiwat
pewności na polepszenia się jest przecież go
rzej.
Ody p. D ew e y po 3 latach opuścił Polskę,
sytuaoja gospodarcza zaczęła z każdym mie
siącem pogarszać się. Także położenie sifcairbiu
państwa właśnie od tega czasu pogarszało się,
aiby dojść do obecnego stanu: kiillkuisetmiljonow ego deficytu. Go się w ciągu tych ostatnich
diwóch lat stało, najwymowniej ilustrują dwie
następujące rzeczy: 1) właśnie ta pożyczka
stabilizacyjna, nad której zużyciem i bezpie
czeństwem miiał czuwać p. D ew ey, notuje
48‘50 do 49‘25 za sto, 2) właśnie akcje Ramlku
Polskiego, którego doradcą był p. Dew ey, no
tują dtziś 70 zł. zamiast 160 zł. jeszcze z przed
kilku miesięcy.
Nasi domorośli ;,chirurgowie fimainsów“ —
aby użyć wyrażania ś(p. Wiikońskieigo — sami
aplikowali i aplikują dotąd rozmaite, nieraz
heroiczne, środki na tę nędzę. Robi się ,JkomPreisje" buidźetowe — beż- skuitlku; rediulkuije się
1 r ° b o t y j płace za nie — bez skuitlkuznosi się
™'Mstersitwa dla zaoszczędzenia rzekomo po
dwójny,^] w ydatków — bez wiMioczneigO' skut
ku, a nawet ze skutkiem przeciwnym. Odzie
kucharek sześć, powiada przysłowie — gdiziie,
jak u nas, aż pięć naczelnych głó w łamiie je
sobiie nad wynalezieniem wyjścia, tam wyjśdie
powinno być __ z& drzwi, podczas gdy w y 
chodzą na coraz wyższe, jeżeli nie stanowiska,
to dotacje.
Nie wątpimy, że p. D e w e y barwi w Polsce
w charaikteize człowieka prywatnego czy kup
ca, ale przypomina nam się analogja z Ausitrją.
I ta miała sw ego D ew eya, który się nazyw ał
Zimmermiau, jako faktycznego dyktatora finan
sowego. Dyktatura skończyła się, dylktaitor
wrócił do swej Holanidjl, a magle pewnego dnia
— jaiko człowiek pryw atny — pojawił się w
W-cdniu. Co to był za pertach, jakie z tym

W y c h o d z i c o d z ie n n ie ra tM
z w y ją tk ie m p o n ie d z ia łk ó w
I d n i p o ś w lą te c z n y o ti
K o n to P K O K r a k ó w 4 0 0 0 ? *

Echa sp oru fla g o w e g o
błędny

punkt

w y j ś c ia

W porównaniu z zachowaniem się nacjonalistyczno-bunżuazyjnej prasy niemieckiej w spra
wie wyczynu p. Rintelena znacznie spokojniej
komentuje ów zatarg demokratyczna „Vo®sisohe
Zeitung".
Ale stara się ona, oszczędzając w zupełności
osobę niemieckiego dyplomaty, przedstawić, że
błaha rzecz rozdęła się do rozmiarów ważnej afery — w pierwszym rzędzie skutkiem tego, że
p. R. trafił na „zgorzkniałego właściciela domu",
który wszczął był spór o to, do kogo należy szta
cheta — niczem... o mur graniczny.
Jeżeliby nawet na chwilę zgodzić się na takie
ujęcie sprawy u jej podstaw, jeżeliby w osobie
tego nieznanego nam właściciela dopatrzeć się
nawel — czego bynajmniej nie twierdzimy —
sobowtóra Fredrowskiego rejenta — to p. Rintelen nie powinien był chwytać się oburącz rołi
jego krewkiego przeciwnika... Bo p. Rintelen nie
był jednostką prywatną, której postępowanie po
ciąga za sobą osobistą tylko odpowiedzialność,
lecz pełnił funkcje dyplomatyczne... Nie wiemy,
czy „Vossisohe Zeitung" uważa za właściwe —
jego przekomarzanie się z dozorcą domu, lub
następne certowanie się z posterunkowym. D y
plomata, pamiętający o tem, oo winien swojemu
stanowisku, jako przedstawiciel swojego pań
stwa, mógł w tej sprawie — choćby dila pośpie
chu przez telefon — konferować z kim innym:
z ministerstwem spraw zagranicznych. Jeżeli za
miast „drogi dyplomatycznej" obrał drogę pój
ścia na udry z dozorcą domu, to z własnej w i
ny za zrywanie flagi naraził się na indagację po
licyjną i poddał się policyjnemu rozstrzygnię
ciu.
Chciał niby okazać swoją energję, a koniec
końców postąpił bez taktu. Przypuszczamy, że
„Yossische Zeitung", mająca w Warszawie —
młodego wprawdzie, ale wytrawnego korespon
denta, w głębi ducha zdaje sobie sprawę z tego,
jak nazewtnąlrz ta afera się przedstawia — i chce
tylko ratować pozory.
Zasada niesłuszna: nie należy nigdy solidary
zować się z nietaktem, gdyż w ten sposób, błąd
jednostki, choćby reprezentatywnej, przenosi się,
samochcąc, na szersze sfery...
I jeszcze jedno. Bynajmniej nie w intencji snu
cia jakichś specjalnych podejrzeń, jak lo czyni
jeden z dzienników warszawskich, warto przy
toczyć, iż w Alei Róż, gdzie zamieszkał p. R. utworzyła się była cała kolonja dyplomatyczna.
Mieszkanie p. R. mieści się w domu Nr. 1 w
Alei Róż, w tym samym domu zamieszkuje
przedstawiciel Rumunji, min. Godere; naprze
ciwko znajduje się kancelarja ambasady fran
cuskiej. (Al. Róż 2), a obok ambasada rzeczypospolitej tureckiej (Al. Róż 2-a).
Mimo to p. R. nie żenował się czynić ze sie
bie widowiska, tak nie odpowiadającego roli dy
plomaty I

przyjazdom łączono obaw y! Alle nic., Zimimcrmain znowu ocijechał, a w ślad zia nim przy
było — k it o kontrolerów : jedem dila kolei,
drugi dila R anto Narodowego, trzeci dła pocz
towej kasy oszczędności itd.
C zy u nas nie zanosi siię przypadkiem na ta
kie czy w inned formie następstwo pryw atne
go przyjazdu p. D ew eya? W łaśnie tak się
.złożyło, że przyjazd ten przypadł na czas, kie
dy Bank Polski jest przedmiotem dyskusji na
delikatny temat:, powiększenia Obiegu banknotów pq§a granicą pokrycia złotem. Jedlni za
przeczają, drudzy powiadają, że coś w tem jest
— grunt, że w tej porze kanikuiiairnej coś się
dzieje niezwykłego. A druga rzecz: ozy przy
padkiem p. D e w e y — naturalnie jako człowiek
pryw atn y — nie zainteresuje się z własnej ini

,VOSSISGHE ZE ITU N G "
Nie jest naszem zadaniem pouczać prasę nie
miecką, czego powinna wymagać od reprezen
tantów dyplomatycznych; dalecy też jesteśmy od
tego, ażeby z powodu fałszywego kroku p. Rin
telena uczestniczyć w jakiemś jątrzeniu. Wyżej
stawiamy kwestję możliwie spokojnych stosun
ków sąsiedzkich z narodem niemieckim od za
cietrzewiania się nad uchybieniem, chociażby jaskrawem, ogólnie przyjętym formom.
Ale ohronp. p. Rintelena nikomu, chcącemu
rzecz rozważać objektywnie, udać się nie może!

Uchylona konfiskata
Prokurator uchylił zarządzoną przez starostwo
grodzkie konfiskatę Nr. 173 naszego pisma z 2
b. m. z powodu artykułu p. t. „Oficjalny przed
stawiciel Niemiec w Warszawie zerwał flagę pol
ską", „albowiem zakwestjonowany ustęp nie za
wiera cech czynu karygodnego".
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cjatyw y Czy jako mąż zaufania losem tych ty
sięcy właścicieli polskich papierów pożyczki
stabilizacyjnej., obywateli amerykanśkilch, któ
rzy dotychczas już na niej stracili blisko po
łow ę sw ego kapitału?
Po w ie ktoś: jesteśmy na piunkoiie finanso
w ym zbyt przecziuileim; widzimy unojone nie
bezpieczeństwa a choćby — nierealne — mo
żliwości. Ozy m o ż n a się takiemu stanowi psy
chicznemu dziwić, jeżeli się jest w tafciem
położeniu i jeżeli to położenie jest w ręk ach
takich fachowców ,i opiekunów? Sanacyjni
„mężowie opatrznościowi" tak ślicznie gospo
daro w ali;, że nie można się dziwić, że zrozpa
czona opozycja m ogłaby wzdychać i do p.
Deiweya.
— ooo —
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Wrażenia „pierwszego czytania"
kodeksu karnego
i.
Muszę czytelników „Naprzodu" uspokoić, że
nie mam tutaj na myśli „pierwszego czytania"
ustawy w parlamencie, gdyż polski kodeks kar
ny i dekret o wykroczeniach, które zostały w din.
15 lipca ogłoszone.a już 1 września 1932 wchodzą
w życie, nie były wogóle przedmiotem obrad na
szych cial ustawodawczych, lecz zostały zgodnie
z tradycją rządów pomajowych tak, jak wszyst
kie inne ważne kodeksy, wydane w drodze roz
porządzenia prezydenta Rzeczypospolitej.
Jeżeli więc mówię o „pierwszem czytaniu", to
mam na myśli mioje pierwsze czytanie kodeksu i
zamierzam podzielić się z czytelnikami „Naprzo
du" mójemi pierwszemi wrażeniami tej lektury
wakacyjnej. A podczas wakacyj czytać muszę,
gdyż już za miesiąc kodeks wchodzi w życie, i
myślę sobie przy 35“ C w cieniu, że komisja ko
dyfikacyjna przez 13 lat nad tym kodeksem się
głowiła, aż tu nagłe sprawa stała się tak pilną,
że p. minister Michałowski ogłosiwszy kodeks w
dniu 15 lipca br. zarządził, aby już po sześciu ty
godniach letniego urlopu wszedł w życie. No
trudno: taki już jest nasz p. minister Michałow
ski. Przysłowie mówi, że „Bóg jest sprawiedliwy,
ale nierychliwy", p. Michałowskiemu zaś każdy
przyzna, że zarówno jako prokurator, jako też
jako ustawodawca jest conajmniej „rychliwy".
W szak ustawę o kosztach sądowych wprowadził
w życie nawet przed jej ogłoszeniem...
Pierwsze wrażenie: kodeks jest dla nas, w y
chowanych na austrjackiej ustawie karnej, bar
dzo „trudiny". Całkiem inna systematyka, nie
zawsze bardzo szczęśliwa. Kodeks polski, oparty
częściowo na odmiennych przesłankach teore
tycznych, roi się od nowych przestęptiw, definicje
przestępstw, częstokroć stylistycznie niezgrabnie
Przestępstwo:
lekkie uszkodzenie ciała
uderzenie bez uszkodzenia
zelżenie (obraza godności osobistej)
zniewaga (obraza czci)
słowna obraza urzędnika podczas urzędowania
czynna zniewaga urzędnika podczas urzędowania
nieumyślne ciężkie uszkodzenie ciała
Zauważam, że w 2 ostatnich wypadkach ko
deks polski nie przyznaje sądowi prawa nadzwy
czajnego łagodzenia kary tak, że zamiana wię
zienia na areszt (nawet przy czynie nieumyśl-

sformułowane, czasami są zbyt ogólnikowe,
prawniczo nieścisłe i elastyczne, czasami znowu
zbyt szczegółowe i kazuistyczne, dużo jest prze
stępstw „podobnych", których granic, wzgl. róż
nic bez komentarza i materjałów trudno się do
patrzeć. Wogóle nowy kodeks karny — z wyjąt
kiem części ogólnej, która jeszcze najlepiej się
udała — nie jest bynajmniej arcydziełem sztuki
ustawodawczej i wykazuje podobnie, jak wszyst
kie prawie inne ustawy, które w ostatnich la
tach wyszły z warsztatu ministerstwa sprawied
liwości, bardzo dużo niejasności i nieudolności
w technice legislalywnej. . Długo będzie tedy
trwało, będzie wymagało dużo pracy teoretycz
nej, dyskusji, wyjaśnień naukowych i urzędo
wych, nim nasi sędziowie, prokura łotrzy i obroń
cy kodeksu tego się nauczą, od 1 września br.
będą już jednak bez należytego przygotowania
z konieczności „uczyli się golić na brodach podsądnycb".
P. Michałowski widocznie się z tern liczy a ja 
ko uczeń „szkoły carskiej" nie przecenia zresztą
znaczenia ustawy, uważając wyczucie „racji sta
nu" za ważniejsze od znajomości usiawy. Nie umieszczono też w polskim kodeksie przepisu, od
powiadającego § 3 dotychczas obowiązującej
austr. ustawy karnej, według którego „nieznajo
mością ustawy nikt się nie może usprawiedli
wiać". Widać, że wobec
„rychiiwości" przy
wprowadzeniu kodeksu na „nieznajomość usta
w y" będą się mogli w pierwszych czasach powo
ływać nawet organy wymiaru sprawiedliwości...
Drugie wrażenie: drakońskie kary.
Nam wszystkim wydawały się kary austr. ko
deksu karnego, wydanego w r. 1852, w czasie re
akcji kontrrewolucyjnej, nieoświeconego abso
lutyzmu austrjackiego, bardzo surowe i srogie.

areszt
areszt
areszt
areszt
areszt
areszt
areszt

kara według kodeksu aiusiirjackiego:
od 3 dni do 6 miesięcy
od 3 dni do 1 miesiąca
od 3 dni do 1 miesiąca
od 1 miesiąca do 1 roku
od 3 dni do 1 miesiąca
do 6 miesięcy
od 1— 6 miesięcy

nynr) jest niedopuszczalna. Dla recydywistów
kara powiększa się o 50%, podobnie w razie je
dnoczesnego skazania za kilka przestępstw; we
dług kodeksu austrjackiego w tym ostatnim w y-

