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Strajk lwowskich pracowników miejskich zo
stał w sobotę w nocy zakończony, po pięciogo
W arszaw a, 7 sierpnia
dzinnych pertraktacjach z prezydentem miasta,
Ouornm nazywa się w żargonie sejmowym
który dotąd w rozmowach z pracownikami kazał
komplet — brak kompletu powoduje niemo się zastępować przez urzędnika magistratu, nie
żliwość powzięcia legalnych uchwał. Żadna u- mającego żadnych pełnomocnictw. Dopiero w
trzecim dniu strajku p. Drojanowski zdecydo
stw a ozy regulamin nie przewiduje, jakie ma
wał się na zaproszenie delegacji strajkujących.
być ąuorum w gabinecie, aby uchwały Rady
Byłoby prawdopodobnie zupełnie do strajku nie
ministrów miały moc prawng. Urządzono się przyszło, gdyby prez. Drojanowski zdecydował
się na bezpośrednie rozmowy z pracownikami
jednak dowcipnie: każdy minister, nawet preo parę dni wcześniej ..Ty
mjer, ma swego wiice, który wchodzi w jego
Pertraktacje zakończyły się uroezysłem z a 
miejsce z pełnią uprawnień. Na tej podstawie
pewnieniem prez. Drojanowskiego, że obecna ob
mógł p. pireimjer Prystor być na urlopie, mógł
niżka poborów jest ostatnią w tym roku budże
być minister spraw wewnętrznych p. Pieracki,
towym, poza tem w tej obniżce ma być zastoso
wana
pewna progresja, nadto w sprawie mundu
może być przez większą część roku p. minister
rów, urlopów i pragmatyki służbowej otrzymali
spraw wojskowych.
pracownicy pewne ustępstwa i zapewnienia, któ
Ostatnio wyjechali na urlop minister opieki
re stworzyły podstawę do zakończenia strajku.
społecznej (bez pracy) p. generał Hubicki i
Zamiast więc wdrożyć rokowania z pracow
nikami, mobilizowano wojsko, szukano łami
minister skarbu p. Jan Piłsudski. Co do tego
strajków, starych kontrolorów i inżynierów uży
drugiego, niema kłopotu o zastępcę, ma prze
to za motorowych i konduktorów, aby za wszel
cież aż czterech do wyboru. Zastępcą jest je
ką cenę puścić parę wozów tramwajowych, w y
dnak, jak pisma podały, p. Kozłowski, naj
dawano kłamliwe i bezmyślne odezwy, legjonimłodszy rangą i — chyba tak jest — najbar ■ ści i strzelcy zgłaszali się już na łamistrajków,
(na to już zaszły te „ideowe" organizacje). Oka
dziej doświadczony w materiach finansowych.
Za p. Hubickiego kieruje miimstersitiwem w ice zało się, że władza rozumu nie daje i dlatego
we Lwowie przeżyliśmy trzydniowy strajk pra
minister p. Rożnowski, widocznie także fa
cowników gminnych. Dlatego też na olbrzymim
chowiec, mimo że dopiero od kilku tygodni
zgromadzeniu pracowników, na którem uchwalo
z komisarza względnie dyrektora Kasy cho no likwidację strajku, najważniejszą kwest ją by
ło pytanie, kto za owe trzy dni strajku zapłaci,
rych objął urząd.
l o wszystko i inne dziwolągi są specjalno skoro strajk wybuchł nie z winy pracowników.
Strajk miał przebieg imponujący, nie było mo
ścią polską. Np. czytało się onegdaj, że pre
wy o żadnym załamywaniu się, przeciwnie miał
mjer francuski p. Herriot zupełnie na urtotp niie
wyjeżdża, chcąc czas na spoczynek przezna
czony zużyć na zaznajomienie się z bieżącemu
zagadnieniami finansowemu. O premjerze an
gielskim MacDonaldzie donoszą, że ciągle
przeryw a swój urlop dla załatwienia ważnych
spraw państwowych.
Premjer-kanelcrz nie
miecki Papen posłał kilku ministrów na urlop,
sam zaś został w stolicy. Dopiero od kilku lat
— ściśle: od początku ery sanacyjnej zako
rzenił się u nas zwyczaj stałych, corocznych
urlopów pp. ministrów. Szczęście, że przynaj
mniej nie wydalają się z kraju, jak to już raz
było. W kraju można w razie potrzeby prędzej być pod ręką.
A tymczasem z ministrami ozy też bez nich
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Należytość pocztowa opłacona gotówka

on tendencje rozszerzające na nieobjęte jeszcze
instytucje miejskie. Strajk ten był przestrogą, że
lwowskich pracowników miejskich nie wolno lek
ceważyć' i że fatalnej gospodarki w przedsiębiorstwa'ćh miejskich nie pozwolą pracownicy
łatać swoimi głodowymi płacami. Gały system
pomajowy polega obecnie na tem, że podobnie
jak budżet państwowy i przedsiębiorstw pań
stwowych, tak i budżety gjniaane łata się redukcją
poborów pracowniczych./

Strajk ten w tramwajach lwowskich wybuchł
za dyrektury b. prez. kolei Barwieza, który na
kolejach zostawił nie najgorsze nazwisko. W
tramwajach lwowskich zaczął on sanację gospo
darki systemem pomajowym od poborów praco w
niczych. N a pomysłach oszczędnościowych p.
Barwieza pracownicy stracili już około 25% ze
swoich poborów. Z jego też nazwiskiem wiąże
się cała golgota lwowskich pracowników wszy
stkich zakładów, bo co p. Barwicz wymyśli dla
tramwajów, prezydjum miasta skwapliwie sto
suje we wszystkich zakładach miejskich. A
wszystko to robi się dla dodatkowej posady dy
rektora tramwajów lwowskich mimo, że się po
siada już ładną emeryturę kolejową...
Wkońcu podnieść należy, że strajk pracowni
ków miejskich cieszył się powszechną sympatją
Lwowa. Z uruchomionych dorywczo środków lo
komocji publiczność przeważnie nie korzystała,
tak autobusy miejskie, jak i kilka wypuszczonych
wozów tramwajowych
kursowały przeważnie
próżne.

Takie to cudowne"...

Monarchislyczno-sanacyjne „Słowo" wileńskie,
w artykule z powodu rocznicy wymarszu pierw
szej kadrowej strzeleckiej 6 sierpnia 1914 roku,
po swojemu daje przegląd dążeń i prac nad
stworzeniem polskiego czynu zbrojnego w w oj
nie światowej i dochodzi do momentu powsta
nia Tymczasowej Komisji skonf edero wanych
stronnictw niepodległościowych, podstawy spo
łecznej i politycznej ruchu strzeleckiego. „Sło
wo" pisze:
„Wreszcie doprowadizono do zorganizowa
nia Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych.
W skład tej Komisji weszły:
z Królestwa: Polska Partja Socja&ćyciztnia,
Narodowy Związek Robotniczy, Organizacja
Niepodległościowa Ludowców, Organizacja
Niepodległościowa
Inteligencji Królestwa
Polskiego.
z Galicji: Polska Partja Socjal-Demiokimtyczna, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polskie
Stronnictwo Postępowe, Niezawiśli Ludowcy.
w Ameryce: Komitet Obrony Narodowej
(Stany Zjednoczone) i Polska Komisja W o j
skowa (Parana).
Takie to „proste": 6 sierpnia 1914 roku w y 
ruszyła przez Michałowice, w kierunku Mie
chowa, pierwsza kompanja kadrowa pod wo
dzą komendanta Józefa Piłsudskiego.
Takie to wzruszające: w pół wieku po w y 
trąceniu broni z rąk ostatnich bojowników

o niepodległość Polski do boju szli Polacy w e
własnych szeregach.
Takie to tajemnicze: w szarej strzeleckiej
kurtce szedł ku wielkości Wódz!...
Takie to cudowne i wspaniałe: ze snu się
budziła Polska!...".
Tak to dziś pankom z obozu obsza r ni czo - kon serwatywnego wszystko wygląda „proste", „wzru
szające", „tajemnicze" i... „cudowne". Na ruch
niepodległościowy, rewolucyjny, wojskowy, pa
trzyli niegdyś jak na ruch bandycki, plugawili
go, oczerniali, denunejowali, szkodzili. I oczywi
ście, przedstawicieli tej kasty i tych elemen
tów, które dziś reprezentuje „Słowo" w ruchu i
organizacjach, poprzedzających dzień 6 sierpnia
1914 roku, nie znajdziemy. Dlatego to dla nich
dziś takie wszystko „tajemnicze" i „cudowne".
Lud polski, polski socjalizm nie liczył na cuda!
Niepodległość Polski i potrzeba walk o nią zawar
tą była w programie PPS i większość pierw
szych bojowników stanowili polscy socjaliści.
Aż oto po maju 1926 roku stał się inny cud. Bo
ludzie i grupy i warstwy społeczne, które w ru
chu niepodległościowym nietylko udziału nie bra"
ły, ale go zaciekle w sposób często niegodziwy
zwalczały, stały się podporą „wodza" i należą do
tych, co decydują o losie przez innych w yw al
czonej ojczyzny.
To jest naprawdę bardzo „tajemnicze" i „cudo
wne", ale wcale nie „wzruszające", lecz potwor
ne...

i 'możliwości, jak się rzuca psu w braku poży
wienia kość. C zy to będzie uroczystość naro
dowa^ czy protest przeciw czyimś rzekomym

szono: przecież, widocznie jako wyjątkową 9"
flarę czy zasługę, że ten i ów minister prze*
rw a ł urlop czy dla wysłuchania raportu kole
gów czy dla odbycia parady wojskowej. Cze
góż można więcej chcieć. Z kompletem ozy
bez niego troska 01 dobro publiczne przeważa
nad wszystkimi, także osobistemu wzigtędiamii
— ozy ktoś śmie wątpić?

zamiarom
agresywnym^
czy
roztrząsanie
kwestji powiększenia obiegu banknotów z pogardliwem traktowaniem marnego złota i je
szcze coś robi się, a b y nie: w yglądało, że nic
się nie robi. Ba, robi się nawet w ię ce j: gło
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dzisiejsze
ODCZYT TO W . IM M AN U ELA BIRNBAUM A
hasło: wojna ma się skończyć bez aneksji i bez
u.
Powtarzam: to co osiągnęła demokracja, to co reparacji. To hasło nie było możliwe do prze
prowadzenia. Zasadniczo uznawali socjaliści ha
było głównym wysiłkiem' socjalistów niemiec
sło samostanowienia narodów, ale jeśli rzucili
kich, to nie jest jeszcze socjalizm, ale to jest pod
hasło konserwatywne — pokój bez zmiany gra
stawa walki o socjalizm z całkiem inną niż po
nic, to takie hasło nie mogło się utrzymać. Lecz
przednia pozycją siły i możliwościami przyszło
że rzucili hasło pokoju, wszyscy młodzi ludzie,
ści.
którzy nie byli na wojnie, uznali za skoimpriomiK RYZYS PUNK TEM W YJŚCIA D LA REAKCJI
toiwamą nie wojnę lecz pokój. Nie wierzyli żoł
Jak nastąpiła reakcja? Wielki kryzys gospo
nierzom frontowym, gdy mówili o okropno
darczy przyszedł do Niemiec o kilka lat wcze
ściach wojny: „myśmy tego nie widzieli; a jed
śniej niż do Polski, następstwa kryzysu były cięż
nak musi być w wojnie coś pięknego i roman
kie, organizmy gospodarcze otrzymały ciosy bar
tycznego". Nie wierzyli, że wojna nie ma sensu:
dzo silne. Jakie następstwa polityczne mial kry
„wojna przyniosła coś zwycięzcom, dała im zie
zys gospodarczy? Robotnicy przemysłowi nie sta
mię i pieniądze, a więc nie jest bez sensu". Że
nowili nigdy większości ludności Niemiec. Jeśli
przyniosła też okropności, o tem zapomniano, na.
zatem socjaliści niemieccy chcą na drodze demo
wet ci starzy żołnierze zaczęli stawać się dumni
kratycznej osiągnąć większość, muszą oprócz ro
z tego, że byli na wojnie. W ten sposób silwarzomo
botników przemysłowych zdobyć robotników rol
nastrój za wojną 1) z powodu traktatu wersal
nych, pracowników umysłowych, niższych urzęd
skiego, 2) gdyż wojna ma przecież sens.
ników, część inteligencji. W sensie socjalistycz
„ W IE L K A ARMJA ZM NIEJSZY BEZROBOCIE"
nym — oni wszyscy są robotnikami, ale każdy
z nas wie, że u robotnika przemysłowego poczu
— Za obecinej konstytucji przyszedł kryzys.
cie klasowe budzi się najwcześniej, a u innych
— Za obecnej konstytucji niema wojska. Gdy
grup ciężko je obudzić.
by było wojsko, przynajmniej część nas miałaby
zatrudnienie.
ARMJA R E Z E R W O W A BEZROBOTNYCH
Ci, co tak mówią, nie chcieli pomyśleć o ko
Następstwem kryzysu jest wielka liczba bez
sztach utrzymania wielkiej armji...
robotnych. Mamy dziś w Niemczech 5 i pól miGłównymi użytkowcami tych nastrojów stały
ljona bezrobotnych, jeśli doliczymy członków ro
się małe partję, zwłaszcza narodoiwo-socjalistyczdziny, okaże się, że bezrobocie ogarnęło 1/4 część na z Adolfem Hitlerem na czele.
całego społeczeństwa. Istotnem jest, że ci bezro
PROGRAM M G Ł A W IC O W Y
botni przeważnie nie są wyszkolonymi robotni
kami, którzy byli w fabryce, znają solidarność i
Program jego jest niejasny i celowo zamazany.
przeszli przez szkołę organizacyjną, lecz że jest
Głosi on:
to p r zcdewszystk iem młodzież, która wyszła ze
1) Zbrojenia.
szkoły (nadmieniam, że początek kryzysu sięga
2) Politykę mocarstwową.
1928 r.). Młoda generacja, wychodząc ze szkoły,
3) Zniesienie demokracji na rzecz dyktatury
może się jeszcze dostać do terminu, ale miejsca
— a do tego stanowi on próbę rozbicia szerokich
w fabryce już nie znajdzie. Wielka jej część wo
warstw pracujących. N a miejsce solidarności
bec tego nie dostaje się w właściwie położenie
pracujących i wyzyskiwanych wysunięto poczu
socjalne, a podobnie jest z tymi starszymi robot
cie stanowe, fałszywej arystokracji, antysemi
nikami, którzy od szeregu lat są bez pracy.
tyzmu. Mówiono więc masie: tali czy owak, wy
zawsze
jesteście lepsi, niż Żydzi, Polacy, Cze
ZM IAN A FRONTU CHŁOPSKIEGO
si — ho wy jesteście Germanami. W ten sposób
Chłopi w r. 1918 stali zwarcie u boku robotni
budzono poczucie ładu a ry s to k ra ty c zn e g o
w
ków. Jako żołnierze byli razem z robotnikami;
miejsce demokracji, w miejsce równości.
wspólnie walczyli o republikę i demokrację. Te
P R Y W A T N A ARMJA HITLERA
raz stoją zasadniczo przeciw robotnikom z dwóch
głównie przyczyn:
Nie poprzestano na tym fałszywym arystokra1) Kwestją cen produktów7 żywności — chłopi
tyźmie idei antysemickiej. Wewnątrz ruchu hi
są za wysokiemi cenami i za cłami ochronnemi,
tlerowskiego, za pieniądze ciężkiego przemysłu,
robotnicy są przeciwni.
zwerbowano młodych ludzi, dano im mundury
2) Kwestją polityki walutowej — chłopi pra
i oznaki, stworzono możliwość posuwania się w
wie wszyscy mają długi, Skutkiem rozwoju
górę wewnątrz systemu arystokratycznego. Np.
spółdzielczości kredytowej i banków ludowych;
pracownicy umysłowi, których zawsze ciężko
chcieliby pozbyć się tych długów i dlatego są za
było zsolidaryzować z robotnikami — robotników
inflacją. Robotnicy są przeciwni, bo ich zarobki
w kołnierzykach z robotnikami bez kołnierzy
straciłyby swą wartość.
ków — uznali to za wielkie pochlebstwo dla sie
Oba te hasła: wysokie cła ochronne na pro
bie i część ich została zwabiona przez Hitlera.
dukty żywnościowe i inflacja lub półinflacja roz
Chłopi przypomnieli sobie dawne wojsko, któ
dzieliły chłopów od robotników.
re dawało im możliwość karjery — do stopnia
podoficera coprawda.
W A R S T W Y POŚREDNIE O D P Ł Y W A J Ą
OD PR O LETAR JATU
Osłabienie liczebne proletarjatu i wzrost ar
mji rezerwowej bezrobotnych wpłynęły- też na
stanowisko warstw pośrednich. Związkom zawo
dowym w takim okresie jak obecny ciężej jest
prowadzić walkę, bezrobocie wpływa demorali
zująco i tworzy kadry łamistrajków, związki za
wodowe rozporządzają zmniejszonemi środkami
pieniężnemi — to jest jasne dla wszystkich przy
jaciół i dla wrogów niemieckiej klasy robotni
czej.
W tych warunkach osłabienia klasy robotni
czej, odbicia się od niej chłopów i warstw po
średnich wzmogła się agitacja nieprzyjacielska.
„R E PU BLIK A JEST W IN O W A J C Ą !"
Przeciwnicy nasi winę kryzysu gospodarczego
przerzucili na 1) nową konstytucję demokratycz
ną, 2) podpisanie traktatu pokojowego i wyko
rzystali to ideologicznie. Teza socjalistyczna
brzmi: „Kryzys jest wynikiem ustroju kapitali
stycznego, którego nie mogliśmy obalić”. Lecz oczywiście niaistępsiiwa traikSjatu wemsafekliego zao
strzają kryzys. Od zakończenia wojny Niemcy
wpłaciły zwycięzcom 60 mi (jardów marek zło
tych (około 130 miljardów złotych), częściowo go
tówką, przeważnie w naturze (okręty, koleje i
inne świadczenia). Aby móc płacić, Niemcy m u
siały pożyczać, przyczem jednak najwyżej 1la
część z tego oo pożyczyli poszła na reparacje (40
miljardów mk. złotych, około 85 miljardów zł.).
I to jednak przyczyniło się do kryzysu, gdyż
trzeba było płacić procenty i raty.
„POKÓJ JEST W IN O W A J C A —
W O J N A P R Z Y N IE S IE Z B A W IE N IE !"
W czasie wojny rzuciła socjalna demokracja

