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W oparach krwi... Fiasko zabiegów p. Koca
N A K A ZIE NICI Z DRUGIEJ T R AN SZY POŻYCZKI

N iew esoły obraz przedstawia dlzfiiś świat ca
ły, a Europa w szczególności. Ghaos, rozprzężemS©, kryzys gospodarczy, bezrobocie, nędza,
zaostrzona sytuacja polityczna i międzynaro
dowa, ustawiczne mniejsze i większe zaburże
nią, i wreszcie groźne widma wojny i re w o 
lucji oto pobieżny, ale j-atoże wymiowny szkic
dzisiejszej sytuacji.
W tych to tak smutnych i tragicznych cza
sach dziś przez nas przeszywanych jedno spe
cjalnie zjawisko społeczne zasługuje na w y 
jątkową uw agę i zgłębienie, Teim zjawiskiem
napawającem lękiem i głęboką
odrazą jest
wyraźnie i jaskrawię w ostatnich czasach w y 
stępujące niesłychane
lekceważenie
życia
ludzkiego. Życie ludzkie spadło dlziś mocno
w cenie. Zabić człowieka to dziś nic wielkie
go, nic nadzwyczajnego. Mnożące się w raz ze
wzrostem nędzy mordy z chęci zysku, a dalej
mordy polityczne i m orderstwa sprawiedliwo
ści są dziś na porządku dziennym. Zwłaszcza
w niebyw ały sposób rozpowszechniły się dwa
ostatnie rodzaje morderstw. Niesie je ze so
b ą rosnąca falla faszyzmu.
Dadzą się tu rozróżnić dwie różne fazy. Tam
mianowicie gdzie faszyzm dopiero do w ładzy
zmierza i dochodzi, tam szaleje jaw n y terror
uiMczmy, tam dokonuje się codziennie niezli
czonych, wyrafinowanych morderstw na prze
ciwnikach politycznych. Są to Właśnie ow e
mordy polityczne, najullulbieńszy i najohyd
niejszy środek

walki

band

faszystowskich.

Krajem mogącym służyć jako klasyczny wzór
tego rodzaju krw aw ych orgiij są dziś Niemcy,
w ydane na łup zbirów hitłerowskićh.
Dnuiga faza k rw a w e j kąpieli, którą faszyzm
'gotuje każdemu krajowi, który nawiedził, za
znacza się już morderstwami sprawiedliwości.
Tam gdzie jakiś duce ustabilizował się jluż na
czas jakiś tam otbok spotykanego zawisze Je
szcze m asowego terroru ulicznego, postrachem
dla ciemiężonego proletarjatu stają się ulegalizowane wyrokiem sądowym
mordy spra
wiedliwości. B y zbrodnicze życie nie kołatało
zbyt długo w nieszczęsnym przestępcy rozbu
dow uje się tam i w p row ad za instytucję są
d ó w działających w trybie przyspieszonym,
rozbudowuje się i w prow adza okrutną i me^dizką karę śmierci. W idzim y to w e W łoszech
^ o lim e g o , widzimy na W ęgrzech Hortyego,
Wl^ f my * gdzieindziej, bliżej nas.
lu b ie n ie e rzucają przeraźliwie długi i ponuiy cień na kraje dyktatury faszystoiwsfcieg.
ragi ozną oiigzę pnzer y>Wia i urozmaica od cza
su
czasu grzechot karabinów, wybuch bom
by czy Petardy. T o faszyzm rozprawia się ze
swowm wrogami,.
Dzięki faszy^moiwi nad Europę zalegają dziś
go ryczą
ladziką nabrzmiałe opary

c ię ż k ie ,

krWtlać je mo-że tylko potężny, żyw io
ło w y W)l ^ w ciąż rosnącego gniewu i obu
rzenia szerokich nia*.
j. a
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Sierpnia