Miassollni o faszyzmie
TR AK TAT DO ENCYKLOPEDJI
Mussolini opracował artykuł o faszyzmie, któ
ry wejdzie do nowej Encyklopedji włoskiej. „Du
ce" chłepi się w nim, że faszyzm posiadł dziś
swoistą fizjognomję, że ma swój własny punkt
widzenia wobec wszystkich zagadnień, które sta
ją przed narodami świata.
Wskazawszy naprzód, że wojna podnosi w
najwyższym stopniu napięcie całej energji ludz
kiej i zachowuje pieczęć szlachetności u narodów,
mających odwagę narazić się na nią, dodaje, że
wszelka doktryna, wychodząca z założenia po
kojowego, obcą jest faszyzmowi. Są również obce
duchowi faszyzmu — chociaż je przyjmuje na
wet, jako użyteczne w pewnych określonych sy
tuacjach — wszelkie konstrukcje międzynarodo
we, które jak wykazuje historja, idą w rozsypkę,
skoro tylko czynniki uczuciowe, idealne i prak
tyczne wzniecają burze w sercach narodów.
To nastawienie antypokojowe faszyzm prze
nosi i na życie jednostkowe. Dumna dewiza, w y
pisana na bandażu opatrunkowym na rany,
dr*wiąca z nich jest nie tylko wyrazem filozoficz
nego stoicyzmu — to skrót, świadczący o goto
wości do walki, o zgadzaniu się na ryzyko, które
ona wnosi. Faszyzm, uczestnicząc w społeczno
ści ludów cywilizowanych patrzy im w oczy —
czujny i niedowierzający. Oświadcza Mussolini
dalej, że faszyzm zwalcza i odrzuca nietylko so
cjalizm, lecz i cały kompleks ideologij demokra
tycznych, zarówno na gruncie teorji, jak i prak
tyki. Ustrój demokratyczny to — wedle niego —
ustrój taki, gdzie się od czasu do czasu daje lu
dowi złudzenie suwerenności. Z pozostałości do
ktryn liberalnych, socjalnych i demokratycznych
faszyzm wyciąga tylko niektóre elementy," posia
dające jeszcze wartość życiową. Zatrzymuje to co
możnaby nazwać historycznemi nabytkami —
odrzuca resztę.
Doktryny polityczne przemijają — pozostają
narody.

Od roku 1929 cała ewolucja ekonomiczna i po
lityczna wzmocniła pozycje doktryny faszystow
skiej. Państwo staje się tym olbrzymem, który
mocen jest rozwiązywać wszystkie dramatyczne
sprzeczności kapitalizmu. To co zwie się kryzy
sem, może być w państwie rozstrzygnięte tylko
przez państwo.
„Duce" oświadcza, że pańislwo, które opiera się
na miljonach jednostek uznających je i gotowych
mu służyć, nie ma nic wspólnego z tyranją ja
kiegoś średniowiecznego władcy, lub z państwa
mi absolutystycznemi z przed lub po 1789 r. —
Jednostka w państwie faszystowskiem nie jest
unicestwiona, lecz raczej pomnożona — tak jak
w pułku żołnierz nie jest pomniejszony, lecz po
mnożony przez liczbę swoich kolegów.
Wkońcu dowodzi Mussolini, że faszyzm ogra
niczył jedynie swobody szkodliwe, zorganizował
naród, ale pozostawił jednostkom dostateczny
skrawek dla własnego wyżycia się. Że zaś jest
zgodny z życiem, dowodzi to, że stworzył wiarę,
która zdobywa dusze.
Otóż ze streszczenia tego widać, że w ustępach
militarystycznych i proklamujących egoizm na
rodowy — Mussolini nie powiedział nic nowego,
czegoby nie prawili przed nim szabelkowi nacjo
naliści.
Go się tyczy państwa, mogłoby ono jeżeli nie
rychło opanować kryzys, to ulżyć najbardziej do
tkniętym, gdyby jego włodarze umieli i chcieli się
wyemancypować z pod wpływów kapitalizmu.
Takie wytwory, jak faszyzm są pochodzenia
niezdrowego — są produktem powstałym na tle
daleko posuniętego, powojennego stępienia spo
łeczeństwa, a zarazem wyciągania rąk do śmia
łych znachorów.
Pierwsze ułatwiło Mussoliniemu zdobycie w ła
dzy — kosztem niesłychanych gwałtów nad tymi,
którzy nie chcieli skapitulować przed nim — dru
gie dostarczyło mu nie tylko ludzi pogodzonych

Kary te w ostatnich dziesiątkach lat nie były
prawie nigdy w swoich granicach ustawowych
stosowane: uważano ogólnie tę srogość kar za
wyraz minionej już epoki antyhumanitarnego
absolutyzmu i sądy austrjackie, korzystając pra
wie zawsze z prawa „nadzwyczajnego łagodzenia
>kary“, wymierzały kary poniżej podanej w usta
wie dolnej granicy i łagodziły także rodzaj kary.
Czytając obecnie nowy polski kodeks karny i
porównując kary tego kodeksu z karami kodeksu
austrjackiego, mamy wrażenie, że ten tylekroć
przeklinany, srogi kodeks austrjacki jest emanacją jakiegoś gołębiego serca, „lex gratiae".
Po pierwsze ustawy austrjadkie przyznawały
sądom we wszystkich wypadkach prawo nad
zwyczajnego łagodzenia kary, tj. wymierzania
kary poniżej ustawowego minimum. W edług ko
deksu polskiego ma sąd prawo nadzwyczajnego
łagodzenia kary tylko w tych szczegółowych w y 
padkach, w których kodeks je wyraźnie przy
znaje. Przy przestępstwach politycznych prawa
tego sądom nie przyznano.
Po największej części nie podaje wprawdzie
polski kodeks dolnej granicy kar a jedynie gra
nicę górną („więzienie do lat...") tak, że sędzia
w tych wypadkach w łagodności swej nie będzie
krępowany, przy cięższych przestępstwach, w
szczególności także politycznych jest jednak po
dana granica dolna („więzienie na czas nie krót
szy od lat..."), przy tych przestępstwach musi te
dy sąd wymierzyć karę w granicach ustawy.
Granice ie są bardzo wysokie, bo wynoszą od 10
łat poprzez więzienie dożywotnie do kary —
śmierci. „Gognosco stilum" prokuratora brze
skiego...
Kary są jednak bardzo wysokie także przy ta
kich pospolitych przestępstwach, które według
kodeksu austrjackiego stanowią przekroczenia a
więc najniższy szczebel w hierarchji czynów ka
rygodnych. Dla ilustracji podaję poniżej przy
kładowo tabliczkę porównawczą kar za czyny,
które według kodeksu austrj. są przekroczeniami:

więzienie
areszt do
areszt do
areszt do
więzienie
więzienie
więzienie

według kodeksu polskiego:
lub areszt do 2 lat
roku lub grzywna
roku lub grzywna
2 lat oraz grzywna
lub areszt do 2 lat
do lat 5
do lat 3.

padku nie wolno przekroczyć górnej granicy ka
ry za najcięższe przestępstwa a zbieg przestępstw
uważa się jedynie za okoliczność obciążającą.
tr.

z nowym stanem ze strachu, lecz i takich, którzj
istotnie wierzą w jego znachorsiką pewność sie
bie i ufają, że wyprowadzi on społeczeństwo :
ciężkiej sytuacji i w myśl swoich przechwałeł
powiedzie je w blaski potęgi... dawnych Rzy
mian! Te przechwałki, te deklamacje działaj?
zwłaszcza na umysły młode. Oto sekret dotych
czasowego powodzenia Mussoliniego, który ooprawda okazał się, dorwawszy się władzy sprę
żystym organizatorem i zręcznym politykieir
(spawa papieska, polityka zagraniczna).
Ale co będzie, gdy złote gruszki nie wyrosnę
na wierzbinie?

Z życia robotniczego
— O—
STAN BEZROBOCIA W POSZCZEGÓLNYCH
ZAW ODACH
Na ogólną liczbę 219.884 bezrobotnych, zareje
strowanych w dniu 30 lipca r. b. na terenie całej
Polski, bezrobocie w poszczególnych zawodach
przedstawiało się następująco:
Górnicy — 24.223 bezrobotnych (w tem Sosno
wiec 1959, Chrzanów 1042, Śląsk 19.815), hutnicy
w metalu — 7.204 (Śląsk 6274), szklarze — 2906
(Piotrków 446), metalowcy — 29.087 (W arszaw a
4225, Łódź 1029, Sosnowiec 2249, Śląsk 11.548, Po
znań 1200), włókiennicy — 21.641 (Łódź 15.946,
Sosnowiec 1716, Śląsk 850), robotnicy budowlani
21.076 (W arszaw a 2405, Łódź 762, Śląsk 8353, Po
znań 1069), pracownicy umysłowi — 35.958 —•
(W arszaw a 3403, Łódź 2651, Sosnowiec 1424, Kra
ków 1209, Lwów 2248, Śląsk 8874, Poznań 4081).
Liczba bezrobotnych robotników niewykwalifi
kowanych wynosiła 66.120.
Liczba
częściowo zatrudnionych
wynosiła
128.352 osób, z czego przez tydzień w tygodniu
pracowało 4337, przez dwa dni 19.072, przez 3 dni
35.889, przez 4 dni 37.044, przez 5 dni — 32.010
osób.
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Spraw a cen
W jednem z pism czytaliśmy, że z powodu ka
do połowy lipca — siuszy nie udał
się zbiór siana, wskutek czego chłopi dla braku
p a s zy masowo sprzedają krowy. Zaofiarowanie
jest ta'k
ze< Ze w niektórych miejscowościach
cena BW§sa spadła na 40 gr. za kilogram.
Ciągle też czyta się lamenty rolników z powodu
niskich cen zboża. W porównaniu z dawniej szemi czasami nie jest
przesada; istotnie ceny ży^ są mebywale niskie, np. cetnar metryczny żyta
(giełda warszawska z 4 bm.) 16— 16‘50 zł., psze
nicy
25 50 zł. tak, że prawdopodobnie nie pokrywają kosztów produkcji, a napeiwno nie sitoją
vV żadnym stosunku do cen artykułów przemy
słowych.
ta stro fa ln ej

Dwa więc podstawowe artykuły żywności, przy
najmniej w normalnych czasach, tj. chleb i mię
so powinnyby być tanie, tańsze niż są obecnie.
A jednak zachodzi niezwykła rozpiętość między
cenami krów i zboża a cenami mięsa i chleiha.
Gdzie i na ozem polega ta rozpiętość? Gzy zysk
pośredników względnie wytwórców jest powo-‘
dem. Konkretnie mówiąc, czy rzeźnicy i piekarze
są winni? Czy winne są władze, że nie mogą czy
rtl€ chcą dopilnować, aby ludność szczególnie
^iejska miała udział w tym spadku cen artyku
łów rolniczych?
Czasy nie są takije, aby różnica kilkunastu gro
szy na mięsie i kilku groszy na chiebie nie odgry
wała rodi. Dziś, gdy w miastach dziesiątki tysię
cy rodzin nie mają żadnych a w najlepszym razie
bardzo ograniczone dochody, niema już tego lek
ceważenia groszy, na jakie można było sobie po
zwolić wtedy, gdy robotnicy mieli zarobki a urzę
dnicy wyższe pobory. Dziś, gdy setki tysięcy ro
botników — nie wedle wykazów statystycznych
— żyje formalnie z powietrza; gdy dziesiątki ty
sięcy urzędników otrzymują pobory niższe od mi
nimum życiowego; gdy wśród rzemieślników i
drobnych rzemieślników panuje nędza nawet bez
listka figowego ,,zasiłków" — dziś nie można za
dowolić się samem dziwowaniem się, że taniość
nie może do nich trafić, gubiąc się gdzieś po dro
dze między producentem a spożywcą.
A w dodatku grożą jeszcze większem podroże
niem. Np. właściciele realności lamentują, że ustawa nie pozwala im wyrzucić na bruk lokato
rów małych mieszkań i żądają zniesienia tego
ich ograniczenia w „świętem prawie własności11.
Dziś rząd, samorządy, każde ciało mające moż
ność śrubowania ,dobrowolnych11 i przymuso
wych podatków i danin, nie oglądając się na po
wszechną katastrofę, ściąga co się da i nie da
pod rozmaitemi pozorami, choćby nawet w zasa
dzie pięknem! ale w obecnych czasach doikuczliwemi.
W ładza widocznie ma jeden tylko środek walki
z drożyzną: przypomina obowiązek uwidacznia
JA N BOJER
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LUD NAD 1WRHPI
(Ciąg dalszy)
Piotr odsapuje nosem i drapie się w brodę. Jan
patrzy na niego niew in n em i oczym a. O la jest
całkiem zaw stydzony, że prosił o tak w ielk ą
grzeczność. Ale, do stukroć d ja b łó w , skąd oni
w ytrzasnęli te w iadom ości? Piotr w id z i ju ż w y 
raźnie staiszego z b r aci, następnie dw óch m ło d 
szych, S ^-podarujących n a tych w y go d n y ch fo l
w arkach ak blislao m iasta, że każde źdźbło d a się
łatw o spienięży^ a za led w ie godzina drogi dzieli
ich od p a e u targowego, gdzie będą sprzedaw ać
sw o je P 1
k ly . \y m ieście chodzi się n a w y 
kłady i ze am a polityczne, a on, Piotr, m a kisnąć
w tym zaścianku, zdała od w szelkiego ruchu, bez
m ożliwo*®1 zar<il>ku, poza tem, że od czasu do
czasu na arzy się sposobność zyskania jed n ej ko
rony na 7<A 1
cielęciu, — o ile się poszczęści.
— N o i 00 m yslisa; o tym planie? — pyta Ola.
Piotr w ypuszcza pow ietrze przez nos. — H m ,
naprzód muszę am pojechać i obejrzeć ten fo l
w a rk —
.
G dy wrócę, będziem y je 
szcze m ogli Pom ów ić o tem.
Teraz j e . na_ ^
W y ja w ia swe m yśli. — Czy
wiesz, eo ja P°w iecłziałem Oli? — zaczyna. —
Powiedział®111 m u > że ludzie tam tejsi są niebez
pieczni. ^?e, S'
y sobie z nim i d a ł rady. U kręcą m u łeP>
zdoła odsapnąć. A b y tam tym
sprostać trze a s m em u mieć b ystrą g ło w ę i znać
też tam tcjsze s , sun } i zw yczaje. T a k ja myślę.
— Sądzisz za em, ze raczej n a d a w a ło b y się to
d la mnie?
— D la ci®
fo lw a rk . Jak*

v •Cl n!?m uśm iechem p y ta Piotr.
• *5’ T.obie ch y ba w ystarczy ten
1
nie leży tak b ard zo hlisko

nia cen. Co komu z tego, że widzi w oknie w ystawowem, ile jakiś towar kosztuje, kiedy cena
jego nie stoi w żadnym stosunku do jego warto
ści i do możności finansowej potrzebującego go?
Sprawa ta jest szczególnie aktualną teraz, gdy
po- zbiorach czy w ich toku mogłyby się ukształ

tować niższe ceny, jak zwykle się dzieje przy
rzuceniu na targ nowych owoców pracy ludzkiej.
Niechby przynajmniej na tem polu sanacja coś
zrobiła, nawet w swoim własnym interesie, ileże
potanienie życia dopomoże jej w kłopotach fi
nansowych państwa.