PARTJA „RO BO TNICZA" BEZ ROBOTNIKÓW
Dzisiaj ruch Hitlera nie ma prawie żadnych
robotników, a tylko część bezrobotnych, którzy
zabłąkali się w swem poczuciu klasowem. Ma du
żo pracowników umysłowych, większość chło
pów, a zatem znaczną coprawda część narodu
niemieckiego, ale tyliko jego mniejszość.
Wielki przemysł i obszarnicy są silnie zainte
resowani w tym ruchu, finansując go jako bo
jówkę przeciw traktatowi wersalskiemu i demo
kracji, która odebrała im ich przywileje.

Jest to dzisiaj główna i jedyna groźba dla de
mokracji niemieckiej.
R Y Z Y K O W N A GRA
Ciężki przemysł, wielka własność ziemska i
stara szlachta finansują i popierają ruch Hitlera,
ale nie wolno przeoczyć, że nie solidaryzują się
z nim całkowicie. Wykorzystują go, jako narzę
dzie przeciw republice i przeciw traktatowi po
kojowemu, ale sami nie są członkami „narodo
wych socjalistów". Jak bardzo chcą ruch Hitlera
wykorzystać jako narzędzie, tak boją się, że na
rzędzie może stać się silniejsze od nich.
Doświadczenie faszyzmu włoskiego dało im
dużo do myślenia i dlatego ograniczają się w
Lem poparciu. Chcą oni, by hitleryzm stał się
ich narzędziem, ale sami nie chcą dostać się pod
jarzmo faszyzmu. Chcą zatem osiągnąć pewną
równowagę sil i jako języczka u wagi używają
organów i siły Rzeszy, np. Reichswehry liczącej
100.000 ludzi. Reichswehra jest słabsza od poli
cji, wobec tego usiłują dostać w swe ręce policję,
np. w Prusiech, stanowiących =/» Rzeszy. Obecny
rząd Rzeszy, reprezentujący te właśnie siły wiel
kiego przemysłu, obszarnictwa i szlachty, popie
ra bardzo silnie Hitlera i daje mu pełną swobo
dę, jednak nie życzy sobie jego pełnego zwycię
stwa.
N IE S P O D Z IE W A N A SYMPATJA
D LA K O M UNISTÓW
W ybory można „robić". Środkiem do tego ce
lu byłby zakaz partji komunistycznej. Obecny
rząd niemiecki wszystkie środki, użyte przeciw
republikanom, uzasadnia niebezpieczeństwem komunistycznem, ale mimo to nie zabronił partji
komunistycznej. Usunął z urzędów pruskich mi
nistrów i urzędników republikańskich (socjali
stów, centrowców, demokratów), prześladuje ich,
zamyka do więzienia, ale partji komunistycznej
nie zakazał. Dlaczego?
1) Bo wie, że dalsze trwanie walki bratobój
czej między socjalistami a komunistami jest
źródłem siły wrogów klasy robotniczej; popierać
komunistów znaczy uniemożliwić jednolite w y 
stąpienia klasy robotniczej.
2) Bo gdyby ubyło w parlamencie kilkudzie
sięciu posłów komunistycznych, mogłaby pra
wica hitlerowska otrzymać większość. Tego so
bie wielka burżuazja nie życzy i naraz staje.się
przyjazna dla komunistów. Życzy sobie ona rów
nowagi: Hitler silny na tyle, aby trzymać robot
ników w szachu, ale nie na tyle solny, aby mógł
sam rządzić.
Rachunek to bardzo sztuczny, skomplikowany
oraz dwuznaczny! W łasna siła sfer rządzących
obecnie jest bardzo nikła, liczba zwolenników
szczupła, trzy partję popierające bez zastrzeżeń
obecny rząd, będą w nowym parlamencie bar
dzo małe, muszą zatem pracować także balanso
waniem sił.

Zasłużone dymisje
P o d tym tytułem pisze „Gazeta W arsza w 
ska" w N r. 236 z 7 b. m.:
„Starosta bocheński dr. Freimdl, za którego
urzędowania doszło do krw aw ych zajść pod
Łapanowem , został przeniesiony do w oje
wództwa krakowskiego.
Starosta liski Werkstein, za którego urzędo
w ania doszło w powiecie do krw aw ych zajść
na tle t. zw. „święta pracy", został zwolniony
i przeniesiony do służby w województwie
lwowski em.

Maskarada strzelecka na święcie morza
W O J S K O W M U N D U R A C H S T R Z E L E C K IC H
już nawet (sam jestem przyjacielem harcerza)
zorganizować orkiestrę w śród harcerzy.
I tak, bijąc się z myślami, podziwiam jednak
tę orkiestrę, i przypatruję się bliżej; aż tu na
raz patrzę, i oczom ani się wierzyć nie chce.
Poznaję same znajome twarze. Przecież to or
kiestra w ojskow a 67 p. p. w Brodnicy, która
występuje w m undurach strzeleckich. Tak sa
mo naturalnie jak ja, każdy inny, biorący udział w uroczystości, był pewien, że to orkie
stra „Strzelca" brodnickiego. N asuw a mi się
tu jednak pytanie:
Jakiem praw em
w ojskow i w dziew ają na
siebie szaty strzeleckie i występują w barw ach
strzeleckich?"
Istotnie. W o jsk o w mundurach strzeleckich!
N o, no. Coś zupełnie nowego. Przyznać jednak
trzeba, że wojsku nie dodaje to splendoru.
— o o o —>

„Słow o Pom orskie" ogłasza następujący list
jednego ze swoich czytelników w sprawie ma
skarady strzeleckiej na święcie morza w Gdyni:
„Skończyło się Święto Morza, dużo pięknych
wrażeń odniosłem z tej tak podniosłej uroczy
stości, lecz nie o tem chcę tu pisać, gdyż chy
ba każdy, który sam był w Gdyni, lub słuchał
przez radjo audycyj z uroczystości, czuje tak
samo jak ja.
N a jeden tylko szczegół chcę w tem miejscu
zwrócić uwagę, o którym nie każdy wie. - W
czasie defilady przygrywało
kilka orkiestr,
między innemi także orkiestra strzelecka z
Brodnicy. Gdy jej słuchałem, aż zazdrość mnie
brała, że „Strzelec" w Brodnicy posiada tak
w spaniałą orkiestrę. Myślałem sobie, czyżby
to harcerze lub Sokół albo Młodzież nie mogli
le Ł taką. orkiestrą się poszczycić. Planow ałem
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Między terorem a legalnością
Podczas gdy bandy hitlerowskie hulają po
Niemcaech zapomocą boanih, rewolwerów i noży,
przywódca ich wciąż udaje legalistę, zapewnia
ją0 Soczyście, że tylko w legalny sposób chce
osiągnąć władzę. Czyli Hitler zamierza osiągnąć
ten cel przez parlament czy przez tajną umowę
z generałem Schleicherem, to jest jego tajemni
cą. W każdym razie charaikterystycznem jest, że
organ berlińskich hitlerowców „Der Angriff" prze
strzega przed stosowaniem teroru, który ma sziko^
planom wodza, wywołując wrażenie, że wódz
stracił wpływ- na swych ludzi.

i bezpieczeństwo, kiedy i komisarz rządowy w
Prusiech tego nie potrafił, raczej nie chce? Jeżeli
Hiłtler i jego trabanci tak głośno krzyczą, że są
legalistami, w jaki sposób mogą żądać władzy,
kiedy iicth cisi sojusznicy udowodnili, że nie są
w stanie czy nie chcą jej wedle obowiązujących
ustarw wykonywać?
Jest rzeczą znamienną, że w tym czasie, kiedy
codzień mnożą się gwałty i rozboje, Hitler znikł
z widowni. Nie wiadomo nawet, gdzie w tej chwi

Jakie to są plany? Oto Hitler, nauczony dośwdad
czetntiem swego „puczu" monachijskiego z r. 1923,
na zewnątrz przynajmniej udaje legalistę. Teror?
To się dzieje wbrew jego woli i jako odwet na
prowokacje komunistyczne. Hitler, Mory udaje
pogardę dla zagranicy i wciąż grozi zerwaniem
traktatów, wie dobrze, że przejście z szefa ban
dytów na fotel kanclerski wywołałoby zagranicą
nieprzyjemne dla Niemiec następstwa i dlatego
wciąż zapewnia, że jest legalistą, że brzydzi się
terorem, że chce przez parlament dojść do wła
dzy. A tymczasem wiadomo, że Hitler jest wro
giem parlamentu i paiiameimtaryzmu jako w y 
razu znienawidzonej przez niiego demokracji. —
A w dodatku Hitler, gdyby nawet chciał użyć
parlamentu jako narzędzia, nie mą w nim więk
szości zaś widoki na koalicję nie są, jak dotych
czas, świetne.

JAN BO JER
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LIIB NAD PISKIEM
(Ciąg dalszy)
DoPytała się do dworca, który wtedy położony
był na wyspie, musiała zatem przechodzić koło
katedry, a potem przebyć długi most nad rzeką.
A potem skierowano ją do jednego z tych ma
leńkich dondtów, stojących szeregiem na szynach,
i nagle* kiedy tak siedziała, domek zaczął się
poruszac- D© jazdy po wzburzoaiem morzu była
przyzwyczajofu^ a|e od tego tutaj dostała popro?tu zawr°tu gioiwy. Człowiek w mundurze wszedł
| obejrzał bilety jazdy, i nagle otworzył drzwi
zawisł w powietrzu — wspina się następnie po
®sce wzdłuż wagonu, przytrzymuje się rękoma
i.hie spada, pomimo, że pociąg jest w pełnym
Ód innych jadących dowiaduje się, że najprzeprawa czeka ich dopiero przy Słupenn
gdyż tam pociąg biegnie pod samo niebo
któr bezdenną przepaścią, a przepowiedziano, że
na
dnia most runie, gdy pociąg przystanie
h-7v ai,1yiT1 s[
u- Matka Elżbieta siedzi i mocno
żb w * si§ ,la^-v i przymyka oczy, gdy mówią,
e ie az ubliżają się do tego miejsca. — A pociąg
p^rznii przed siebie z nowym łoskotem pod kołami,
ze ądź na® htościw, teraz się stanie coś złego.
le> 1 tym razem się udało, bo oto pędzą już
znowu po stały®. Bezpiecznym lądzie.
Niezadługo musiała wysiąść, a oto Piotr Norset
czeka juz z jednokonką.
V I.

