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Nawet uchylanie konfiskat przez prokuratora
nie jest w stanie pohamować gorliwości cenzo
ra. Wczoraj znowu na pierwszej stronie cenzor
gorliwie wyskrobał nam na biało wiadomość o
obecnej sytuacji w powiecie liskim. Oto, dokąd
doszliśmy... „szlakiem kadrówki"...

Kwiat
przy kożuchu
Niema w Polsce dwóch zdań, czy zaipyHać
sanatora, czy oipozycijioinMę, że Polska musi
mieć dostęp do morza. Niiie jest to żadna faniaberja wiekcwnocarisitiwowa, ale komieczmość ży
ciowa, bez której dziś żadne większe państwo
wie może się obejść. Z dawniejszej hitstorfji w ia
domo, jak długie i k rw a w e walki toczyła Ro
sja o „okno aa Europę", tj. o zdclbycie w y 
brzeża fińsfco-b alitydkiegoi; z nowszCj błstoirji
wiemy, jakich środków chwytają się pańśltwia
odcięte od niiorza, nip. Czechosłowacja,
alby
bodaj pośrednio mieć w olny dostęp dio morza,
dostając się tam okrężną drogą: przez Rreisizbrnig na Dunaju i przez Elbę do Hamburga.
W iadom o też, że jednym z głów nych powicidów
zatargu serbsko-austrjaakiego, który doprowa
dził d o w o jn y ś w ia t o w e j, bydo dążenie Seoibji
do clbrzymaniia iportm na Adriatyku, czemu A u 
stria się sprzeciwiała.
Polska w traktatach powojennych otrzymała
zaledwie cząstkę tego, co miożnafby nazwać
morzem. D roga pośrednia, talk cicrnfeta, przeż
Odlańsik i kilkanaście kilometrów wylbWzeża z
Gdynią i Puckim — to cała panada dila 30imiIjonowego państwa. Mus nakazał Polsce, na
wet ponad siły finansowe, w łożyć w to w y 
brzeże setki m ilionów; powistała nowoczesna
Gdynia, port na miarę europejską. I gdyby nie
ogólna polityka handlowa, która doproiwadlziła
nasz handel zagraniczny dio mikroskopijnych
rozmiarów, możniaiby — w (braku czegoś więk
szego — zadowolić się tem, oo jest. Naturail-

Bałagan
przy „święcie morza"
——0—
Wzywano ludność do tłumnego udziału w
„święcie morza" w Gdyni. A jakie zgotowńno
jej przyjęcie? Tak o tem pisze p. P. Kownacki
w „Gazecie Warszawskiej":
„Jeżeli p. komisarz Zabierzowskd ustąpił
ze swego stanowiska także i za fatalne zor
ganizowanie uroczystości, to możemy temu
szczerze przyklasnąć, bo rzeczywiście komi
sarz Gdyni wykazał maximum nileudiolniości.
Z chwilą zakończenia programu święta, roz
poczęły się dziać w Gdyni rzeczy horendalne. Okazało się bowiem, że nie pomyślano
ani o zaopatrzeniu miasta w większą ilość
prowiantu, ani nawet w większą ilość wody
do picia. Gdy ludzie, zmęczeni kurzem i upałem, ruszyli ku restauracjom i kawiar
niom, albo wprost ku kioskom z wodą so
dową, wnet zabrakło ja d ła i napojów.

niu dówiiiaidluliie się ogól, że w y w ó z teigó żyta

neim poHożeniiiu ftesnisowcm forsować robót w
Gdyni, jak to się robiło w dobrych latach. C ał
kiem słusznie, ale d la c z e g o unosić się nad dzie

•nhstępujje przez Odańslk i Szcz-ccin, ponieważ—
jak tłumaczą — Gdynią mię posiadła, elewato

..świętami m orza" nie dopomożemy Gdyni;
przeciwnie — dajemy Gdańskowi i Niemcom
impuls do tem zaciętszej rywalizacji.
Gdynia — piękna rzecz, ale przy btższltm
przypatrzeniu się jej sytuacji niemożna inaczej

śmy zdani ma obce pośrednictwo. A czy zre
sztą z węgj.eim jest lepiej? G zy olbrzymia część
w yw o zu w ęgla nie idiziie przez Gdańsk, gdyż
Gdynia nie może całej roboaiie podołać? P rz e 
cież dopiero przed kilku dniami Czytaliśmy,

Powiedzieć, ^
słowami użytema jako tytuł
nBraiejszeg.0 artykułu. Cóż po porcie, kiedy kraj,
t. zw . Hii^niterland, jest cmentarzem, który z
nstfwry rzeczy nae może zatrudnić tych wszyst
kich ta. kosztownych urządzeń? Jeżeli u nas,
z szub i en ieznym hiumórem, mówi siię, że z

jak siię izarztuca Gdlańskiowi mileiwdlzlięcizffiość,
mimo, że na saimym przeładunku w ęgla zaro
bił miliony.
Czytaliśm y też niedawuia, że podczas bu
rzy nad Gdynią kiilfca jachtów ułeigfo tak po
ważnym. uszkodzeniom, że musiano je odstawić
do stoczni gdańskiej dła .remomtiu. A więc G dy
nia, port także wojenny, nie posiada urządteeń
dla napraw y uszkodzonych okrętów? G zy na

zadławią- 3tó Pośrednikiem międży krajem a
zagranicą •^
i .poza tym mankamentem jako
wynikiem kryzysu są też i zaniedbania z na
szej własnej wilny, które wypaczają dobrą
o zmyśle praktycz
na naszam w ybrze
wykonali.
aiząd s p r z e d a ł na

w y w ó z zagranicę iz a p a s y s t a r e g o żyta, clicąc

w ypadek luszkódżemiiia jednego z naszych m a
łych, wielkich nie maimy, .okrętów wojennych
także musimy korzystać ze stoczni i doków
gdańskich? A przeiciaż niedawno prowadziły
pewine organy prasow e ostrą kampanję prze

j

Jeszcze gorzej przedstawiała się sprawa z
noclegami. Na szczęście noc z niedzieli na
poniedziałek była potgodna i ciepła. Noco
wano więc pod golem niebem, układając się
dio sanu na łaiwkach ogrodowych, toiatwniikach, albo nawia(t wpUosit na chodnikach".
Taksamo organizacja transportu była skanda
liczna:
„Na dworcu panował niebywały chaos.
Stłoczeni na peronach ludzie godzinami w y
czekiwali pociągów, nie mogąc z niikąd uzy
skać informacji co do terminu i kierunku
odejścia pociągów- Każdy pociąg odchodzą
cy atakowany był niczem forteca. Ludzie
się pchali przez okna, włazili na dachy, je
chali na buforach.
Członkowie poszczególnych wycieczek, a
nawet rodzin, tracili kontakt ze sobą, a w
ścisku wiele osób potraciło bagaż, poniszczy
ło ubrania i t. d. Szczególnie ucierpiały ko
biety tak, że się zdarzały liczne wyipadfki
omdlenia.
Działy się wprost dantejskie sceny. A prze
cież wiadomo było, ile w przybliżeniu osób
przybyło do Gdyni i nie trudno było obli
czyć potrzebną ilość pociągów".
Rzucono ludność, zdążającą do Gdyrni na żer
różnym oszustom i spekulantom.:
„Zjawili się już w Warszawie jacyś orga
nizatorzy wycieczek, którzy zobowiązywali
się za odpowiednią zapłatą „wszystko za
pewnić", W najlepszym wypadku taki pan
wykupił bilety i wylransportował wycieczkę
do Gdyni, ale tu gdzieś ginął, a wyciccZkowSctzie pozostawali baz mdelegu, betz jeKfejeftiiila,
ńo i beiz przewodnika".
Dodajmy, że wstępem do „święta morza" była
katpstnofla kolejowa w Tczewie — a będziemy
mieli pebiy obraz nieudolności i niedbalstwa sa
nacyjnego.

bić, szczególnie przy szczupłości funduszów —
powiedzą nam. Nie jesteśmy w sianie w oibec-

nae, według naszego zapatrywania, niema p °tazeby anii pożytku kłóć sąsiada w oczy tem,
cośmy o własnych Siłach zdziałali. Sameimi

przentj Siu i handlu pozostało tyllko „i", jakiż
ceł ima .port, jeżeli nie spełniia głównieigo sw ego
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wiM-ocznie zrobić w składach państwowych
mieyisce na nowe. I fou piowsizechtoeimu zdumie

rów dio przeładowania zboża z pociągów na
okręty. Go to za dziwoląg? Niaisi poeci w poli
tyce uzasadniają kojnieiazność doistępu do m®nza m. i. faktem historycanym, że Połislka
przedlroźbioirowa w y w o ziła zboża W isłą do
Gdańska — wtedy Gdańsk należał do Polski
i widocznie miał potrzebne urządzenia do prze
ładowania zboża z ,Jbcrlilnek“. Dziiś w e w ła
snej Gdyni takich urządzeń nie mamy i jeste

myśl i niedobrze świadczą
nym tych, którzy tę robotę
żu kosztem społeczeństwa
Doniiesionio 'W c z o r a j, że
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ciw stoczni gdańskiej, kltóra jednak okazuje
się nam potrzebną.
Nie można wszystkiego przez kilka lat zro

łem niedokończomem, okrzyikiwać je jako 00najimmiiej ósmy ctld świata, mobi'i.zolwać całą
Polskę na obchód jej święta, kiedy zrobiono
dopiero początek, .i to w odwirotnym porządku,
mianoiwieie zaczęto od gmachów w mieście,
a nie zrobiono urządzeń portowych. Jeżelti w
tyich dniach deklam owało się na różne głosy
i sposoby o „wietrze od morza", należałoby
zacząć mówić o wietrze od lądlu, tj. aby dolbry
wiatr pow iał na głow y tych, którzy kierują
naszą placów ką morską i nauczył ich przedewszystkiem praktyoznośoi zamiast pustego
chełpienia się i budowania na piasku morskim
zamiast na granicie ziemi polskiej.
Sąid okręgow y w Kriakawie w ydizM FV deia 4 sierp
nia 1932. Syigm, IV Nr. 111/32. Sąd O kręgow y wyitoial
IV karny w Krakow ie na posiedzeniu niejawmem wi
dinlśu dizuisteistzyin po wystucihianbi wdLasku Rrokurańrra Sądu O kręgow ego w, Krakowie wydal następu
jące postanowienie: I. Zatwierdza się po myśli §§ 489,
493 austr. proc. karn. zarządzoną i wykonaną przez
Starostwo Grodzkie w, Krakowie diniila 31 tópca 1932
kontokatę ezasopiśiniia ,yN'aprzód‘ ‘ Nr. 172 iz dnia 31
tiipca 1932 z powodni treści artykułu zaimieszczoneigo
na sfironiie 1 p. t. „INACZEJ DZIŚ NIŻ W T E D Y ‘‘ wi
■ustępie od stóiw „A szkoda" dio stów ,już zaprow a
dzi", athowiem treść itego u&tępu zaw iera zmamiona
występkiu z § 491 i a r t V a«is'tr. z dniia 17 XiH 1932 Nr.
8 Dzup. II. Zakaauje stę dalszego rozszerzania skon
fiskowanej treści p ow yższego arltyknlin, a zakaz ten
ma być ogłoszony w przepisanej formie iw najfoliżsizym nmmerzie CKa.soipJsma „Naprzód" f w Dzienniku
urzediowiym. MI. Cały nakład skonfiskowanego druikiu
ma być zniszczony. Przew odniczący: Wiceprezes Są
du okręgowieig.o Dr. Pałmnoh wr. Prot okuła n(t: Koby
larz wr.
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Niemcy dzisiejsze

dzone prawo koalicji dla szerokich warstw ro
botniczych; robotnicy rolni i służba domowa nie
miała go dawniej.
•
SZKOŁY D LA DZIECI ROBOTNICZYCH
Ważna jest reforma szkolnictwa. Przed wojną
było ono dostępne wyłącznie dla dzieci bogaczy.
Dzisiaj w Niemczech każde dziecko, czy to syn
radcy handlowego czy córka robotnika, muszą
przez szereg lat uczęszczać do tej samej szkoły,
a uzdolnione dzieci robotnicze mają zapewnione
dalsze wykształcenie. Nie mówię, że uczyniono
już wszystko, ale to, że wszystkie dzieci muszą
uczęszczać do tej samej szkoły, burżuazja odczuła
jako niesłychany cios. Dziś na uniwersytetach
studjują tysiące synów robotniczych; ich stosu
nek procentowy jest wciąż jeszcze niedostatecz
ny, ale tych kilka tysięcy studentów z klasy ro
botniczej to jest coś więcej niż symbol — to jest
początek.
Oto kilka przykładów, które pojął cały lud.
Demokracja nie jest zatem czemś tylko formal
nem, nie oznacza tylko miejsca w parlamencie —
oznacza ona realne zmiany socjalne, sięgające do
samej głębi społeczeństwa.