Czego etnee Hitler?
Sam „Osaf“ nie występuje publicznie z żąda
niami. Robią to za niego podwładni przywódcy;
Goebeis, Goering, Strasser, jednocześnie kandy
daci na kanclerza i ministrów. Hitler „zakonspi
rował11 się tak dalece, że nawet ogłoszony ostat
nio wywiad z przedstawicielem angielskiego
dziennika był udzielony na piśmie w formie py
tań i odpowiedzi.
Mimo to wiadomo, jakie żądanie stawia Hitler
jako rachunek za swe „zwycięstwo". Chce on udiziału we władzy i to nie bylejaki ego. żąda w
rządzie Rzeszy stanowiska ministra spraw we
wnętrznych, pracy i Reichswehry, pozostawiając
łaskawie reszLę Papenowi i towarzyszom. Z kół
rządowych dają do zrozumienia, że żądania te
uważają za możliwe do spełnienia pod tym wa
runkiem, że mężowie zaufania Hitlera nie wejdą
do rządu jako przedstawiciele parłjii, ale jako)
„fachowcy", jako mężowie zaufania prezydenta
Hindenlburga. Chodzi tu o utrzymanie zasady ga
binetu prezydjalnego tj. niezależnego od parla
mentu.
Warunkiem przeobrażenia rządu jest utworze
nie większości. Jak dotychczas, istnieje jedna
tylko możliwość utworzenia takiej większości,
mianowicie przez koalicję między hitlerowcami
a centrum. To ostatnie zasadniczo nie jest prze
ciw koalicji pod pozorem, że należy dać Hitlero
wi sposobność do wzięcia na siebie odpowiedziałmości. Centrum powoduje się przy tem cichą na
dzieją, że Hitler skompromituje się i jego nimb
upadnie. Rachuba ta opiera się na tem, że Hitler
w żadnym razie nie będzie w stanie dotrzymać
swych demagogicznych przyrzeczeń, czem zrazi
sobie masy wyborców.
Zanim jednak zaczną się rozmowy na temat
koalicji. Hitlerowcy stawiają żądanie zakazu par
tji komunistycznej. Cisami ludzie, którzy dzień
w dzień na ulicach miast prawniku ją i dokonywują napadów i mordów, zrzucają całą winę na
ikomuniiistów, ich nazywają „partją morderców"
i żądają, aby szlurmówtki otrzymały prawo poli
cji tj. aby uzbrojone bandy pilnowały porządku.
Rzecz jasna, że rząd Papena — chwilowo przy
najmniej — odmawia wykonania tego zarządze
nia. Nie jest to taka prosta rzecz zakazać partję,
która otrzymała przeszło 5 miłjonów głosów i ma
89 posłów, temb ar dziej że — mimo istniejących
sprzeczności — socjaliści także n,ie przyjęliby ze
spokojem takiego gwałtu.

miasta.
— M oglibyście go przecież odkupić odemnie? —
rzuca ja k b y żartem, zabierając się do odejścia.
Cisza zap ad ła w izbie. T am ci d w a j spojrzeli po
sobie. Ach, nie, — p o w ia d a ją obaj, do tego trzeba
by chyba fu ry pieniędzy?
— Ano, gdy w rócę z jarm ark u , będziecie m ogli
przedłożyć m i ofertę — m ów i Piotr, a teraz istot
nie spieszno m u odejść.
T am ci d w a j pozostają w izbie i patrzą n a sie
bie zam yśleni. O la zakorkow uje flaszkę i zn ów
ją staw ia do szafy. D okładn ie i p ow oli obraca
w żarniku klucz, poczem o d w ra c a się i patrzy na
brata.
Piotr w szelako długo b a w ił poza dom em . A z a 
n im nareszcie w rócił, porozglądał się dokładnie
w dolnej części k ra ju i obejrzał m nóstwo fo lw a r 
ków . N ie w ie le w p ra w d z ie dało się z niego w y d o 
być, a dopiero znalazłszy się z A n n ą sam n a sam
w ich sypialni, stal się rozm ow niejszym . — No,
niedługo ju ż będziesz m u siała znosić tu ich k rzy 
w e spojrzenia — p o w ia d a , u jm u ją c ją za barki. —
Jaklo? — py ta zaciekaw iona. T e d y op ow iad a jej,
że odk rył piękny fo lw a rk p ow yżej m iasta, n a z y w a
się L in slra n d a , p o la urodzajne, z a b u d o w a n ia p r a 
w ie nowe, a kolej przejeżdża niem al koło drzw i.
Inne tam będzie życie, żono.
— N ic o tem nie w spom niałeś, gdy tam ci cię
p y tali — z au w aży ła, a on m usiał się uśm iechnąć
na te je j słow a. — M ia rk u ję już, że m asz pojęcie
o interesach o d p o w iad a. — G d y by zwęszyli, że
tak bardzo m u zależy, b y teraz odk u pili od niego
ten fo lw a rk , to ro b ilib y m u najbezczelniejsze p ro 
pozycje. O, nic z tego.
Przez k ilk a dni m ilczał, p ozostaw iając bra c i
w niepew ności, a gdy tam ci w p ro st o to z ap y ty 
w a li, z d a w a ł się zastanaw iać, poczem potrząsał
g ło w ą i ośw iadczał, że jedinak to ciężko rozsta

Najważniejsza jednak rzecz jest celowo pomi
jana przez obie strony, mianowicie stanowisko
Hitlera w polityce zagranicznej. Trzy tygodnie
temu rząd Papena przyjął i podpisał umowę lo
zańską, zobowiązując się do jednorazowego za
płacenia 3 miljardów, a tu Hitler powtarza; nie
uznaję Lozanny, w moich oczach te 3 miljardy
mis są warte nawet 3 marki. Do polityki we
wnętrznej Niemiec, do takiego czy innego ułoże
nia się stosunków w parlamencie i rządzie, za
granica nie mięsza się, co innego jednak, gdy
chodzi o zobowiązania międzynarodowe, które
nie są zależne od tego czy innego rządu, gdyż
każdy rząd przyjmuje je w imieniu państwa. Nie
Pape|n zawarł umowę i przyjął zobowiązania;
zrobiły to Niemcy i do nich zagranica ma pre
tensje o dotrzymanie. Takich umów nie można
jednostronnie zrywać, w jakiem więc położeniu
znalazłby snę rząd, którego główny czynnik tj.
Hitler zgóry zapowiada, że nie wypełni zobo
wiązań?
Jest rzeczą znaną, że Hitler czy jego „narodo
w y socjalizm" nie ma żadnego programu poza
-zbiorowiskiem przyrzeczeń i fraźesów, których
zrealizowanie w życiu jest niewykonalne. Ten
sora Hitler, który pomstuje na wyzysk kapitału
przez pobieranie wysokich procentów, ma u sie
bie, jest nawet zawisły, od największych wyzy
skiwaczy, od fabrykantów i wielkich obszarni
ków, dla których zysk jest przecież największym,
jedynym ideałem. Przez czynny udział w władzy
zostanie wykazane, że co innego jest rzucać obietnice, a co innego je dotrzymać. Zresztą Hitler
zawsze zostawia sobie furtkę, głosząc, że zasto
suje „program" do okoliczności. A „program"
pisany, dzieło niejakiego Federa, jest tak wyko
nalny, że Goebeis publicznie go nazwał „der Federiische Unsinn" (nonsens Federa).

Posłowie polscy
na kongresie chłopskim w Rumunji
W dniu 10 sierpnia odbędzie się w Bukareszcie,
zwołany przez rumuńskie stronnictwo narodowochłopsfcie, ogólny kongres chłopski, na który za
proszone zostało również polskie stronnictwo lu
dowe. Z ramienia poi. str. lud. wyjeżdżają do
Bukaresztu poseł W rona oraz b. posłowie GralińSki i Bagiński.

w a ć się z ojcowizną. M y ślą zapewne, że nie przej
rzał ich za m ia ró w ; jeśli jedn ak za w szelką cenę
p ragn ą się go pozbyć z fo lw ark u , to dalibóg, przy
tym interesie nie będzie się zgoła liczył z żadnem
pokr e w i eństwem.
T ed y pew nego dn ia w d a ł się z nim i jednak
w rozm owę. Z a o fia ro w a li m u kwotę, którą p rzy 
ją ł p o g a rd liw y m
śm iechem ; następnego dnia
podnieśli ją, ale w ciąż jeszcze b y ła za niska. N ie 
m al m u żal było matki. Może sobie przecież u przytom nila teraz, że on jest także je j dzieckiem,
ale m ogła b y ła wcześniej zastanowić się nad tem.
I wreszcie, pew nego wieczora, a b y ła już późna
godzina, siedzieli w najładn iejszej izbie i dobili
targu.
Stało się. Chcieli się go pozbyć, jego w ra z z tą
córką kom orników . M usieli jednak beknąć. A n n a
w zdych ała. D obrze oo p ra w d a , że nie będzie tu
dłużej, gdzie stale przecież w y w o łu je zgorszenie.
M im o to bardzo jest ciężko o d e jś ć stąd i ruszyć na
niepew ne losy.
W 'jesieni dw u k o ło w ą sw ą bryczką przejeżdżali
dolinę, a za n im i n a wozie m ieścił się ich doby
tek. Z atrzy m ali się przed zagrodą F iata, a Paal
spojrzał na zięcia, żując ja k zw ykle, Elżbieta na
tom iast westchnęła. — G dybyś b y ł m nie zapy
tał — rzekła — nie b y ła b y m dopuściła do tego. —
Jak gd y by Piotr Norset potrzebow ał w spraw ie
ku p n a fo lw a rk u zasięgać ra d y kom ornicy! A le
P er stał zgnębiony i o d p row ad zał ich spojrze
niem, gdy w siedli n a parow iec, Ci także m ogą
w y ru szy ć w św iat i zrobić karjerę, tylko on m usi
tu pozostać i w dalszym ciągu w alczyć z u b ó 
stwem.
T a k odjechali. A A n n a stała na pokładzie i spo
glądała na szary domek na cyplu, co przym rużał
jedno oko i w p a t r y w a ł się w zachodnią stronę
nieba.
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Tragiczny bilans wojny światowej
rzy!) nie spotykana w innych armjaoh walczą
Od wybuchu wojny światowej minęło właśnie
cych.
18 lat. Moloch wojny pożarł miljony żyć ludz
Arm ja niemiecka: Ilość żołnierzy, biorących
kich, pozostawił wiele tysięcy kalek, rozproszył
udział w wojnie, około 13 miljonów.
setki tysięcy rodzin.
Straty całkowite 12,332.354, z czego zabitych
Pułk. dr. Kamiński w gruntownej pracy ze
1,531.048, rannych i chorych 9,890.966, jeńców i
stawił „Statystykę staat w czasie ostatnich wo
zaginionych 991.340.
jen", z której przytaczamy szereg cyfr, dających
*
*
*
wyobrażenie o ogromie tego kataklizmu dziejo
wego, jakim była wojna światowa.
Ścisłego oblicBenia strat armji polskiej w okre
Armja francuska: Iolść żołnierzy biorących usie wojny z Sowietami nie można przeprowadzić,
dział w wojnie, około 8,317.000.
wobec braku dokładnych statystyk. Dane, dostar
Straty całkowite
7,325.000,
z czegozabitych
czone przez biuro informacyjne polskiego Czer
900.000,
rannych i chorych 5,945.000, jeńców
wonego Krzyża, uzupełnione w późniejszych o438.000.
pracowaniach, wykazują następujące straty za
Arm ja francuska: Ilość żołnierzy biorących uokres od 1 listopada 1918 r. do 1 lipca 1921 r.
dział w wojnie we Francji 5,399.000.
szereg.
razem
ofic.
Straty całkowite
4,231.572,
zczegozabitych
zabitych
1.074
17.213
16.139
407.619, rannych i chor. 3,348,345, jeńców 324.248.
rannych
113.518
110.210
3.308
Arm ja amerykańska: Ilość żołnierzy przysła
29.353
985
zmarłych
30.338
nych do Europy w czasie od lipca 1917 do listo
zaganianych
542
50.709
50.251
pada 1918 2,086.000.
„bez diagnozy"
38.328
581
38.909
Straty całkowite
1,226.231,
zczegozabitych
Razem
. . 6.590
244.739
251.329.
36.694, rannych i chorych 1,224.772, jeńców 4.765.
Arm ja rosyjska: Ilość żołnierzy biorących uJeżeli ogólną liczbę chorych przyjmiemy za
dzial w wojnie 15,123.000.
450.000, to straty całkowite armji polskiej w y 
nosiły 701.329 na ogólną ilość 1,200.000 żołnierzy,
Straty całkowite 12,122.000, z czego zabitych
626.440, rannych i chorych 7,771.376, jeńców i biorących udział w wojnie polsko-bolszewickiej.
Największe straty były w sierpniu 1920 r., mia
zaginionych 3,638.271.
Ilość jeńców i zaginionych w armji rosyjskiej
nowicie 87.599, w tem 48.649 zabitych, zmarłych,
rannych i kontuzjowanych.
jest olbrzymia (24 proc. ogólnej liczby żołnie-