. .^nłwark, który był kupił, leżał w odległości
■ Jej ® i ii powyżej miasta, a w ostatnich czasacn osiedliło się tu dokoła mnóstwo obcych.

li przebywa. Jedni mówią, że bawi „incognito"
w Berlinie, drudzy, że w tajemnicy pojechał do
Neudec do Hindenburga — przygotowuje widocz
nie coś, oo ma słać się przed zebraniem się par
lamentu, aby go Zaskoczyć i postawić wobec faktu
dokonanego. Jedno tylko wszyscy powtarzają i
uważają za najprawdopodobniejsze, mianowicie
że Hitler pracuje dla Hohenzollernów. Czy ma to
stać się przez powrót excesaraa czy przez zastąpie
nie go ex-kronprinzem, to nie gra roli. W każdym
razie legalizm Hitlera nie pójdzie tą drogą, która
jego mogłaby doprowadzić do upragnionego celu,
pracuje dla innych.

Naprawić krzywda robotnicza
wołaiaca o pomsta do nieba!

Jeden z „secesjonisitów" z obozu Hiitlera Otto
Btrasser, nawiasem mówiąc brait jednego z naj
wybitniejszych przywódców hitlerowców i kan
dydata aa kanclerza Grzegorza Słrassera, ogłosił
w swym organie „Czarny front" rewelacyjne
Szczegóły o umowie między Hitlerem a Schlei
cherem. Mieli oni dojść do porozumienia oo do
podziału władzy, przyczem obecny kanclerz P a
pen i minister spraw wewnętrznych Gayl mieli
być zupełnie usunięci, jako zbyt słabi. Hitler miał
zostać kanclerzem, SoMeicher panem Reichswehry. ScMeicher zaprzecza, jakoby taka umowa
istniała, ale Strasser podtrzymuje swoje rewela
cja, dodając, że była to umowa polegająca na
wzaj emanem oszukiwaniu się, gdyż Hitler jak i
S c h le io b e r mają całkiem inne plany.

W tych zabiegach o wykłamiamie się z teroru
i podanie się za legalistę sekunduje mu jego „szef
prasowy" i przyszły jego minister spraw zagra
nicznych Rosenberg, który dzień w dzień powta
rza, że komuniści wroni że socjaliści wraz z czar
ną reakcją (centrum) wbijają nóż w plecy ruchu
„narodowego" i że jedynym środkiem przeciw terarow.i jest rozwiązanie partji komunistycznej i
obniżenie wpływów „czarno-czerwonej" mafji. Siu
sanie zapytują pisma lewicowe, jakie znaczenie
ttu-ało napędzenie legalnego rządu pruskiego pod
Pozorem, że nie jest w Stanie zapewnić społkój
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RohoŁnicy pracujący w kopalni „Locarno" w
Harklowej znaleźli się w niezmiernie ciężkiem
położeniu materjalnem. Oto właściciel tej ko
palni zalegał z wypłatą robotników, aż należno
ści robotnicze z tego tytułu narosły na 20.000 zł.
Za zgodą właściciela i władz robotnicy objęli
przedsiębiorstwo pod swój zarząd, by pracując
na swój rachunek, odebrać sobie mogli zaległo
ści. Znaleźli się jednali roszczący sobie pretensje
do posiadania kopalni. W rezultacie robotnikom
zabrano wyprodukowaną ropę nie płacąc im wca
le za pracę, ani też nie wyrównując zaległości.
Krzywda robotnicza jest straszna, oburzenie i
rozpacz bez granic. W sprawie tej pokrzywdze
ni, których pełnomocnikiem i obrońcą jest adw.
dr. Marjan Mokry w Jaśle, wystosowali do mi
nisterstwa pracy i opieki społecznej następujący
telegram:
Ministerjum pracy, Warszawa.
'
Za poradą współczujących krzywdzie prezy
denta sądu i starosty obsadzili robotnicy kopal
nię „Locarno" w Harklowej, powiat Jasło, a gdy
wykazany kontraktem 'kupna właściciel Piękoś
zgodził się i podpisał- deklarację, pracowali ro
botnicy na własny rachunek celem pokrycia za
ległości robotniczych dwadzieścia tysięcy wyno
szących.
Prokuratura państwa w Jaśle stwierdziła le
galność postępowania. Były właściciel kopalni
Jasieński legitymując się uchwałą sądową, w asystencji policji zabrał wyprodukowane przez ro
botników 17 ton ropy, sprzedał nie plącąc ro
botnikom nawet za pracę. Dnia 6 sierpnia przy
jechali na kopalnię rzekomo jako właściciel
gruntu Gzyszczan, oraz rzekomy nabywca kopal
ni Łaszcz z organem sądowym, czteroma uzbro
jonymi policjantami i odebrali kopalnię Piękosiowi.
Gzyszczan nie ma prawa do gruntu i kopalni,
gdyż spadku po matce, która kopalnię lę Piękosiowi sprzedała, nie przyjął. Łaszcz nie ma żadnego kontraktu, a poza Piękosiem kopalnia jest

bezpańska, obydwu nikt nie legiLymował.
Przyjechał także delegat urzędu górniczego z
Jasła, przed którym Piękoś wylegitymował się
kontraktami, co uwidoczniono w protokole,
tamtych hie legitymowano, a pomimo tego bez
prawnie zamknięto i opieczętowano kopalnię po
zbawiając nas pracy.
Drugą, wyprodukowaną wyłącznie przez ro
botników cysternę 13 ton ropy, nadaną do tran
sportu, naczelnik stacji Skołyszyn bezprawnie
zatrzymał, aby ułatwić lamtym zajęcie i znowu
owoce naszej ciężkiej pracy mają bez zapłaty
iść do cudzej kieszeni.
Łaszcz sprowadził obcych roboLników, aby
także później pozbawić nas pracy, a z ich pomo
cą, owładnąć kopalnią, pretensji naszych uznać
nie chce.
Rozgoryczenie robotników bezgraniczne, sytua
cja poważna, mogą zajść rozruchy.
Wydajem y ostatni krwawy grosz na depeszę.
Prosimy o udzielenie odpisów telegramu pre
zydentowi Mościckiemu, ministerjum sprawiedli
wości, przemysłu i komunikacji celem położenia
kresu tym bezprawiom, otwarcia kopalni, oraz
oczekujemy własnych zarządzeń.
Delegaci robotników: Michał Dziedzic, Franci
szek Kula.
Ponadto pokrzywdzeni robotnicy wysłali tele
gram do prezydenta Rzeczypospolitej Mościckie
go, domagając się ratunku i pomocy i prosząc
o odpowiednie zarządzenia w kierunku napra
wy potwornej krzywdy. Odpis telegramów prze
siano prezesowi sądu okręgowego, starostwu, pro
kuraturze, policji i urzędowi górniczemu w Ja
śle i wyższemu urzędowi górniczemu w Krako
wie.
Krzywda robotników jest w tym wypadku tak
potworna, że władze winne niezwłocznie zająć
się tą sprawą i wydać stosowne zarządzenia, kła
dące kres bezprawiu a naprawiające robotniczą
krzywdę wołającą o pomstę do niebal
— ooo —

Nowo przeprowadzona linja kolejowa przyciągała
ludzi, nowe tu zapanowały zwyczaje i dokonywał
się żywy obrót pieniężny, chłop stał się napół
mieszczaninem, napół spekulantem, przyczem je
den się wzbogacał i sprzedawał folwark, by prze
nieść się do miasta, drugiemu wystawiano po
siadłość na licytację i musiał emigrować do Ame
ryki. A z gmin nad fiordem i z dolin między gó
rami przybywali ludzie przedsiębiorczy, dla któ
rych stara ojcowizna była za ciasna i mała i osia
dali na tych folwarkach, gdzie tak łatwo można
było przyjść do pieniędzy, jeśli się tylko miało
głowę na karku.
Piotr Norset nigdzie nie zauważył tak wyraźnie
jak właśnie tu, jak bardzo jego strony ojczyste
były zacofane. Tu nie stawiano w izbie długiego
stołu i ławek, lecz w środku pokoju stał okrągły
politurowany paradny stół, nakryty pluszową
serwetą, dokoła niego krzesła, również obite plu
szem, posadzki woskowane, na ścianach obrazy,
firanki u okien i duża wisząca lampa porcela
nowa. A bogaci chłopi przyjeżdżali do miasta nie
w kuczbajowych ubraniach i futrzanych czap
kach, lecz w pięknych garniturach sukiennych,
w
wyglansowanych
trzewikach i wysokich
sztywnych kapeluszach. W Boże Narodzenie, czy
przy innych ucztach nie podawano tu rosołu i ka
szy z śmietaną, gdzieżby znów, tu podawano pie
rogi z mięsem i pieczyste, a piwo pochodziło z bro
waru miejskiego. Gdy zawarto interes, to nie ob
lewano go wódką, ach nie, lecz kawą z rumem
i ponczem. No i tu spotykało się przecież ludzi,
z którymi można było pomówić o innych spra
wach niż oszczędność i słowo boże, tu rozmowy
toczyły się do późnej nocy na temat polityki, w y 
borów i wahań cen na rynku. Folwark nazywał
się Leira i położony był wysoko, że roztaczał się
stamtąd widok na kilka parafij. Krajobraz nie

spokojny, pogarbiony, jakby po jakiej potężnej
erupcji ziemi, której wzgórza i dolinki znów się
zazieleniły, zasiane dworkami aż pod same góry
i rozrzucone na zielonych skłonach i łąkach; białe
i żółte domy mieszkalne, czerwone stajnie, wszę
dzie słupy do chorągwi i ©grody, i szarogliniasta
rzeka, wijąca się niby łódź odwróconą dnem do
góry, tu ciągną się całe szeregi dworków, których
okna żagwią się o zachodzie słońca. A hen nisko
na nieboskłonie, można było w jasne dni dostrzec
nawet kilka wież miasta.
Kilka razy dziennie wagony kolejowe przebie
gały z hukiem, a było to jeszcze talią nowością,
że za każdym razem ludzie przystawali i wytrze
szczali oczy. „Pociąg", mówili. Wciąż się im to
wydawało cudem, zwłaszcza w ciemności, gdy ten
szereg domków o oświetlonych oknach mknął
przez wieś, wyrzucając dym i iskry. Konie przy
wiązane do pali podskakiwały przerażone, parska
jąc i zadzierając łby do góry, często odrywały się
i pędziły przez rowy i płoty, gdy koniec powrozu,
którym były przywiązywane do pala oplątywał
im nogi. A z folwarków nadbiegali ludzie z gołemi głowami, by znów pochwycić spłoszone
zwierzęta.
W pierwszym roku Piotr Norset był ostrożny
przy zakupnie bydła. Lepiej sprzedać siano i sło
mę i odrazu dostać gotówkę. Ale właśnie w po
rze nadchodzących żniw pewien bogaty chłop za
jechał któregoś dnia hryczułką na folwark Leira.
A był nim nie byle kto, bo sam pan Wólner
z Harsteinehor, największej posiadłości w całej
okolicy. Nazywał się właścicielem dóbr i wyglą
dał też na to: tęgi, wygolony mężczyzna w sza
rym kapeluszy i ubraniu tego samego koloru,
w świecących butach z cholewami i w branżo
wych rękawiczkach. — Dzień dobry, dzień dobry,
panie Norset, chciałem pana odwiedzić któregoś
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R O M A N H A M G Z Y K IE W IC Z (Przem yśl)

W sprawie polsko-ukraińskiej
i.
W iadom o, że samą ideą narodową żyć nie
można, ani polską ani kraińską, jak wogóle
nie da się żyć samą tylko ideą, chociażby i naj
wznioślejszą i najszlachetniejszą. A by naród
mógł żyć, musi tworzyć wartości do życia po
trzebne, musi pracować, musi więc mieć zor
ganizowany i zapewniony warsztat pracy. W
odniesieniu do Polski teza powyższa staje się
tem aktualniejszą, że Polska jak na swoje sto
sunki jest naogół krajeit). przeludnionym, że
poziom oświaty w całości jest jeszcze bardzo
niski, że liczba ludności rok rocznie rośnie
wprost zastraszająco i tej zwyżki niema gdzie
podzieć ani ozem zająć, że w yw óz w porówna
niu z wywozem innych krajów jest nikły i sta
le się zmniejsza, że o pracę coraz trudniej, że
przydział pracy nie jest wogóle zorganizowa
ny, wskutek czego jednostka przy poszukiwa
niu zajęcia jest zdaną wyłącznie na swe siły,
z reguły bardzo słabe i niewystarczające, że
zubożenie ludności tak wiejskiej jak i miej
skiej przerażająco szybko postępuje naprzód
i końca jego nie widać, że podatki do kas pań
stwowych nie wpływ ają, bo ludzie nie mają
z czego płacić, że oświata drożeje, a przestęp
czość zwiększa się i t. d.
Tak jak dziś sprawy stoją, to w państwie
polskiem jest jeszcze do pokonania niezmier
nie wiele trudności, stojących na przeszkodzie
należytemu zmontowaniu
całości maszyny
państwowej i usprawnieniu jej funkcjonowa
nia. Od należytego pokonywania tych trudno
ści i od tempa, w jakiem się ono będzie odby
wało, zawisł los państwa polskiego niemniej
niż od wyniku ewentualnej wojny. Co więcej,
nawet wynik ewentualnej w ojn y zawisł w 9/10
nie tyle może od mniej lub więcej bohater
skich wysiłków walczących żołnierzy, ile ra
czej od technicznego wyposażenia armji, któ
re jednak kosztuje miljardy i jest możliwem
do przeprowadzenia tylko przy ogólnym do
brobycie i stosunkowo wysokim poziomie oświaty. K raj biedny w obecnych czasach w o j
ny nie będzie mógł wygrać. T o jest pewnik
praw ie że matematyczny.
Jest więc organizacyjnej i państwowo-twórczej roboty pilnej dość na całe dziesiątki lat,
roboty o wiele pilniejszej i konieczniejszej dla
państwa polskiego od pracy nad „dobrowolną
asym ilacją" kresów wschodnich (czyta się to
zupełnie inaczej), przyświecającą jako ideał
licznym niestety zapaleńcom z narodowej de
m okracji i ich sympatykom wśród innych pol
skich organizacyj. Ewentualne lekceważenie
owej roboty, względnie zbywanie jej czembądź, będzie się srodze mściło na istnieniu
państwa polskiego, a jeśli się kto pod tym
względem chce oddawać złudzeniom, sądząc,
że pierwszym i najważniejszym postulatem