ODCZYT TO W . IM M ANUELA BIRNBAUM A
I.
skich zniesiono całkowicie.
W dniu wynorow do parlamentu niemieckie
Inny przykład: Na miejsce sądów zwykłych,
go, wygłosił w Tarnowie tow. Immanuel Birnustanowiono dla zatargów na tle socjalnem sądy
baum, b. redaktor naczelny wrocławskiej „Volkspracy. Sędziami są przedstawiciele organizacyj
wacht", obecnie korespondent warszawski „yosrobotniczych, a wszystkie placówki przewodni
sische Zeitung", odczyt p. t. „Niemcy dzisiejsze".
czących tych sądów zostały przez rząd pruski
Tow. Birnhaum zaznaczył na wstępie, że mó
obsadzone sędziami, którzy mają zrozumienie dla
wić o Niemczech poza granicami Niemiec jest
spraw robotniczych, inne, niż dawni korporanci,
ciężko dla obywatela niemieckiego, a zarazem uktórzy nigdy nie mieli pojęcia o niedolach socjal
czestnika walk o losy Niemiec. Ale obywatel nie
nych.
miecki stale mieszkający zagranicą nie ma prawa
U B E ZPIE C ZE N IA SPOŁECZNE
głosowania, w ten sposób zatem dla Niemców,
Pomoc dla bezrobotnych jest zorganizowana
którzy nie mieszkają* w Niemczech, wytwarza się
najlepiej na kontynencie. Jestem wolny od uczuć
dostatęczny odstęp, pozwalający przedstawić
dumy narodowej, ale tu duma narodowa jest usprawy spokojnie i objektywnie oraz w sposób
sprawiedliwiona.
Niemiecki bezrobotny był przed
naukowy.
wojną skazany na żebranie o Lalerz zupy. Dzisiaj
Tow. Birnbaum dopiero co powrócił z Niemiec,
mamy wielki gmach ubezpieczeń społecznych,
gdzie toczącą się walkę obserwował nietylko w
który rozporządza miljardami.
stolicy, ale i na prowincji.
Samo przez się zrozumiałe, że zostało wprowaO CO TO C ZY SIĘ W ALK A?
Jest to walka o demokrację; dzisiaj nie jesł to
jeszcze walka o socjalizm. To trzeba jasno po
wiedzieć, aby robotników uchronić przed złudze
niami. Lecz w ciągu tych 13 lat walki o republi
mógłby dla potrzeb wewnętrznych czy dla eks
Przemysł nasz, szczególnie metalurgiczny, cier
kę pojęli robotnicy niemieccy, że demokracja dla
portu.
pi
wskutek
braku
zamówień,
co
powoduje
co
pracowników fizycznych i umysłowych jest nie
U nas o podobnej interwencji rządu — o gmi
raz większe bezrobocie. Z chwilą, gdy w zupeł
tylko sprawą o znaczeniu formalnem, ale czemś
nach niema oo mówić — na rzecz zamówień
ności ustały inwestycje państwowe, zaś ludiność
o znaczeniu praktycznem i niesłychanie ważnem.
sowieckich nic nie słychać. Państwo nie czyni
dla braku funduszów ogranicza swe zapotrzebo
Dlaczego nie jest to jeszcze walka o socjalizm
żadnych wysiłków, aby utrzymać te zamówie
wanie, przemysł stanął przed ewentualnością al
w kraju tak silnie uprzemysłowionym?
nia wobec konkurencji zagranicznej. A przecież
bo zupełnego zamknięcia ruchu, co w wielu w y 
R EPU BLIK A TO POKÓJ
państw© miałoby z nich bezpośredni zysk w
padkach już się stało, albo ograniczenia go do
Rewolucja 1918 r. chwilowo dała władzę so
formie podatków od fabryk zatrudnionych, pod
wegetowania.
cjalistom. Socjaliści zagraniczni niejednokrotnie
czas gdy od stojących nietylko nic nie ma, lecz
W tem położeniu przychodzi wiadomość, że to
zapytują, dlaczego wówczas nie ustanowiliśmy
przeciwnie — musi ponosić ciężar w formie do
czą się rokowania o otrzymanie znaczniejszych
republiki socjalistycznej; wszakże demokracja
płat do zasiłków dla bezrobotnych. Fabryki ma
zamówień od rządu sowieckiego. Chodzi o loko
jest sprawą także stronnictw mieszczańskich. Od
ją wymówkę, że nie są w stanie przyjmować
motywy, wagony, przyrządy górnicze, cynk dla
powiedź brzmi: Socjaliści niemieccy sprawowali
weksli sowieckich na to, by je przetrzymywać
celów elektrycznych itd. — ogółem roboty na
władzę niepodzielnie tylko przez dwa miesiące,
w swych kasach; o,ne potrzebują kapitału obro
kilka
miljonów.
Jak
w
całym
świecie,
sowiety
od początku listopada 1918 do początku stycznia
towego, a tego na te weksle nie otrzymają, gdyż
czynią zamówienia pod warunkiem otrzymania
1919. Te dwa miesiące, to był koniec wojny, nie
Bank Polski nie przyjmuje ich do eskontu.
dłuższego kredytu. W tym wypadku, jak dono
było jeszcze pokoju, znaczne obszary Niemiec byWiemy, że państwo niema pieniędzy na swe
szą, sowiety żądają 28 miesięcznego kredytu, fa
by okupowane, Niemcy znajdowały się pod blo
bezpośrednie potrzeby, temmniej ma je na fi
bryki zaś godzą się tylko na 18 miesięcy.
kadą zwycięzców. Szalała wojna domowa; gdy
nansowanie zamówień sowieckich. Do tego jedszedł Ebert ulicą z biura do mieszkania musiał
nak wc.ale nie potrzeba gotowici; wy starczyłaRząd sowiecki od paru lat robi wielkie za
biec ulicą i kryć się po bramach przed kulami.
mówienia w Austrji. Ponieważ i tam wynikły
by gwarancja państwowa a kredyt zaraz się
W wojnie domowej socjaliści rzucili hasło naznajdzie, naturalnie kredyt tani, gdyż choćby
trudności na tle terminów kredytowych, spra
lychmiastowegb pokoju, komuniści hasło dalszej
przy „normalnej" stopie procentowej fabryki nie
w ą zajęła się socjalistyczna gmina m. Wiednia,
wojny przeciw entencie i jej wschodnim sojusz
byłyby w stanie kalkulować zamówień. Gzy
której zależy na tem, aby kilka tysięcy bezro
nikom celem przyspieszenia rewolucji światowej.
nie znajdzie się jakiś wpływowy czynnik, któ
botnych znalazło pracę przy wykonywaniu tych
Socjaliści musieli przeforsować pokój i tę walkę
ryby tę sprawę poruszył? Chodzi przecież o pra
zamówień. Gmina m. Wiednia wyznaczyła kilwygrali.
cę dla bezrobotnych. Jeżeli mała biedna Austrja,
kudziesięciomiljonowy fundusz, z którego udzie
W warunkach, w których obce wojska zajmo
jeżeli jedna gmina mogła wdać się w laki in
la zaliczek fabrykom otrzymującym zamówie
wały część kraju i szalała wojna domowa nie
teres, czy Polska mogłaby się od niego- uchy
nia sowieckie i w ten sposób dostarcza fabry
dało się osiągnąć więcej, jak zmianę ustroju pań
lić? Tu nie chodzi wcale o dopomożenie sowietom
kom kapitału i to na niski procent. Za przykła
stwowego na ustrój demokratyczny. Republika opośrednio w rozbudowie ich przemysłu, ale o do
dem gminy poszło — pod naciskiem socjalistów
znaczała pokój. Musiano wobec tego natychmiast
raźną pomoc sobie samemu, a na to muszą być
— i państwo. W ten sposób powstały dwa fun
przystąpić do wyborów, chociaż wiedziano, że
pieniądze, tembardziej zaś, że państwo może to
dusze na tzw. „Russenhilfe"; w rezultacie prze
nie dadzą one większości socjalistycznej.
mysł może zatrudnić więcej robotników aniżeli i bez gotówki zrobić.
W styczniu 1919 zebrało się* zgromadzenie na
rodowe, bez socjalistycznej większości. Od tęgo
czasu socjaliści nigdy samodzielnie nie sprawo
wali rządów; wchodzili nieraz w koalicję z
stronnictwami mieszczańskiemi, ałe często też
mieliśmy rządy czysto burżuazyjne.
K APITALIŚC I AM ERYKAŃSCY Z A C Z Y N A J Ą SIĘ BAĆ G ILO T Y N Y
KONSTYTUCJA 1919 R.
„Tradycja, która nam jest droga, nie może się
Wychodzący w Detroit
„Robotnik Polski",
Konstytucja wejmarska była dziełem kompro
utrzymać na świecie, który jest zniszczony przez
centralny organ socjalistów polskich w Am e
misu. Dzisiejsi przywódcy socjalnej demokracji,
wojnę, schaotyzowany przez nienawiść i w y
ryce, zamieszcza w numerze z 24 lipca r. b. na
ówcześni niezależni socjaliści Breitscheid i H ilcieńczony przez głód.
stępujące charakterystyczne wynurzenia dalej
ferding głosowali przeciw niej, a przedstawiciele
„ N a r ó d amerykański żąda chleba, a my go
widzących kapitalistów amerykańskich:
umiarkowanego skrzydła socjalistycznego, jak
karmimy obietnicami i optymizmem.
„Niedawno temu na łamach tygodnika, „Li
Loebe głosowali za nią tylko z największemi za
berty" młody miljoner Korneliusz Yandeabailt,
„Kiedy królowej francuskiej Marji Antoninie
strzeżeniami. Więcej nie dało się osiągnąć w mo
nawiązując do kontrastu pomiędzy nędzą i gło
doniesiono,
że lud nie ma, chleba, spytała się
mencie największej w historji katastrofy 10-midem miljonów rodzin robotniczych a wystawnem
naiwnie: „Czemu więc nie je ciastek?". Za tę
ljonowej armji. Ale robotnik wie, że konstytucja
i hulaszczem życiem bogaczy, przepowiedział i inne głupoty Marja Antonina przypłaciła gło
ta, dzieło kompromisu, oznacza dla niego coś po
tym ostatnim śmierć pod nożem gilotyny.
wą.
zytywnego w porównaniu z tem, co było — z sy
„Ponieważ zawsze się starałem być uczciwym
„Dziś naród amerykański jest dotknięty stra
stemem, w którym dzielenie się władzą z robotni
z samym sobą — pisze młody miljoner — zosta
szliwą nędzą. Z oszczędności klasy średniej niekami nie było wogóle możliiwe.
łem wyklęty przez klasę, do której należę. Klasa
miai już śladiu. Miljony rodzin utrzymują się z
Dzisiaj, gdy wielki okres historji Niemiec do
moja popełnia wobec mas krzyczącą niesprawie
jałmużny. Ale prezydent każe im kupować nowe
biega końca, patrzą robotnicy niemieccy wstecz
dliwość i trzeba mieć serce z kamienia, żeby
auta i wzywa do puszczenia w obieg schowanej
i widzą: to było coś pozytywnego, pożytecznego,
milczeć i nie protestować przeciwko tej potwor
pod materacami gotówki. W uszach zbiedzoneto był postęp!
nej niesprawiedliwości, która się rozwinęła dzię
go ludu brzmi to jak gorzką ironja.
ZN IE SIE N IE OBSZARÓW DWORSKICH
ki ustrojowi, który społeczeństwa podzielił na
„Dreszcz niepokoju przejmuje cały kraj. De
klasy... Rewolucja ma to do siebie, że nagle w y
Obcy dziennikarz wciąż jeszcze widzi na uli
presja, bunty i gwałty rozwielm-ożniły się po
cach Niemiee żołnierzy i policjantów jak przed
bucha i jak pożar stepowy zaczyna, się gwał
świecie. Podobne wiatry niezadowolenia nie jed
wojną. Niema już ich tylu, co przed.wojną. Ale
townie i szybko szerzyć. Jeśli bogacze nie będą
ną już burzę rewolucyjną rozpętały. Żyjemy
robotnik niemiecki wie np., że na wschodzie raz
ostrożni, będą musieli położyć swe głowy pod
dziś w epoce, która przypomina epokę Dantona
na zawsze zniesione zostały obszary dworskie,
nóż gilotyny. Jeśli nie chcą być ostrożni, a ży
i Riobespicrreta".
ostoja obszarnictwa. To osiągnął rząd pruski z b.
cie im jest miłe, niech sdę azenuprędzej wyniosą
z AmeryM".
drukarzem Braunem i b. metalowcem Seyerdnootxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
giem na czele. Te obszary dworskie posiadały jed
W ostatnim numerze tego samego tygodnika
nocześnie władzę policyjną i były władzami sąsenator Robert F. Wagner, też się surowo roz
doyremi I instancji. Co to oznaczało dla robotni
prawia z egoizmem i optymizmem klasy posia
ków, łatwo sobie można wyobrazić i zniesienie
dającej, grożąc jej zagładą, jeśli nie zejdzie z
obszarów dworskich robotnicy odczuli jako po
drogi, na której na nią czyha niebezpieczeństwo
tężny postęp. Do tej pory 12.000 obszarów dwor
rewolucji.
OCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJOOOOOOOC

Zamówienia sowieckie w Polsce

Vanderbildt bije na trwogę

Czas odnowie przedpłaty
n a sierp ie ń
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Czy będzie koalicja czarno-brunatna
w Niemczech?
Można posiedzieć za Boyem: największy w
tern amibaias, aby dwoje chciało naraz. Nie ule
ga
°scd, że centrum chce jakiejś koalicji,
gdyż od- r- 1^20, od upadku puczu Kappa, cen
trum sta e i konsekwentnie uprawiało politykę
koalieJJn3> na której doskonale wychodziło, do
starczając zawsze kanclerza. Centrum jeszcze z
czasów "wielkiego swego wodza Windhorsta na
uczył® się .rohić politykę wyłącznie praktyczną;
jdzre z tymi; którzy mogą mu zapewnić najwyż
szą sumę udziału we władzy, chodby to byli tak
zresztą przez klerykalów znienawidzeni socjaliNa tem historycznem podłożu polityki centro
wej należy stobie zadać pytanie, czy obecnie mo
żliwą jest koalicja centrum z hitlerowcami. T a
ka koalicja miałaby — łącznie z bawarską partją
ludową — wystarczającą do rządzenia większość,
a faktem jest, że zarówno centrum jak i Hitler
do utworzenia większości dążą. Dalej faktem
że Hitler nie miałby żadnych zastrzeżeń
przeciw takiej koalicji, gdyż odpowiadałaby ona
Smszonej przez niego — naturalnie pozornie —
^Sadzie legalizmu. Jeżeli Hitler nie chce, a z pe
wnością nie chce, odgrywać dalej roli parawanu
czy przyczepki dla Papena-Schleichera, nie po
zostaje mu nic innego jak ta droga. Bombastycz.
de frazesy jego organu o objęciu całej władzy są
tylko frazesami, gdyż Hitler nie ma zupełnie oohoty być kanclerzem mniejszościowym, przy
najmniej dopóki nie jest w stanie zrealizować
swojego programu przeciw parlamentaryzmowi.
Inaczej przedstawia się sytuacja dla centrum.
Pomijając punkt uczuciowy, który u tak real
nych polityków nie gra roli — mamy na myśli
brutalne kopnięcie centrowego męża stanu Briininga — centrum liczyć się musi z faktem, że
już razem z bawarską partją ludową nie docho
dzi ani do połowy mandatów, jakie ma Hitler.
W tym stanie rzeczy, w razie utworzenia koali
cji, przewodnie w niej stanowisko musiałoby
przypaść Hitlerowi, a to właśnie do gustu cen
trum nie przypada, ono jest przyzwyczajone do
kierowniczego stanowiska, do tworzenia języcz
ka u wagi.
Temu zapatrywaniu daje też wyraz ogłoszona
wczoraj enuncjacja organu bawarskiej partji lu
dowej, k tó rą wobec bliskich stosunków między
nią a centrum można uważać za wspólną. „Bayerischer Gourier" słusznie wskazuje na to, że Hit
ler chce użyć centrum jako narzędzia do dosta
nia się do władzy, w zamian za co chce rzu
cić ochłap w postaci kilku drugorzędnych tek,
zatrzymując sobie ważniejsze. Jest zrozumiałą
rzeczą, że Hitler zmuszony dzielić się z kimś
władzą, woli wybrać słabszego od siebie i zapre
zentować mu prosty rachunek: proporcjonalny
co do liczby i wagi podział tek. jako narzę
JAN BOJER
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IIID NAD H0RIEH
(Ciąg dalszy)
Siedzi tedy, wciąż jeszcze trzymając w ręku
koszyk, a dokoła roi się od dziewcząt; zmywają
statki, skubią drób, obierają kartofle, patroszą
\yby, a wszystkiemi rządzi kucharka, rozkazu
jącym głosem wydając zlecenia. Rozumie się, że
-lżbieta odrazu zapytała o Rnułsena, a usta kuj larki skrzywiły się w uśmieszku i odpowiedziaże wiedzie mu się doskonałe. Bo też zajmuje
s' an®wisko bardzo odpowiedzialne, nie biega już
'
dawniej z talerzami i półmiskami, lecz musi
przez cajy czas foyć w jadalni i kierować wszystKiem. t »za tem trzeba niestety wyznać, że wstyzf
matiki. Zaledwie się dowiedział, że
PrX-' s , aŁZaraz wskoczył na momencik do kuchni.
— I c
oże, przyszłaś matko! — I ujmuje oby
dwie J .1 ^ce, ściska je i pyta, jak się jej powodzi,
a takze ojo, . wszjfstkj^ in^ ym * aJ ^
Tym
w kllf , ’
*° słyszeli, musiało się zapewne w y
dać baj*
ZlWnem. Ach, matka musi wybaczyć,
ale jest.
zajęty — wróci za chwileczkę,
i już W
na salę, że poły fraka rozwiewają
się na 0 _ _ ._ 0lny.- Zwłaszcza te jasnozłote włosy,
wyszcz®
i odczesane z czoła, że tworzyły
niby kor® € a głowie, raz po raz przypominały
jej ojca,
Ąi r. ?*Wego syna kmiecia, eo ożenił
się z ipnf ’
- . . y*y sprawy, o których mogła
rozmvś!ac .
SC1> a o których nie wspomnia
ła nigdy
R o c z k ie m .
1
Następn_ie ,
arl P skierowuje ją do pokoiku
obok, gdząe
- łe.j kawy. Bardzo to dobrze i
przyjemni®?
Ł . a ,aka mocna, a chleb jasny
i świeży,
- i nak wiedzieli, jak ogromnie