Tomasz Mann o Niemcach i Hitlerze

J

„ntacjotnalny socjalizm — to raałostnawna potra
w a wątpliwej kuchni politycznej. Ojcem ducho
wym Hitlera jest Francuz Gobineau, a następnie
Chamberlain ojciec, a więc ci, co stworzyli du
mę o „świetle" z północy.
W zakamarkach niemieckiej narodowej świa
domości jest dużo dziwacznych i dzikich sił. Jed
ną z nich, jest mit o jasnowłosym rycerzu z pół
nocy, o jego sfile i poltędize, który powinien pac
noiwać nad światem. Trzeba wiedzieć, iż speku
lowanie niemieckiem duchowiem podłożem może
wydawać fantastyczne, nieoczekiwane rezul
taty.
Hitler zwrócił się do tego „podłoża" i z jasno
włosego ideału wyirotsły straszne, ciemne pędy.
Hitler — nie jest Niemcem. Ani z typu, ani z
pochodzenia, ani z ducha. To — złuda. „Trzecie
cesarstwo" rozwieje się jak dym, przyjdzie po
niem czwarte cesarstwo odrodzonego rozumu —
zarówno w polityce jak i kulturze. Oczywiście
nie pójdzie to gładko; mogą być różne zamachy
stanu, lecz do władzy przyjdą znowu lewe ugrupowania. Nowa republika niemiecka będzie
bardziej radykalną od teraźniejszej. Nie wierzę
jednak w osttaAeezme zwycięstwa Niemiec, jak nie

V
Jeśli Elżbiecie Fiata trzeba było trochę pie
niędzy, to wiedziała już od dawna, że nie może
się ich spodziewać od męża; miała atoli sześć czy
siedim kur, a to, że nigdy nie dostawali masła do
chleba, wynikało stąd, że odrobinę, jaką mogła
mieć, posiadając tylko dwie krowy, składała
skrzętnie na dzień, kiedy ktoś musiał jechać do
miasta.
Tak więc tygodniami odkładała wszystkie jaja,
aż uzbierało się kilka tuzinów, a jeśli osełka ma
sła ważyła funt lub bezmała tyle, Elżbieta rozpy
tywała się po wsi, czy ktoś wybiera się do miasta.
Ale raz lub dwa razy do roku sama wkładała od
świętny czarny strój, otulała się mocno swemi
chustkami, i tak przybrana, z koszem jaj w jednej
ręce, a jaszczykiem masła w drugiej, wyruszała
w drogę. Parowcem trzeba było zapłacić sześć
dziesiąt drów, był to koszt za wielki, ałe na wio
snę i jesienią zawsze nadarzała się sposobność
pojechania łodzią rybaeką. Zimno było na fior
dzie, więc ona i inne kobiety siedziały skulone
dokoła masztu, kurczowo obejmując rękami swoje
skarby; a jeśli wiatr północny dął zbyt silnie, że
łódź przechylała się na bok, a woda wlewała się
przez burtę, niejedna kobieta wrzasnęła przera
żona, ale Elżbieta pocieszała się tem, że mocno
trzyma swój koszyk i bezustannie odmawiała
psalmy.
W jesienne wieczory, gdy fiord rozpościerał się
cały czarny, a góry sterczały niby mroczne cienie,
dziwno było nadpływać do oświetlonego miasta.
Był to mały świat płonący rozmaitemi barwami,
błękitnemi i żółtemu, czerwonerni i białemi,
a w miarę zbliżania się, można było widzieć, jak
światła te na wszystkie strony rozbiegały się po
wzgórzach, jak gdyby wzdłuż dróg, któremi cha

dzali ludzie, mieli gwiazdy porozwieszane na słu
pach. A gdy się następnie wjechało do przystani,
spoczywały tu wokół wielkie i małe parowce i ło
dzie z latarniami, z długich szeregów krągłych
okien promieniowało światło, a na czarnej wo
dzie wszystkie te światła zlewały się w niespo
kojne smugi, że mała łódź rybacka płynęła poprostu jak w bajce. Podkowy koni i kota wozów
huczały na brukowanych ulicach, łańcuchy okrę
tów brzęczały, a parowce gwizdały, że człowieik
mógł dostać zamętu głowy. Ałe ostatecznie łódź
przecież zdołała przybić do brzegu, kobiety
wstały, całkiem zesztywniałe od długiego siedze
nia i ruszyły do jakiegoś zajazdu chłopskiego
w tej czy owej ulicy. W tych zajazdach tapczany
biegły najczęściej wzdłuż ścian, zawsze w kilku
kondygnacjach, jedne nad drugiemi, i nigdy nie
można było wiedzieć, kto w ciągu nocy jeszcze
nadejdzie i położy się obok. Bywało również, że
przy tej sposobności przyplątywały się pewne ży
jątka, ale zato płacono za nocleg tylko parę szy
lingów, a po powrocie do domu można było prze
cież zmienić bieliznę i obmyć się.
Ale następnego dnia matka Elżbieta nie szła
na targ jak inne kobiety. — Znów pewnie idziesz
do hotelu? — zapytywały, czemu nie mogła za
przeczyć. Z koszem jaj i jaszczykiem masła wę
drowała do wielkiego kamiennego domu w śród
mieściu, gdzie Gjert był tak wielką osobistością.
A im bliżej podchodziła, tem hardziej przyciskała
się do muru przeciwległego i przez długą chwilę
wpatrywała się stamtąd w ów dom. Po katedrze
był to największy gmach w mieście, z długiemu
szeregami okien na trzech piętrach, z chorągwią
u szczytu dachu, i szerokiemu schodami, ujętemi
po obu stronach w żelazne poręcze i wiodącemu
na ulicę. A przed te schody zajeżdżały oszklone

Dziennik „Siegodnia" podaje w jednym z ostatnich numerów wywiad swego koresponden
ta z Tomaszem Marmem laureatem nagrody No
bla, znakomitym pisarzem niemieckim, który
spędza lato na wybrzeżu zatoki Kurońskiej ko
ło Kłajpedy.
Na zapytanie, czy wierzy on w zwycięstwo
Hitlera — odpowiedział przecząco, mówiąc, że
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wierzę w ostateczne zwycięstwo boisziewizmiu w
Rosji".
W dalszych swych wynurzeniach, pisarz nie
miecki występuje przeciwko bolszewizmowi,
który stara się go przedstawić, jako jednego ze
sprzyjających reformom sowieckim.

Wiadomości poBtoanc
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FORTYFIKACJE NIEM IECKIE W PRUSACH
W SCHO D NICH B U D O W A N E PR ZY POMOCY
M ŁO D ZIEŻY AKADEMICKIEJ
Jak donoszą z Prus Wschodnich, fortyfikowanie t. zw. Trójkąta Liczbarskiego odbywa się
przy intensywnej pomocy ze strony niemieckiej
młodzieży akademickiej. Dla propagowania jej
udziału w robotach, rektor uniwersytetu w Kró
lewcu zwołał specjalny wiec, na którym oświad
czył, że z wielkim trudem uzyskał od władz zgo
dę na dopuszczenie studentów do udziału w tych
pracach, z tem, że pracować na fortyfikacjach
będzie mogło tylko w ciągu sierpnia i września
250 studentów.
_ o o o—
POM YSŁY, ZRODZONE W U P A Ł Y
Korespondent paryski „Kurjera Warszawskie
go" podnosi, iż prasa francuska przepełniona jest
obecnie korespondencjami z Berlina, zapowiadającemi najfantastyczniejsze nawet posunięcia
niemieckie.
JLiberte" np. drukuje korespondencję, zapo
wiadającą między innemi, jakim sposobem m a
jący powstać nowy rząd Rzeszy rozpocznie akcję
celem dopięcia połączenia Austrji z Niemcami —
odwróciwszy kota ogonem.
Mianowicie przez uczynienie z W iednia stolicy
sfederowanych państw upadnie zarzut zgwałce
nia traktatów przez Austrję — ponieważ nie
Niemcy zaanektują Austrję, lecz przeciwnie uczyni to Austrja, czego dowodem, że stolicą bę
dzie Wiedeń.
Następstwem zaś tego rzekomo przemyślnego
kruczka ma być, że Berlin odegra, jako centrum
przemysłowe, rolę jakby Nowego Yorku wobec
Waszyngtonu. I t. d.
— O oo —
ZJAZD ŻY D O W SK I W G E N E W IE
Dnia 14 sierpnia br. odbędzie się światowy
zjazd reprezentantów żydów, na który krakow
ska gmina żydowska wydelegowała prezesa gmi
ny Dra Rafała Landaua. Gmina żydowska w
Warszawie wydelegowała prezesa zarządu p.
Mazura, a gmina lwowska prezesa rady posła
na Sejm Jegera. Przedmiotem obrad będzie po
łożenie żydów, tudzież decyzja co do ewent.
zwołania światowego kongresu żydowskiego.
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powozy, w których wystrojone panie i panowie
siedzieli jak w małej izdebce, a gdy wysiedli,
podchodził ku nim człowiek ze zlotem! guzikami
u surduta i złotemi galonami przy czapce i witał
ich. Kto wie, może to byli książęta i hrabiowie,
ale Elżbiecie nie przyszło na myśl zazdrościć im.
Bogactwo jest znikome, przytem podejrzewała,
że wszyscy cti ludzie wiodą żywot bezbożny.
Raz z prostej ciekawości chciała również wejść
temi schodami, ale ten ze zlotem na czapce za
stąpił jej drogę i powiedział, że musi iść przez
kuchnię. — Tak — rzekła — ale jestem przecie
matką Knutsena. — Tamten uśmiechnął się, po
trząsnął głową i odparł, że to nic nie pomoże,
musi mimo to iść taimiemi schodami, skoro niesie
jajka i masło. Później też zrozumiała, że frontowe
schody nie są przecie dla takich ludzi jak ona.
Ale po przebyciu nareszcie wielkiego podwórza,
docierała do kuchni, co bądź co bądź też było
Warte zachodu. Skoro tylko otworzyła drzwi, od
razu uderzały ją zapachy tych wszystkich dohrych rzeczy, że samo przebywanie ‘tu było po
krzepiające. Przy wiełkiem ognisku gruba ku
charka W białym fartuchu z rękawami stała po
śród dymiących garnków i pryskających rondli,
a dziewczęta kuchenne biegały tam i sam, gdy
tylko palcem ruszyła. Czy aby to wszystko, co tu
gotują, ma taki dobry smak, jak ładnie pachnie!
Chyba tak! Ale tego jakoś nigdy sprawdzić nie
mogła. Mimo wszystko nie można było twierdzić,
by ludzie tutejsi byli dumni. — Ach, patrzcie,
matka Elżbieta przyszła do nas — witała ją ku
charka — dzień dobry, dzień dobry! Przynosicie
nam znowu masła i jaj. Michaśka, podaj krzesło
kobiecie — tak, bądźcie tak dobrzy i usiądźcie
tymczasem.
(C ią g dalszy nastąpi).
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SERDEL, HOTEL,