dnia. — Nie, do mieszkania, nie wejdzie, chciałby
tylko zakupić cały zbiór siana, sprasować je
w bale i wysłać do Anglji. Piotr stoi oto z gołą
głową, bez surduta i dowiaduje się o czemś, co mu
wprost zapiera oddech. Wyplata według wagi,
pieniądze na rękę. Godzi się, oczywista. Nadeszły
żniwa, siano było piękne, właściciel dóbr przysłał
ludzi z maszynami, by cały zbiór sprasować
w bale i raz, dwa, trzy, wszystko było sprzątnięte.
Zapłata? Wystawiono weksel na tezy miesiące,
a pieniądze wypłacą
Piotrowi natychmiast
w banku, grube tysiące, z drohnem tylko potrą
ceniem, które nazywają dyskontem. Ale właści
ciel dóbr robił widocznie wielkie interesy, gdyż
po upływie trzech miesięcy przyjechał, i popro
sił o prolongatę weksla, a takiej grzeczności nie
można mu przecież było odmówić. Sąsiedzi za
pewniali Piotra, że pan Wólner jest pewny jak
złoto, może przecież zajść kiedy do Havsteina,
a przekona się, że u samego króla nie może być
wspanialej.
Ale co lepiej niż wszystko inne podobało się tu
Piotrowi, to polot i rozmach całego tutejszego ży
cia. Ot kupiło się sześć wołów, przywiozło się tu
zin beczek wytłoczyn z browaru w mieście, kar
miło się niemi bydlęta, aż były grube i krągłe
jak kulki, poczcm prowadziło się je do miasta
i napychano portfel, banknotami. Ogromnie mu
opowiadało, że gołspodiamz nie m u sM tu być cią
gle przy robocie, wszak znacznie więcej zależy od
kierownictwa i obmyślenia wszystkiego. Miał też
już dwóch parobków i dwie dziewki do roboty,
a podczas żniw musiał jeszcze wynajmować in
nych ludzi.

(Ciąg dalszy nastąpi).

pracy dla państwa jest nie planowa, świadoma
celu swego organizacja pracy, nie oświata sze
rokich mas (i to oświata licząca się z realnemi potrzebami życia), nie podniesienie ekono
miczne ludności, nie rozkwit rolnictwa, nie
handel, nie przemysł i Ł d. — lecz asymilacja
kresów wschodnich, sit ei! Niech mu będzie!
Dla ludzi trzeźwo myślących, dla tych, co
patrzą bez uprzedzenia na teraźniejszość i w
przyszłość, to jedno jest jasnem ponad wszel
ką wątpliwość, że obecne stosunki gospodar
cze w kraju są wprost rozpaczliwe złe i w y 
magają rychłego rozpoczęcia gruntowej sana
cji, o ile kraj nie ma być narażonym na jakieś
wielkie nieszczęście. Zaś sanacja ta, co znów
każdy nieuprzedzony przyznać musi bez za
strzeżenia, jest możliwą tylko przy zharmonizowanem współdziałaniu całej ludności kraju
bez różnicy narodowości i wyznania, oparłem
na wzajemnem zaufaniu do siebie. A b y zaś
takie współdziałanie osiągnąć, musi się o ile
możności wszystko przynajmniej z grubsza usunąć, co powoduje tarcia i zgrzyty między
narodowościami i wyznaniami, i utrudnia, a
może nawet i uniemożliwia ich skoordynowa
ną współpracę w tej dziedzinie, która dla ca
łej ludności państwa polskiego bez różnicy na
rodowości i wyznania posiada jednakowo do
niosłe znaczenie, ho jest podwaliną jej materjalnego bytu.
Obecne zaś stosunki narodowościowe w e
wschodniej i południowej połaci państwa pol
skiego są nad wyraz przykre i powinne w in

teresie państwa zmienić się na lepsze. U kra
ińskiej ludności w granicach państwa polskie
go jest mniej więcej 6 i pół m iljonów (statysty
ka może ewen.t. wykazać znacznie mniej, ale
to nie przekona nikogo). Takiej liczby lekce
ważyć nie można, nawet gdyby to była ludność
narodow o uświadomiona tylko słabo, albo i
zupełnie nieuświadomiona. Tymczasem naro
dowe uświadomienie ludności w byłej wscho
dniej Galicji wcale nie jest gorszem od uświa
domienia narodowego polskiej ludności wiej
skiej w e wszystkich trzech zaborach przed
wojną, poniekąd może nawet i większe. W śró d
ludności tej uw ijają się setki płatnych emisarjuszy bolszewickich, i wykorzystując jej cięż
kie położenie ekonomiczne, jak też i nie weso
łe stosunki, jakie pod względem narodowo
ściowym na wschodnich kresach panują, sta
w iają jej przed oczy jako ideał stosunki rze
kom o panujące na Sowieckiej Ukrainie i w
Rosji, a w rzeczywistości wcale tam nie istnie
jące, chwaląc i wysławiając je pod niebiosa
na niekorzyść stosunków panujących na krewsach, które to stosunki ludność ukraińska i
tak bardzo przykro odczuwa. Okłam ują oni
lud ukraiński, ile się tylko da, ale w rezultacie
cel swój jednak osiągają, jeśli nie odrazu w ca
łości, to w każdym razie częściowo, a z tych
częściowych sukcesów wyłoni się kiedyś ca
łość, której się będzie można na" serjo prze
straszyć. Niestety przyznać się musi, że obecne
stosunki gospodarcze i narodowościowe na
kresach dla takiej agitacji podłoże stanowią
bardzo sprzyjające. Stąd zaraza posunie się w
głąb państwa polskiego, o ile jej tam jeszcze
niema, i nikt chyba tak naiwnym nie będzie,
aby nie zdawał sobie sprawy z groźnego nie
bezpieczeństwa, które tu się czai.

Masło i słonina rządzą światem
Od 14 dni zebrani są w stolicy Kanady, Otta
wie, delegaci państw wchodzących w skład imperjum brytyjskiego. Zadaniem ich jest stworze
nie ściślejszej łączności gospodarczej między temi państwami. Ta łączność jest od lat marzeniem
konserwatystów angielskich, którzy z patriotycz
nych, gospodarczych i sentymentalnych wzglę
dów chcą stworzyć państwo o jednolitym typie
gospodarczym, z wykluczeniem wpływów cudzo
ziemskich. Teraz, dla zrealizowania tego ideału,
siedzą w Ottawie i kłócą się.
Dzieje się to, mimo że głównymi przedstawi
cielami są tam sami „wielcy patrjoci", ludzie o
skrajnie prawicowych poglądach. Jest tam obec
ny wicepremjer angielski Btaldwiu, przywódca
konserwatystów; jest Bennett, konserwatywny
premjer Kanady, dalej Bruce, szef konserwaty
stów w Australji, Goales, reakcjonista z Nowej
Zelainidji — jedynie przedstawiciel południowej
Afryki powołać się może na swą liberalną prze
szłość i na usposobienie Bur ów, którzy tylko z po
wodów rozumowych nie sercowych poszli pod ko
mendę angielską. Irlandję reprezentuje członek
rzą d u de Vaiery, który właśnie jest w zaciętej
wojnie z Anglją.
Już przed konferencją wiadomem było, że o
unji celnej, wprowadzającej wolny handel mię
dzy członkami imperjum a mury celne wobec za
granicy, niema mowy. Ani Anglja ani żadne z
dominjów nie chce zupełnie zamknąć się przed
światem dla wzmożenia handlu w granicach im
perjum. Spodziewano się jednak, że uda się usta
nowić system ceł uprzywilejowanych na najważ
niejsze towary w wymianie między domin jami.
Oczekiwano stąd wzmożonego ruchu handlowe
go między domin jami przy częśoiowem wyparciu
handlu postronnego. Te oczekiwania doznały za
wodu w dotychczasowym przebiegu konferencji.
Od początku obrad Anglja stanęła wobec zwar
tego frontu dominjów. Kanada, Australja, Afry*ka południowa— wszystkie chcą tegosamego, m ia
nowicie żeby Anglja do swych dotychczasowych
ceł na artykuły przemysłowe wprowadziła także
cła na artykuły żyjwności i surowce, aby dominija
mogły sprzedawać swe produkty w Anglji. Wszyst
kie domin ja, bardzo zresztą niechętnie, byłyby
gotowe jako świadczenie wzajemne obniżyć swe
cła, aby umożliwić import przemysłowy do sie
bie z Anglji.
Sądzono, że kwestja importu do Anglji kana
dyjskiej i australSkiej pszenicy stanie się głów
nym tematem obrad konferencji. Tymczasem ku
ogólnemu zdziwieniu nie pszenica jest głównym
przedmiotem obrad; farmerzy kanadyjscy spo
strzegli się, że dopuszczenie ich pszenicy do A n 
glji, choćby z uwolnieniem od ceł, spowoidowałoby irane państwa do bojkotu ich pszenicy, co rów 
nałoby się dla nich utracie rynków światowych.

W kwesitji pszenicy dominja żądają dotychczas
tylko, aby Anglja zamknęła swe granice przed
przywozem pszenicy rosyjskiej jako największej
dla dordSinjów konkurencji. To żądanie spotkało
się z oporem Anglji, która boi się rewanżu ze
Strony Rosji, Ł j. wycofania jej zamówień u,
przemysłu angielskiego.
Główne żądania dominjów odnoszą się do mię
sa i produktów nabiałowych. W alka o te arty
kuły, walka o słoninę i masło, rozstrzygnie o lo
sie jedności gospodarczej imperjum brytyjskie
go. Trzeba wiedzieć, że Anglja sprowadza olbrzy
mie ilości mięsa z Argentyny, masła, jaj i mleka
z Danji, słoniny i wieprzowiny ze Stanów Zjedno
czonych. Można prawie powiedzieć, że z powodu
tego przywozu Argentyna i Danja są w ściślej
szych stosunkach gospodarczych z Anglją niiż do
minują. Danja jest „spiżarnią śniadaniową" An
glji, Argentyna dosławczynią jej bifsztyków. Te
raz dominija żądają, aby Anglja zmieniła swych
dostawców, aby zapomocą ceł uniemożliwiła przy
wóz słoniny, masła itd. z Danji i Argentyny a
brała je z Kanady, Australji itd.
Anglja wie, że takie cła olbrzymio podnioslyib; A
koszta utrzymania jej obywateli a w dodatki ■
Danja i Argentyna są dobrymi odbiorcami jej ar ^
tykulów przemysłowych. Nałożenie ceł odebrało
by Anglji te ważne rynki zbytu i dlatego nie ma
ochoty przyjąć dyktatu, skąd ma sprowadzać sło
ninę i masło. Postawienie tego żądania sarno
przez się wywołało panikę w Danji. Podniosły
się tam głosy, że w razie zrealizowania tego pla
nu Danji nie pozostanie nic innego, jak zrezygno
wać z niepodległości i przyłączyć się do imperjum
brytyjskiego. Go dominja ofiarują Anglji za to
ustępstwo? Wszystkie oprócz Kanady przedłożyły
swe żądania i wzajemne świadczenia, z których
wynika, że gotowe są obniżyć swie cła ale tylko
^ lam, gdzie to nie przyniesie szkody ich własnemu.
Uprzemysłowi. Jednem słowem: Anglja otrzyma
tylko tam ulgi celne, gdzie nie może konkurować
z wyrobami krajowemi. Wobec tegos konferencja
ottaw ska stoi pod znakiem zapytania. Jedno już
dziś jest pewne: jedność gospodarcza imperjum
nie zostanie urzeczywistniona.

Sprzedaż „IKC"?
„K urjer Poznański" otrzymał z W arszaw ;
następującą wiadom ość: „ W tutejszych kołach
dziennikarskich rozeszły się pogłoski, jakoby
w ydaw ca „ IK C " i „Tajnego Detektywa" poseł
BB. p. M arjan D ąbrow ski prowadził rokow a
nia z jakimś koncernem zagranicznynp o sprze
daż tych pism. Rokowania toczyć sie mają
w Szw ajcarii",
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Karjera oficera brzeskiego
( T e le fo n e m

oa naszego korespondenta)
Warszawa, 8 sierpnia.

Zastępca dowódcy 21 pułku piechoty podpuł
kownik Ryszanek mianowany został szefem szta
bu DOK 1 w
arszawie. Rysz&nek był w randze
majora zas ępcą Kostka - Biernackiego# jako ko
mendanta więzienia w ^Brześciu. Po odibyciu słuiżJ:,y ^ łaziennej w Brześciu major Ryszanek siadł

Przez

w Warszawie do egzaminu sztabowego. Przepadł
szy przy tym egzaminie, otrzymał awans na pod
pułkownika, poiczem razem z generałem Dresze
rem wysłany zastał do Ameryki na zjazd doroczny
tamtejszego Związku narodowego polskiego, jako
reprezentant armji polskiej wobec wychodźtwa
polskiego, a obecnie został szefem sztabiu dowódz
twa korpusu stołecznego.