dzi tej władzy. Na taki rachunek centrum —
na,razie — nie godzi się, pamiętając, że w koalicji
z socjalistami, mimo że ci byli silniejsi, ono
grało pierwsze skrzypce.
Ale mimo tych i innych zastrzeżeń, centrum
jest stronnictwem przyzwyczajonem do rządze
nia i łasem na władzę. Jest to zresztą właściwość
wszystkich stronnictw burżuazyjnych w ogólno
ści a klerykalnych w szczególności. Jako przed
stawiciel mniejszości wyznaniowej
centrum
znajduje się w gorszem położeniu niż większość
protestancka i z natury rzeczy woli rządzić niż
być rządzonem. Ważną też jest ta okoliczność, że
centrum ma w swych szeregach jakiś miljon na
gruncie chrześcijańskiego światopoglądu zorga
nizowanych robotników, którzy dotychczas nie
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poszli na lep fałszywej firmy „narodowej partji
robotniczej", jakiej Używa Hitler. Ci robotnicy
wiedzą zresztą, że Hitler jako narzędzie fabry
kantów musi przeprowadzić ich dążenia do re
dukcji płac i do redukcji a może zniesienia za
siłków dla bezrobotnych i z tej racji nie będą
skłonni poprzeć ewentualnych zachcianek koali
cyjnych dwóch kśięży: Leichta z bawarskiej par
tji ludowej i Kaasa z centrum.
Tak sprawy stoją dziś, ale jutro mogą ukształ
tować się inaczej. Jak powiedzieliśmy, centrum
tylko z trudnością nagnie się do polityki opozy
cyjnej, będąc z natury swej stronnictwem: o dą
żeniach władczych. Co dziś wygląda niemożli
wie, jutro może stać się możłiwein •— chodzi tyl
ko o cenę. Centrum, o ile będzie miało gwarancje,
że nie zostanie oszukane na rzecz Schleichera
czy wogóle „rządu baronów", może wejść w koa
licję z Hitlerem na to, aby w stosownej chwili
zrobić inaczej tj. porzucić go na rzecz korzyst
niejszej komlbi nacji

Obłuda bebesynów .

Co innego „Front robotniczy". Tu trzeba być
„radykalnym", „rewolucyjnym", „bezkompromi
sowym". A nuż jaki robotnik przeczyta. Pomyślić sóbie może, że to są prawdziwi rewolucjo
niści bez skazy i da się wziąć na kawał. Tak
to chytrze kombinują rozmaite Wojtki, Jędrasie,
Antosie.

W ten sposób najlepiej oszukać naiwnych. I
szlachcie się nic nie stanie, i robotnicy będą w
„rewolucyjnych" związkach. A „solidarność spo
łeczna" będzie spokojnie rozwijała się pod wspól
nym patronatem Radziwiłła, Kostka Biernackie
go, Moraczewski ego i Czumy. „Jednolity front".
„Słowo" monarchistyczno-obszarnic-ze — p. Mac
kiewicz®, „Front robotniczy" Mo racz ew skiego,
„W ałka" Jaworowskiego. W jednym szeregu, z
jedną „ideą mocarstwowej Polski"...
Robotnikowi nabajdurzy się o walce z kapi
talistami, O' nowym ustroju społecznym, coś nie
coś o strajku. I spokój. A jak co do czego przyj
dzie, odezwa do klasy robotniczej, nie strajkuj
cie, czekajcie, marszałek wlszyslko zrobi, tylko
jak się z „parlyjnikami" upora. A tymczasem
niech tam ci kapitaliści i obszarnicy obniżają
zarobki, zniszczą ustawy społeczne, sponiewie
rają robotników.
Furda wszystko. Grunt „ideologja". Taka pięk
na, z tradycjami, z legendami, owiana czarem
„romantyzmu"... i sadyzmu.
Pan Jędrzej z Wojtkiem, Czumą, Pączkiem i
Jaworowskim i Tasiemką pracują dla „idei".
Sprzedać, kupić, oszukać robotników', nawymyśłać kapitalizmowi jak potrzeba to i „na mo
kro" kogoś „zrobić", wszystko dla idei bebesowcy zrobią.
Ale coraz słabiej idzie interes. Głupich coraz
mniej. Nie pomogą subwencyjki, nie pomoże
Kercelak a i starostowie i policja nie są cudo
twórcami. Zbliża się żałosny koniec. Łamie się
„Front", cichnie „Walka".
Na pobojowisku unosi się tylko czad obłudy
i zakłamania.
.
S.

pragnęła skosztować bodaj jedną łyżkę z tego
wszystkiego, co tam gotują i smażą, i co tak
pachnie, że człowiekowi od samych tyąfr zapa
chów włosy stają na głowie, to z pewnością by
się zlitowali nad nią i przynieśli jej pełny talerz
tego jedzenia. Ale tamtym nie przyszło lo nawet
na myśl, a ona nie mogła przecież wprost o to
poprosić.
Zdarzało się też, że do kuchni wchodziła młoda
piękna pani o wysoko upiętych włosach i rozma
wiała z nią. Była to sama właścicielka, obecnie
wdowa, do której należał cały ten hotel. Ba, cza
sem dochodziło nawet do tego, że głaskała matkę
Elżbietę po twarzy i mówiła: — Pewnie pani
dumna z takiego syna? — Tak, Bogu dzięki, spra
wia swej matce samą radość — musiała odpo
wiedzieć. — Tak, tak, om nam wszystkim sprawia
radość — odpowiadała młoda pani — do nikogo
nie mam takiego zaufania jak do niego.
Jednakowoż przed odejściem matki Elżbiety,
zmów wbiegał na chwilę, obliczał się z nią za na
biał przyniesiony, poczem odprowadzał ją do
drzwi, gdzie wsuwał jej do ręki banknot. Bogata
i wzruszona mogła teraz iść do miasta i zakupić
najrozmaitszych rzeczy do domu.
Aż tu pewnego dnia na wiosnę dostaje list od
samej właścicielki hotelu, w którym prosi matkę
Elżbietę, by zaraz przyjechała do miasta, gdyż
syn jej jest poważnie chory.
Tym razem pozwoliła sobie na podróż parow
cem, jakkolwiek niewiele tylko mogła zabrać na
sprzedaż, i oto w okropną burzę siedzi na pokła
dzie, pośród krów i owiec, gdy statek przechyla
się na wszystkie strony, a olinowanie jęczy w w i
churze.
Głodna i przemarznięta wysiada na ląd i po
śród wszystkich tych świateł wędruje do hotelu.
Wszystkie okna są tu oświetlone, muzyka tanecz

na wydostaje się aż na ulicę, co wydaje się jej
dziwnetm, jako że przecież leży w domu chory!
W kuchni ogromny rwetes, a kucharka opowiada
jej, że odbywa się tu właśnie wielkie wesele. Mi
mo to każe jednej ze służących, by matkę Elżbie
tę zaprowadziła przez korytarze i schody aż na
poddasze, gdzie otworzyła jej drzwi do jednego
z pokoi. Było w nim światło przyćmione, a biało
ubrana pielęgniarka wstała i podeszła ku niej.
— Pani jest jego matką? szepnęła. — Tak, jestem
nią. — To dobrze, że pani przychodzi, tak często
pytał o panią. — A na łóżku leży Gjert z czerwo
ną ohrzmiałą twarzą i z zamkniętemi oczyma,
i oddycha tak ciężko.
— Zapalenie płuc — szepcze pielęgniarka.
A potem matka Elżbieta siedziała tu, głowa
ciążyła jej z ciepła w pokoju, kiedy tak wpatry
wała się w chorego i nie wiedziała, co mogłaby
zrobić dla niego. Był niespokojny, rzucał się na
łóżku, a ona mogła go tylko przykrywać raz po
raz, gdy siostra-pielęgniarka stale była przy nim,
Nagle otwiera oczy i woła głośno: — Matko! —
A ona odpowiada: — Tak, moje dziecko, jestem
przy tobie.
Ale Gjert znów opadł na poduszki, nie domy
ślając się zapewne, że siedzi przy nim.
Nie miała też nic innego do roboty, jak tylko
siedzieć i patrzeć na niego. Z parteru w hotelu
bezustannie dochodziły tu dźwięki muzyiki ta
necznej, a od czasu do czasu, słychać też było w i
watowania i śmiechy. Pielęgniarka podeszła do
niej i spytała szeptem: — Czy pani nie jest zmę
czona? W sąsiednim pokoju przygotowano łóżko
dla pani. — Ach, gdzieżby znowu, matka Elżbie
ta nie jest zmęczona. Nie poto przecie przyjecha
ła, by spać. — Czy dano pani coś do jedzenia? —
pyta znów pielęgniarka. — Mogę przecież zadzwo
nić, by pani coś przyniesiono. — 0(1 wyjścia z

Wychodzi sobie w Warszawie takie pisemko
zatytułowane szumnie „Front robotniczy", or
gan „związków" zawodowych p. Moraczewskiego, wiernego służki ideologji brzeskiej. Okropnie
„radykalna" gazetka. Pękają szrapnele, biją gra
naty, nieustanny trzask mitraljez i moc, moc
gazów, może nie tyle trujących ile śmierdzą
cych... Słowem prawdziwy front. Jaworowski
ma „Wałkę", a Moraczewski „Front". Bojowcy,
rewolucjoniści. Ile tam ujadania na zgniły ka
pitalizm, obszarników, krwiopijców, „ile łez, ile
cierpienia", nikt nie policzy.
, '
Ostatnio „Wojtek" Malinowski nawymyślał
obszarnikom, ile wlezie. Najwięcej dostało się
panu hrabiemu Stadnickiemu, b. posłowi z prorządowej trzydziestki, który obecnie razem z
Wojtkiem siedzi w obozie pomajowym i więk
szy ma tam głos, niż ci od „Frontu" „robotni
czego". Bo to przecież z łaski Radziwiłłów, Stad
nickich, Sapiehów takie Pączki, Wojtki mają
mandaty poselskie! Oni o leni wiedzą. W Sej
mie też odwdzięczają się „panom ślachcicom",
głosując za wszystkiemi antyrobotn iczerni usta
wami. Tam „Wojtek" nie bije pięścią w pulpit,
gdy mówi Radziwiłł łub Hołyński, jeno siedzi
cicho, ba, nawet oklaskuje kochaną brać szla
checką i glosuje na rozkaz, w postawie „na
baczność".
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l rodia soctsilsluczncgo
ODCZYT O NIEM CZECH W T A R N O W IE
Steraniem oddziału TUR w Tarnowie odbył
się w niedzielę 31 z. m. odczyt p. t. „Niemcy dzi
siejsze", który wygłosił tow. Immanuel Birnbaium, b. redaktor naczelny „VoIkswacht“ w
Wrocławiu.
Odczyt zagaił tow. poseł Giołkosz, podnosząc,
że ma on charakter manifestacji braterstwa międtzyinialnodDwieglo klasy robotniczej, właśnie dziś,
gdy z obu stron granicy panoszy się nacjonalizm
i słychać podszczuwania wojenne.
W prezydjum zasiedli tow. Zaleński i Rybczak,
poczem zabrał głos tow. Bimbaum. Przemawiał
w języku niemieckim, a przemówienie jego tłómaczone było na język polski.
W odczycie swym przedstawił tow. Birnibaum
znaczenie i dorobek ustroju republikańsko-demokratycznego dla niemieckiej klasy robotni
czej, podłoże wzrostu faszyzmu hitlerowskiego,
tło ostatnich wydarzeń w polityce niemieckiej,
a wreszcie zobrazował walkę socjalizmu nie
mieckiego w obronie wolności, przeciw faszy
zmowi.
Gorącymi oklaskami witano i żegnano prele
genta. Zebranie uświetniła orkiestra TUR ode
graniem pieśni robotniczych.
Robotnicy tarnowscy stoją z daleka od naganki
faszyzmu polskiego, który korzystając z widma
faszyzmu niemieckiego, usiłuje budzić nastroje
przeciw całemu społeczeństwu niemieckiemu. A le robotnik polski umie odróżnić ciemne siły re
akcji od socjalizmu niemieckiego, zmagającego
'Siię ciężko o wolność i pokój!
W IE C TOW . POSŁA ŚLEDZIŃSKIEGO
W LIB U SZY
Dnia 7 bm. odbyło się w Libuszy zgromadzenie
publiczne, na które przybył tow. poseł Ludwik
Śledziński, czcigodny bojownik rewolucji 1905 r„
który kilkanaście lat swego życia spędził w wię
zieniach rosyjskich i na katordze.
Tow. Śledziński zreferował obecną sytuację po.
lityczną, poczem przemawiali jeszcze tow. Ga
jewski, Kowalczyk i Szmidt. Wszystkie prze
mówienia przyjmowano entuzjastycznie, wiec
zakończono apelem do wstępowania w szeregi
PPS i odśpiewaniem Czerwonego Sztandaru.
Na wiec przybył delegat starostwa i 4 poli
cjantów. Nie wiemy kto z nich informował
„IGKa" o tym wiecu — że było na nim tylko 74
osoby. Samych robotników rafinerji przybyło
dokładnie 175, na ogólną liczbę 220 zatrudnio
nych! „IGK“ podał przytem ciekawą wiadomość,
że w Libuszy i okolicy pracuje 3000 robotników;
ciekawe, gdzie? Wkrótce utrze się nowe przysło
wie: „kłamie, jak IGK". Możeby raczej „IGK" na
pisał cOrś o konspiracyjnie zwoływanych zebra
niach BB w powiecie gorlickim, na które z oba
wy przed wdzięcznymi wyborcami nie wpuszcza
się nikogo, kto nie zaprzysiągł na brodę (a ra
czej na wąsy) proroka.
Po wiecu tow. Śledzińskiego kilkudziesięciu
robotników zapisało się d)o organizacji PPS w L i
buszy i coraz to nowe deklaracje wpływają.
Fiata, matka Elżbieta nie miała nic w ustach,
ale teraz potrząsnęła głową i rzekła, że do niczego
nie ma apetytu.
Nagle otwierają się drzwi i wchodzi sama w ła
ścicielka hotelu, ale w stroju tak paradnym, że
matka Elżbieta nigdy jeszcze nie widziała cze
goś równie pięknego. Biała jedwabna suknia, ob
nażone ramiona, na szyi sznur pereł, a we wło
sach łcwiaty. — Niech Bóg pani nagrodzi, że przy
jechała — mówi, bliska płaczu. Poczem całuje
starą w oba policzki i parę razy pociąga nosem,
jakby miała się rozpłakać. — Ach proszę mi wie
rzyć, niełatwo to dla mnie, że właśnie teraz od
bywa się to wesele, ale to mój krewny, więc nie
mogę się wymówić i muszę być na zabawie. —
Następnie podchodzi do łóżka, schyla się nad
chorym i lekko całuje go w czoło.
— Proszę się starać, by matce Elżbiecie na niczem nie zbywało — zwraca się do pielęgniarki. —
A jeśli potrzeba będzie lekarza, to proszę tylko
posłać po niego, przyjdzie każdej ehwili.
Poczem w tym swoim paradnym stroju w y
fruwa lekko i ostrożnie zamyka drzwi.
A le co to ma znaczyć, że go pocałowała? Gdy
matka Elżbieta sądziła przecież, że coś się tam za
wiązało między nim a na jmłodszą cónką w Norset!