monopol p. Wiślickiego
O D PO W IE D N IK „PANI H.“
Ładną historyjkę op^-w’iada „Nowy Dziennik":
dochody podziewają. Dlaczego ministerstwo prze
DotycilCZas importerzy owoców otrzymywali
mysłu i handlu tak tajemniczo zrezygnowało z
kontyngenty 2 ministerstwa przemysłu i handlu,
prawa przydzielania kontyngentów na rzecz in
za pośrednictwem izb przemysłowo-handlowych.
stytucji prywatnej, bez zawiadomienia o tern oImporty^ owoców składał podanie <k> izby han
pitnji publicznej? Co mają oznaczać te tajemnicze
dlowej’ która trudniła się rozdzielaniem kontyn
wezwania - zaproszenia: „w celu opłaty manipu
gentów7 z ramienia ministerstwa przemysłu i han
lacyjnej zmuszony pan będzie przyjechać do
dlu, 23 POWiią opłatą. Obecnie jednak na widow
Warszawy"?™
nię _wystąpi^ pewna organizacja, czy też zwy
czajna prywatna firma, zwana „Tohanzą" (T o
warzystwo handlu zamiennego) w Warszawie,
przy pl- Napoleona, która skupia w swem ręku
faktyczny monopol importu owoców z Węgier,
ponieważ czynności tej firmy wydają nam się
mocno podejrzane, zwróciliśmy się do najpoważ
niejszych miejscowych importerów owoców, ee50 ZŁ. G R Z Y W N Y ZA W E Z W A N IE
lem zasiągnięcia „języka" w tej sprawie i otrzy
DO Ś P IE W A N IA „ROTY"
maliśmy iście rewelacyjne informacje.
Okazuje się, iż wspomniana firma istnieje do
Dnia 24 iipca odbyło się zgromadzenie publi
piero od niedawna, bo od 20 lipca b. r. W tym
czne pod golem niebem w Czarnym Potoku (po
dniu rozesłała „Tohanza" okólniki do wszystkich
wiat Nowy Sącz), w którem to zgromadzeniu
importerów owoców z Węgier, treści następująwzięło udział przeszło 4.000 liudzi.
cej: „Niniejszem uprzejmie prosimy o przesłanie
Referowali dr. Hyży, dr. Janiak i Mamak, le
nam podań do ministerstwa przemysłu i handlu
karz welerynarji. Dr. Janiak przedstawił zebra
z opłatą stemplową zł. 5 (marek stemplowych nie
nym „radosną sanacyjną twórczość" na tle onaklejać, lecz dołączyć (Ul). Jednocześnie komu- _ becnych stosunków gospodarczych, co usposo
nikiujemy, iż w celu opłaty manipulacyjnej zmu
biło bardzo nieufnie względem niego delegata
szony Pan będzie przyjechać do Warszawy".
ze starostwa w N. Sączu p. SaLawę, który gdy
Informator nasz wyjaśnił nam, iż przed kilku
na końcu zgromadzenia dr. Janiak wezwał ze
dniami otrzymał od „Tohanzy" list z zawiado
branych do odśpiewania pieśni „Nie rzucim zie
mieniem, iż przyznano mu kontyngent na przy
mi", przywołał go do porządku., Następnie na
wóz jednego wagonu owoców z Węgier i zażąda
drugi dzień tj. 25 lipca otrzymał dr. Janiak na
no od niego wpłacenia kwoty 300 pengó węgier
kaz karny ze starostwa nakładający nań grzyw
skich, jak również 3 proc. prowizji tytułem ko
nę w kwocie 50 zł. za wezwanie ludności do od
sztów „manipulacyjnych". Nawiasem zaznacza
śpiewania pieśni „Nie rzucim ziemi".
my, iż wartość całego wagonu nie przekraczała
Fakt powyżej opisany, wywołał oburzenie w
120 pengó. Prócz tego ściąga „Tohanza", która mieście i ciekawość, jaka by kara spotkała w po
jest na tyle sprytną, że otworzyła sobie również dobnych -wypadkach za odśpiewanie „Pierwszej
oddział w Budapeszcie — aż 5 proc. równowarto
brygady".
ści dostarczanych do Polski owoców od tamtej
Czarny Potok, 27 lipca.
szych eksporterów. Ponadto zmusza się polskich
importerów do wpłacania owych „kosztów ma
nipulacyjnych" nie w walucie polskiej, lecz w
pengó, przyczem policzą się im pengó po kursie
oficjalnym Banku Węgierskiego, tj. po 1‘56 zł.,
podczas kiedy walutę tę można w Polsce otrzy
L O T Y NOCNE. Departament lotnictwa w min.
mać po zł. 1‘20 za 1 pengó.
komunikacji opracowuje obecnie plain uructho-^
Aile nie koniec na teim. Istnieje sobie w W a r mienia lotów nocnych. Loty takie, które miałyby
szawie instytucja prywatna, zwana Polsko - wę wielkie znaczenie, zwłaszcza w komunikacji tran
gierską izbą handlową. Do instytucji tej może (ale
żyłowej przez Polskę i w lotach dalekodystansonie musi!) należeć każdy, komu się tytko żywnie
wyoh wymagają zainstalowania specjalnych
podoba. Tak jak do klubu sportowego. Zależy to lamp, oświetlających drogę w odległości 60 km.,
od tego, czy żywi sympatje do kraju „budzących w pobliżu zaś tych lamp urządzenia specjalnych
się Madziarów", czy też nie. To jest jednak punkt lotnisk pomocniczych. Na pierwszy plan zreali
widzenia, żeby się tak wyrazić... prywatny. Na zowania na próbę lotu nocnego, wysunięto narazie szlak Warszawa— Lwów.
taki punkt widzenia nie może sobie pozwolić im
porter owoców węgierskich. Wprawdzie Węgry
NOCNY ALARM P O S E L S T W A
NIEMIEC-i
z prawdziwą radością sprzedałyby każdemu, na
KIEGO W W A R S Z A W IE . Nocy onegdajszej, owet całą produkcję swych owoców, bez względu koto godziny 1 nad ranem komenda policji zo
na to, czy dany reflektant sympatyzuje z W ęgra
stała .zaalarmowana telefonem z poselstwa nie
mi, czy też nie, — ale nie sprzeda mu tych owo
mieckiego, mieszczącego się przy ul. Pięknej 17,
ców „Tohanza", o ile importer nie wpisze się na że na dachach domów między ul. Piękną, Mar
członka Polsiko-węgierskiej izhy handlowej. Przy szałkowską, Kosmykową i Mokotowską, w pobli
stąpienie do tej Izhy kosztuje bagatelkę... 160 zło
żu dachu nad pałacykiem poselstwa), znajdują
tych. Jak kto wpłaci 70 zł. zostanie również przy
się jacyś osobnicy. Zaalarmowana komenda wy
jęty....
słała natychmiast pogotowie policyjne. Policja,
importerzy, którzy o „Tohanzie" dowiedzieli przybywszy na miejsce, otoczyła cały kwadrat i
'Sl§ dopiero z pogłosek ulicznych i którzy nie zwa- przystąpiła do szczegółowego przeszukiwania
^Jąc na pogłoski, starali się dalej o kontyngenty wszystkich posesyj. Podczas lego w gmachu po
Plzywo2owe przez Izbę przemysłowo-handlową,
selstwa zauważono wyraźny niepokój, coraz z otyniali srogiego rozczarowania. Prezydent Izby kien wychylała się jakaś głowa. Tymczasem
°t y 'jjdcza niewinnie, że Izba nie zajmuje się więwszystko wskazuje na to, że byli to dwaj złodzie
run i i*1' ly n,Sen towan iom przywozu o w o c ó i w , lecz je, którzy przez dach usiłowali włamać się do
1 . er&lwo przemysłu i handlu, to zaś oświadmieszkania artystki Sokołowskiej, zam. w domu
CZa’ (ty >;agendy“ przejęła sympatyczna „TohanNr. 28 przy ul. Koszykowej. Zbudzona artystka
za
Hpni-e powrotna droga zmartwionego imspłoszyła ich i złoczyńcy zbiegli. Mimo drobiaz
por i <i° prezydenta Izby z prośbą o interwen
gowych poszukiwań policja nic podejrzanego nie
cję w
- „Tohanzie",
" zgoła
"T ty nieznanej
na co znów
znalazła. Poselstwo niemieckie zostało uspoko
p. pr
ent oświadcza, że w prywatnej instyłujone.
°J1 nie. m'0ize interwenjować...
MORDERCA ŻO N Y PRZED SĄDEM. Przed są
•^i^tucE?0^ F ' ’waitna instytucja! Co to jest dem okręgowym w Warszawie stanął niejaki
za insi y
J . Jaiklem prawem zajmuje się ona
Moranowicz, oskarżony o zamordowanie swej żo
komtyngen owanieni przywozu owoców? Co mają
ny. Przyczyną zbrodni był 10-letni synek Moraoznaczac te „opłaty manipulacyjne", haracze, żąnowiozów, który po rozejściu się rodziców był
między nimi łącznikiem i komunikował ojcu oo
<łane.„od El
y - kl'pców w formie 3 proc. „pro
wizji , oOU Pe 6° tytoszłów manipulacyjnyoh"
złego powiedziała o nim matka i nawzajem. Skut
„5 złotych stampili", feoń —
£
kiem tego Moranowicz pewnego razu zażądał od
lecz tylko „dołączanych-? Qzy aby „Tohanza" nie żony wyjaśnienia, poozem strzelił do niej z re
zamierzała również otworzyć miejsca' sprzedaży... wolweru, kładąc ją trupem na miejscu. Na roz
znaczków stemp owych? Co ma oznaczać przy
prawie brakło klasycznego świadka, owego mia
mus składana a haraczów w pengó, po kursie o 30 nowicie małego synka zabójcy, który przebywa
proc. wyższym, aniżeli taktycz,ny? Jakiem pra
w tej chwili na kolonjadh letnich. Wobec tego
wem uzależnia „iohanza" przydział kontyngen
rozprawę odroczono.
tów od wstępowania do izhy handlowej polskoK O N FIS K A T A 4.260 SZTU K Z A PA LN IC ZE K .
węgierskiej?
Władze skarbowe zwróciły uwagę na rażący w oA przede1
wszystk ie m , — - kto wykonuje kontrolę statnioh czasach spadek komsumcji zapałek i wsku
nad dochodami tej zacnej instytucji? Gdzie się te teik tego spadek dochodu monopolu zapałczanego.
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Zwrócono również uwagę, że na targowiskach i
bazarach w Warszawie, a szczególnie na pl. Kercełego, sprzedawane są w znacznych ilościach za
palniczki nieopodatkowane po wyjątkowo niskich
cenach. Na skutek powyższego zarządzona zosta
ła obserwacja, która narazie nie data rezultatu,
ponieważ drobni sprzedawcy nie ujawniali adre
sów hurtowników, względnie celowo podawali
mylne adresy. Przy pomocy konfidentów i wy
wiadów ustalono, że głównym dostawcą nieopodatkowanyoh zapalniczek jest Stanisław W i
śniewski, b. właściciel składu instrumentów mu
zycznych. który ukrywa zapalniczki w mieszka
niu ojca swego Franciszka, stroiciel fortepjanów. Dokonano rewizji w mieszkaniach Wiśniew
skicdi, rezultatem której było wykrycie 4.260 za
palniczek przeważnie niemieckich, które skonfi
skowano, a winnych pociągnięto do odpowie
dzialności karno-skarbowej. Stanisław Wiśniew
ski przyznał się do ukrytych u swego ojca zapal
niczek i wskazał jako wspólnika niejakiego Rejngewirtza, właściciela składu instrumentów mu
zycznych przy ul. Żabiej 4. Należność skarbowa
wynosi 42.260 zł., a wraz z czterokrotną kara
169.040 zł.
4 ZAB ITYC H I 13 R ANNYCH POD ŁU K O WEM . W e środę nad powiatem łukowskim prze
szła nienotowana od wielu lat burza, połączona
z piorunami. W e wsi W ólka Zastawska piorun
uderzył w stodołę i zabił znajdującego się w niej
Antoniego Kopcia. W e wsi Grążówka piorun uderzył w grupkę 8 dzieci, z których jedno zostało
zabite na miejscu, 7 zaś jest ciężko porażonych.
Na drodze we wsi Zdary piorun zabił 18-letnią
Janinę Łukasikównę. W majątku Kujawy piorun
uderzył w stertę zboża, na której pracowało 7 ro
botników. Dwaj z nich Stanisław Posiada i Bro
nisław Hołodowsfci zostali zabici, 5 zaś ciężko po
rażonych. Szalejąca ulewa zniszczyła w znacz
nym stopniu sady. Połączenie telefoniczne zostało
zerwane. Straty obliczają na około 100.000.
A R E S Z T O W A N IE PE D L A SZKOŁY PO W SZ.
W P O Z N A N IU Z A NIERZĄD, U P R A W IA N Y Z
UCZ EN IGAMI. W ostatnim czasie napływały do
władz śledczych w Poznaniu doniesienia na pedla
X II sizkoły powszechnej imienia H. Kołłątaja na
Wildze, 42-letniego Augustyna Czajkowskiego, o
popełnianym przez niego nierządzie z uczenicami
wspomnianej szkoły. Jedna z zainteresowanych
matek złożyła w policji szczegółowe zeznania, na
stępnie doniósł o tej sprawie jeden z lekarzy, któ
remu przedstawiono 15-letmią byłą uczenicę szko
ły w siódmym miesiącu ciąży. Dochodzenia dały
podstawę do aresztowania Czajkowskiego, który
siedzi w areszcie śledczym. Jako świadków w tej
sprawie wezwano kilka dziewcząt w wieku od 13
do 15 lał. Podobno dopuszczał się swych ohyd
nych występków bezkarnie od kilku lat. Sprawa
była przez długi czas ukrywaną wstydliwie taje
mnicą zamieszanych w nią dziewcząt i wyszła na
jaw przypadkowo przy sposobności pomawiania
o nielegalne ojcostwo pewnego ucznia fryzjer
skiego. Ofiarą zwyrodniałego pedela była w tym
wypadku 15-letnia uczennica fryzjerska, poprujdnio uczęszczająca do wspomnianej szkoły. W ro
dżinach, z których dziewczęta uczęszczały do
wspomnianej szkoły, panuje ogromne wzburze
nie.
ORDYNACJA POD KURATELĄ. Nad mająt
kiem rodzinnym książąt Radziwiłłów na Przygo
dzicach ustanowioną została sądownie kuratela.
Zarząd majątku powierzony został kuratorowi dr.
Józefowi Małzko w Poznaniu, jako kuratorowi.
Generalnym dyrektorem ordynacji przygodzickiej zamianowanym został p. Alfons Koziełł-Pokilewski. Obecny dziedzic majątku Michał książę
Radziwiłł opuścił swą siedzibę w Antoninie i wy
jechał zagranicę.
G RANAT W KOMINIE: R O D ZIN A POLSKA
W E FRANCJI W Y L E C IA Ł A W PO W IETR ZE.
Jeden z górników polskich w Lens schował w
kominie swego mieszkania niemiecki granat 7,5
cm., który znalazł w czaisie przechadzki na daw 
nych polach walki. Onegdaj wieczorem granat
wybuchł, wysadzając w powietrze cały dom. Po
laka wraz z żoną wydobyto z pod gruzów nie
żywych.
LO T N IC Y POLSCY SK AZANI PR ZE Z SĄD
NIEMIECKI. Lotnicy polscy, którzy zabłąkawszy,
się, wylądowali na terytorjum niemieckiem na
Pomorzu, zostali w trybie przyspieszonym ska
zani za przekroczenie przepisów paszportowych
na grzywnę po 100 RM. każdy. Lotnicy wyrok
prcyjęli. Konsul polski w Szczecinie wyraził go
towość pokrycia kar oraz kosztów procesu.
KONCESJA D LA P O L A K A W PERU- Rząd
Peru udzielił koncesji inżynierowi polskiemu p.
Stanisławowi Golewskiemu na budowę drogi ko
łowej do portu nawigacyjnego na rzece Ucayali.
O ile uskuteczni się budowa tej drogi, będzie to
pierwsze połączenie kołowe brzegu oceanu W ie l
kiego z portem, mającym wyjście na Amazonkę.
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POLSKA SPRZEDAJE ŻYTO ZAGRANICĘ
Warszawa, 5 sierpnia (tel. wł.). Państwowe za
kłady przemysłu zbożowego sprzedały zagranicy
zapasy starego żyta. Zboże to poszło głównie do
Danji, Holandji i Belgji. Transporty idą przez
Gdańsk i Szczecin, ponieważ Gdynia nie posiada
odpowiednich elewatorów.
Z Ł O ŻE N IE M AN D ATU PR ZEZ PO SŁA BR
Warszaiwa, 5 sierpnia (tel. wł.). Poseł z BB
Grodzicki, wybrany w okręgu Przemyśl-Sanok,
złożył mandat. Wedle krążących pogłosek moty
wem rezygnacji jest osobisty stosunek p. Gro
dzickiego do polityki BB. W miejsce jego wcho
dzi do Sejmu właściciel Matusz z „jedynki".
N APA D B A N D Y T Ó W N A POCIĄG
Warszawa, 5 sierpnia (tel. wł.). Na odcinku
Rokitmo-Sarny do pociągu jadącego w kierunku
Sarn usiłowało wedrzeć się kilku bandytów. Je
den z napastników uruchomił hamulec automa
tyczny tak, że pociąg stanął. Na alarm maszy
nisty rozpoczęto pościg za bandytami, którzy po
wymianie strzałów zatrzymali się i zostali ujęci.
POGRZEB KS. SEIPLA
Wiedeń, 5 sierpnia. Dziś przedpołudniem od
był się pogrzeb byłego kanclerza Austrji ks. dra
Seipla. Po poświęceniu zwłok w sali kasyna ofi
cerskiego, gdzie były wystawione dla publiczno
ści, wyruszył kondukt pogrzebowy do kościoła
św. Szczepana, gdzie odbyło się uroczyste nabo
żeństwo żałobne. Z kościoła św. Szczepana po
suwał się olbrzymi orszak pogrzebowy wśród
szpaleru setek tysięcy ludzi pod gmach parlamen
tu. Odprowadzanego na miejsce wiecznego spo
czynku pożegnał prezydent republiki Miklas dłuższem przemówieniem, w którem podkreślał za
sługi zmarłego. Imieniem rządu przemawiał kanc
lerz Dollfuss, a następnie prezydent Rady Naro
dowej dr. Ramek. W imieniu partji chrześcijań
sko-społecznej przemawiał dawny kanclerz dr.
Buresch. W uroczystości pogrzebowej wzięli udział przedstawiciele wszystkich władz cywil
nych i wojskowych, oraz cały korpus dyploma
tyczny.
PRZEJŚCIE W STAN SPOCZYNKU D YREK
TORA
W Y D A W N IC T W A
„V O R W A E R TS“
Berlin, 5 sierpnia. Dyrektor wydawnictwa
„Vorwaerts“ tow. Teodor Glocke przeszedł z
dniem dzisiejszym w stan spoczynku. Miejsce
jego zajął tow. Artur Muller. Tow. Glocke, li
czący 73 lata pracował w wydawnictwie „Vorwaertsu" 44 lata.
„CZYSTKA" W PRUSIECH
Berlin, 5 sierpnia. Nadprezydent Prus Wschod
nich dr. Siehr podał się do dymisji. Równocze
śnie zwolniony został z urzędu wiceprezydent
Prus Wschodnich, członek partji socjalno-demokratycznej dr. Steinhoff. Władzę nadprezydenta
powierzono tymczasowo radcy prezydjalnemu
AgricoLi.
H IT LE R O W C Y N IE ZD O B YLI W IĘKSZOŚCI
W TURYNGJI
Berlin, 5 sierpnia. Ostateczny rezultat wybo
rów do sejmu krajowego w Turyngji, jakie od
były się ubiegłej niedzieli razem z wyborami do
Reichstagu, przedstawia się następująco: Socjal
ni demokraci 15 mandatów, hitlerowcy 26,
związek chłopski 6, komuniści 10, niemiecka
partja ludowa 1, niemiecko-narodowi 2, partja
państwowa i centrum razem 1 mandat. Sejm
będzie liczył 61 posłów.
DYMISJA W L ID Z E NARODÓW
Genewa, 5 sierpnia. Przewodniczący komisji fi
nansowej Ligi Narodów Suvich (W łoch y) zło
żył dziś w generalnym sekre tar jacie Ligi Naro
dów pismo dymisyjne. Jako powód podaje Suvich, że zmuszony jest do ustąpienia z komisji
finansowej, ponieważ mianowany został podse
kretarzem stanu w włoskiem ministerstwie spraw
zagranicznych.
W E FRANCJI N IE K AR ZĄ ZA PROPAGANDĘ
K O M UNISTYCZNĄ
Paryż, 5 sierpnia. Sąd w St. Etienne rozpa
trywał wczoraj wniosek ministerstwa sprawie
dliwości żądający odebrania pewnej Polce oby
watelstwa francuskiego, które nabyła przez w y j
ście za mąż za pewnego Francuza, z powodu uprawia agitacji komunistycznej. Po przeprowa
dzonej rozprawie sąd oddalił wniosek minister
stwa, uzasadniając swoją decyzję tern, że pro
paganda tej kobiety utrzymana była w ramach
ogólnej propagandy komunistycznej a przeto nie
można jej uważać za skierowaną przeciw we
wnętrznemu lub zewnętrznemu bezpieczeństwu
kraju. W yrok ten wywołał powszechnie wielkie
wrażenie.