Na odbytem w Paryżu posiedzeniu rady za
rządzającej francusko-polskiego konsorcjum, bu
dującego kolej Śląsk — Gdynia przedłożono spra
wozdanie z obecnego stanu robót na linji.
Ze sprawozdania wynika, że przewidziany na
rok bieżący program robót będzie w całości w y
konany. Francusko-polskie konsorcjum rozpo
rządza jeszcze gotówką w sumie 100 milj. fr„
kitóre wystarczą na sfinalizowanie robót tego-

rocznych.
Na posiedzeniu paryskiem wyrażono ze stro
ny francuskiej przekonanie, że spłata drugiej
transzy pożyczki na budowę linji w sumie 300
milj. franków nie jest w tej chwili potrzebna
i że może być aktualna najwcześniej w końcu br.
W ynika z tego, że starania różnych dygnitarzy
polskich z wicem. Kocem na czele o przyspiesze
nie spłaty tej transzy, nie odniosły skutku.

Sprawa przenoszenia sędziów
W przyszłym tygodniu odbyć się ma posiedze
nie zarządu Zrzeszenia sędiziów i prokuratorów.
Rozpatrywana będzie między innemi spra>va za
powiadanego od dłuższego czasu wydania prze
pisów o czasoiwem przenoszeniu sędziów w

związku z wprowadzeniem w życie nowego usta
wodawstwa. W sferach rządowych niektórzy utrzymują między innemi, że proces brzeski w są
dzie apelacyjnem odbędzie się dopiero po doko
naniu tej nowej reorganizacji.

Zredukowany program robót
Jak pięknie sanacja potrafi podleść, jeżeli nie
potrafi przeskoczyć. Jak skromną staje się w
swych wymaganiach, gdy nie rozporządza różnemi środkami przymusu, jakich może swobod
nie użyć w kraju. Jak chętnie zadawala się małem, gdy większe staje się dla niej nieosiągalnem.
Te uwagi nasuwają się po przeczytaniu informa
cji o odbytej w Paryżu konferencji Tow. polskofrancuskiego dla budowy kolei Śląsk — Gdynia,
tzw. kolei węglowej. Z tą budową połączona jest
tragikomiczna his torja z pożyczką względnie za
liczką na drugą transzę — historja, w której
przewijają się nazwiska naszych nietyle finan
sistów ile podróżników.
Otóż informacja ta podaje, że konferencja pa
ryska znalazła wszystko w najpiękniejszym po
rządku. Niema wprawdzie pieniędzy na konty
nuowanie budowy, ale od czego skromność w ra
zie potrzeby? Udaje się, że się dobrowolnie zre
dukowało program robót i zapewnia się, że ten
zredukowany program będzie wykonany. W ja 
ki sposób? Doniesiono niedawno, że na tej roz
poczętej linji nie można nawet prowadzić robót
konserwacyjnych, bo niema pieniędzy. Nagle po
wiadają: mamy jeszcze 100 miljonów franków.
Ależ gdyby te pieniądze istotnie były, to grzech,
że się zmarnowało lato, że się ciągie uganiało
między Warszawą a Paryżem, błagając choćby
o zaliczkę! Albo prawdą jest, że te pieniądze są,
w takim razie niepotrzebnie i szkodliwie upoka
rzano się przed finansjerą francuską, albo ich
niema, więc poco się zwodzi opinję publiczną?
Powiada dalej informacja, że na konferencji
paryskiej wyrażono przekonanie, że wpłata dru
giej transzy pożyczki tj. 300 miljonów franków
w tej chwili nie jest potrzebna i że może być
aktualna najwcześniej z końcem br. Szczęściem,
że wyraźnie się podaje, że zapatrywanie to w y 
szło ze strony francuskiej, a więc tej, która ma
dać pieniądze, gdyż jesteśmy pewni, że strona