_ Przez cały czas siedzi przy łóżku i nie pozwala
się skłonić do odejścia. Kiwa trochę głową, lecz
odpędza sen i krzepi się jak zawsze — modlitew
nikiem. Patrzy na Gjerta i przypomina sobie stare
czasy, myśli o gospodarskim synu, o swej hańbie
wtedy i o szczęściu później, kiedy chłopak do
rósł. I na wszystko znajduje odpowiedni wierszyk
w kantyczkach, pozwalający jej opanować Izy.
Atoli późną nocą jeszcze raz otwierają się

ZGROM ADZENIE W MIELCU
Dnia 18 z. m. odbyło się w Mielcu w lokalu
własnym zebranie członków miejscowych orga
nizacyj robotniczych, na którem tow. poseł Ciołkosz omówił położenie i zadania klasy pracują
cej w dobie obecnej. Zebranie zakończono okrzy
kami na cześć PPS i odśpiewaniem pieśni robot
niczych.
Towarzysze mieleccy przygotowują się do uro
czystości otwarcia własnego domu robotaiiciziego.
ZEB R A NIE PPS W R ZE SZ O W IE
Dnia 20 z. m. odbyło się w Rzeszowie zebra
nie członków PPS celem omówienia wytycznych
pracy organizacyjnej na najbliższą przyszłość.
Przewodniczył i referował tow. Buczyński, w d y 
skusji przemawiało ośmiu towarzyszów, poczem
tow. poseł Cinłkosz jako przedstawiciel C K W omówił zadania i taktykę organizacji partyjnej.
Powzięto szereg uchwał natury organizacyjnej i
uzupełniono skład komitetu miejscowego. Przy
jęto również do wiadomości liist tow. Kirwaiwiiczia,

w którym zawiadamia o złożeniu mandatu rad
nego miejskiego, piastowanego z ramienia par
tji, a to' w związku z opuszczeniem Rzeszowa na
stele i uchwalono wyrazić mu serdeczne podzię
kowanie za wieloletnią pracę dla dobra rzeszow
skiej klasy pracującej.
Jest nadzieja, że praca organizacyjna w Rze
szowie, ośrodku o tak chlubnych tradycjach, ru
szy raźniej naprzód.
ZGROM ADZENIE PPS W PR ZEC ISZO W IE
W niedzielę 31 lipca Komitet miejscowy PPS
w Przeciszwie zwołał publiczne zgromadzenie o
godzinie 4 po południu, na które przybyło około
400 robotników i chłopów.
Przemawiał tow. Nosal, który przedstawił zgro
madzonym sytuację gospodarczą i polityczną w
państwie. W toku przemówienia padały okrzyki
niezadowolenia z panujących stosunków i obec
nego reżimu. Zebrani dziękowali tow. Nosalowi
za zorganizowanie wiecu i prosili o częstsze od
wiedzanie ich miejscowości i zapoznawanie ich
z panującemi stosunkami w państwie.

Ociemniali przedmiotem geszeftu
Pod tytułem „Wydrwigrosze11 podaje „Gazeta
Warszawska", opierając się na wynikach lustracyj oraz zarządzeniach Komisarjatu rządu w
Warszawie, opis cynicznych matactw dokony
wanych na tle humanitarnem — opiekowania
się ociemniałymi na wojnie.
Przy tej okazji dziennik ów słusznie zwraca
uwagę na rosnącą wciąż demoralizację, pisząc:
„Wytworzyła się przecież poprostu moda na
trwonienie grosza publicznego, uważano za nie
dołęgę tego, kto nie skorzystał z nadarzającej
się sposobności i nie kradł".
A dalej dowodzi:
„Metoda uzależniania organizacyj społecznych
zapomocą subwencyj bez względu na to, jak go
spodarują, bezkarność zbrodni i występków
sprawiły, że dół zaczął naśladować górę i prze
stał rozróżniać pieniądze publiczne od swoich
własnych. Pomieszanie jasnych dotąd pojęć, nad
mierna tolerancja przestępstwa, skoro je popeł
niali „swoi", poderwanie podstaw prawnych w
społeczeństwie sprowadziły owe głębokie spu
stoszenia moralne, które sięgnęły bardzo szero
ko i z któremi walka jest coraz trudniejsza".
Ale oto wiązanka faktów z dziejów Zjedno
czenia pracowników niewidomych — organiza
cji istniejącej od r. 1923 w Warszawie — pod
bokiem władz nadzorczych: Zjednoczenie liczy
ło w dn. 1 lipca 1931 r. — 64 niewidomych.
Tymczasem celem wyciśnięcia jaknajwiększych
sum ze społeczeństwa — i to głównie dla admi
nistracji Zjednoczenia i kwestarek — podawano
fantastyczne zgoła dane o ilości członków. W li
ście z dn. 3. XII. 1931 r., skierowanym do Banku
cukrownictwa, Zjednoczenie podało, że w w ar
sztatach pracują setki nicsKczęśliwych kalek nie
widomych. Podczas kontroli stwierdzono, że w
warsztatach pracuje — 8 ludzi.

W liście zaś z dn. 20. X. 1931 r. do dyrektora
S-ki Akcyjnej Schicht wspomniano- zamiast o
64 osobach o zabezpieczeniu bytu' materjalnego
30.000 (I) nieszczęśliwców, którzy w walce o nie
podległość stracili wzrok.
Tą drobną ilością niewidomych rządził perso
nal biurowy składający się z 7 osób płatnych,
których pobory miesięczne wynosiły 1.190 zł.;
wogóle za dłuższy okres w roku 1931 stwierdzo
no, że wydatki administracyjne stanowiły 83%
„wpływów z ofiar i kwest". Kwesterki Zjedno
czenia pobierały 30% prowizyj — nawet od siubwencyjl
A operowano dość znacznemi sumami. W okresie od 1 kwietnia 1930 r. do tegoż dnia roku
1931-go wpłynęło np. 87.284 zł., z czego z kwest
i ofiar — 58.722 zł., subwencje Komisarjatu Rzą
du — 17.100, od Magistratu — 6.210 zł., i in.
Skutkiem takiej łupieskiej gospodarki — Kom.
rządu wprowadził wreszcie w kwietniu bieżą
cego roku do tej instytucji zarząd przymusowy
w osobie p. J. Zasackiego z uposażeniem 300 zł.
mies.
W sprawozdaniu komisji rewizyjnej, które za
dało cio-s aferzystom, wyrażono wreszcie zdzi
wienie, że „cały czas od 1. IV. 1930 r. aż po 13.
IX. 1931 r. członkiem Zarządu był m. in. mece
nas Ignacy Radiicki.
Otóż a propos p. R. — stwierdza „Gaz. Warsz."
dalej, że Bank gospodarstwa krajowego wysu
nął go na stanowisko sekwestratora Kolonji akademickiej imienia Bolesława Chrobrego w
Warszawie — i pyta:
„Jak można było powierzać p. Radlickiemu
gospodarkę olbrzymiej
kolonji Akademickiej,
skoro nie potrafił przypilnować interesów gar
ści niewidomych w Zjednoczeniu?"
— o oo —

drzwi i ^n ów wchodzi właścicielka hotelu, tym
razem w koszuli nocnej i z rozpuszczonemi wło
sami. Przez chwilę stoi i przygląda się choremu,
następnie zbliża się do matki Elżbiety i pada jej
na szyję: — Pani przecież taka pobożna — mówi—
proszę się modlić, byśmy go mogły zachować przy
życiu. — A teraz zaczyna łkać, poczem bezsze
lestnie wysuwa się z pokoju. Stara kobieta składa
ręce do modlitwy, a wargi jej poruszają się ci
cho jak wpierw.
Nadszedł ranek i nadszedł lekarzy ale matka
Elżbieta chciała, by posłano po księdza. A gdy
przyszedł, Gjert był właśnie trochę przytomny,
więc mógł przez chwilę słuchać, co ksiądz mówi.
Ale Elżbiecie wcale się nie podobało, że ksiądz
tak długo rozwodził się nad grzechem. Nikt nie
wiedział lepiej od niej, że wszyscy jesteśmy
wprawdzie grzesznikami, ale to przecież Gjert,
więc ksiądz powinien rozumieć, że to nie całkiem
to samo.
Co innego, gdy chodzi o te wszystkie błędy, ja
kie ona sama popełniła w ciągu swego długiego
życia. Po odejściu księdza, gdy znów zapanowała
cisza, siedziała przy łóżku i robiła w duszy
smutny obrachunek, teraz, kiedy śmierć i Pan
Bóg zdawali się być tuż wpobliżu. Kłamała
wprawdzie i oczerniała swego bliźniego, zarówno
ona, jak wszyscy inni tam na wsi, a może też
ściągnęła kiedy kilka śledzi z łodzi na wybrzeżu,
gdy okazja była zbyt kusząca. A raz zabrała dużą
wiązankę laseczek cynamonu, które jeden chłopak
z miasta posłał przez nią swej matce, mieszka
jącej w jej sąsiedztwie, ale ona, Boże przebacz,
przywłaszczyła sobie połowę i tylko połowę oddała
sąsiadce. Przypomina sobie takie inne podobne
przypadki, z których wyrasta cała góra grzeehów.
Gdyby tak zaraz otrzymała rozgrzeszenie, Gjert

wyzdrowiałby może, Pan Bóg musi przecie w tem
wszyskiem mieć jakiś cel.
Jednakowoż po trzech nocach, spędzonych na
czuwaniu, raz przecież zasnęła na swern krześle.
A gdy się zbudziła, jakiś pan w okularach w y
chodził właśnie z pokoju. — To lekarz — objaśnia
pielęgniarka — Twierdzi, że przesilenie juz mi
nęło i ma najlepsze nadzieje.
— Matko — słyszy nareszcie z łóżka — matko,
zbliż się do mnie. — Wyciąga do niej swą długą
wilgotną rękę, a matka Elżbieta ujmuje ją. Cho
ry próbuje się uśmiechnąć. — Wiedziałem, że
byłaś przy mnie — mówi i znów zamyka oczy.
Zabawiła tu kilka tygodni i jeszcze nigdy nie
spała w takiom łóżku i nigdy nie dostawała ta
kiego wiktu. Teraz stawiano przed nią ciągle
mnóstwo półmisków i talerzy pełnych tych
wszystkich potraw, które dotąd znała tylko z woni
wdychanej w kuchni.
A potem nadszedł czas, kiedy robiąc pończochę
mogła siedzieć obok Gjerta i objąć nad nim praw
dziwą pieczę. Bo jakkolwiek pielęgniarka była
doskonale wyszkolona, to przecież stale zwracał
się do matki, by mu poprawiła poduszkę lub koł
drę.
Na dworze była wiosna w całej pełni, gdy pew
nego dnia znalazła się na ulicy. Od właścicielki
hotelu dostała pieniędzy, by mogła pojechać kiedy
do Anny i Piotra, mieszkających w południowej
części kraju. Ale idąc ulicą, odwracała się raz po
raz i patrzyła na olbrzymi gmach kamienny,
w którym Gjert i pani pozostali teraz bez niej.
Pan Bóg jest dziwny. Kto byłby kiedy pomyślał,
że jej synowi będzie znaczone zostać panem
i władcą w takim królewskim pałacu, do którego
przybył kiedyś jako chłopak stajenny.
(Ciąg dalszy nastąpi).
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Sprawa prof. Ludwika
Kulczyckiego

Sąd obywatelski w g{0£nej
sprawie zarzu tów
i przez „Gazetę Polską*1 w następ
stwie pi o ces u brzeskiego profesorowi Ludwikowi

p o sta w io n y

Kulczyckiem u ( N p R ) zakończył ju ż pracę j obec_

nie opracowuje sentencję swojego orzeczenia. Bę
dzie ono ogłoszone z końcem bm.