Pogorszeni®' bytu
funkcjonariuszy pocztowych
(T e le fo n e m

od naszego korespondenta)

Warszawa, 5 sierpnia.
Na podstawie uchwały Rady ministrów zmie
nione zostały zasady wynagrodzenia funkcjonarjuszy pocztowych i telegraficznych za służbę
nocną. Służba nocna, która dotychczas liczyła się
od godziny 21, obecnie będzie liczona od godzi
ny 22. Czas do 30 minut włącznie, obliczany jako
pełne pół godziny, obecnie nie będzie uwzględ

niany. Wynagrodzenie za służbę nocną zostało
obniżone dla funkcjonarjuszów od 16 do 18 stop
nia płacy z 20 na 10 gr. za godzinę. W nowych
przepisach pominięto dotychczasowe postanowie
nie, że funkcjonarjusze po całonocnej służbie m a
ją prawo do wypoczynku nie mniej jak 24 a nie
wyżej jak 30 godzin. Dodatek za służbę nocną
nie przysługuje funkcjonarjuszom zatrudnionym
w służbie ambulansowej i radjowej.

Przeciw koalicji z hitlerowcami
Monachjum, 5 sierpnia. Organ bawarskiej partji ludowej „Bayerischer Gourier" w odpowiedzi
na wczorajszy artykuł hitlerowców „Voelkiischer
Beobachter" w sprawie kwestji koalicyjnej mię
dzy centrum a hitlerowcami pisze: „Centrum i
bawarska parlja ludowa nie mają dziś żadnego
powodu do mówienia o koalicji z hiluerowcami.
Należy tylko stwierdzić, że narodowi socjaliści
bardzo chętnie przystaliby na koalicję z centrum
i bawarską partją ludową, gdyby oczywiście par-

B a n d ytyzm

tje te były tak naiwne i chciały odegrać rolę
przytrzymywaczy strzemion, aby dopomóc pa
nu Hitlerowi do usadowienia się w siodle. Trzeba
jednak stwierdzić jeszcze coś innego: Propozycja
Rosenberga jasno i wyraźnie dowodzi, że narodo
w i socjaliści obawiają się pracy rzeczowej, gdyż
ministerstwa wymagające prawdziwej pracy pra
gnęliby oddać „czarnym“, pozostawiając sobie
wszystkie inne ministerstwa, które dałyby im
faktyczną władzę państwową."

h itle r o w c ó w

Berlin, 5 sierpnia. Ubiegłej nocy dokonano
znów w Królewcu i innych miastach Prus
Wschodnich szeregu zamachów bombowych i re
wolwerowych, które jednak nie pociągnęły za
sobą żadnych ofiar w ludziach. W Królewcu ograniozono się jedynie do powybijania szyb w y
stawowych i szyb w domach mieszkalnych osób
należących do stronnictw lewicowych. W Tylży
oddali nieznani sprawcy do mieszkania przy
wódcy komunistycznego szereg strzałów rewol
werowych, które jednak nikogo z domowników
nie trafiły. W Łoczanach (Lótzen) podłożyli niewykryci sprawcy pod filję Banku Rzeszy bom
bę, która wybuchając wyrządziła znaczne uszko
dzenia zewnątrz i wewnątrz budynku.
Królewiec, 5 sierpnia. Sprawcy zamachu na
dom socjalistycznych związków zawodowych,
jakiego dokonano w dniu 1 bm. zostali wyśle
dzeni i osadzeni w areszcie. Także sprawcy 4
zamachów bombowych zostali ujęci i oddani
prokuratorowi. Wszyscy ci sprawcy, ogółem 21
osób należą do partji hitlerowskiej i są człon
kami bojówki szturmowej nr. 12. Znajduje się
między nimi także przywódca 12 bojówki. Nie
wyśledzono natomiast dotąd jeszcze sprawców
zamachów na życie osób stronnictw lewico

wych. W Elblągu podczas bójki między hitlerow
cami a komunistami zostało 2 hitlerowców za
bitych.
Berlin, 5 sierpnia. Pełnomocnik komisarza
Rzeszy dla Prus dr. Bnacht ogłosił dziś wykaz
sporządzony na podstawie raportów poszczegól
nych prezydentów rządowych, wedle którego w
krajach wchodzących w skład Prus z wyjąt
kiem Berlina w okresie, od 1 czerwca do 15 lipca
br. dokonano 322 napady polityczne, których ofiarą padło 72 zabitych 1 497 ciężko rannych.
W 203 wypadkach atakującymi byli komuniści,
w 75 hitlerowcy, a w 21 wypadku Reichsbanner.
W 23 wypadkach nie zdołano ustalić kto spowo
dował bójkę. Go się tyczy ostatnich napadów, ja 
kie wydarzyły się po wyborach do Reichstagu
dr. Bracht oświadcza, że ze względu na toczące
się śledztwo nie może podać żadnych bliższych
danych. Stwierdza natomiast, że wielu młod
szych członków oddziałów szturmowych pattjl
hitlerowskiej wyłamuje się z pod dyscypliny i
władzy swych przywódców. Zapewnia dalej peł
nomocnik komisarza, że przeciw winnym w y
stąpi jak najenergiczniej bez względu na to do
jakiego stronnictwa należą.

K ATASTROFA SAMOCHODU W E SE LN E G O
Paryż, 5 sierpnia. W pobliżu Wersalu uległ
wypadkowi samochód ciężarowy wiozący gości
weselnych. Wskutek wypadku ojciec panny mło
dej poniósł śmierć na miejscu, a para nowożeń
ców i 4 gości weselnych odnieśli rany ciężkie.

lerze spłonęły doszczętnie wraz z olbrzymiemi
zapasami zboża, wynoszącemi około miljon buszli. Pastwą ognia padła również rzeźnia, oraz
składy mięsa świeżego i solonego. Przeszło 4500
sztuk bydła zginęło żywcem w płomieniach.
Straty wyrządzone przez pożar wynoszą okrą
gło 6 miljonów dolarów. Podczas akcji ratunko
wej wielu strażaków odniosło ciężkie rany.

O LBRZYM IA PO W Ó D Ź W MANDŻURJI
Londyn, 5 sierpnia. Dzienniki dzisiejsze dono
szą o katastrofalnej powodzi, jaka nawiedziła
Mandżurję wschodnią. Wskutek długotrwałych
ulewnych deszczów rzeka Sungari i jej dopływ y wystąpiły z brzegów i zalały olbrzymie po
łacie kraju, wyrządzając wielkie szkody. Na te
renie dotkniętym powodzią zostały zniszczone
wszystkie zbiory. Południowa część kolei wschodnio-chińskiej została zniszczona. Oddział wojsk
japońskich został odcięty od świata i musi być
zaopatrywany w żywność przez samoloty. Po
wódź odcięła również od połączenia ze światem
większy oddział chińskich powstańców, którym
grozi śmierć głodowa. Liczne miasteczka i osady
ludzkie zostały doszczętnie zniszczone, przyczem
wiele osób poniosło śmierć. Obszarom nawiedzo
nym powodzią grozi głód.
PR ZESZŁO 11 M ILJO NÓ W BEZROBOTNYCH
W STANACH ZJEDNOCZONYCH
Nowy Jork, 5 sierpnia. Przewodniczący ame
rykańskiej
Federacji związków zawodowych
Green ocenia liczbę bezrobotnych w Stanach
Zjednoczonych na 11 miljonów 223 tysięcy osób.
O LBRZYM I PO ŻAR W CHICAGO
Nowy Jork, 5 sierpnia. W spichlerzach zbożo
wych w centrum Chicago wybuchł wczoraj wie
czór groźny pożar, który przy sprzyjającym wie
trze przerzucił się także na sąsiednie zabudo
wania, w których mieści się fabryka konserw
i rzeźnia. Do walki z rozszalałym żywiołem w y 
stąpiła cała straż pożarna Chicago, miała jednak
zadanie niezwykle utrudnione z powodu braku
odpowiedniego dostępu i szalonego żaru. Spich

D A LSZE

ZAB IJAN IE K OM UNISTÓW
W PERU
Nowy Jork, 5 sierpnia. Sąd wojenny w Limie
(Peru) skazał wczoraj dalszych 5 komunistów
na karę śmierci a 15 na dożywotnie więzienie.
Skazani na śmierć zostali zaraz straceni.
«

PO W S T A N IE W BRAZYLJI

Niowy Jork, 5 sierpnia. Wedle wiadomości nad
chodzących z Sao Paolo powstańcy brazylijscy
uczynili znaczne postępy. Z kwatery głównej
wojsk powstańczych donoszą, że powstańcy
wtargnęli do stanu Parana i zajęli kilka wsi
i dwa miasta. W ojska rządowe, zaatakowane z
flanki, zmuszone zostały do odwrotu.
W OJNA

PA R A G W AJU

Z

BOLI W JA

Nowy Jork, 5 sierpnia. Wedle oficjalnych do
niesień z La Paz, na odcinku Pilcomayo na gra
nicy boliwijsko-paragwajskiej artylerja boliw ij
ska otwarła ogień armatni na pozycje wojsk pa
ragwajskich. Także wiadomości nadchodzące z
Argentyny mówią o gwałtownej walce. artyle
ryjskiej na granicy boliwijsko-paragwajskiej.

czas odnowie przedpłatę
na sierpień

©@$e©e©e©©e©e©e©ee
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l SALI sądowej
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B. KOMENDANT ŻANDARMERJI

skazany

ZA O SZU STW O
sądu okr©g°wego karnego
toczyła, ^
uwa dni rozprawa przeciw Grze
gorza^1
eWlczowi, b. komendantowi żandarmerji. 0 ,
o zbrodnię sprzeniewierzenia ° rSZ ^ 10unię oszustwa. W edług aktu oskar
żenia 08 ^Wiy, będąc właścicielem biura „Pi
lot" P!zr^Uj' ' lorjańskiej w Krakowie, trudnił się
pośredniciwem handlowem w sprzedaży nierucho®oscl i Udzielaniu kredytu. W tych intere
sach. J-a^oteż jako przedstawiciel kasy budowla
nej w Mysłowicach, Kostewicz dopuścił się sze
regu P^estęps^w, przywłaszczył sobie gotówkę i
biżuterJ§ na szkodę szeregu osób. Od urzędnika
swtó0 1:>1Ura Tad. Kłosińskiego pobrał jako kau
cję o-procentowe obligacje pożyczki państwowej
na sumę 9.000 zł. i obligacje te sprzedał z miejsca,
odjPawrając później ich zwrotu. Pozatem oskar
żony wziął pod zastaw za 300 zł. biżuterję w ar
tość1 2.000 zł., którą sprzedał i oczywiście w-łaścidelcę zwrotu zastawu odmówił, twierdząc, że
biżuterję kupił. Niejakiego Miczyka namówił do
kupienia realności za 42.000 zł., mlimo, iż w artała znacznie mniej, przyrzekając, że odsprzeda
mu j% korzystnie. Ponadto oskarżony dopuścił się
szeregu oszustw na szkodę Ranku Związku spó
łek zarobkowych i szeregu osób. Na rozprawie
Kosowicz wypierał się winy. Świadkowie zezna
wali jednak obciążająco dla oskarżonego. W re
zultacie rozprawy sąd skazał wczoraj Kostewicza te 6 miesięcy więzienia z zawieszeniem na
3 lata.
Trybunałowi przewodniczył sso. dr. Doelinger,
wotoWali sso. dr. Stuhr i so. Buratowski, oskar
żał prok. Kozłowski, bronił mec. dr. Rothwein.