polska ma co do tej sprawy inne przekonanie.
Bo jak sprawa się przedstawia? Konsorcjum fran
cuskie miało wpłacić tę drugą transzę w marcu
br.; nie wpłaciło jej i nie można też było otrzy
mać od rządu francuskiego zaliczki na tę ratę.
Teraz dłużnicy powiadają: niema potrzeby się
spieszyć, już w tyim roku pieniędzy nie dosta
niecie, sztukujcie roboty tem,
macie w ka
sie! Przewrócony do góry nogami porządek rze
czy: dłużnik dyktuje wierzycielowi, kiedy ma do
stać należne mu pieniądze i jeszcze kpi w żywe
oczy, że ich tak gwałtownie nie potrzebuje.
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Nie będzie omyłką twierdzenie, że takie w y
stylizowanie informacji nastąpiło pod adresem
Polski. Znaczy to: nie łudźcie się, nie oddawaj
cie się nadziei, że jeszcize w tym roku pożyczkę
otrzymacie. A takie podkreślenie jest jednak, cał
kiem zbyteczne, bo i bez tej kropki nad i kraj
wie, jak ta sprawa stoi. Wszystkie nadzieje po
życzkowe sanacji opierają się na Francji, a tym
czasem tam, mimo że jest przecież lak „życzli
w y" nam rząd Herriota, nie robią najmniejszego
kroku, aby nadzieje te spełnić. Co innego Rumunja, która wedle ostatnich doniesień otrzymała
pożyczkę i to od nic z nią wspólnego nie mają
cych bankierów szwajcarskich.
Ten zredukowany program robót około budo
wy kolei węglowej można śmiało rozciągnąć na
wszystkie roboty sanacyjne. Sama zresztą zrobi
ła początek, redukując roboty w kraju razem z
ministerstwem^ które do prowadzenia robót b y ł o
powołane. Dlaczego kapitaliści francuscy mieli
by być względniejsi od „opiekunów" naszego
kraju? Patrząc na wyczyny sanacji — a znają
je dobrze — mogą śmiało zastosować tesame me
tody bez obawy o przykre słowa. Oni przecież
mają mniejsze wobec Polski obowiązki niż lu
dzie, którzy wciąż krzyczą, że jedynie oni mają
prawo do rządzenia.

Upadły dyktator na ławie oskarżonych
Organ chadecji litewskiej „Rytas" informuje,
że sprawa przywłaszczenia przez Woldemarasa
pieniędzy rządowych będzie rozważana dnia 27

hm. Jako świadkowie w tej sprawie występują
między innymi wybitne osobistości z litewskiego
świata politycznego.

Starost wio Grodzkie w Krakowie dnia 6 sierpnia 1932 r.
konfiskatę czasopisma „N aprzód" Nr. 177 z daity dnia
6 sierpnia 1932 r. z powodiu treści artykułu, zamiesz
czonego na stronie 1 pod tytułem „D L A USPOKOJE
N IA L IS K A " w całości, albowiem treść tego artykułu
zaw iera znamiona wysitępku z §§ 308, 310 uk. 2) Za
kazuje się dalszego rozszerzania skonfiskowanej tre

ści pow yższego artykułu, a zakaz ten ma być ogło
szony iw przepisanej formie w najbliższym mmi erze
czasopisma „N aprzód" i dzienniku urzędowym. 3) CaJy nakład skonfiskowanego druku ma być zniszczony.
P rzew od n iczący: Dr. Palmrioh w. r. W iceprezes Są/du
Okręgowego. Protokolant: Kobylarz w. r,
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R O M A N H A M C Z Y K IE W IC Z (Przem yśl)