Harce sanacji
z bezrobotnymi
FB CZY BB?
rzy sposobności wypłacania zasiłków bezro
botnym, urządza się z nimi najdziksze harce po
lityczne. Pisaliśmy już np. o wydziale powiato
wym w Dąbrowie koło Tarnowa, gdzie bezrobot
nym przymusowo wciskano egzemplarze bebecjuf§o „Gospodarza Polskiegopotrącając im na
leżność ze skromnego zasiłku.
Jeszcze lepiej urządził się naczelnik gminy w
Łęlo-tyicach w powiecie brzeskim, Jan Padło,
wzbogacony obszarnik chłopski, szwagier Witosa,
0<1 kilku lat 150% sanator.
Poprostu stempluje on legitymacje bezrobot
nych pieczątką komitetu gminnego B B W R w Łetowicach.
Na zażalenie w tej sprawie, złożył Padło rela
cję do Zarządu obwodowego Funduszu Bezrobo
cia przez starostwo brzeskie, w której twierdzi,
że robotnicy sami zawiązali komitet BB i sami
prosili, by iim dać zaświadczenie, że należą do
BB., bo w ten sposób prędzej dostaną pracę w
Państwowej Fabryce Związków Azotowych w
Mościcach. Prosili też, by im opieczętować legi
tymacje Państwowego Urzędu Pośrednictwa Pra
cy pieczątką BB.
Jest to kłamstwo, bo pieczątki poprzybijał pan
wójt bez wiedzy i woli robotników, co możemy
udowodnić.
Pan wójt nie zorjentował się widocznie, że relacją swoją rzuca piękne światło na dyrekcję P.
F. Z. A. w Mościcach. Zapytujemy, czy w fabry
ce tej rzeczywiście praca jest tylko dla tych, którzy się legitymują jako członkowie BB?
Nadmieniamy, że kierownik P. U. P. P. w Tar
nowie, p. Misiaczek, gdy mu okazano taką ostem
plowaną przez BB legitymację P. U. P. P. wzru
szył tylko ramionami i oświadczył, że to nie jego
sprawa.
Wobec tego, że Zarząd obwodowy F. B. uważa
wyjaśnienia Padły za wystarczające, będziemy
legitymacje bezrobotnych członków PPS stemplo
wać pieczątką partyjną i zobaczymy, czy kamien
ny spokój pp. dygnitarzy FB nie zniknie wówczas
momentalnie!
IDŹCIE DO CIOŁKOSZA!
W kwietniu opisywaliśmy, jak p. komisarz
miasta Brzeska Dadak obchodzi się z bezrobot
nymi, o których wyrażał się „dranie i bandyci",
P. Dadak wcale się nie poprawił i gdy z po
czątkiem lipca kilkanaście osób poszło do niego
z prośbą o jakieś wsparcie, oświadczył im:
— Idźcie do Ciołkosza i Witosa, oni zaprzeda
ją Polskę, to niech wam dadzą. Słuchacie tego
Prowokatora (mówił o tow. Pitule z Jadowmik),
to niech on wam da; słuchacie tego bandyty, zaorunicznego dziada, to dlaczego za nim nie wyje
b i e do Czech (tow. Pituła był przez kilka lat
pechach i tam ma rodziców).
karanv -0W' PituŁa za bandytyzm nigdy nie był
żvł w n V eśli Jest dziadem> to polskim, gdyż słur,w Sklem wojsku. P. Dadaka nauczymy ienacvinvclfnU’ bo już
takich mędrców sa” „a
brzeskim powiecie plotło, co im śli£fe gdv im Przyniosia’ ale P °tem zgłupieli oałdowemi.
Przyszto stanąć przed kratkami sąstaTostTw b r z l 2 ’ 14 1* ^ a’ bezrob°tni P0Szli do
i wvdać »
prosić ° P,c>moc- Starosta kam 9ki tym. którzy w zi™ ie,, . ^j-.Utarz dorazną- Na tę mąkę wydawał
n f ow Pi tulę, dowifdzfa/11' a
przyszła kołej
na iow.
. ouział się, ze dla mego niema.
Na zapy
v ai)r2. ^ g^ — kazał sekretarz iść do
Ciołkosza w P
u a na dalsze nalegania za
pytał, czy
ltule podać nóż. Na skargę
u komisarza Dyonka odparł tenże tow Pitu]e, że
„dla takich panów n iebie ma"!
Napróżno D^ k g m e w a się na „Naprzód", że
prawdę pisze, i - ■* y ygnitarze sanacyjni w y
starali sio o pracę dła bezrobotnych, to wtedy bę
dzie spn
i zgo^ a.
yrazamy wreszcie nadzie
ję, że gdy nadejdzie wojna, to „takich panów"
jak tow. Pituła me j.ec.iie się wołać do wojska,
bo Dadaki wystarczą.
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Tarnów7, 4 sierpnia.
JAK P. OKOŃ URZĘDUJE
Komisarski magistrat Tarnowa jest już na do
bre „wysanowany". Niema pieniędzy, niema pra
cy. Lecz i w tym wypadku zawsze sprytny asesor
pracy i opieki społecznej p. inż. Okoń nie daje
za wygraną (bo mu szkoda asesorskiej pensji,
na którą pieniądze zawsze się znaleźć muszą) i
radzi, ażeby jaknajdłużej na popłatnem asesorskiem krześle się utrzymać. Setki bezrobotnych
zgłodniałych, wynędzniałych oczekuje przed ma
gistratem na tego pana jak na zbawcę, który za
wsze z uśmieszkiem wydaje jak się mu podoba
Kartki na jeden dzień pracy, lub kartki na dwa
kg. chleba. Zdaniem tego pana jest to pomoc do
raźna, ale tę pomoc (1*50 zł. mężczyzna, zaś 1*20
zł. kobieta) muszą ciężko odpracować Łam, gdzie
ich p. Okoń raczy łaskawie przeznaczyć. — P.
Okoń ma parę miejsc, w których tę pomoc do
raźną muszą bezrobotni odrabiać, a mianowicie
cmentarz i ogród miejski, gdzie kierownikowi te
go ogrodu zdaje się, że jest plantatorem w dzi
kiej Afryce, a ci głodni robotnicy, których mu
przydziela p. Okoń, są jego niewolnikami.
Teraz znów wymyślił p. Okoń jeszcze jedno
miejsce, w którem będą bezrobotni tę pomoc do
raźną odrabiać. To państwowa fabryka związków
azotowych i to też za 1*50 zł. dziennie. To są za
sługi p. Okonia dla sanacji, która kiedyś zapewne
za jego „pracę" odznaczy go krzyżem zasługi.
Szkoda pisać o p. Okoniu, gdyż pan ten poprostu
drwi sobie z nędzy ludzkiej. Jednak zwracamy
uwagę temu panu, że chcąc mieć wykonaną pra
cę, trzeba za nią odpowiednio zapłacić, by robot
nik mógł przynajmniej za ten zarobek pożywić
się wraz z rodziną. — Również zwracamy uwa
gę p. Okoniowi, że swojemi pomysłami nie w y 
leczy sanacji na tarnowskim magistracie.
Robotnik tarnowski nękany nieumiejętną go
spodarką p. Okonia i całej sanacji na magistra
cie już nie ma nic do stracenia, a gdy nadejdzie
odpowiednia chwila, potrafi swojej krzywdy do
chodzić.

Z życia robotniczego
ZJAZD M IĘD ZYNARO D Ó W K I ROBOTNIKÓW
TR ANSPO R TO W YCH W PR AD ZE
Dziś w niedzielę zagajony zostanie, w Pradze
zjazd międzynarodówki robotników transporto
wych. W zjeździe weźmie udział około 300 dele
gatów z różnych państw. Międzynarodówka trans
portowców liczyła pod koniec roku 1931 2,350.000
członków, a jej sekcje znajdowały się w 37 pań
stwach. Międzynarodówka robotników transpor
towych jest największą organizacją zawodową na
kontynencie. Stała jej siedziba znajduje się w
Amsterdamie. Międzynarodówka skupia koleja
rzy, robotników portowych, marynarzy, szoferów,
pilotów i wogóle wszystkich robotników pracują
cych w transporcie.
Obrady zjazdu trwać będą tydzień. Omawiane
będzie stanowisko robotników transportowych
wobec światowego kryzysu gospodarczego, dalej
rozważane będą środki, ‘jakiemi robotnicy trans
portowi mogliby zapobiec niebezpieczeństwu w oj
ny, wreszcie kryzys kolei i konkurencja automo
bilowa.
Międzynarodówka transportowców jest bardziej
międzynarodowa,
niż jakakolwiek organizacja
robotnicza, posiada bowiem swe sekcje we wszy
stkich częściach świata. Należą do niej: w Ame
ryce Kanada, Kuba, Trinidad, Salvador, Brazylja
i Argentyna, w Azji Chiny, Japonja, Indje, Indo
nezja i Palestyna, w Afryce Rodezja i Teneryfa,
wreszcie Australja i Nowa Zelandja. Świeżo zo
stał utworzony osobny sekretarjat Międzynaro
dówki transportowców dla Azji, a na zjeździe
praskim będzie omawiana sprawa stworzenia od
powiedniego sekretarjatu i dla Ameryki połu
dniowej.
K E LN E R ZY K RAKOW SCY PRZED AKCJĄ
O N O W Ą UMOWĘ
W dniu 16 sierpnia przestaje obowiązywać umowa regulująca dotychczasowe warunki pracy
i płacy w zawodzie kelnerskim w Krakowie. Jaką
będzie przyszła umowa, oto pytanie, nad którem
każdy pracownik kelnerski poważnie zastanowić
się musi. Wiadomem jest, że kawiarze i restaura
torzy dążą już od dłuższego czasu do pogorszenia
dotychczasowych warunków i usiłują wprowa
dzić system dopisywania procentów. Dotychczas
kelnerzy pobierali wynagrodzenie za, swoją pracę
od pracodawców; obecnie pracodawcami kelne
rów chce się zrobić konsumentów. To doprowa
dziłoby do podwyżki i tak już słonych cen jadła

POLSKA PART JA SOCJALISTYCZNA
zwołuje na niedzielę 14 sierpnia 1932
o godz. 12 i pół w południe

wielkie zgromadzenie
chfopsko-robofnicze
w Brzesku Mowem
Na* zgromadzeniu omówimy;
PO ŁO ŻEN IE GOSPODARCZE I PO LITYC ZNE
W KRAJU I ZAGRANICĄ
oraz
ŚRODKI RATUNK U D LA W S I
14 sierpnia wszyscy na zgromadzenie w Brze
sku Nowem!
Centralny Komitet Wykonawczy PPS.

i n ap ojów , a kelnerzy zeszliby do upokarzającej
roli, pobierających wynagrodzenie za swą pracę
w formie ubliżającej godności człowieka.

Ten system wynagradzania kelnerów starali
się pp. restauratorzy i kawiarze wprowadzić je
szcze przed 2 laty, dzięki jednak silnej i zdecy
dowanej postawie pracowników, zamiary te nie
doszły do skutku. Obecnie sprawa przedstawia się
inaczej. Przed 9 miesiącami grupka renegatów
w osobach Dydasia, Pawlika i innych dokonała
rozbicia organizacji tak, że obecnie są w Krako
wie dwa związki, jeden klasowy, który stoi na
stanowisku interesów pracowników i drugi, bebesowski, którego zadaniem jest pozbaw ić kelne
rów, osiągniętych drogą długoletnich w a lk zdo
byczy i oddać ich na łu p w y zy sk u p racodaw ców .

Związek klasowy zdając sobie sprawę, do cze
go ten stan rozbicia doprowadzić musi, zwrócił
się, chcąc dać wyraz dobrej woli, do bebesowskiego związku o podjęcie wspólnej akcji w obro
nie zagrożonych postulatów. Bebesyny zajęli o czyw iście stanowisko odm ow n e i zabronili swoim
członkom brać udział w zgromadzeniu, które od
było się w tej sprawie 18 lipca. Bebesowcy obie
cują swoim członkom, że przy poparciu władz
przeprowadzą korzystną umowę. Naiwni kelne
rzy, którzy poszli na lep bebesowskich rozbijaczy, zwabieni obietnicą zrównania ich w pra
wach z pracownikami umysłowymi, łudzą się
tem, że pewne czynniki zajmą się ich losem i nie
pozwolą im krzywdy wyrządzić. Oby tylko tego
nie żałowali po niewczasie!
Dzień 16 sierpnia się zbliża. Niechże w tym
krótkim okresie paru dni kelnerom z bebesowskiego związku otworzą się oczy na zbliżające się
niebezpieczeństwo. Czas najwyższy, aby zrozu
mieli, że obrona ich interesów zależy od nich sa
mych, od ich solidarności. Niechże w imię tych
wspólnych interesów staną do wspólnej walki
w szeregach klasowego związku, by bronić swej
egzystencji.

TELEGRAMY
REDUKCJE I PRACA W GODZINACH
N A D LIC ZB O W Y C H
Warszawa, 6 sierpnia (Tel. wł.). Koncern naf
towy „Małopolska", który w ostatnim czasie prze
prowadził znaczne reducje personalu urzędnicze
go, wystąpił do minisleristwa opieki społecznej z
podaniem o zezwolenie ńa zatrudnienie pozosta
łego personalu w godzinach nadliczbowych bez
dodatkowej zapłaty. Koncern twierdzi, że nie jest
w stanie wykonać zamówienia z powodu braku
personalu.
ZAM ACH N A U BE ZPIEC ZEN IE
BEZROBOTNYCH PR AC O W NIK Ó W
U M YSŁO W YCH
Warszawa, 6 sierpnia (Tel. wł.). Jak się W asz
koresp. dowiaduje, w ministerstwie skarbu opracowany jest projekt noweli do ustawy o za
kładzie ubezpieczeń pracowników umysłowych.
Projekt przewiduje generalne obniżenie świad
czeń dfa beiznohotaych pracowników umysłowych
o 25 d|o 30%. Przypuszczać należy, że wobec
wniosków zgłoszonych przez przedstawicieli pra
cowników umysłowych na posiedzeniu zarządu
związku zakładów ubezpieczeń projekt przesia
nie być aktualny.
POD SĄD D O R AŹN Y
WejrisBaiwta, 6 sierpnia (Tel. wł.). Policja w W o
dominie pod Warszawą przytrzymała 4 bandy
tów, którzy dokonali napadu na obywatela Kon
stantego Matusiewicza. Bandyci ci, którzy mają
na sumieniu szereg krwawych napadów staną
przed sądem doraźnym
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KONFERENCJA W SPR AW IE RDZY
ZBOŻOW EJ
Warszawa, 6 sierpnia (Tel. wł.). Dnia 9 bm.
odbędzie się w ministerstwie rolnictwa i reform
rolnych konferencja w sprawie rozmiarów klę
ski rdzy zbożowej i nad przyjściem z pomocą
klęską tą dotkniętym. Chodzi o zaopatrzenie rol
ników w ziarno siewne i o środki zapobiegaw
cze na przyszłość. W konferencji wezmą udział
przedstawiciele ministerstwa, banków państwo
wych, centralnego komitetu dla spraw finansowo-rolnych, organizacyj rolniczych oraz woje
wództw krakowskiego, lwowskiego, tarnopolskie
go, wołyńskiego, kieleckiego i lubelskiego.
M IĘ D ZYNA R O D O W Y KONGRES STU D EN TÓ W
Ryga, 6 sierpnia. Dziś otwarły został tu 14 kon
gres międzynarodowego związku studentów. Na
kongres przybyło przeszło 200 delegatów z 20-tu
państw. Otwarcia dokonał minister spraw za
granicznych Zarins.
SCHLEICHER A H ITLE R
Berlin, 6 sierpnia. Ministerstwo Reichswehry
dementuje pogłoskę jakoby między gen. Schleicherem a Hitlerem istniał układ tajny zawiera
jący pewne zobowiązania rządu Rzeszy wobec
partji narodowo-socjalistycznej.
AKCES HOLANDJI
Haga, 6 sierpnia. Rząd holenderski zawiadomił
dziś Francję i Anglję, że pragnie przystąpić do
francusko-angielskiego paktu zaufania.
O TR AK TAT