Z letnisk i uzdrowisk
G DYN IA
Można się zapatrywać na sprawę Gdyni, jak
kto chce, można wspominać sobie z niesmakiem
te złodziejstwa przy rozbudowie, procesy niesłąwge z tego tytułu, można się skrobać po gło
wie - ile mil jonów ciężkiego grosza, ta niegdyś
kaszubska wioska, przemieniona na miasto, ko
sztowała, ale musi się przyznać, że z roku na rok
potężnieje owa brama okienna na świat. Nie ma
dwóch zdań. Gdynia wyrosła jak na drożdżach
i świadczy o Polsce pochlebnie.
Lecz wielkdem, polskiem kąpieliskiem morskiem ona nie będzie. Obok niej rozwiną się ką
pieliska, ona przewali swą istotę na port, a ką
pielisko może z czasem zupełnie zarzuci. Sopoty
są ulokowane na skuteczną konkurencję kąpieli
skowy wobec Gdyni.
Obecnie — skutkiem rozzuchwalenia się hitle
rowców i reakcji społeczeństwa polskiego w Sopatach -— podobno — marny sezon. Sezon nato
miast wszystkich naszych polskich kąpielisk nad
morskich jest doskonały. Polacy pędzą ochotnie
nad Bałtyk i rozmieszczają się po calem połskiem wybrzeżu. Pogoda dopisuje, choć dopisują
i ceny„.
Gdyjiia jest stale droga, należy do ździerczych
kąpielisk i wystrasza od siebie ludzi, nie mogą
cych w dzisiejszych czasach mocno się rozpierać.
Nie chcę wspominać „święta morza". W tym
czasie działy się orgje ździerstwa i pomimo za
rządzeń karnych na lichwę, obdzierano ludzi i
ściągano koszulkę, przez główkę. Jak mają wszel
kie „śWJęla morza" polegać na przyjeździe głowy
państw^ Paru ministrów, a ździerstwie, to się to
do zdrOWeg0 rozwoju przyczyniać nie będzie.
Trzeba smnowczo zastrzec się przeciwko temu,
by obecoose prezydenta gdziekolwiek, była jakby
hasłem ° ^Pienia skóry. Trudno, żeby poka
zywanie soę; g owy państwa wyreperowywało kie
SZn!rlv sie zna
Tego być nie Powinno.
. Gdy , ? Z a,- 'nJynję z Przed kilku lat, a dziś —
aŻi triU
^ o b ra zić , że coś podobnego w
tak kro
, as!€,.1 tak szatanem tempie po
wstało. J a '°
3Pjeliskiem morskiem niema się
nią co zac
ycac i trzeba przenieść swój za
chwyt na Kamienną G órę, Czy Orłowo, albo za
puścić się w dalsze morskie krainy — do Karwi,
do Jastarni, Kuz: lcy> albo już do samego Helu.
Hel powinien jc s rcznem kąpieliskiem morskiemj. Las w rie u i uporządkowane spacery po
nim wspaniale Si?. Przyczynią go rozwoju tej mi
łej kaszubskiej miejscowości. \y owych miejsco
wościach taniej j est mz w Gdyni, choć powodze
nie niektórych, jak np. Jastarni, nie wiedzieć cze
mu przypisać — czyżby temu głupiemu dancin
gowi nad brzegiem morza o przestrzeni jakby kil
ku dłoni?

Sezon nadmorski w całej pełni. Ludzie z całej
Polski! Spotyka się znajomych co chwila, wśród
banalnych powitań: „I pani tu"? al/bo: „A pan
tu co robi"? Znać jednak, że schodzimy „na go
lasów" nietylko w nadmorskiem kąpielisku i że
chodzimy nago — w lasy. Wszędzie dużo hała
su, a mało muzyki — pieniędzy też niewiele. Rozrzutników nie widać — stroje wcale kryzysowe.
Urodnych niewiast Polsce nie brakuje. Zjechały
nad morze. Widok ich nie kosztuje. Tyle można
mieć i nad polskiem morzem — patrzeć na ślicz
ne polskie buzie o bławatkowych oczętach — ko
jących i ból ludzki.
St. Sz.

KttONIKA

O B Ł A W A POLICYJNA. W nocy wczorajszej
policja urządziła obławę na ulicach i parkach
Krakowa, przytrzymując 86 osób podejrzanych o
włóczęgostwo, żebraninę i wykroczenia obycza
jowe. Okazuje się, że srożąca się nędza coraz licz
niejsze jednostki rzuca na bruk miasta.
KRADZIEŻ W CZASIE DRZEMKI. Ignacemu
Święskowi skradziono z kieszeni w czasie drzem
ki wieczornej na Krzemionkach zegarek wartości
40 zł.
KRADZIEŻ W KOŚCIELE. Aresztowano Hen
ryka Wydro, biedaka z Jugowic (pow. Kraków)
za kradzież obrusa z kościoła św. Mikołaja. Kra
dzież zauważył kościelny i spowodował zatrzy
manie sprawcy.
ZGUBA. Regina Friedman zgubiła na ulicach
Kazimierza złoty zegarek damski wartości 127 zł.

I K O N C ER T Y

— o—

TEATRY

K Ą P IE L E W W IŚLE. Wobec zdarzających się
wypadków zatonięcia magistrat przypomina po
nownie przepisy rozporządzenia z dnia 15 czerw
ca hr. zakazujące między innemi kąpania się po
za miejscami oznaczonemi do kąpieli. Niestosu
jący się ulegną karom w rozporządzeniu prze
widzianym.
WPISiT N A W Y Ż S Z E STUDJUM H A N D L O 
W E W K RAKOW IE, oraz na jednoroczny kurs
handlowy dLa abilurjentów na rok akademicki
1932/33 odbywać się będą od 1 września w dnie
powszednie od godz. 9— 12 i od 16— 18 w gma
chu wyższego sludjum handlowego przy ulicy
Sienkiewicza 4 (u wylotu ul. Karmelickiej). Do
wpisu W charakterze studenta przedłożyć należy
świadectwo dojrzałości państwowej lub równo
rzędnej szkoły średniej ogólnokształcącej, doku
ment stwierdzający uregulowanie stosunku do
służby wojskowej, 3 niepodklejone fotografje, o?
raz druki, które można nabyć w wyższem studjum handlowem. Inauguracja roku naukowego
1932/33 odbędzie się 6 października. Początek
wykładów 8 października.
AUTOBUSEM DO PIE N IN . Polski Związek
Turystyczny w Krakowie organizuje na niedzie
lę 7 sierpnia wycieczkę autobusem do Pienin.
Odjazd z Krakowa (plac św. Ducha) o godzinie
7 do Czorsztyna skąd przejazd łódkami przeło
mem Dunajca do Szczawnicy. Powrót do K ra
kowa wieczorem. Cena przejazdu autobusem i
łódkami 25.— zł. Bilety sprzedaje biuro Polskie
go Związku Turystycznego (Kraków, ul. Szpi
talna 36) do soboty 6 sierpnia b. r. godzina 18.
Imformacyj udiziela biuro Polskiego Związku Tu
rystycznego, telefon Nr. 113-85.
AUTOBUS K RAKÓW —KIELCE. Polski Z w ią 
zek Turystyczny w Krakowie komunikuje, że z
dniem 3 sierpnia b. r. uruchomiony został no
wy kurs autobusowy na linji Kraków—Kielce.
Odjazd z Krakowa o godz. 14.50, odjazd z Kielc
o godz. 8.
L IK W ID A C J A SANACYJNEJ „KONFEDERA
CJI Z W IĄ Z K Ó W Z A W O D O W Y C H W P O L 
SCE". Ostatni numer krakowskiego „Dziennika
Wojewódzkiego" ogłasza likwidację sanacyjnej
„Konfederacji zw iązków " zawodowych w Pol
sce" wraz ze wszystkiemi należącemi do tej „kon
federacji" „związkami". Ogłoszenie likwidacyjne
podpisali posłowie BB Tomaszkiewicz, jako „pre
zes" i Gdula, „sekretarz". Zaczyna się zwijanie
kramików sanacyjnych. Okazało się, że łatwiej
opanować Sejm bez wyborów, niż utrzymać
„związkii" zawodowe bez członków.
CZUJNOŚĆ LOKATORA UCHRO NIŁA GO
PRZED W ŁA M A N IE M . Pod domem przy ul.
Mostowej 13 kręcił się wczoraj w nocy, zagląda
jąc do okien jednego z lokatorów, jakiś podejrza
ny osobnik. Zauważony jednak został przez czuj
nego lokatora mieszkania parterowego, który spo
wodował przytrzymanie podejrzanego „spacero
wicza" nocnego. Okazał się nim W ł. Węgrzyn,
z powiatu bocheńskiego. Przy aresztowanym zna
leziono klej i papier, sznurki, latarkę elektrycz
ną, tj. szereg przyborów służących do wygniata
nia szyb bez hałasu.
N A G Ł E Z A SŁA B N IE C IE W IEŚN IA K A. Qnegdaj na placu Marjackim zasłabł nagle wieśniak
z Przylasku Rusieckiego Franciszek Roja. W e 
zwane pogotowie ratunkowe udzieliło mu pomo
cy.
W A L IZ A Z M AN D O LIN Ą DO ODEBRANIA.
Na dworcu kolejowym roztargniony pasażer, Ed
ward Wyrwicz, pozostawił walizę zawierającą
mandolinę oraz szereg innych rzeczy z dowodem
osobistym. Rzeczy do odebrania w komisarjacie
kolejowym policji.
Z N O W U K R AD ZIEŻ ROW ERU. Właściciele
rowerów mają zwyczaj pozostawiania swych
„maszyn" na bożej opiece, nie pomni, że strze
żonego tylko Bóg strzeże. To też kradzież rowe
rów ma miejsce niemal codziennie. Onegdaj skra
dziono Janowi Pocięglowi z podwórca domu Nad
wiślańska 4 rower wartości 80 zł.

WIELKI SUKCES „KRÓLOWEJ PRZEDMIEŚCIA*.
Melodyjny, barwny i pełen humoru w odew il krakowstoietgo autora K. Kramtowtskiiego „K rólow a przedmie*
ści-a" zdobyw a z dańa na dzień coraz w iększy stu-kces
i na k-ażdem przedistawienfiiu gromadzi liczną publicz
ność z zapałem darzącą niezw ykłym aplauzem świetne
wykonanie zespołu artystów, kapitalne popisy baleto
w e oraz ozarowne ,tlo dekoracyjne. Pomimo nadzwy
czajnego sukcesu jaki stałe tow arzyszy przedstawdemjom wodówiiiku Kruimiłowiskiego .K rólow a przedmie
ścia" grana bęidzie jeszcze tylko kifflca dni, ze wizględu
na rozpoczęcie gościnnych w ystępów najświetniejsze
go artysity i reżysera scen- polskich Aleksandra Zel
w erow icza. Oistaitmie przeidsttawiienia uroczego wode
wilu i pewnością zapełniać będą codziennie widownię
teatru, jak krakowską publicznością talk i- tócznemi w y 
cieczkami odwiedzającemu Kraków. Ceny miejsc na
„Królow ą przedmieścia" pozostają i nadal specjalnie
zniżone.
W YSTĘ PY ZESPOŁU „W O ŁG A-R APELA ‘ W TEATRiZE BAGATELA. Diziiś w- sobotę pierw szy gościnny
występ świetnego zespołu „W-ołlgn-klapeła", który wprzejeździe przez Polskę wystąpi dwukrotnie z odmi-emnym programem w Krakowie w teatrze Bagatela.
Pełen artyzmu bogaty program w wykonaniu świetnych
solistów, znakomitego chóru i nastrojów ego zespołu
bałaiajkow ego będzi-e ni-eiwątpliilwie tak jak wSeędiaie
zagranicą wielką atrakcją obydwu koncertów. Jutro
w niedzielę dany bę-d-zie drugi i -ostatni koncert z no
wym programem. Bilety do nabycia w kasie teatru
Bagatela od godz. 10 ranto.