Atramentowe boje BB

prasę sanacyjną znów przebiegła fala
Polemiki. Dziw, że wzniecił ją ostroży, gdy chodzi o wspólne łożysko BB, „Czas".
czynił to artykułem „W iatr od wschodu". U '•zut się bowiem dotknięty niektóremi wycieczka.
przeciwko kapitalizmowi i głoszeniem zasad
„skrajnej etalyzacji". Pisze tedy:
„Od niejakiego czasu, na łamach kilku
dzienników i czasopism polskich — prze
ważnie rządowego obozu — toczy się dysku
sja, dotycząca podstaw polskiego życia. Szpal
ty wileńskiego „Słowa" i „Kurjera", warszaw
skiej „Drogi“, lwowskiego ,Słowa Polskiego"
zapełnione są polemicznemi artykułami, któ
rych autorowie posiadają pewne wspólne pod
stawy ideologiczne. Artykuły te pisane żywo,
nawet gwałtownie, rzucające z reguły bardzo
radykalne choć za mało wypracowane myśli,
świadczą, że w łonie obozu rządowego istnie
je grupa ludzi, pragnąca zasadniczej przebu
dowy naszego ustroju. Dopóld dyskusja ta —
zrodzona, o ile się nie mylimy we W ilnie —
miała charakter studenckich sporów, można
było sądzić, że jest tylko przejściowem zjawi
skiem, lecz od niedawna zbytnio się rozsze
rzyła, by móc ją pomijać milczeniem".
„Czas" doszedł był do wniosku, że „na podo
bieństwo bafcteryj przesączają się do naszej pu
blicystyki myśli i idee za Wschodu", że, jak do
tąd., nie wyszły one poza ramy ogólnikowych
Artykułów, że autorowie częstokroć „wahają się
pomiędzy lewicowem stanowiskiem a państwowem i rządowem"....
Najwięcej miejsca w swojej polemice wydzie
lił „Czas" — „Słowu Polskiemu", organowa tak
zwanego „zespołu stu", jako względnie poczyt
niejszemu od. innych wymienionych przezeń
p if,i, a nadto sprawcy zaczepek przeciwko kon
serwatystom krakowskim*- Na ten dziennik też
najsilniej uderzył organ Lewjatana „Kurjer Pol
ski", pisząc, że: „grupa „zespołu stu" — niegdyś
zadętych zwolenników ideologji prawicowo-narodowej — obecnie mocno stoi i „mocno tupie"
na gruncie BB, sympatyzując z lewicowo-radykalnemi prądami w tym obozie.
Ale „Kurjer Polski" — jako konsekwentnie le-

wiatański, z lekka pokpiwa i z „Czasu", że „nie
chcąc uchodzić za organ zacofany, względnie nie
wyczuwający tego, co się dzieje", napisał: „Praw
dopodohnie sterujemy ku jakiejś równości mate
rialnej, tak, jak po rewolucji francuskiej stero
waliśmy do równości praw człowieka". Nie cho
dzi nam jednak tu o wzajemne polemiki w obo
zie sanacyjnym, ani o to, co jest w niektórych
organach &anacyjno -,,lewicowych pozowaniem
na rrradykalizm, ażeby osaczać pozycję PPS na
tle nieudałych zresztą rozłamów.
Chodzi o to, co może być dyktowane instynk
tem samo ochronnym.
Niektórzy publicyśd bebeccy zdają sobie spra
wę, że cały obóz sanacyjny opiera się tylko na
jedmej osobie i na aparacie, przez nią stworzo
nym. Mogą działacze tego obozu wygrzewać się
diziiś w promieniach jej łaski. Ale nie oparty na
żadnym systemie, posiada on wszelkie cechy tym
czasowości, nie ma niczego do przekazania ja 
kimiś następcom. Gzem jest BB Grupą z natury
swej rozbieżną — z różnych składników, w róż
nym czasie — zwerbowaną. W idzą tacy publi
cyści dwie dyktatury, rozbudowane na pewnym
planie: rosyjskąi, bolszewicką na Wschodzie i fa
szystowską we Włoszech — pragnęliby pode
przeć stan polityczny, istniejący w Polsce, pomy
słami, skompilowanemi z tych wzorów. Są zda
nia, że jakaś planowa polityka państwa mogła
by energiczniej z kryzysem się porać.
Dyktatura, względnie „krypto-dyktatura" (czy
li dyktatura ukryta), jak ją kiedyś nazwał był
„Czas", nie może opuszczać rąk w kwestji diziś
górującej nad wszystkiemu gospodarczego po
topu. Ale ma słuszność „Czas", że ci apostołowie
„planowej gospodarki" ani nie są zdolni niczego
jasno sformułować, ani nie mają odwagi cywilnej — poza swojem biurkiem i kałamarzem: ich
nawoływania nie mają przeto większej donio
słości praktycznej, niż pukanie duchów podczas
seansu spirytystycznego... Gdy dochodzi do ja 
kiegoś glosowania, w takt Lewiatanu kroczą. —
Domagają się w druku zmian głębokich, w ypi
sują przestrogi: manę, tekeł, a w Sejmie są „bezpartyjnemi", czyli wyzutemi z wszelkiej własnej
woli manekinami.

Nie chcą się poddać rozbijaczom
lerwszem następstwem „rozłamu" w brytyjtej partji pracy, dokonanego przez wystąpienie
„. nezaleznych" (IL P ), był rozłam w samej ILP.
N itychmmst w poniedziałek odbyło się posiedzei °
delegatów zjazdowych pod przy°
em low- Wi,se‘a z Londynu i tow. Dołlal. • Z
celem zorganizowania tych członT, . ’ v orzy chcą pozostać wierni partji praczęścia"nartp
n° Wą organizację, która będzie
na tej L ń e r e n c ó f 7 f dotychczas * * *■ ,Zebrani
«yłn tr7p(.in
• .J delegaci reprezentowali przeW żU
, Konferencja^ podualnych w ystąpgs’^
d^ Ct nie do indywilamowej ILP Ca h S ale do s t ę p o w a n ia z 50z'
O widokach
orgamzacyj miejscowych.
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ie sekcję w Szkocji pozostaną
przy pn
„Times" nie mylił się w
tych oh ic
’ o tom świadczy efekt rezolucji
zjazdu T0Z
f°> nakazującej członkom IUP
zasiadająca
mach samorządowych wystą
pienie z K i
P
JJ. Pracy i utworzenie osob
nych klubów radzieckich iĘp
W radzie miejskiej Glasgowa, głównej „forte
cy" ILP, skąd tizech z ich 5 posłów ma mandaty,
zasiada 44 członków ILP, al e tylko 5 podporząd
kowało
się rozłamowej Uchwale, 39 pozostało
wiernych partji pracy. Z innych miast wiadomo
ści doląd niema.
Wobec tego prawdopodobnie brzmi przepowie-'
dnia „Daily Heralda , klóry pisze:
„Nie wierzymy, by mieli powodzenie. Nastąpią
liczne secesje z IBP w Szkocji i gdzieindziej, a

ci, którzy w niej zostaną utracą wpływ, jaki mieli
poprzednio. Gdy pierwsze fale opadną, wielu z
nich pozostanie w osamotnieniu, inni wrócą do
partji pracy, a jeszcze inni pójdą do komunistów.
Teraz 'nastąpią różne, zwłaszcza wyborcze,
trudności. Będą pewne straty na korzyść konser
watystów, aczkolwiek nie tak wielkie jak to wro
gowie partji pracy przypuszczają. Ale w przy
szłości parł ja pracy będzie o wiele silniejszą, niż
teraz. Cios wymierzony w Bradfordzie, którego
zwolennicy odszczepieństwa pragnęli, uderzy w
samą ILP."
Mniej więcej tę samą myśl wyraża „Times",
pisząc:
„Partja pracy odczuje stratę, ale nie mniej se
cesja ta uwalnia ją od wielkiego kłopotu. Kom
promitujący sojusznik stal się otwartym w ro
giem. Możnaby powiedzieć, że wewnętrzny wróg
partji wyszedł na zewnątrz i będzie teraz ła
twiejszy do rozpoznania i pokonania."
Te uwagi konserwatywnego dziennika świad
czą, że poważni burżuazyjni politycy angielscy
nie robią sobie żadnych różowych nadziei na
wielkie szkody, jakicby ten „rozłam" mógł przy
nieść ruchowi robotniczemu w Anglji.
m a r k s iś c i a n g ie l s c y

O ILP

Ostatni numer tygodnika „The Social-Democral" organu brytyjskiej
socjaldemokratycznej
federacji, skupiającej żywioły czysto marksistyczne w socjalizmie angielskim (federacja
wchodzi w skład partji pracy) przynosi artykuł
omawiający wystąpienie IL P z partji. „SociałDemocrat" cytuje ów regulamin klubu poselskie
go, który stał się kamieniem obrazy dla „lewego
skrzydła" i pisze:

„My jesteśmy zdania, że wadą tego regulami
nu jest zbyt wielka doza swobody udzielanej jed
nostkom. Taka wielka swoboda, indywidualna
byłaby niedopuszczalna w akcji związków za
wodowych. Utraconą byłaby przy jej zastoso
waniu siła płynąca ze zorganizowanego, karne
go i jednolitego wysiłku... Zasada większości jest
jedynum bezpiecznem prawidłem w stosunkach
między ludźmi. Ludzie ceniący tak wysoko indy
widualne skrupuły niech lepiej zostaną w domu...
Robotnicy całego świata zdążają powoli ale stale
ku socjalizmowi. Organizują się w partjach poli
tycznych, aby użyć władzy ustawodawczej dla
swego własnego wyzwolenia...
Partja pracy jest partją socjalistyczną... W po
lityce brytyjskiej niema miejsca na więcej partyj robotniczych niż jedna. Próba stworzenia
drugiej partji robotniczej będzie radośnie powi
tana przez kapitalistycznych przedsiębiorców i
polityków. Rozłamowcy z IL P opuszczając partję
pracy kopia sobie swój własny grób polityczny".
W . J. G.
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POLSKA PARTJA SOCJALISTYCZNA
zwołuje na niedzielę 14 sierpnia 1932
o godz. 12 i pół w południe

wielkie zgromadzenie
chłopsko-robotnicze
w Brzesku Nowem
Na zgromadzeniu omówimy:
PO ŁO ŻEN IE GOSPODARCZE I PO LITYC ZNE
W KRAJU I ZAGRANICĄ
oj az
ŚRODKI RATUNK U D LA W SI
14 sierpnia wszyscy na zgromadzenie w Brze
sku Nowem!
Centralny Komitet Wykonawczy PPS.

l Kralu i zc świata
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FIDELUS, K U L IS IE W IC Z I SP. ZAK ŁAD AJĄ
„STRO NNICTW O R O LNICZE". Sławetny poseł
Fidelus, o którym ostatnio pisaliśmy parokrotnie,
jak ponaciągał różnych ludzi na poważne sumy i
ani rusiz wyegzekwować od niego pieniędzy, za
kłada wraz z „zacnymi" kompanami: pos. Kuli
siewiczem z Błonia, nauczycielem Michałki ewiczem i Dzid uchem nowe stronnictwo ludowe p. n.
„Stronnictwo rolnicze". Oczywiście, szanse są du
że, że roboty organizacyjne prowadzone będą sprę
żyście i bez oglądania się na jakieś szkopuły natu
ry moralnej, gdyż wymienieni ,kompani" p. F idelusa też są specami nielada. Obok Fldełusa, spe
cjalisty od naciągania i niepłacenia stoi murem:
spec od gospoidarki finansowej w samorządzie
(Kulisiewicz), spec od rolnictwa (nauczyciel szko
ły powszechnej Miohałkiewioz) i spec od dolarów
(Dziduch).
PO T W O R N E PO S T Ę P O W A N IE PO STERUN
KOW EGO Z M A ŁO LE T N IĄ D Z IE W C Z Y N Ą . —
Z Buczkowic (koło Białej) donosi nam tow. W ie 
loch o następującem, wprost nieprawdopodobnem
zdarzeniu: Górka jego Marja, lat 14 odeszła w dniu
3 bm. na służbę do małż. Gembalóiw w Bystrej.
W tym samym dniu zaginął w ich domostwie
zegarek, o którą to kradzież posądzono między innenii i małoletnią Marję Wieloch. Krytycznego
dnia około godz. 12 w nocy zijawił się u Gembaiów
posterunkowy policji z Wilkówic-Bystrej, niejaki
Antoni Zaubski, zrywając 14-letnią Marję W ie 
loch z łóżka i w gwałtowny sposób dopytując się
jej, czy poczuwa się do winy. Kiedy ta oświad
czyła spokojnie, że jest zupełnie niewinną i że
widziała jedynie jakiegoś mężczyznę, prawdopo
dobnie ojca gospodarzy, gdy w dżień wchodził do
pokojów, wtenczas posterunkowy kazał się jej na
tychmiast ubrać i zaprowadził ją na posterunek
policji o pół godziny drogi odległy od domostwa
Gembaiów. Tutaj usiłował p. Zaubski groźbapu
wymóc przyznanie się do winy. Widząc jednak;
że dziewczyna nie poczuwa się do winy, zakuł ją
w kajdany, nałożył na nią mokrą chustę obwią
zawszy jej głowę, żeby nie mogła krzyczeć i począł
okładać biedną dziewczynę nielitośoiwie pochwą
od szabli. Następnie wziął łańcuch i zaczął okła
dać nieszczęśliwą łańcuchem, przyprawiając ją o
utratę przytomności. Zbita leżała do godz. 5 rano
na podłodze, i zbudziwszy się, została przez w y
mienionego posterunkowego wyrzucona z poste
runku. Dziewczyna nie mogła jednak o własnych
siłach ndać się do domu i dopiero jakiś litościwy
szofer przywiózł i a nawpół przytomną do do-mu.
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Od tego czasu dziewczyna leży chora. Sprowadzo
no lekarza, który stwierdził ciężkie uszkodzenie
ciała i sińce zadane łańcuchem, ponadto stan go
rączkowy i wstrząs nerwowy.
ZEM STA ZA W IE D ZIO N E J. W e wsi Rędziny
pod Częstochową rozegra! się dramat miłosny,
którego podłoże przypomina okres średniowieczne
go palenia czarownic na stosie. 23-letnia Geno
wefa Wawrzak, córka zamożnych gospodarzy, po
znała przed 6 laty 26-łefniego Konstantego Kitalę.
Kiedy Kitala powrócił z wojska do domiu, W a w rzakówna przebywała u niego całemi dniami, po
mimo awantur, jakie urządzali jej rodzice, obu
rzeni, że Kitala nie wspomina nawet o ożenku.
Onegdaj w nocy dziewczyna uciekła z domu do
stodoły Kitałi, gdzie młodzi urządzili sobie liba
cję, trwającą bez przerwy 24 godziny. Zaniepoko
jeni zniknięciem córki rodzice wszczęli poszuki
wania i przy pomocy sąsiadów „nakryli" grucha
jącą parkę. Rozegrała się niesamowita scena: oto
tłum wieśniaków wyciągnął nieszczęśliwą dziew
czynę ze stodoły i przy akompanjamencie wrza
sków kobiet przeprowadzono Genowefę przez wieś,
nie szczędząc jej szyderstw i bicia. Wawrzakówma,
półprzytomna ze wstydu, postanowiła się zemścić
na sprawcy swego nieszczęścia. Wieczorem, uzbrojona w nóż, wkradła się do stodoły, gdzie pi
jany przyjaciel spał kamiennym snem i przecię
ła mu dwukrotnie gardło, a gdy oprzytomniały z
bólu mężczyzna usiłował ją obezwładnić, oszalała
zemstą kobieta odcięła mu dosłownie ręce, zada
jąc szereg cięć nożem. Kitalę w stanie beznadziej
nym przewieziono do szpitala w Częstochowie, za
zbiegłą Wawrzakówną policja wszczęła pościg.