H A N D L O W Y AM ERYKAŃSKOFRANCUSKI
Paryż, 6 sierpnia. Ambasador amerykański
Edige wręczył wczoraj francuskiemu minister
stwu spraw zagranicznych memorandum, w któ
rem rząd amerykański wypowiada swoje stano
wisko w sprawie stosunków handlowych francusko-amerykańskich i wymienia swoje życze
nia w sprawie zawarcia nowego układu handlo
wego. „Matin“ dowiaduje się, że memorandum
amerykańskie zwraca się przeciw francuskiej po
lityce kontyngentowej i przeciw niedawno zawar
temu układowi francusko-belgijskiemu, na pod
stawie którego import miedzi z Konga belgijskie
go otrzymał uprzywilejowane stawki celne, w
czem dopatruje się A m e r y k a s zk o d y dla sw ego
eksportu miedzi.
Z N O W U W O JN A DO M O W A W CHINACH
Londyn, 6 sierpnia. Donoszą z Szanghaju, że
chińska armja komunistyczna w sile 40 tysięcy
ludzi nadciągnęła z prowincji Hupei, otoczyła
Hankau i grozi zajęciem miasta. W ojska rządo
we wysłane z odsieczą przechodzą na stronę ko
munistów. Marszałek Gzang-Kai-Szek wyjechał
do Hankau celem objęcia naczelnego dowództwa.
Rząd chiński zwrócił się do armji komunistycz
nej z wezwaniem, aby się poddała, ofiarując w
zamian żołnierzom wynagrodzenie pieniężne, a
oficerom wcielenie do armji rządowej z awan
sem.
DYMISJA PREMJERA CHIŃSKIEGO
Paryż, 6 sierpnia. Donoszą z Szanghaju, że pre
mjer rządu chińskiego W ang-C zing-W ei podał
się do dymisji z powodu różnic, jakie wynikły
między rządem centralnym a naczelnem dowódz
twem wojsk północno-chińsfcich, któremu ustę
pujący premjer zarzuca zbyt bierną politykę w
Mandżurji.
ZAM ACH N A ANGIELSKIEGO M INISTRA
W KANADZIE?
Lotnidym, 6 sierpnia. W Toronto (Kanada) are
sztowała policja pewnego młodego Irlandczyka,
który zamierzał dokonać zamachu na życie an
gielskiego ministra dominjów Thomasa. Irland
czyk ten miał się zobowiązać do zamordowania
Thomasa na zebraniu publicznem w Toronto.
Jak wiadomo, Thomas, który bawi obecnie w Ot
tawie na brytyjskiej konferencji gospodarczej,
prowadził z de Valerą rokowania w sprawie za
targu
angielsko-irlandzkiego.
Rokowania
te
skończyły się fiaskiem.
Nowy Jork, 6 sierpnia. Państwa neutralne A meryki Południowej przesłały Boliwji i Para
gwajowi propozycje w sprawie zakończenia kon
fliktu. Propozycje te Paragwaj przyjął bez za
strzeżeń, Boliwją natomiast odrzuciła je i oświadczyla, że konflikt może się zakończyć do
piero wtedy, jeżeli Boliwją otrzyma wolny do
stęp do rzeki Paragwaj a temisamem do morza.
S PR A W A D ŁU G Ó W W O JE N N YC H
ODROCZONA DO W Y B O R U PR E ZYD E N TA
Londyn, 6 sierpnia. Kola miarodajne demen
tują pogłoskę o rychłem podjęciu rokowań an
gielsko-amerykańskich w sprawie długów wojen
nych. W chwili obecnej rząd angielski nie widzi
żadnej możliwości podjęcia z Ameryką pertrak-
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Rozłam w Związku legjonistów
Warszawa, 6 sierpnia (Tel. wł.). Agencja „Iskra“ ogłasza komunikat zarządu głównego zw.
legjonistów o wykluczeniu ze związku Tadeusza
Nettiga, członka oddziału lwowskiego. Komu

nikat podaje, że Nettig działał na szkodę związku
w porozumieniu z organizacją stronnictwa na
rodowego, która to działalność stoi w sprzeczno
ści z „ideologją“ legjonową.

Skarga Sowietów na policję katowicką
PO PAKCIE O „N IE A G R E SJI1. — JAK SIĘ TRAKTUJE ZAM Ó W IEN IA D LA PRZEM YSŁU
GÓRNOŚLĄSKIEGO
sji poddani zostali na dworcu podobno ostrej re
(T e le fo n e m od naszego korespondenta)
wizji oraz przesłuchaniu policyjnemu, również w
Warszawa, 6 sierpnia.
tonie ostrym.
Rząd sowiecki złożył w polskiem ministerstwie
Ministerstwo spraw zagranicznych udzieliło w
spraw zagranicznych skargę na postępowanie po
tej sprawie wyjaśnień prasie zagranicznej. Z w y
licji w Katowicach. Mianowicie do Katowic przy
jaśnień wynika, że skarga taka na policję kato
byli z Berlina członkowie sowieckiej misji han
wicką istotnie wpłynęła. Sprawa jest w badaniu,
dlowej — jak głos skarga — celem nawiązania
a postępowanie policji składa się na karb niepo
kontaktu z firmami przemysłowemi oraz poczy
rozumienia...
nienia zamówień. Przy wyjepdzie członkowie mi

Dymisja ministra, który brał
pieniądz® od Kreugera
Szitiokhioim, 6 sierpnia. Premjer rządu szwedz
kiego Ekman podał się do dymisji. Powód ustą
pienia Ekmana nie jest znany. Król mianował
premjerem ministra skarbu Hamrina, który rów
nocześnie będzie nadal piastował tekę ministra
skarbu. Z powodu przesilenia rządowego król
przerwał urlop i wrócił do Sztokholmu. Gabinet
został uzupełniony w ten sposób, że podsekretarz
stanu w ministerstwie skarbu Petersson miano

wany został ministrem bez teki.
Sztokholm, 6 sierpnia. Jak z kół dobrze poin
formowanych donoszą dotychczasowy premjer
Ekman został zmuszony do ustąpienia z powodu
zamieszania w aferę Kreugera. Wedle komunika
tu oficjalnego, Ekman otrzymał od Kreugera we
wrześniu 1931 r. 50 tysięcy koron, a W lutym
br. otrzymał dalsze 50 tysięcy koron rzekomo
na cele wolnomyślnej organizacji politycznej.

Teror hitlerowców
B erlin, 6 sierpnia. Mimo zapowiedzi stosowania I cego auta.
W KiiŁcnji rzucili nieznani sprawcy pod w y
najwyższego wymiaru kar przeciw terorystoan,
stawę sklepu Karsladta bombę, która zniszczyła
zamachy polityczne i akty teroru szaleją w Niem
całą wystawę i część urządzenia wewnętrznego.
czech w rozmiarach dotąd niebywałych i mno
W Schtweriinic dokonano zamachu bombowego
żą się z dnia na dzień. Ubiegła noc minęła znów
na dziennik socjalistyczny „Das Freie W ort“.
pod znakiem niezliczonych wypadków zbrodinii
Jest to już dirugi wypadek zamachu bombowego
dokonanych przeważnie przez hitlerowców. —
na ten dziennik w ciągu paru tygodni, Tym ra
W
B r u n ś w ik u dokonano kilka zamachów bom
żeni wybuch w yrw ał drzwi wchodowc i uszko 
bowych na domy robotnicze przy Langenstrasse.
dził urządzenie wewnętrzne administracji.
Nieznani sprawcy (jeśli „nieznani" — to napewW Szczytnie (Orlelsiburg) w Prusiech Wschod
no hitlerowcy, bo tych policja w komunikatach
nich wrzucili nieznani sprawcy do restauracji
swych bardzo niechętnie wymienia) rzucili w kil
Litwaka bomibę, która zniszczyła urządzenie we-ku punktach ulicy kilka bomb, które wybucha
wnętrzne. Drugą bombę, która jednak nie wybu
jąc wyrządziły w wąskiej uliczce, zamieszkanej
chła, rzucono pod urząd skarbowy.
przez najuboższych robotników, wielkie spustoW MueMheim dokonano ubiegłej nocy zama
stzenie. W wielu domach powyrywane zostały
chu bombowego na biuro pracy. Wybuch był tak
drzwi z futrynami i okna z ramami. Gała ulica
silny, że budynek został poważnie uszkodzony a
rad a™ jest potłuczonem szkłem i odłamkami
odłamki mu.ru porozrzucane w promieniu 150 in.
tynku. Kilkanaście osób odniosło lżejsze pokale
W Nakle (Anklam ) na Pomorzu dokonano za
czenia. Przeszło 300 okien zostało doszczętnie zni
machu rewolwerowego na mieszkanie członka
szczonych. W wielu wypadkach zostały, również
partji socjalistycznej. Kilka strzałów wpadło do
wnętrza domów uszkodzone.
mieszkania, raniąc ciężko 11-letniego syna, mat
W e W rocławiu dokonano zamachu bombowe
kę i ojca napadniętego. Pozatem córka napadnię
go na przewodniczącego socjalistycznej partji
tego odniosła lżejsęe rany.
pracy dra Edksteina. O godz! 1 w nocy nieznani
Oprócz wymienionych dokonano jeszcze w in
sprawcy wrzucili do sypialni dr. Ecksteina bom
nych
miejscowościach Niemiec całego szeregu
bę, która wybuchła w odległości pół .metra od
zamachów, które jednak nie pociągnęły za sobą
łóżka, zamieniając mieszkanie w stos gruzów. —
ofiar w ludziach, ani też nie wyrządziły poważ
Dr. Eckstein w yszedł' jednak cało. Jak stwier
niejszych strat.
dzono, bomba została wrzucona z przejeżdżają-

tacyj w kwestji długów wojennych, pozostawia
jąc tę sprawę do czasu wyboru prezydenta Sta
nów Zjednoczonych.
W O J N A B O LIW JI Z PARAGW AJEM
Nowy Jork, 6 sierpnia. Wedle doniesień z Assuncion (P aragw aj) po dłuższej kanonadzie arty
lerji wojska boliwijskie usiłowały wczoraj zdo
być fort „Presudent Ayala". Szturm wojsk boli
wijskich został odparty, przyczem wojska ataku
jące poniosły znaczne straty.
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ROZMAITOŚCI
O R YG IN ALN Y SPOSÓB PO K R Y W A N IA D E FRAUDACYJ. Niebywałą sensację w Ameryce
wywołał senator z Michiganu James Couzens,
gdy stanął w senacie z zarzutem, że Departament
Pocztowy „przyłożył rewolwer do skroni pracow
ników pocztowych w Detroit, zmuszając ich do
wypłacenia 9.287 dolarów" Senator Couzens
twierdzi, że z chwilą, gdy taką sumę zdefraudował Karol Mussey na poczcie detroickiej w roku
1926, to wówczas poczlmistrz generalny polecił
wszystkim pracownikom sumę tę poczcie zwró
cić, grożąc wydaleniem z posady tych, którzy od
mówią. Urzędnicy pocztowi nie chcąc pracy stra
cić, spłacili sumę zdefraudowaną przez kolegę.
Mussey popełnił samobójstwo po ujawnieniu de
fraudacji. Senator Couzens domaga się obecnie,
ożeby suma ta została niewinnym urzędnikom
zwrócona. — To byłoby coś dla sanacji! Oczy
wiście pewne zmiany byłyby konieczne przy
przeszczepianiu na polski grunt. Sanacyjni de
fraudanci nie mają wszak zwyczaju popełniania
samobójstw. W ulepszonem, europejskiem wyda
niu mogłoby to tak wyglądać, że defraudant, za
któregoby zapłacili koledzy byłby przez taki akt
zupełnie zrehabilitowany i otrzymałby szybki
awans.
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FREIWALD

znany z taniości
z największego wyboru
z najlepszych jakości

KBONIKA
UD 6R z b n IE k r w i DO G Ł O W Y , ściskanie w oko
licy s en *, brak tchu, n a zw ie ser aoh u, przeczulenie
neriW01"® ' ^Krena, niepokój i bezsenność mogą być
łatwo usunięte p rzy używaniu nataralneti w ody gorzkieti ^rratioiszka-Józeia“ . Żądać iw, aptekach i droger.
— o o O—

ZAPO W IE D Ź OBNIŻKI O PŁA T TARGOW O POSTOJOWYCH. Magistrat m. Krakowa ogłasza
obniżenie opłat za postojowe od pustych wozów
z 50 na 40 gr. od wozów obciążonych towarem
do 5 qm. z jednego złotego na 80 gr., zaś od wozów obciążonych ponad 5 qm. z 1 zł. 50 gr. na
1
Ponadto'przedłużono dotychczasowy czas do
powrotu z miasta przez rogatki za kaucją na opłate postojową z 3 na 4 godziny.
AUTOBUS K R A K Ó W -B IA ŁA . Polski Związek
Turystyczny komunikuje, że z dniem 8 hm. prze
suwa godzinę odjazdu autobusu z Krakowa do
Białej z 6‘15 na 6‘45 rano.
CHOROBY Z A K A ŹN E w KRAKOW IE. W w ydziale IX magistratu dla spraw sanitarnych zgło
szono od 31 lipca do 6 sierpnia następujące ohoroby zakaźne: szkarlatyna 1, odra 2, tyfus brzu
szny 6, tyfus plamisty .1. dyfterja 6, róża 1, ko
klusz 4.
K R AD ZIEŻ W SKLEPIE. Mendelowi Singeloi, zegarmistrzowi, nieznany sprawca skradł nie.
spostrzeżenie w sklepie przy ul. Długiej 19 złoty
zegarek damski wartości 100 zł. Kradzieży do
konał najprawdopodobniej ktoś z „kupujących".
A R E S ZT O W A N O St. Laskowskiego za wyrwa
nie torebki z ręki przechodzącej plantami Szybo
wej, zamieszkałej Grzegórzecka 3. Ponadto are
sztowano kobietę podającą fałsfcywe nazwiska, za
kradzieże jarmarczne, oraz szereg osób za włó
częgostwo i przekroczenia obyczajowe.
K RADZIEŻ W W AG O N IE . Na dworcu towa
rowym skradziono z wagonu skrzynię rysików
wagi 50 kg.
SPR O STO W AN IE U RZĘDO W E. Na podstawie
§ 19 ust. pras. z dnia 17 X I I 1862 r. Dz. U. P. Nr.
6 W brzmieniu ustawy z dnia 25 X. 1868 r. Dz.
U. P. Nr. 142, proszę o zarządzenie umieszczenia
w najbliższym numerze poniżej przytoczonego
urzędowego sprostowania notatki prasowej tamt.
dziennika z dnia 20 VII br. Nr. 162 pi. „Bijący
policjant". Prawdą jest, że dnia 18 VII br. mię
dzy godz. 6— 7 wieczorem przyszło kilkunastu robotników-tragarzy do aula ciężarowego nałado
wanego tekturą, a zajeżdżającego do składu przy
ul. Warszauera (a nie Miodowej) i presją przez
niedopuszczenie 3 robotników własnych do zno
szenia tej tektury usiłowali wpłynąć na właści
cielkę tego składu Gizelę Rlumenfrucht, by ich
zatrudniła przy rozładowaniu auta, żądając za
zniesienie tektury do składu po 20 gr. od metra.
Nieprawdą natomiast jest, by robotnicy ci byli
‘■stałymi robotnikami tego sklepu". Prawdą jest
r?Wnież, że wezwany przez wspomnianą właściCłelkę składu z ulicy Bożego Ciała poster. Nr. 207
[!l^ b y ł do tego składu, a stwierdziwszy, że rosza
^
b§dąc steroryzowanymi nie znopres-te^lury> wezwał wywierających bezprawnie
|o
rozejścia się, a gdy to nie poskutkowazirzucT-rani usił<>wali wdać się z nim w kłótnię
prószyłJąc’ że »P°Ucja nie daje im zarobić", r oz onór “i J>rz-V ^ y c iu pałki gumowej stawiających
Nieprawd WołU'iacych zbiegowisko osobników. —
,,-nrzednieL jest natomiastl » st- Nr. 207 „bez
• i pocT .uP °mnienia rzucił się na nich z fubić P ^k ą gumową nie szczędząc
FrZw ” z k lp lackich wyrazów". Komendant
W?O TR ĄCO ŃĄP pW - | aaman podinspektor P. P.
i,Jniu wezwani, PR ZE Z AUTO. Wczoraj popo• • Ku negund, TP° S010w 1e ratunkowe do 43-letaieJ t
potracą
miak, która przechodząc przez
jezdnię, r
^ Ua została przez samochód. P a
dając na
nju niakowa doznała licznych do
tkliwych
ofĄ1 na całem ciele. Po opatrzeniu
przewiezi
e nieszczęśliwego wypadku do
szpitala.
^