Ze sportu
PODGÓRZE — LfcGJA 1:0 (1:0). Z powodu uzyska
nia równej ilości punktów odbył siię trzeoi mecz mię
d z y pow-y-żs-zeimi dłnuiżynami o pierw sze miejsce w
gruipie. Zaw ady pełne emocji stały na dużym pozio
mie, w ozem’ ced-owałla zw łaszcza drużyna Podgórza, ,
mająca przew agę do czego walnie przyczyniła się po
moc grająca n-ad (wyra® dobrze. Podgórze zdobyto deoydtuijąicą bra-mkę w pierwszej połowie, a wynik nie
■uległ zmianie mimo eroiozmych wysiłków, Legji zw ła 
szcza pod. koniec meczu. W inę przegranej ponosi atak
Legu-i, który nie iwytr-zyimiał nerw,o-w.ego napięcia, wsku
tek cizego jego akcje podbramkowe b yły chaotyczne
i niegroźne. Szwankowała również po-moc grająca de
fensywnie, co przecież musiało odbić się grze ataku.
Zaw ody to czyły s-ię przy takich „chórach" i dopingu
dla Legji, jakich nie spotyka się nawet na zawodach
ligowyc-h. Sędziował naogół dobrze p. Schneider.
HAKADUR — OiRLETA rozegrają zaw ody w piłkę
nożna o mistrz. RSlKO ju-trto- w niie-diziielę na boisku
RKlS Le-gja. Początek o godz. 11 przedlpoł.
ME-CiZ PIŁKI WODNEJ. Ostatnie spotkanie w piłce
wodnej, które zadecyduje o zdobyciu przez Miakka-bię
mtetrzostwa P|olskii odbędzie się dziś -w sobotę o godz.
5.30 w parku Krakowskim m iędzy Mukka-bi a Cracovia.
P oza tern odbędzie się pnzedmeez drużyn rezerw o
wych Oracoviii i Makk-abi o mistrzostwo okręgu kra
kowskiego.
Puiblioznpść bęidizi-e miała możn-ość zapoznać się z
klasą rezerw mistrzowskich drużyn Krakowa.
Billetby można mabywiać w kasie pływalni w Parku
Krakowskim.
CZARNI — GARBARNIA. W niedzielę 7 bm. o go
dzinie 5.30 popo-łiudiniu na boisku KS. Garbarnia od
będą się zaw od y o mistrzostwo Ligi1
, między drużyna
LKS. „C zarni" a KS. „Garbarnia". Garbarnia po ostatnłch porażkach będlzie się starała zaw od y te roz
strzygnąć z wy-miłkiem dodatnim dlta siebie, jeśii chce
odegrać poważniejszą rolę w ,tegoroczn-ych mistrzo
stwach. Oz-arUi znajdują się obecnie na końcu tabeli
po odebra-nfi-u irn przez w ydział gier i dyscypliny Lłgi
9 punktów. B ilety w- przedispnzedfaży po ce-ndoh bardizo niskich są już do nabycia.

I Z tn H M C Z O M
ZGROM ADZENIE K O BIET W PŁ A S Z O W IE
odbędzie się w niedzielę 7 bm. o godz. 4 po-poł.
w lokalu w ła s n y m przy ul. Krzywda 31. Prze
mawiać będzie łow. dr. W anda Gancwolówna.
DO W SZY ST K IC H O D D Z IA Ł Ó W TUR. Ogło
szenia wycieczek dla kół krajoznawczych TUR
wysyła egzekutywa TUR Kraków. 30 egzempla
rzy zł. 2‘5Q. Adresować: Egzekutywa okręgowa
TUR, Kraków, Dunajewskiego 5.
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Ohfila piana przu małem zużgclo
to jest jedna z licznych zalet perfumowanego mydła z JASZCZURKĄ.

Znak „JASZCZURKA* gwarantuje, że jest to
mydło

doskonałe za niską cenę.

Przegląd gospodarczy

PRZEGLĄD LITERACKI

POROZUM IENIE CELNE PO M IĘD ZY BELGJĄ,
HO LAND JĄ i LUKSEMBURGIEM

„REPORTER RÓŻ“~MARJANA C ZU G H N O W SKIEGO. Marjan Gzuchnowski nie zawiódł poikładanych w Jego talencie oczekiwań. „Reporter
Róż“, klóry ukazał się ostatnio nakładem kra
kowskiego wydawnictwa literacko-naukowego,
zdradza wybitną dojrzałość w sposobie operowa
nia słowem obrazem i metaforą. Dzięki rozrzut
nemu bogactwu i kryształowej czystości języka
bezpośrednie obcowanie czytelnika z tym poe
matem zmienia się nader prędko w prawdziwą
ucztę artystyczną. Jednakże istotna wartość „Re
portera Róż" nie sprowadza się jedynie do od
działywania elementów czysto formalnych. Stro
fy poematu przenika bowiem treść wybitnie spo
łeczna zdradzająca nieubłaganą postawę rzetel
nie czującego pisarza wobec niewątpliwych
krzywd istniejącego ustroju i absurdalnych prze
jaw ów rzeczywistości współczesnej. Dlatego też
świeża praca Gzuchnowskiego odznacza się ca
łym szeregiem fragmentów posiadających kolo
salną moc rozbudzania uczuciowej wrażliwości
czytelnika czem zniewala go do artystycznego
przeżycia najgłębszych wzruszeń. Biorąc to
wszystko pod uwagę nie waham się zaliczyć
,.Reportera Róż“ do rzędu zjawisk kulturalnych
o pierwszorzędnej nietylko literackiej ale i spo
łecznej doniosłości.
Alfred Gerard.

Ogłoszony został tekst układu w sprawie ob
niżki ceł, zawartego w Lozannie przez rządy ho
lenderski, belgijski i luksemburski.
Mocą tego układu zobowiązują się nie wpro
wadzać nowych ceł, obowiązujące zaś stawki cel
ne obniżać o około 10 proc. rocznie w ten sposób,
aby obniżka po czterech latach osiągnęła 50 proc.
Strony zobowiązują się dalej nie wprowadzać
żadnych nowych zakazów przywozu i wywozu,
oraz żadnych ograniczeń i reglamentacyj z w y
jątkiem ściśle określonych wypadków. Zarzą
dzeń, pozostających w związku z kontrolą dewiz,
układ nie porusza. Układ, który ma zachować
swą ważność przez 5 lat, przewiduje dalej wza
jemną klauzulę najwyższego uprzywilejowania.
Do układu przystąpić może każde państwo.
— o oo —
Z TARGU PIĄTKOW EGO W KRAKOWIE
Ceny płacone w dniu 5 sierpnia na placach tar
gowych w Krakowie: mleko niezbieraue 1 litr
20— 25 gr., mleko kwaśne 1 litr 20— ii5 gr., śmie
tanka słodka 1 litr 50—GO gr., śmietana kwaśna
1 litr 1‘20— 1‘60 zł., ser zwyczajny 1 kg. 60—80 zł.,
masło deserowe 1 kg. 3— 3‘20 zł., masło zwyczaj
ne 1 litr 2‘60—2*70 zł., jaja świeże szt. 7—8 gr.,
jahłka kompot. 1 kg. 30—50 gr., gruszki 1 kg.
0‘80— 1‘20 zł., śliwki zwyczajne 1 kg. 0‘80— 1 zł.,
wiśnie 1 kg. 0‘60— 1‘40 zł., maliny leśne 1 kg. 70—
80 gr., agrest 1 kg. 0‘70— 1‘20 zł., porzeczki 1 kg.
60— 80 gr., borówki 1 litr 25—30 gr., ostrężnice
1 litr 30—40 gr., ziemniaki 1 kg. 9— 10 gr., buraki
ćwikłowe 1 kg. 8— 10 gr., marchew 1 kg. 12— 15
gr., cebula 1 kg. 15— 20 gr., pietruszka 1 kg. 15—20
gr., seler 1 kg. 20—25 gr., włoszczyzna świeża
1 kg. 18— 20 gr., fasola szpar, żółta 1 kg. 25—30
gr., fasola szpar, zielona 1 kg. 20—25 gr., ogórki
kopa 30— 40 gr., karp żywy 1 kg. 2‘80—3 zł.,
szczupak 1 kg. 4— 4‘50 zł., brzany 1 kg. 4— 4‘50
zł., świnki 1 kg. 3—3‘50 zł., kury szt. 3—3‘50 zł„
kurczęta para 2—4 zł., kaczka szt. 1‘50—2 zł., gęś
szt. 4— 6 zŁ
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REPERTUAR
TEATR IM. J. SŁOW ACKIEGO
Sobota: „Królowa przedmieścia" (Ceny zniżone).
Niedziela: „Królowa przedmieście".
(Ostatnie
przedstawienia. Ceny zniżone).
Poniedziałek: „Królowa przedmieścia". (Ceny zni
żone. Ostatnie przedstawienie).
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Dużo rzekomych specjalistów ogłasza się, że ich spo
soby leczenia przepukliny są jedynie skuteczne. Aby
zaś przekonać się, że tylko przez znane powagi nau
kowe polecone bandaże, usuwające radykalnie po
osobistem jawieniu się, najzastarzalsze i najniebez
pieczniejsze przepukliny u pań, panów i dzieci naj
nowszego wynalazku M. Tillemana, oddawna zna
nego w całej Polsce specjalisty i prof. Raskala, są
wprost zbawienne — wystarczy przyjść 1przeglądnąć
liczne entuzjastyczne podziękowania ludzi o znanych
nazwiskach, profesorów uniwersytetu, lekarzy, ze Sfer
duchowieństwa, najwyższej arystokracji oraz z ludu.

kamień sztuczny
I w y p r a w a n o w o c z e s n y c h fa s a d
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Kraków, Aleja Krasińskiego L. 10. Tel. 142-6B
•

M

T II I P M A N 8P®®la**®ta *wynalazca
• I I L U Ł I f lr t ll opatentowanych bandaży

K R A K Ó W , U L . SZLAK 39. -

TEL. 156-27.

Ż ą d a ć p r o s p e k tó w b e z p ła tn ie .
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W O D O L E C Z N I C Z E ZABIEGI
wzmacniają serce i nerwy, regulują przemianę materji
i czynność żołądka.

Z a k ła d w odoleczn iczy „ S A L U S " Krabów
W y daw ca: Em il Haecker. — Redaktor odpowiedzialny; M arjan Porczak.

—

KINOTEATRY
Adnila: „Nad pięknym modrym Dunajem".
Apollo: „ W gabinecie lekarza".
Dom żołnierza: „Dziewczę z północy".
Promień: „Gabinet dra Caligari".
Słońce: „Królowa huzarów".
Sztuka: „Liljanka ebce się rozwieść".
Świt: „Syn wodza" i „Szmuglerzy amerykańscy".
Uciecha: „Kapitan gwardji królewskiej".
Wanda: „Zwycięstwo".
— oo o —
RADJO KRAKOW SKIE
Sobota 6 sierpnia
11.58: Sygnał cizasu, hejnał. 12.10: Przegląd prasy.
12.20: Gramofon. 12.40: Komiumifcat meteorologiozny.
12,45: Gramofon, 15.00: Komwnlifcałt gospodarczy. 15.10:
Gramofon. 15.30: Wiadomości wojskowe. 15.40: Słu
chowisko dila dzieci. 16.05: Pogiadamlka dla chorych
w szpitalach. 16.20: Gramofon. 16.40: O dczyt z W a r
szaw y: „D laczego święcimy dzień 6 sierpni a ? “ . 17.00:
Koncert z W arszaw y. 18.00: Nabożeństwo z Ostrej
Bramy w Wlitaie. 19.00: Gramofon: muzyka religijna.
19-15: Rozmaitości, komunikaty. 19.20: R zeczy cieka
we. 19.35: Dziennic radiow y, 19.46: Przegląd poetyki
zagranicznej ubiegłego tygodnia
wygł.
dr. Reguła.
20.00: Feljeton z W a rsza w y: „Na widnokręgu". 20.15:
Mueyfaa lekka. 21.20: Słuchowóisiko z czasów wałk le
gionowych. 21.50: Wiadomości bieżące.
22.06: Kon
cert szopenowski z W a rsza w y. 22.40: Wiadomość!
sportowe. 22.50: „Marsz szlakiem kadrówki". 22-50:
Muzyka taneczna.
Niedziela 7 sierpnia
9.30: św ię to szkoły podchorążych z Komorowa pod
Mińskiem Mazowieckiem. 11-58: Sygnał czasu, hejnał,
kom. meteorolog. 12,15: Poranek muzyczny z LodaA
■w przerw ie o godz. 12.55 odczyt: „Hygjetta pracy ja
ko postulat społeczny". 14.00: Pogadanki dla rolników
z muzyką. 15.40: Radfotygodnik dla młodzieży. 16.06:
Gramofon. 16.15: Odczyt: „Styl współczesności’" , wy
głosi prof. Tad. Biliński. 16.30: Gramofon. 16-45: Od
czyt z W a rsza w y : „Piłscdczycy" wygłosi p. Wład.
Malta owlsfoi. 17.00: Koncert z W arszawy. 18.00: Od
czyt: „Polski Casamova". 1820: Koncert orkiestry z
Ciechocinka. 19.15: Rozmaitości, komunikaty.
19.35:'
Skrzynka pocztowa techniczna. 20.00: Koncert popu
larny z W arszaw y. 31.50: Wiadomości sportowe z pro
wincji. 22.00: Miuzyka taneczna. 22.40: Wiadomości bie
żące. 22.46: Wiadomości sportowe z W arszaw y. 22.50:
„M arsz szlakiem Kadrówki". 2265: Muzyka taneczna.

O P O N Y i DĘTKI
Goodyear, Seiberling, Firestone
akcesorja sam ochodow e, łożyska i t. d.
poleca

„AllTO-RUCH" .*Krakńw
h.*.,,
Telefon 116-36.

Telefon 116-36.

X

Zygm unt R e n d e l
poleca w ęgiel i koks górnośląski, węgiel
dąbrowiecki i węgiel z kopalni „Bory* oraz
drzewo opałowe jodłowe, sosnow e i bukowe
Biura-.

Telefony;

Składy:

Kraków, Zacisze 14,

Biura 136-11.

Tel, 155-77,

Drukarnia Lu dow a w Krakowie pod zarz. Ignacego Winiarskiego.