TELEGRAMY
— o—
N O W Y AMBASADOR W ŁOSKI
W W A R S Z A W IE
Warszawa, 8 sierpnia. (Tel. wł.). W najbliż
szych dniach nastąpi zmiana na stanowisku am
basadora włoskiego w Warszawie. Ambasadorem
zostanie p. Giuseppe Bastianini, były sekretarz
związków faszystowskich zagranicą. Poprzednio
zajmował stanowisko posła w Atenach.
KONFERENCJA K O LEJO W A
Warszawa, 8 sierpnia. (Tel. wł.). Dnia 19 bm.
odbędzie się w Raguzie (Dubrowniku w Jugo
sławji) konferencja kolejowa pnzy udziale przed
stawicieli Polski, Jugosławji i Rumunji. Celem
konferencji jest omówienie szeregu spraw doty
czących międzynarodowych udogodnień komu
nikacyjnych.
PR ZEN IESIE N IE Z W Ł O K ŚP. K ASPRO W IC ZA
Zakopane, 8 sierpnia. (Tel. wl.). Na posiedze
niu komitetu Kasprowiczowskiego
uchwalono
przeniesienie zwłok zmarłego poety do „Harendy“ w Poroninie. Termin przeniesienia ustalono
na luty 1933.
KATASTROFA SAMOLOTU W OJSKOW EGO
Łódź, 8 sierpnia. (Tel. wł.). Wczoraj pod Słup
cą spadł samolot 2 pułku lotniczego, pilotowany
przez sierżanta Ślusarczyka z obserwatorem ppor.
Karkowskim.
Samolot na wysokości 2000 m.
wpadł w korkociąg i runął na ziemię. Samolot zo
stał strzaskany, obaj wojskowi ponieśli śmierć
na miejscu.
ŚM IAŁA UCIECZKA Z W IĘ Z IE N IA
Wilno, 8 sierpnia. (Tel. wł.). Z więzienia w
Gszmianach uciekł niebezpieczny bandyta E d 
ward Zawadzki. Jak stwierdzono, wyłamał on
rękami kawałek podłogi w celi, wykopał otwór
pod fundamentami i tą drogą wydostał się na
wolność.
ŚMIERĆ ZA K R AD ZIE Ż W

SO W IETA C H

Moiskwia, 8 sierpnia. Rząd sowiecki wydał no
we rozporządzenie w sprawie ochrony transpor
tów kolejowych i okrętowych oraz ochrony go
spodarstw kolektywnych i stowarzyszeń konsumowych. Rozporządzenie to stawia instytucje te
na równi z własnością państwową i przewiduje
kary za okradanie ich jwwyżej dziesięciu lat, a
w wypadkach cięższych karę śmierci. Dalej usta
wa przewiduje kary od 5 do 10 lat na elementy*
pochodzące ze sfer kapitalistycznych i zamożne
go chłopstwa, które groźbami lub przemocą usi
łują chłopów nakłonić do wystąpienia z gospo
darstw kolektywnych.
O Z W Ł O K I P O W IE S ZO N Y C H
KOM UNISTÓW
Budlapesfzł, 8 sierpnia. Przed bramą cmentarną
zebrało się wczoraj przedpołudniem przeszło 100
młodych uzbrojonych w łopaty komunistów, ce
lem wykopania i zabrania zwłok — straconych
przed paru dniami przywódców, komunistycz-

Zbrodnie M
Królewiec, 7 sierpnia. W Łoczanach (Loetzen)
napadł oddział hitlerowców na kilku członków
Reichsbanneru i zastrzelił przywódcę okręgowe
go oddziału Reichsbanneru Kotzana. Po doko
naniu zbrodni hitlerowcy zbiegli. W Raciborzu,
na Śląsku, dokonano ubiegłej nocy zamachu na
redakcję głównego organu centrum na Górnym
Śląsku „Oberschlesische Rundschau". Nieznani
sprawcy wrzucili przez szybę wystawową granat
ręczny, który wybuchając zniszczył część urzą
dzenia administracyjnego. Ofiar w ludziach nie
było.
Berlin, 8 sierpnia. Bójki polityczne i akty te
roru trwają w Niemczech w dalszym ciągu. W
Kassel doszło między komunistami a hitlerowca
mi do krwawej bójki w loku której dwie osoby
odniosły rany. W Wałbrzychu na Śląsku doko
nano ubiegłej nocy napadu na administrację pi
sma socjalistycznego „Bergwacht". Nad ranem
nieznani sprawcy rozbili kamieniami 4 wielkie
szyby wystawowe i przez rozbite okna oddali do
wnętrza administracji szereg strzałów rewolwe
rowych, które jednak nikogo nie zraniły. Poza
tem sprawcy rozbili szybę wystawową w księ
garni i zniszczyli wszystkie książki. O tejsamej
porze wybite zostały dwie szyby wystawowe w
jednym z większych sklepów. W e wsi Dittersbach koło Wałbrzycha oddali nieznani sprawcy
szereg strzałów rewolwerowych przez okno do
mieszkania wójta, nie raniąc jednak nikogo. Do
mieszkania przywódcy Reichszanneru w Heidersdorfie koło Niemczy na Śląslku wrzucono dziś
nad ranem bombę, która zniszczyła całe urzą
dzenie i wyrwała wielki wyłom w murze. Siła

wybuchu była tak wielka, że powylalywaly szy
by w całym domu. Na szczęście ofiar w ludziach
nie było. Podobny wypadek zaszedł również we
wsi Gross-Kniegnitz, gdzie do mieszkania pew
nego socjalisty wrzucono granat ręczny i we wsi
Gollschau, gdzie także do mieszkania pewnego
działacza socjalistycznego i nauczyciela ludowe
go wrzucono granat ręczny. W obu wypadkach
wyrządzone zostały straty malerjalne. Ofiar w
ludziach nie było. — W Janowicach w Saksonji
dokonano zamachu bombowego na konsum so
cjalistyczny. Straty materjalne są znaczne. W
Niedzborzu w Prusiech Zach. dokonano ubiegłej
nocy trzech zamachów bombowych: jednego na
droguerję a dwa na sklepy. W Olsztynie wrzuco
no do mieszkania pewnego komunisty bombę,
która wyrządziła znaczne szkody. W Biskupcu
rozbito szyby wystawowe dwóch sklepów żydow
skich. Także i w tych wypadkach obeszło się bez
ofiar w ludziach.
Beirłiin, 8 sierpnia. Jak zdołano ustalić, spraw
cami ostatnich zamachów bombowych w W esselburen byli: kierownik lokalnej grupy partji
hitlerowskiej, wiceburmistrz miasta Wesselburen inżynier Hervig 1 dr. medycyny Foerst, czło
nek partji hitlerowskiej. Obu sprawców areszto
wano. Fakt ten wywołał wielkie wrażenie.
Berlin, 8 sierpnia. W Brunświcku aresztowała
policja dwóch osobników, podejrzanych o doko
nanie ostatniego zamachu na domy robotnicze.
Olbaj przyznali się do zarzucanego im czynu f
złożyli wyczerpujące zeznanie. — Należą oni do
partji nairodowo-socjalisfycznej i zbrodni mieli
się dopuścić na własną rękę.

nych: Sallaia i Fuersta. Zarząd cmentarza zawe
zwał pomocy policyjnej, która rozpędziła zebra
nych aresztując 70 opornych.

KATASTRO FA OKRĘTU RYBACKIEGO
Plaryż, 7 sierpnia. U wybrzeży hiszpańskich, na
wysokości Vigo, zatonął jiodczas gwałtownej bu
rzy hiszpański szkuner rybacki. Statek trudnił
się połowem saidynek i liczył 22 osoby załogi,
z których dwadzieścia utonęło. Dwóch maryna
rzy wyratowano dopiero w trzecim dniu po ka
tastrofie. Trzymali się oni szczątków zatopione
go statku przez pięćdziesiąt godzin.

H IT LE R O W C Y W AUSTRJI
Wiedeń, 8 sierpnia. Na zgromadzeniu hitle
rowców austrjackich w Rosenau doszło wczoraj
do bójki, podczas której występujący lam jako
jnówca poseł do Reichstagu, Weisskopf z Monachjum, został poważnie zraniony w szczękę.
ZAM IAST A R E S Z T O W A N IA — D W A TR UPY
Berlin, 8 sierpnia. Pewien robotnik z Lichtenbergu, który miał być aresztowany, zabarykado
wał się w swem mieszkaniu i otwarł na zbliża
jących się policjantów ogień rewolwerowy. Poli
cja odpowiedziała ogniem. Jedna z kul trafiła
żonę robotnika i zabiła ją na miejscu. Nie w i
dząc wyjścia, robotnik wystrzałem w skroń po
zbawił się życia.
POM NIK D LA PÓŁ M IL JON A POLEGŁYCH
POD VERDUN
Paryż, 8 sierpnia. W obecności prezydenta re
publiki Lebruna, ministra wojny Paul-Bonooura
i zwycięzcy z pod Verdun, marszałka Petaina,
odbyło się wczoraj na pobojowisku pod Douaumont poświęcenie grobowca dla tysięcy nie roz
poznanych poległych żołnierzy francuskich. Pre
zydent Lebrun wygłosił przemówienie, w któ
rem między innemi oświadczył: „Niema chyba
na świecie nikogo, ktoby wobec tego strasznego
cmentarzyska nie doznał jak największej odrazy
do wojny. Francja, nosząca na swej ziemi tak
liczne znamiona okrucieństwa wojny, nie po
trzebuje dla siebie tej nauki. Francja pragnie po
koju i pozostanie wierna swej dobrej woli. Nie
można jednak od niej wymagać, aby zaniedbała
troskę o swe bezpieczeństwo., jak długo nie zo
staną ustalone zasady powszechnego bezpieczeń
stwa dla wszystkich państw.
W IE L K IE O SZU ST W O B A N K O W E W PA R YŻU
Paryż, 7 sierpnia. Policja aresztowała wyższe
go urzędnika pewnego wielkiego banku pary
skiego z powodu malwersacji na szkodę banku i
klientów na ogólną sumę 16 miljonów franków.
Nieuczciwemu urzędnikowi udawało się przez
dłuższy czas oszukiwać „klientów banku w ten
sposób, że pod pretekstem korzystnych transakcyj wyłudzał od nich papiery wartościowe, któ
re następnie sprzedawał, a pieniądze zatrzymy
wał dla siebie.

M ACDONALD N IE KONFERUJE
Z DE Y A LE R Ą
Lioinidyin, 8 sierpnia. Prem jer MacDonald, któ
ry w ubiegłym tygodniu wyjechał do posiadłości
ministra lotnictwa lorda Londonderry w pobli
żu Newtownards, w północno-wschodniej Irlandji., dementuje za pośrednictwem „Daily Mail"
pogłoski, jakoby wyjazd jego stał w jakimkol
wiek związku z konfliktem angielsko-irlandzkim. Wyjechał on do Irlandiji na parę dni, celem
zaznania zupełnego spokoju. W chwili obecnej
nie zajmuje się zupełnie problemem irlandzkim i
we wtorek, albo we środę wyjedzie znów do Lossiemouth w Szkocji. Na życzenie jego o podróży,
tej nie wydawano żadnego komunikatu, aby nie
dawać powodów do snucia domysłów i pogłosek.
Obecnie, gdy sprawa ta została poruszona przez
prasę irlandzką, widział się zmuszony do w y 
dania powyższego deomenti.
PO W Ó D Ź W M ANDŻURJI
Londyn, 7 sierpnia. Dzienniki donoszą z Char
bina, że olbrzymia powódź, jaka nawiedziła Mandżurję wschodnią, zniszczyła w okolicy Cicikaru
około czterdzieści wsi. Liczba ofiar w ludziach
nie jest jeszcze znana, istnieją jednak obawy, że
wynosi kilkaset osób.
TR ZĘSIENIE ZIEMI
Nowy Joirk, 8 sierpnia. Donoszą z Limy, że mia*
sto Arequippa nawiedzone zostało siłnem trzę
sieniem ziemi, — które wyrządziło znaczniejsze
szkody. Ludność w panice opuściła miasto i spę
dziła noc pod gołem niebem. Rozmiary szkód nie
są dokładnie znane.
B O L IW J A