pierwszo®

11* zakład pogrzebowi

^ C O N C

o j

{

d

i a

«

Jana Wolne?"' £ ^ p a p a ń s k i 2. Tel. 103-31
urządza pogr*6 owa(jza ekgr£®Uiiejszych do najwspa
nialszych, prze- , 0 wszystkich ? acJe i przewozy zwłok
nraiów
Mniej z ^ bnym

W e

ustępstwa.

poleca na wiosną i lato:

NAJTANIEJ

Wełny, Jedwabie, Georgetty, Creppe de
Chiny, Markizeiy, Woale, Chantungi,
Piki, Panamy oraz Płótna, Dymki,
Zefiry i t. d.

u

Kraków

ulica Floriańska L. 44, I. piętro.

PO K ĄSANI PR ZEZ PSA. Bronia Rothstein
(lat 16), uczenica, zamieszkała Szeroka 2, oraz
11-letni Roman Huttman, uczeń, zamieszkały
Kupa 1, pokąsani zostali wczoraj bardzo dotkli
wie przez psa. Wezwane pogotowie ratunkowe
przewiozło pokąsanych do miejsk. urzędu zdrowia
celem dokonania zastrzyku zapobiegawczego. Gzy
pies był wściekły — niewiadomo.
— o oo —

T ATRY I KONCERTY
O STATN IE
PR ZE D STAW IE N IA
„K R Ó LO W E J
PRZED M IEŚCIA". Pomimo nadzwyczajnego sukcesiu,
jaki stale tow arzyszy
przeidisitaiwiiemom
wodewilu
„Królow a przedmieścia" widowisko ta grane będzie
jestzeze tyfltoo prizez kilka dlni, do piątku włącznie, wo
bec rozpoczęcia gościnnych w ystępów jednego z najzmakoimiiteziycJi .artiytstów sceny ,p olskiej
Aileik&anfdra
Zeliwenoiwiioza. Najbliższe dmi dadzą zaltam ostatnią
-sposobność .zobaczenia ,tei szitiukr tak bardiao małej każ
demu Krakowianinowi. Nie bacząc ma olbrzym ie powodizemie „Królow a przedmieścia" i nadal dawana bę
dzie na przedstawieniach po cenach specjalnie zniżo
nych.
ALEKSANDER ZE LW E R O W IC Z, jeden z najświet
niejszych artytstów i reżyserów^ sceny pollsklej, .roz
poczyna w sobotę 13 b. m. krótką gościnę na kra
kowskiej scenie w satyryetznej farsie Armoilda i Bacha
„Bufa. di buffla" z której próby, w obsadzie złożo-nd
z najlepszych sil zespołu, odbywają s:ię już od diłuższeigo czasu pod reżyserskim kierunkiem Jerzego
Szyndlera.
W Y S T Ę P Y ZESPO ŁU „ W O L G A -K A P E L A " W T E A 
TRZE B AG ATE LA. Diziś w miedlzielę drugi i ostatni
iwyśtęp zespołu „W olga-kapela", kitóry na wiczorajszem -przedlstawfe-niu odmliósl palny -su-kices. Nfemilknącemi brawami darzono ześpiewia-ny cihór, znakomitą
orkiestrę baiiałajlkbwą oraz świetnych solistów, Biilelty
sprzedaj-e kasa teatriu Bagatela. Początek przedśtawienfia o godiz. 8 wieoz.

Powróciłem

Adwokat Dr.

F R E IW A L D A

Edward Łaub

K R A iiÓ W . D l. 6 R 0 D Z K A 1 . 6 2 .

l hrafsi i u świata
—o—
N O W E PR ZEPISY
D ŁA
LISTO NO SZÓ W
W IEJSKICH. Ministerstwo poczt i telegrafów
wydało ostatnio nowe przepisy -służbotye dla do
ręczycieli i lisio no szó w wiejskich. Na podstawie
tych przepisów w wypadkach, gdy na wekslu,
oddanym na inkaso poczcie, nie jest podany lo
kal [płatności, funkcjonarjusz pocztowy obowią
zany jest przedsięwziąć poszukiwania, celem
wykrycia lokalu przemysłowego dłużnika lub je
go mieszkania i odpowiada za szkodę, spowodo
waną brakiem należytej staranności lub uwagi.
W razie niemożności wykrycia lokalu przemy
słowego lub mieszkania dłużnika, funkcjonarjusz
pocztowy powinien zwrócić się o podanie adre
su do miejscowego biura adresowego., urzędu
gminnego iuib t. p. Nowe przepisy służbowe prze
widują również, że funkcjonarjusze pocztowi,
którzy przez swą n.iedbałość lub nieprzestrzega
nie przepisów naraziliby przedsiębiorstwo na
stratę, obowiązani będą do zwrotu wypłaconych
z tego tytułu przez pocztę odszkodowań.
12 TON W Ę G L A R UNĘŁO N A P O K ŁA D ZIE
KOP. „ W A W E L ". Z Król. Huty donoszą: W czo
raj rano wydarzyła się na kop. „W olfan g-W a
wel" w Rudzie katastrofa która dzięki tylko przy
padkowym okolicznościom nie pociągnęła za sobą
większej ilości ofiar w ludziach. Mianowicie oko
ło godz. 7 rano w chodniku na pokładzie „Heinitz“ na poziomie 380 metrów spadło nagle ze
stropu około 12 ton węgla. Spadające masy za
biły ładowacza Jana Weinhol-da oraz zraniły Aloj
zego Frączka i Rudolfa Ochmana. Frączok doznał
licznych ran tłuczonych na głowie, ramionach i
nogach i po udzieleniu mu doraźnej pomocy le
karskiej odwieziony został do szpitala. Ochman
został lżej ranny i po opatrzeniu ran odwiezio
ny został do domu. N a miejsce wypadku przyhył
naczelnik urzędu górniczego w Król. Hucie, który
prowadzi dochodzenia.
TAJEM NIC ZE Z N IK N IĘ C IE L E K A R Z A W A R 
SZAW SKIEGO . Stefanja Trojanowska,, zamie
szkała w gmachu szpitala św. Ducha, zgłosiła w
policji, że mąż jej, lekarz, przed pięcioma tygod

niami wyjechał do Rypina. Dr. T. miał wrócić
do Warszawy w dniu 1 sierpnia, lecz dotychczas
nie przyjechał i nie wiadomo, oo się z nim Stało.
Wszelkie dotychczasowe poszukiwania nie dały
żadnych wyników. Wyświetleniem zagadki zajął
■się warszawski urząd śledczy.
DRAMAT M AŁŻEŃSKI. Onegdaj o godz. 7-ej
wiecz. w osiedlu Targówek rozegrał się dramat
małżeński. Zamieszkały -tam, 27-letni Franciszek
Pyrzanowski, właściciel jatki, posprzeczał się ze
swą żoną, 18-letnią Władysławą. W czasie sprze
czki P. dobył rewolweru i wystrzelił do siebie,
raniąc się ciężko w okolicę serca. Pyrzainowska,
na widok padającego męża, broczącego we krwi
dostała ataku sercowego. Nadbiegli sąsiadzi zaa
larmowali policję i pogotowie ratunkowe. Mał
żonków przewieziono do szpitala, gdizie po upły
wie godziny Franciszek P. zmarł. Zaznaczyć na
leży, iż Pyrzanowscy pobrali się przed 7 tygo
dniami.
JAK ENERG ICZNIE ROBOTNICY W Y M U S I
L I W Y P Ł A T Ę PRZYRZECZO NEG O ODSZKO
D O W A N IA . Ze Starogardu na Pomorzu donoszą:
Na skutek zarządzenia dyrekcji monopolu tyto
niowego w Warszawie uniemchomiono w Staro
gardzie z dniem 31 lipca br. nieomal całą pań
stwową fabrykę wyrobów tytoniowych. Wskutek
tęgo zarządzenia utraciło pracę około 250 ludzi.
Zatrudnia się jeszcze tylko 100 ludzi, którzy będą
pracowali przy wyrabianiu tabaki do zażywania
i do żucia. W dniu zwolnienia zredukowanych
pracowników tj. w sobotę, miano wypłacić odsżko,
dowania umowne tym robotnikom, którzy zdecy
dowali się nie korzystać z ofiarowanej pracy w
fabrykach monopolu tytoniowego w innych dziel
nicach. Chętnych do emigracji z miasta było za
ledwie kilku, największa zaś część wolała otrzy
mać jednorazowe odszkodowanie 1.000— 1.200 zł.,
Zależnie od ilości dzieci w danej rodzinie. Skoro
robotnicy stawili się w umówionym czasie po obiecane należności, oznajmiono im, iż pieniądze
z dyrekcji warszawskiej jeszcze nie nadeszły i
będą magli otrzymać je dopiero wówczas, gdy zo
staną przesłane. Robotnicy nie godzili się z tem
i postan o w ili nie wcześniej opuścić tereny fa
bryczne, aż nie otrzymają należnych pieniędzy.
Wytrwawszy przy swojem, robotnicy rozlokowa
li się w ubikacjach fabrycznych i przespali w
nich dwie noce z soboty na niedzielę i następną.
W związku z tą manifestacją interwenjowały
wzmocnione oddziały policja, które tereny fa
bryczne otoczyły zwartym kordonem, uniemożli
wiając wszelkie zbliżenie się do obozujących w
fabryce robotników. Dokonano przytem kilku are
sztowań. Reszta robotników wyczekiwała cier
pliwie na wypłatę, która wreszcie nastąpiła w
poniedziałek o godz. 5. Wszyscy otrzymali swe
należności.
N IE SŁ Y C H A N E
PO S T Ę P O W A N IE PO ST E
RUNKOW EGO. W dniu 31 lipca odbywał się fe
styn przy lesie kopalni w Brzeszczach. Na festyn
ten przyjechała z Oświęcimia niejaka Kowaiozykowa, która pod koniec festynu stała z Krzemieńsfcim, rozmawiając z nim obok kolonji, w której
mieszkają górnicy. Przechodzący w stanie pod
chmielonym posterunkowy Fita z Brzeszcz przy
stąpił do niej z zapytaniem: „gdzie masz książ
kę", a gdy odpowiedziała mu, że nie wybiera się
przecież teraz do kościoła, by miała ze sobą książ
kę, tenże posterunkowy Fita uderzył ją pięścią
w twarz, poczem bijąc ją w okrutny sposób i w y
krzykując ty k.... podarł na niej całe okrycie, tak,
że ta została zupełnie naga i w tym stanie popro
wadził Kowałczykową na posterunek w Brze
szczach, bijąc ją przez całą drogę. Krzyk bitej
ofiary zbudził mieszkańców kolonji. Robotnicy
oraz sztygarzy, zamieszkujący t. zw. seperatki
zwracali uwagę posterunkowemu, by przestał bić
kobietę, na có ten oświadczył, że to ich może g....
obchodzić.
Na posterunku w Brzeszczach okryto ją płasz
czem posterunkowego i zamknięto do aresztu, zaś
podarte ubranie jak suknia, bielizna i kapelusz
przez cały dzień poniedziałkowy wisiały na płot
kach w Brzeszczach, budząc zrozumiałe oburze
nie miejscowej ludności, która przez cały tein
dzień żywo komentowała postępowanie posterun
kowego wobec bezbronnej kobiety. Zwracamy się
tą drogą do kompetentnych władz o zajęcie się
powyższą sprawą i pociągnięcie posterunkowego
Fitę do odpowiedzialności, gdyż wypadki podob
ne powtarzają się bardzo ozęsito.

8
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SAMOBÓJCZY SKOK Z SAMOLOTU. W To
runiu wydarzy! się nianotowany dotychczas w y
padek samobójstwa. Oto w gadzinach porannych
wyskoczył z samolotu, lecącego na wysokości 400
me tirów, szeregowiec 4 pułku lotniczego W acław
Chyła. Zniekształcone i zmiiażdiżone zupełnie ziwło
ki znaleziono w pobliżu portu drzewnego nad W i 
słą. Przyczyną tego rozpaczliwego kroku był za
wód miłosny. Szczegóły tego- niezwykle tragicz
nego wypadku są następujące: Do pilota podcho
rążego Michała Dierżka, który wystartować miał
około godz. 6‘30 rano do lotu ćwiczebnego, zgło
sił się szeregowiec Chyła i oznajmił pilotowi, że
lecieć ma z nim dla obciążenia samolotu. N ad
mienić należy, że piloci oficerowie i podchorążo
wie rezerwy, odbywający ćwiczenia (loty ćwi
czebne), zabierają szeregowych dla obciążenia
aparatu. Samolot wystartował i po kilkuminuto
wym locie wzniósł się na wysokość 400 mitr. —
W pewnej chwili Chyła odpiął pasy i wyskoczył
z samolotu, ponosząc śmierć.
M ILIT AR YZM ODPYCHA SYN A OD PO M N I
KA OJCA. Francuska prasa lewicowa potępia ostro niesłychane postąpienia prefekta Mozy (za
chodnia Lotaryngja) który nie dopuścił do w y
głoszenia przez znanego powieściopisarza W ik 
tora Margueritte‘a mowy na uroczystości odsło
nięcia pomnika jego ojca, generała Margueritte‘a.
Pan prefekt (wojewoda) oświadczył, że nie może
pozwolić, by znany antymilitarysta przemawiał
na wojskowej uroczystości.
RAK IETA DO STRATOSFERY. N a maleńkiej
wysepce morza Północnego, Greifswaldroe odbębędzie się w tych dniach ciekawe doświadczenie.
Znany konstruktor rakietowy Johan Winckler
wyrzuci w przestrzenie stratosfery rakietę nowe
go typu, którą skonstruował niedawno. Rakieta
ma dwa metry długości i, pół szerokości. Składa
się ona z alumiinjum i chromu. W aży zaledwie
dziesięć kilogramów. Rakieta zaopatrzona jest w
podwójny ładunek. Pierwszy ładunek tlenu
wzniesie rakietę do wysokości 7000 metrów. Dru
gi ładunek, składający się z materji wybuchowej,
zostanie zapalony przez specjalny aparat. Gdy
nastąpi eksplozja, rakieta wzniesie się bardzo
wysoko w rejony stratosfery, dotychczas niezba
dane jeszcze. Rakieta zaopatrzona jest w dwa
aparaty fotograficzne, które będą robiły automa
tyczne zdjęcia. Prócz tego, w rakiecie jest jeszcze
kilka innych aparatów, które będą robiły auto

matyczne pomiary temperatury, ciśnienia i t. p.
Zachodzi teraz tylko pytanie, czy rakieta — wróci.
Jeżeli bowiem dostałaby się w rejony pozastratosferyozne, to może być pociągnięta przez inne
siły, które ją porwą w przestrzenie międzypla
netarne. Gdyby spadła np. naksiężyc, to ewentual
nie jego mieszkańcy mieliby zadarmo aparaty
fotograficzne i inne, co w dzisiejszych czasach
kryzysu, który napewno dotarł już i do księżyca,
jest nie do pogardzenia.

im ana i zgromadzani
ZGROM ADZENIE KOBIET W P Ł A S Z O W IE
odbędzie się w niedzielę 7 bm. o godz. 4 popoł.
w lokalu własnym przy ul. Krzywda 31. Prze
mawiać będzie tow. dr. W anda Gancwolówna.
ZGROM ADZENIE K E LN E R Ó W odbędzie się
we wtorek 9 bm. o godz. 12 w nocy w sali Domu
Robotniczego (Dunajewskiego 5 II p.). Na po
rządku dziennym sprawa nowej umowy. W zyw a
się ogół do wzięcia udziału w zgromadzeniu.
DO W SZYSTK 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‘50. Adresować: Egzekutywa okręgowa
TUR, Kraków, Dunajewskiego 5.

B E P E Itn iA l
fE A T R IM. J. SŁOW ACKIEGO
Niedziela: „Królowa przedmieście".
(Ostatnie*
przedstawienia. Ceny zniżone).
Poniedziałek: „Królowa przedmieścia". (Ceny zni
żonę).
Wtorek: „Królowa przedmieścia" (Ceny specjal
nie zniżone).
KINOTEATRY
Adria: „Nad pięknym modrym Dunajem".
Apollo: „ W gabinecie lekarza".
Dom żołnierza: „Czarny ptak".
Promień: „Gabinet dra Caligari".
Słońce: „Królowa huzarów".
Sztuka: „Liljanka chce się rozwieść".
Świt: „Syn wodza" i „Szmuglerzy amerykańscy".
Uciecha: „Kapitan gwardji królewskiej".
Wanda: „Zwycięstwo".
r *r ▼ y
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Ważne dla PP. Mechanikówi Zeparmistrzów!
Katalog narzędzi i fornitur już wyszedł z druku.
Wysyłka franco po nadesłaniu 2’— zł gotówką lub
w znaczkach.

Skład zegarów S. Schelera, Kraków, Stradom 5/b.
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ZUPEŁNIE DARMO I
Przeznaczyliśmy dla tych Sz. Klijentów, którzy zakupją
u nas jeden z niżej wymienionych kompletów do dnia
2 0 września następujące wartościowe premje: Jedno ubra
nie męskie, gat. boston granat, 1 parę pantofli lakiero
wych męskich, 4 metry żorżety jedwabnej na elegancką
suknię balową, 1 parę pantofli damskich lakierowych,
1 obrus gobelinowy, oraz jedną parę kap ewernowych.
Przeczytajcie uważniel Tylko za zł 16*—.
Wysyłamy jedną parę spodni kamgarnowych t. zw.
„wizytowe”, 1 koszulę męską z najnowszego materjału
„Panama* w różnych kolorach (podać numer), 1 parę
kalesonów białych z dobrej heringsbonny, lub zamiast
bielizny 1 pulower czysto wełniany z błyskawicznym zam
kiem w dużych żakardowych deseniach, 1 parę skarpetek
ewernowanycb, 3 chustki do nosa, 1 ręcznik waflowy
duży, 1 parę szelek męskich dużych.
Opłatę pocztową zł 2 '5 0 płaci odbiorca.
Tylko za 27*—- zł wysyłamy: 17 mtr płótna białego
52 cm szer., w dobrym gat., 10 mtr barchanu na bieliznę
w paseczki, 8 mtr. płótna kremowego nadającego się na
bieliznę wszelkiego rodzaju, 4 mtr. ręcznikowe w dobrym
gatunku. Za opakowanie i przesyłkę pocztową dolicza się
3 — zł. Wyżej wymienione komplety wysyłamy każdemu
za zaliczką pocztową po otrzymaniu listownego zamówie
nia, płaci się przy odbiorze towaru. Bez ryzyka, kupujący
nic nie ryzykuje, gdyż o ile towar mu się nie podoba,
przyjmujemy go z powrotem i pieniądze zwracamy lub
zamieniamy na inny towar, stosownie do życzenia.
Zamówienia prosimy adresować:
Firma „ŁÓDZKA TKANINA", Łódź, skrz. pocztowa 417.
UW AGA! Dnia 25 września ogłosimy listę tych, któ
rzy premje powyższe otrzymali. Korzystajcie z okazji —
każdy może zupełnie bezpłatnie jedną premję otrzymać.

w* w

WPISY

r r 1
? T t i

DO WYŻSZEJ SZKOŁY HOTELARSKIEJ
W KRAKOWIE.

Próbne wpisy odbędą się dla m ieszkających w Krakow ie od dnia
6 do 16 sierpnia b. r. i od dnia 1 do 6 września b. r. w Szkole
Ekonomiczno-Handlowej w Krakowie, ul. Kapucyńska 1,
w godzinach od 5 — 7-mej popołudniu, dla zam iejscow ych od dnia
6 sierpnia do 6 września włącznie (zgłoszenia pisemne
w formie podań, adresowane do Dyrekcji Szkoły Hotelar
skiej z listami Szkoły Ekonomiczno-Handlowej w Krakowie).
Szkoła je st typu średnio-w yźszego — dw uletnia — koedukacyjna, celem
szkoły jest przygotowanie kandydatów i kandydatek na za
rządców (zarządczynie) i kierowników (kierowniczki) ho
teli, pensjonatów, sanatorjów, szpitali itp.
Rok d zieli Slą na 3 trymestry. Absolwenci zdają egzamin
końcowy, poczem otrzymują dyplom.
W arunki p rzyjęcia: Na 1. kurs przyjmowani będą:
a) kandydaci (kandydatki) szkół średnich ogólnokształ
cących z ukończonemi conajmniej VI-ciu klasami; absol
wenci tychże szkół mają pierwszeństwo, o ile wykażą się
znajomością języka angielskiego, francuskiego lub niemiec
kiego, oraz praktyką w zawodzie hotelarskim.
b) inni, których wykształcenie uzna Kuratorjum Okręgu
S z k o ln e g o z a r ó w n o z n a c z n e .

Osoby nie czyniące zadość powyższym warunkom, mogą
być przyjmowane w charakterze słuchaczy nadzwyczajnych.
Opłaty szkolne: Opłata szkolna roczna- wynosi zł 400 —
i ma być uiszczona w dwóch ratach: 1 października i 15
stycznia.
O p ła t a za środki naukowe wynosi 30’— zł rocznie.
Wpisowe zł 15’— płatne dopiero po pisemnem zawia
domieniu kandydata(tki) o przyjęciu, a to z uwagi na
próbnv charakter wpisów.
UW AGA. Nadmienia się, że tak słuchacze, jak i słuchaczki
będą mogli korzystać z pomieszczeń w Miejskim Domu
Wycieczkowym w Krakowie na warunkach ulgowych, na
podstawie zaświadczenia Dyrekcji Szkoły.
Zarząd Tow arzystw a W yższej Szkoły H otelarskiej w Krakowie.

i ELIZA A M E IS E N I

RADJO KRAKOW SKU
Niedziela 7 sierpnia
9.30: Święto szkoły podohorążyioh z Komorowa pod
Mińskiem Mazowieckiem. 11.58: Sygnał czasu, hejnaf,
kom. meteorolog. 12.15: Poranek muzyczny z Ładzi,
w przerw ie o godz. 12.55 odczyt: „Hyg,jen.a pracy ja
ko posifculat społeczny". 14.00: Pogląd a raki dla rolników
z muzyką. 15.40: Riaidtotysodinfk dJLa młodzieży. 16.05:
Gramofon. 16.15: Odczyt: „Styl współczesności'", w y
głosi prof. T.a.d. Biliński. 16.30: Gramofon. 16.45: Od
czyt z W a rsza w y : „Piłsiudczycy" wygłosi p. Wład.
Mainowisfoi. 17.00: Koncert z W arszaw y. 18.00: Od
czyt: „Polski Casiamova‘‘. 18.20: Koncert orkiestry z
Ciechocinka. 19.15: Rozmaitości, komunikaty.
19.35:
Skrzynka pocztowa techniczna. 20.00: Koncert popu
larny z W arszaw y. 21.50: Wiadomości sportowe z pro
wincji, 22.00: Muzyka taneczna. 22.40: Wiadomości bie
żące. 22.45: Wiadomości sportowe z W arszaw y. 212.50:
„M arsz szlakiem Kadrówki". 22.55: Muzyka taneczna.
Poniedziałek 8 sierpnia
11.58: Sygnał czasu, hejnał. 12.10: Przegląd prasy.
12.20: Gramofon. 12.40: Komunikat meteorologiczny.
12.45: Gramofon. 15.00: Komunikat gospodarczy. 15,10:
Gramofon. 15.30: Przegląd komunik a cyjny. 15.40: Gra
mofon, 16.40: Pogadanka francuska. 17.00: Koncert so
listów z W arszaw y. „8,00: Odozylt: „P a rk narodowy
im. Żeroimisklicgo", iwy®{oisii toż. Henryk Jasieński.
18.20: Miuizyka leikka i taneczna. 19.15: Rozmaitość;1, ko
munikaty. 19.35: Dziennik .radiowy,
19.45:
Odczyt:
„Straż nad Bałtykiem" w ygłosi ip. M. Rusinek. 20.00:
Gramofon: „Cyrulik seiwiifekJ". 22,15: Felieton z W a r
s za w y : „Szukamy prelegenta". 22.30: Wiadomości bie
żące. 22.40: Wiadomości siponfowe. 22.50: „.Marsz szla
kiem Kadrówki". 22.55: Muzyka tameczna.
Wtorek 9 siferpniia
11.58: Sygnał czasu, hejnał. 12.10: Przagląld prasy.
12.20: Gramofon.
12.40: Komunikat ’ meteorologiczny.
12.45: Gramofon. 15.00: Komunikat gospodarczy. 15.10:
Gramofon. 15,30: Chwilka lotnicza. 15,35: Komunikat
harcerski.. 15.40: Gramofon. 16jOO: Odczyt: „W śród
gór Krasu"
wy@lo.si
dcc. dr. Mieczystawi Małecki.
16,15: Gramofon. 16.40: O dczyt ,z W a rsza w y: „Pani
pisze fe t y " . 17.00: Konicerit symfoniczny orkiestry Fffltóariuonfl warszawskiej, 18.00: Oldczyt z W arszaw y: „O
morskich olbrzymach". 18.20: Muzyka taneczna z Cie
chocinka. 19,15: Rozmaitości1
, komunikaty,, krakowska
giełda zbożowa. 19.35: Dziennik radfiowy. 19.45: „Stary
K rak ów " dra Jerzego Dobrzy.ckiiego. 20.00: Koncert
popularny z W arszaw y, w przerw ie o godz. 20.45 fel
ieton: „Niedysk,recje io niektórych pisarkach" wygłosi
p. Maria KuincewiCzSbwa, 21.50: Wiadomości bieżące.
22.00: Muzyka taneczna. 32.40: Wiadomości sportowe.
22.50: Muzyka taneczna.
,
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O b ic ia a u t o m o b ili, powozów, bruczeft
i wszeihie uprzęże na honte
Specjalność:

NAKŁADANIE GUM NA
KOŁA P O W O Z O W E
Wykonuje

Siodlarzi rymarz Mzel Górnicki
Hrahów. Tad. Kościuszki $2
(O b o k fa b r y k i s z c z o t e k ).

Kupuję używane gumy masywne z aut ciężarowych.

Wytwórnia okryć męskich i damskich

ROMAN KAHL

Kraków - Dębniki, ul. Konopnickiej L. 7
wykonuje na sezon obecny o 3 0 % taniej niż w śródm ieściu
w szelką garderobą męską i damską tak z w łasnych jak i do
starczonych m aterjałów w pierw szorządnem wykonaniu na bardzo
dogodnych warunkach.

Liny, sznury, postronki, taśmy, siatki, pasy młyńskie,
szpagaty, przybory gimnast., szczotki, wycieraczki itp.
poleca firma

M A R JA

SPYTKOWSKA

(dawnie! J. Walko wiórki)

Kraków, Plac Marjacki L. 7.

PRACOWNIA TAPICCRSKA
A. KONTUREK
Krabów, ulica Tad. Kościuszki 45.
Wykonuje wszelkie prace w zakres len wcho
dzące. Szybko, solidnie, tanio, również na raty.

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOW E

Kraków, ul. Dunajewskiego 3
T e le fo n N r. 144-07
poleca ze składu gaśnice ręczne, pompy,
sikawki, węże, pasy, narzędzia precyzyjne
„ F L U D O R ", przybory lutownicze
oraz wszelkie artykuły techniczne
i elektrotechniczne.

W y daw ca: Emil Haecker. — Redaktor odpowiedzialny: Marjan Porczak.
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ŻĄDAJCIE„KOWALIKINY-26ZNAKIEM
FABRYCZNYM-SERCEWPIERŚCIENIU

Drukarnia Ludow a w Krakowie pod zarz. Ignacego Winiarskiego.