CHCE K O NIECZNIE W O JN Y

Nowy Jork, 7 sierpnia. Dzienniki donoszą z La
Paz, że podczas wczorajszego otwarcia nowej se
sji parlamentu prezydent republiki boliwijskiej
odczytał orędzie, w którem w formie energicznej
wystąpił przeciw interwencji państw neutralnych
Ameryki Południowej w konflikcie boliwijskopanagwajskim. Prezydent zaprotestował przeciw
wezwaniu Boliwji w formie rozkazującej do za
niechania dalszej akcji wojskowej.
ZAK O Ń C ZEN IE PIE R W SZEJ PODRÓŻY
Nowy Jork, 8 sierpnia. Argentyna, Brazylja 1
NAO K O ŁO Ś W IA T A
Peru podpisały układ neutralności, który zmie
rza do zlikwidowania zatargu boliwijsko-paraParyż, 8 sierpnia. Wcżoraj przybył do Nancy
gwajsfciego. — Wymienione państwa neutralne
dziennikarz duński, Peter Nissen, który w marcu
zwróciły się do Boliwji i Paragwaju z wezwa
1925 roku wyruszył z Kopenhagi w podróż pie
niem zaniechania akcji zbrojnej, przesyłając im
szą naokoło świata i zmierza do ostatecznego ce
lu, Paryża. W podróży swej utrzymywał się N is • równocześnie cdpis zawartego układu. Tekst układu został również przesłany komisji państw
sen z feljetonów, jakie pisywał do dzienników
neutralnych w Waszyngtonie.
duńskich.
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NAGRODA AKADEMJI FRANCUSKIEJ. Pre
zes br akowskiej Ailiance finanęaisa, znany w Kra
kowie prof. języka francuskiego, B. Hamel, uzy
skał nagrodę Akademji francuskiej z fundacji
Monthyona (t. zw. „prix Monthyo-n") za prozę.
Nagrodzony utwór, noszący tytuł: „Quand les
hoinmies s aiinaient", osnuty jest na tle przeżyć
wojennych i wydany został nakładem firmy Gebethnera i Wolffa.
D OCHODZENIA W S P R A W IE SPÓŁKI „GAR °, ^kończyły się następującą uchwałą: „Na
podstawie wyników dochodzeń i sprawozdania
Komisji powołanej przez p. prezydenta miasta i
przez radę nadzorczą spółki „Garo“ celem zbada
nia zarzutów podniesionych przez 2 zredukowaUr2ędniików, jakoteż na podstawie wnio
sku, postawionego przez tę komisję, komitet w yo na w czy postanawia przedłożyć radzie nadzor
czej wniosek o skierowanie sprawy przeciw do
nosicielom na drogę karno-sądową wobec bez
podstawności i złośliwości zarzutów, stawianych
P- Saulowi Landauowi w kierunku przestępstw
płynących z chęci zysku i czci jego ubliżają
cych",
x P r z e s y ł k i l i s t ó w i g a z e t „Z E P P E L I
NEM" d o AMERYKI PO ŁU D N IO W EJ. Dyrek
cja poczt i telegrafów w Krakowie podaje do
Wiadomości, że sterów,iec „Hrabia Zeppelin1' po
dejmie lot z lotniska w Friedriechsha-fen do A toeryki Południowej 15 i 29 sierpnia, 12 i 26
września oraz 10 października b. r. j przewiezie
Przesyłki listowe do Argentyny, Brazylji, Chile,
Paragwaju, Peru i Urugwaju. Opłata za listy
i kartki pocztowe do Brazylji za każde 5 gr. w a
gi 3.00 zł., za druki, próbki i papiery handlowe
za każde 25 gr. wagi 3.00 zł. Opłata za listy i
kartki do Argentyny, Boliwji, Ghile, Paragwaju,
Peru i Urugwaju za każde 5 gr. wagi zł. 3.50, za
inne przesyłki listowe za każde 25 gr. wagi zł.
3-40. Przesyłki listowe przeznaczone do przewozu
sterowcem „Hrabia Zeppelin" muszą być ozna
czone uwagą „Mit. Luftschiff Graf Zeppelin".
N IE L U D Z K I W Y Z Y SK . Dyrekcja kolejowa w
Krakowie oddała w nadzór ustępy mieszczące się
w budynku stacyjnym peronowym, jakiemuś
nieznajomemu jegomościowi, który za minimal
ną opłatą, jaką zobowiązany jest uiszczać dylekcji, s tw o rz y ł d la sieb ie in tra tn e źródło d o c h o dow, wyzyskując w nieludzki sposób kobiety,
które z-aangażowiał -do p iln o w a n ia tych że. D z ie r żawca, jak nam wiadomo, zobowiązał się wobec
dyrekcji do utrzymywania omawianych ubika
cji w czystości i stanie użytkowym, czego jednak
nie wykonuje, a ubikacje te przedstawiają obraz
ruiny, niechlujstwa i spustoszenia, wywołując
odnazę u podróżującej publiczności, zmuszonej z
tychże korzystać. Szyby w oknach powybijane,
musz^ porozbijane i brud na każdym kroku.
, RraW(izie kobiety pilnujące tych ubikacyj zo1ązane są do robienia porządków, czego jedch i należycie wykonać nie mogą, albowiem doody ich w obecnym ciężkim czasie są bardzo
ruałe, a zmuszone są eksploatatorowi tych ubiacR opłacać gruby haracz, bo aż po 40 zł. mie
sięcznie, które trudno dzisiaj od publiczności
wydostać, która jest zdania i to zupełnie słuszne
go, ze korzystanie z ustępów na peronach powin
no być_ dla Podróżnych bezpłatne i nie powinno
s a nowić żro ła dochodu ani dla kolei ani też
, poszczególnych uprzywilejowanych
jednos ek. Obecny dzierżaw-ca tych ubikacji nie do
starcza zatru inoiiym kobietom potrzebnych maerjałów do °zyszczenia a te, mimo że wykonują
swoje zajęcie po 24 godzin co drugi dzień, przy
osiąganych nikłych zarobkach nie są w stanie
z tychże zakupie m-aterjały
czyszczenia a cię
żar ten przerzucił dzierżawca na nie. Takich nie
wiast zatru nionyeh j esi na stracji krakowskiej
8, z czego wyni , że ten, który ręki nie przy
kłada do ża nej pracy, rna stały miesięczny do
chód 320 zł. a słuchy krążą, dzierżawca po
biera zaopa rżenie ze skarbu państwa i tuczy się
jeszcze na nf zy ych pracownic, które pracują
w niehigjenicznyc
Warunkach, cierpiąc skraj
ną nędzę J nie s, alek. Może dyrekcja kolejowa
zechce zrewidować swoje stanowisko i wprowadzić jakiś Ppr choćby wschodnio-europej
ski na stacji r 'owskiej, Nasuwa się pytanie,
czy aż tak z'€
z. nleją, że nie może utrzymać
porządku W a
cja-ch, z których zmuszoną jest
korzystać podróżująca publicznośę, która "prze
cież za p r z e ja z d y płaci. Należałoby znieść stoso
wane opłaty i P[zy lzielić pracownice do utrzy
mywania porządku łub też wyłączyć z tego in
teresu pośrednika a oddać dozór nad temi ubi
kacjami biednym wdowom, które zapewne utrzymają należyty porządek, kiedy uwolnione zo
staną od opłacania haraczu.

Z W IE D Z A N IE
HISTO RYCZNYCH KOŚCIO
Ł Ó W K A P U C Y N Ó W I K AR M ELITÓ W N A P IA 
SKU oraz gmachów i zabytków na szlaku plant
od Uniwersytetu do ul. Sławkowskiej odbędzie się
we środę dnia 10 bm. jako X X IV wycieczka nau
kowa z cyklu Tow. mił. Krakowa pod kier. dra
J. Dóbrzyciki ego. Wstęp 1 zł. Zbiórka o godz. 3‘45
przed Uniwersytetem.
ZAM ACH SAMOBÓJCZY. Służąca Józefa Ja
nik, lat 24, targnęła się na swe życie, usiłując za
truć się gazem w mieszkaniu swych pracodaw
ców Stięglitzów przy ul. Grabowskiego 7. W e 
zwane pogotowie ratunkowe udzieliło desperatce
pomocy, pozostawiając opiece domowej.
Z W IA S T U N JESIENI. Piotr Michalski wobec
zmieniającej się aury, zatroszczył się o swój los.
Nie ma płaszcza, jesień niedaleko. Postanowił te
dy skorzystać z nieuwagi rozbawionego w re
stauracja Niedziałka gościa Fel. Lewandowskie
go z Warszawy i sięgnął po jego elegancki, bo
aż 300 zł. kosztujący — płaszcz. Kradzież się udała, tylko... płaszcz odebrano zaś aresztowany
Michalski powędruje na jesień do gościnnych
„pokojów" św. Michaiła.
N IE S Z C Z Ę Ś L IW Y W Y P A D E K N A PÓ ŁKOLONJI D L A DZIECI ŻYDOW SKICH. Wczoraj
o godz. 5 popoł. wezwano pogotowie ratunkowe
do półkolonji dla dzieci żydowskich w Cichym
Kąciku, gdzie jedna z bawiących się dzieci wpa
dło do dołu, niezasypanego po wykarczowaniu
drzewa. Dziecko przysypane zostało częściowo
obsuwającą się ziemią i doznało ogólnych kontuzyj. W
stanie nieprzytomnym odwieziono
dziecko do szpitala żydowskiego.
„M IŁY" SYN ALEK. Siusiuł wychowywał swego
syn alka Gustawa troskliwie, by mieć z niiego po
ciechę na starość, pomoc i opiekę. Tymczasem
synałak tak się odwdzięczył ojcu, 77-letniemu star
cowi, że go ciężko pobił. ,Miłego" synalka, 30letadego Gustawa Susuła, aresztowano, zaś poibijemu ciężko ojcu pomocy udzieliło pogotowie ra
tunkowe.
PR ZYK R E SKUTKI Z A O P A T R Y W A N IA SIĘ
W BIŻUTERJĘ N A ULICY. Marja Szpila, lat
25, dawno marzyła o złotym pierścionku. Nie mia
ła jednak odwagi wejść do sklepu jubilerskiego.
„W ybaw ił" ją z kłopotu jakiś osobnik na ulicy,
zaofiarowując jej złoty pierścionek za kilkanaście
złotych. Po targu Szpila nabyła „okazyjnie" pier
ścień za 22 złote. Marzenia spełnione, ale przyszło
gorzkie rozczarowanie. Kupiony, jak się okazało
-od oszusta pierścionek okazał się bezwartościowy.
Nie wisizystko złoto-, oo się świeci...
TR AG ICZN Y KONIEC SPACERU PO TORZE
KOLEJOW YM . Dnia 6 bm. jpo południu, nie zwa
żając na -grożące jej niebezpieczeństwo, wkroczy
ła na tor kolejowy w pobliżu ulicy Mogilskiej,
paląca się w tejże okolicy krowa, własność oh.
Dziiurkowskicgo z Dąbia. Tymczaisem nadjechał
pociąg, zabijając krowę na miejscu.
KUPCY BEZ PIE N IĘ D Z Y . Do sklepu Edy
Tilles przy ul. Grodzkiej 4 przyszło dwóch osob
ników rzekomo w celu kupna krawatek. „Go
ście" wybierając krawaty, równocześnie upatry
wali oo kosztowniejszego można przy tej okazji
sprzątnąć.
Jakoteż po odejściu nieznanych
stwierdzono kradzież z niezamkniętej gablotki
mniejszych i większych chusteczek wartości 80
złotych.
— o oo —

TEATRY

I K O N C ER T Y

O STATN IE PR ZE D S TA W IE N IA „K R Ó LO W E J PRZED
WIEŚCIĄ' P O CENACH NAJNIŻSZYCH. Pomiim-o n-ade-wycz-ajnego poiwiodzen-i-a, j-aik-iem cieszą si-ę wszystkie
dotychczasowe
przeds-ta-wiiienia urocz-eso
wodewilu
„K rólow a Przedm ieścia", dany oit będziie n.a os-tatnftch
przedstawieniach jeszcze tylk-o p rzez ostatnie cztery
w ieczory do piątku bieżącego tygo-dnii-a wiłąqziniie, wo
bec rozpoczęcia krótkiej gościmy na krakowskiej scenie
znakomitego artysty i reżysera Aleksandra Z elw ero
wicza od soboty 13 bm. Ze rwtzględiu na liozine zjazd y i
wycieczki,, odwiedzające Kraków,, ostatnie priziedśtawieni-a „K rólow ej Przedm ieścia" dane będą po cenach
najniższych od 80 groszy do 4 zł.
PREM JERA JH U ŁLA DI B U L L A " arcywesołej farsy,
znanej sipółlęt au-torskietj Arnolda i Baoh-a, w której roz
pocznie goścamsi-e w ystępy jeden z najświetmii-etiiszyioh
artystów sceny polski ej, Aleksander Zelrweroiwiiaz, od
będzie się w sobotę 13 b. m. Znakomity nasz gość
przyb ył już do K rakow a i pracuje z zespołem t-ea-br-u
nad przygotowaniem pr-amjerty. Świetna ta farsa, cie
sząca się do dnia dzisiejszego na sce-naoh zagranicz
nych nieby-wałem po-wodizeni-em, po premjerze na kra
kowskiej sc-emi-e zostanie wyisttawiona na scenie Te-artrów M-iejsk-ich w W arszaw ie. P oza udziałem znako
mitego gościa w swojej n-iezwykile popisow-ej fo-li G-aga-szka bi-o-rą udział n-ajw:yib;i)tn-iejSze siły zespołu z p.
Jaroszewską w gł-ówmej roili kobiecej. Atrakcją n ow o
ści- rep-e-rtuariu będzie „Riewjia miody", oraz poip-iisy cho
reograficznie w wytooma-ni-u pary tanecznej: Soboltówny i Wojnara.
„W O Ł G A — K A P E L A ", zeisip-ół 1chór-ailiny i ha ta łaj
ko w:y, pod batu-tą kajpefaisiriza W . Lew ickiego — Truw-ora, wys-tą-pi tyik-o jeszcze jeden r-az w piątek 12 bm.
w teatrze Bagatela z nowym i bo-gaty-m programe-m.

Pr-zed wyja-zdem na zagraniczne ito-urne będzie to os-tatnia sposo-bno-ść u-słysz-eniia tego znakomitego ze
społu. B-iflety od środy do nabycia w kasi-e teatru Ba
gatela.
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SPORT
R O ZG R YW K I O M IS TR ZO S TW O K L A S Y A ,Wi Kra
kow ie w eszły w fazę decyd-ującą tia-k o wyłon-iemiiu mi
strza Okręgu,, jak i mar-udera, sipa-dają-ce-go do łdasy B.
Tabela ob-u grup klasy A ukształtowała się następu
jąco:
I grupa:
bramek
punkt ó|w
gier
26:19
15
Lagja
. j . .
22:22
15
Podgórze
. .
27:18
14
K orona
. .
. 12
21:20
1-3
Garbarnia
. . • # . 12
27:26
12
Wteła
. . . • * . 12
22:25
Krow odrza
. 12
.11
4
20:36
. 12
Tarn-ovia
, .
H grupa:
bramek
gier
ppniktóiw
W aw el
. . . « • , 12
22:14
15
a « . 12
15
15:16
Grzegórzecki
12
18:14
Fablok
. . .
U
14:16
Matokiatoi. . 1 • . 12
11
18:22
Cracoyia
. . « • . 12
10
Zwierzyniecki
17:1-7
i • . 12
M>
, , . 12
17:22
SzczakoW-topka
Do ki-asy B spadają: T.ar-n,ovIa S Szczakowianka, oraz
trzeci wyłoniony z zaw odów Zwierzyniecki—K row o
drza: Z po-wiodiu uizy-skąn-ia równej ilości punktów przez
leaderów w ofru grnipaóh, odbyły się trzecie spotkania
-między W aw elem i Grzegórzeckim, z wynikiem 2:1 dSa
Wiawediu oraz Podgórzem i- Legją, pokonaną iweprzekon-yiwuuąao 1:0 po- nader pięknej ganze obu drsiżyin
przez Podgórze. Do rozgryw ek międzyg-rujpowyah -sttan-ęłi iwiięc finaliści:
PODGÓRZE— W A W E L 3:1 (0:1). Gra nieciekawa,
typow a w alka na piunkty z nadużywaniem siły fizycz
nej toczyła się p rzy silnej przewodzie P-odgórzta, który
do p rzerw y nie -umiał strzeilić bramki, tak, iż zanosiło'
się na wygraną Waw-eiu, tembardzaej że prowadzenie
dHia Waw-etiiu uzyskał Feluś. P o pauzie zdobyw a Pod
górze pod rząd 3 bramki, w ygryw ając zasłużenie za
wody.
ZW IE R ZYN IE C K I—K RO W O D RZA 1:0 (1:0). — R oz
gryw k a o spadek dio klasy B, którą w-ygrał Z w ie rzy 
niecki, dzięki ofia-rn-ości- i dobrej grze -tyłów. Zawody
przy grze o-Sfcrej prowadził dr. Lustgarten, kttóry w y
wiązał się znakomici-e z zadania.
KRO W O D R ZA II— LEGJA H 3:2 ( 1 : 1). Ładna gra obu
driużyn, przyczem K row odrza strzela tr-zeldą bramkę
przy -0-foai'd‘ziie trzech graczy.
R O Z G R YW K I U G O W E :
CRA-COYIA— LEGJA 1:0.
Cracoyia przez zasłużone ziwydęstw-o na warszawską
Legię usadowiła stę na dłuższy czas na pierwszem
miejisou w ta-bełi lig-owej. Zrwyoiętską bnamkę str-zeH
Maifczyk.
ClZARlNl— G ARBARNIA 2:1 (1:0). Mistrz Polski prze
gryw a trzecie z rzędtu za-wod-y, potwierdzając katastro
falny upadek formy. Ostatnie zaw od y ligow e, jakie ogłądailiiśmy wi Kraik-o-wi-e, isą tyllko ko-iTUProm-itacją piłkarstwa. Bezładna kopanina, w której gra-aze wysttają
wszystkie siwe uimi-ej-ę-tności na to, aby obrzydzić wi
dzow i uic-zęs-zczanie na zaw ody ruatszej „ekstra-kłasy".
W A R T A (Siedlce)— 22 P. *P. 7:2 (4:2).
RUCH— ŁKS 3:0 (1:0).

ROZMAITOŚCI
A F E R A P A S Z P O R T O W A W K ALISZU. W po
czątkach lipca hr. w tajemniczy sposób zaginęły w
starostwie kaliskiem paszporty zaigraniczne w. licz
bie 50. Przeprowadzone natychmiast dochodzenia
nie dały zadowalającego wyniku. Aż oto policja
wpadła na trop aferzystów na podstawie puszczo
nych już w ruch diwóch paszportów. W ciągu do
chodzeń stwierdzono-, że w aferę tę zamieszani są:
urzędnik starostwa kaliskiego Antoni Jadowski,
fryzjer Jakubowicz i bileter kina „Słońce" w Ka
liszu Kórnig, których z polecenia sędziego śled
czego aresztowano w dniu 4 hm. Ponieważ afera
ta sięga i na teren Łodzi oraz Warszawy, spo
dziewane są dalsze aresztowania.
TRAGEDJA M ATK I SZEŚCIORGA DZIECI. —
W Tarnowskich Górach (G. Śląsk) rozegrała się
straszna traigedja rodzinna, której ofiarą padła
36-letni-a Marta Sprychowa, żona -kolejarza.. Spryohowa od dłuższego czasiu cierpiała na rozstrój
n-erw-owy z powodu stałych niesnasek małżeń
skich. Doszło wreszcie do teigo, że małżeństwo
wszczęło kroki rozwodowe. W procesie tym posą
dza się ją o krzywoprzysięstwo. W ub. poniedzia
łek zrozpaczona Sprych-owa udała się n-ad staw'
przy cegielni w Tam. Górach, gdzie usiłowała ut-opić się. W ostatniej chwili jednak, matowali ją
z toni kolejarze Gan-c i Mańka. Doprowadzona do
ostateczności, Sprychowa posłała najstarszą swą
córkę, liczącą 12 lat, do apteki po pół litra kwa
su solnego, któnry Sprychowa wypiła w obecności
swych dzieci. S-pryoh-ową w stanie bardzo groź
nym, niie rokującym nadziei utrzymania jej przy
życiu, odstawiono do -szpitala w Tarnowskich Gó
rach, gdzie wśród strasznych męczarni wyzionęła
ducha.
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A F E R A A L A C IU N K IE W IC Z O W A . Centrala
służby śledczej w Warszawie otrzymała radjotelegram z Wiednia z opisem afery podobnej do
afery Giunkiewiozowej w Krakowie. Oto w jed
nym z hoteli w miejscowości Fusslaiu w Dolnej
Austrji przebywała cudzoziemka, kobieta niezwy
kle elegancka i zamożna. W piątek zgłosiła ona
do policji tej miejscowości skargę, że z walizki,
pozostawionej w pokoju hotelowym, zniknęła jej
hiżuterja, a mianowicie: brosza platynowa ze 119
brylantami, wartości 6.000 dolarów, kolczyki bry
lantowe z 18 brylantami, wartości 5.000 dolarów,
siznur pereł wartości 1.000 dolarów, pierścień z so
li terem i brylantem wagi półtora karata, wartości
2 tys. dolarów, papierośnica grawerowana złotem
z zegarkiem na wierzchu, wartości 60 dolarów.
Poszkodowana nie umie wskazać sprawcy kra
dzieży. Jedynie domyśla się, iż mógł to zrobić pe
wien wytworny pan, w którego towarzystwie prze
bywała kilka ostatnich dni. Ów wytworny jego
mość podał się jej za Józefa Northmaina, jakoby
ze Lwowa. Od kilku lat zamieszkuje w Austrji
i jest obywatelem austriackim. Podobno zlikwi
dował ostatnio szereg interesów handlowych w
Wiedniu. Centrala służby śledczej zawiadomiła o
tej niezwykłej kradzieży lwowiskie władze śled
cze. Zaznaczyć należy, iż poszkodowana złożyła
także zawiadomienie, że wszystkie klejnoty były
ubezpieczone. Ten właśnie fakt, jak i to, że tak
cenną biżutetrję właścicielka pozostawiła w hote
lu bez należytej opieki, nasuwa podobieństwo z
aferą krakowskiego Grand hotelu. I tu i Łam sa
motnie podróżująca kobieta, i tu i taan klejnoty
wielkiej wartości, i tu i tam pretensja zgłoszona
do towarzystwa ubezpieczeń. Władza policyjne
polskie wątpią, ozy ewentualny przestępca ukrył
się na terytorjum Polski, skoro z Wiednia ma
możność wyjazdu do szeregu krajów bez potrze
by paszportu zagranicznego.
KREUGER W ANEGDOCIE. O Kreugerze z lat
szkolnych opowiada autor książki o działalności
trustów kreugerowskich, p. Trevor Allan, nastę
pującą anegdotę. Kreuger był uczniem wyższej
szkoły technicznej w Stocikholmi; 1 wraz z całą
klasą przystąpi! do egzaminu z mineralogji. Profe
sor rozłożył na stole okazy różnych kryształów,
które uczniowie mieli określić z nazwy, pochodze
nia, budowy i właściwości. W ielu z pośród egza

minowanych znalazło się w niemałym kłopocie,
alę Kreuger odpowiadał na wszystkie pytania
śmiało, z tupetem i — co najważniejsze — zupeł
nie ściśle. Gdy go później, po egzaminie, pytali
koledzy/w jaki sposób posiadł taki zapas wiado
mości z mineralogji, odpowiedział, śmiejąc się:
„Moi drodzy, wszystkie kryształy, o których nic
nie wiedziałem, pochowałem do kieszeni".

fiCPEttlliAU
TEATR IM. J. SŁOW ACKIEGO
Wtorek: „Królowa przedmieścia" (Geny specjal
nie zniżone).
Środa: „Królowa przedmieścia".
Czwartek: „Królowa przedmieścia*'.
Piątek: „Królowa przedmieścia".
Sobota: „Hulla di Bulla".
KINOTEATRY
Adria: „Nad pięknym modrym Dunajem".
Apollo: „ W gabinecie lekarza".
Dom żołnierza: „Czarny ptak".
Promień: „Gabinet dra Galigari".
Słońce: „Niebezpieczny szlak".
Sztuka: „Liljanka chce się rozwieść".
Świł: „Syn wodza" i „Szmuglerzy amerykańscy".
Uciecha: „Kapitan gwardji królewskiej".
Wanda: „Zwycięstwo".
— O.o o —
RADJO K R AK O W SK IE
Wtorek 9 sierpnia
11.58: Sygnał czasu, hejnał. 12.10: Przegląd prasy.
Gramofon.
12.40: Komunikat meteorologiczny.
12.45: Gramofon. 15.00: Komiundikat gospodarczy. 15.10:
Gramofon. 15.30: Chwilka lotnicza. 1535: Komunikat
harcerski. 15.40: Gramofon. 16.00: O dczyt: „W śród
gór Krasu"
w ygłosi
doc. dr. M ieczysław Małecki.
16.,15: Gramofon. 16.40: O dczyt z W a rsza w y: „Pani
pils-ze Esty". 17,00: Koncert symfoniczny orkiestry Fil
harmonia warszawskiej. 18.00: Odczyt z W arszaw y: „O
morskich olbrzymach". 18.20: Muzyka taneczna z Cie
chocinka. 19.15: Rozmaitości, komunikaty, krakowska
giełda zbożowa. 19.35: Dziennik radiowy. 19.45: „Sitary
K rak ów " dra Jerzego Dobrzyckiego. 20.00: Koncert
popularny z Warszaiwy, w przerw ie o godz. 20.45 fel
ieton: „Niedyskrecje o niektórych pisarkach" wygłosi
p. Maria Kuncewiczowa. 21.50: Wiadomości bieżące.

12.20:

’

1

K O Ł A
.
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Muzyka taneczna. 22.40: Wiadomości aportowe.
22.50: Muzyka taneczna.

Środa 10 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. 15.35: Chwilka morska i kolonialna. 15.40:
Obrazek dla dzieci starszych i JListy od dzieci". 16.05:
Gramofon. 16.40: Najnowsze wydawnictwa — omówi
dr. Adam Bar. 17.00: Koncert z W arszaw y. 18.00: Od
czyt z W arszaw y: „W ieś w przeżyciach Bolesława
Prusa". 18.20: Muzyka lekka. 19.00: Fełjeton z W arsza
w y : „Na szlaku kadirórwki". 19.15: Rozmaitości, komu
nikaty. 19.35: Dziennik radiowy. 19.45: „Skrzynka po
cztow a " — w ygłosi p. Marek Kibińśki. 20.00: Koncert
z W a rsza w y: polskie pieśni ludowe. 2035: Kwadrans
literacki z W a rsza w y: Władysławi Orkan: „ W świat
za robotą" — fragment z po w. „Kom ornicy". 2050:
Koncert solistów z W arszaw y. 2150: Wiadomości bie
żące. 22.00: Muzyka taneczna. 2235: „G aw ędy podha
lańskie" — p. W ładysław a Doruli. 22.40: Wiadomości
sportowe. 22.50: Muzyka taneczan.

SKŁADKI
W pierwszą bolesną rocznicę śmierci naszej
nieodżałowanej żony i matki śp. Salomei Orrm 1kiej składamy zł. 25.00 na dzieci bezrobotnych.
Mąż i dzieci.

ZwlozM i zgrom adzenia
i, O
ZGRO M 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 SZY ST K IC H O D D Z IA Ł Ó W TUR. Ogło
szenia wycieczek dla kół krajoznawczych TTJR
wysyła egzekutywa TUR Kraków. 30 egzempla
rzy zł. 2‘50. Adresować: Egzekutywa okręgowa
TUR, Kraków, Dunajewskiego 5.

ROZPOWSZECHNIAJCIE
„NAPRZÓD")

Zakład kraw iecki ¥

O b ic ia a u t o m o b ili, powozów, bryczek
i wszelkie uprzęże no konie
s p M ja i.o .., N 4 M 4 0 4 N I E

22.00:

JO ZEFA GODULI

N A

Kraków, ul. Filipa 2 , II. p.

P O W O Z O W E

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

Wykonuje

n r CENY NISKIE §

Siodlarz I parz Józef G órnicki

X

Zygmunt Rendel
poleca węgiel i koks górnośląski, węgiel
dąbrowiecki i węgiel z kopalni „Bory “ oraz
drzewo opałowe jodłowe, sosnow e i buko we

Kraków, la d . Kościuszki 52

Biura:

Telefony;

Składy

(Obok fabryki szczotek).

Kraków, Zacisze 14.

Biura 136-11.

Tel. 155- 11

Kupuję używane gumy masywne z aut ciężarowych.

O P O N Y I DĘTKI
G o o d y e a r, S e ib e rlfn g , F ireston e

Wytwórnia okryć męskieh i damskich

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

a k c e s o rja s a m o c h o d o w e , ło ż y s k a i t. d.

ROMAN KAHL

poleca firma

poleca

Kraków - Dębniki, ul. Konopnickiej L. 7

M A R J A

S P Y T K O W S K A

(dawniej J. Wałkowiński)

Kraków, Plac Marjacki L. 7.

II

AUTO-RUCH"

T e la fo n 116-36.

T e le fo n 116-36.

wykonuje na sezon oteeny 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 plerwszorządnem wykonaniu na bardzo
dogodnych warunkach.

DRUKARNIA ŁUBOWA
KRAKÓW, DUNAJEWSKIEGO 5. - TEL. 113-10
b o g a t o z a o p a t r z o n a w d o b ó r c z c io n e k d z ie ło w y c h
i afiszowych oraz w najnowsze typy maszyn drukarskich

w y k o n u je w s z e lk ie ro b o ty d ru k a rs k ie
s zybk o , wykwintnie i p o przystępnych cenach a

W ydaw ca: Em il Haecker. — Redaktor odpowiedzialny:

M arjan

Porczak.

—

Drukarnia

Ludow a w Krakowie pod zarz. Ignacego Winiarskiego.

.