W sprawie polsko-ukraińskiej
IV.
Wiem jednak, że wszystko to są mrzonki, któ
re nie tak rychło się spełnią, a przynajmniej nie
za mego życia, jeżeli wogóle przyjdzie kiedyś do
ich spełnienia, co w świetle dotychczasowych
doświadczeń wątpliweim może się wydać, bo Lu
dzie dziwną jakąś i niezrozumiałą przyjemność
znajdują w niejasnem, zagimatwanem, niematuralnem i dia państwa szkodliwem załatwianiu
sprawy tam, gdzie sprawa aż się prosi, by ją
załatwić jak najprościej, jak najsprawiedliwiej,
a przytem dla państwa jak najkorzystniej. A szko
da wielka, bo na rozum nem załatwieniu sprawy
polsko-ukraińskiej Państwo Polskie zyskałoby
niezmiernie wiele. Wskażę tu tylko na olbrzymią
moralną korzyść z takiego załatwienia wewnątrz
państwa, co w pieniądzach nawet w przybliżeniu
ocenić się nie da, jak 'też i na również olbrzymie
podniesienie prestiżu Państwa Polskiego z tego
powodu zagranicą jako czynnika wybitnie poko
jowego i postępowego. Z tych korzyści państwo
polskie nie powinnoby z tak lekkiam sercem re
zygnować dla tych w najlepszym razie kifcu ty
sięcy świeżo upieczonych „Polaków", zdobytych
w ciągu lat całych na ukraińskiej Ludności dro
gą żmudnej i kosztownej, a przez ukraińską lud
ność tak znienawidzonej pracy „asymil acyjnej “.
Nie będę się tu nad terni wszystkiemi korzy
ściami rozwodził, boż samozrozumiała, olbrzymia
ich wartość dla państwa polskiego w oczach objekltywnie myślącego człowieka nie ulega żadnej
wątpliwości. Prawda, że może ona niejednemu
przesadnym i wybujałym
nacjonalizmem dot
kniętemu obywatelowi wyda się ozernś nieuehwytnem, a tem samem i bezwartościowym. Kto
jednak tak myśli, ten niech pamięta o tem, że tak
jak każda idea, chociażby i najszczytniejsza, do
prowadzona do ostatecznych i krańcowych kotnsełcwencyj, przestaje być ideą, a wyradza się w
obłędną utopję, czyli inaczej mówiąc w absurd,
tek samo ma .się rzecz i z chorobliwym nacjo
nalizmem. Życie, to nie matematyka, i abstrakcyjnemi formułkami rządzić się nie da. Kto zaś
przy pomocy swej abstrakcyjnej, nie liczącej się
z życiem doktryny chce załatwiać esencjonatne
i pierwszorzędne sprawy państwowe i życiowe —
ten sprawy te tylko zabagni, a wraz z niemi zaba-gni także i życie państwowe.
Jeśli mówię tutaj o rozumnem załatwieniu
sprawy polsko-ukraińskiej to mam tu dwie rze
czy na myśli, a mianowicie:
Ze strony polskiej powinno się sprawą pokie
rować tak, aby obecny, przejściowy stan polskoukraińskich stosunków jak najrychlej ustąpił
miejsca definitywnemu załatwieniu sprawy, kitóreby się opierało nie na rzekomych potrzebach
polsko-narodowych, lecz na faktycznych wymo
gach polsko-państwowych. Stan obecny nie wiele
ma sensu i jest niestety chyba tylko podłożem do
wałki, wiadomo zaś, że wałka bardzo rzadko kiedy
jest prowadzoną tak, aby przynajmniej nie ocie
rała się o zbrodnię. Przebieg wałki narodowo
ściowej czy społecznej taksamo obliczyć się nie
da z matematyczną ścisłością, jak i przebieg,
względnie wynik wojny. Dlatego najlepiej w a l
kę uczynić zbędną.
Mówiąc o załatwieniu sprawy polsko -ukraiń
skiej, nie mam tu wcale na myśli jakichś ukła
dów. prowadzonych ewentualnie między obiema
stronami tzw. krakowskim targiem. To byłoby
inajgoasze załatwienie sprawy i nie doprowadzi
łoby do celu. Polskim delegatom zdawałoby się,
że ustępstwa, żądane przez Ukraińców, idą zbyt
daleko i oni za nie przed połskiem społeczeństwem
mae mogą wziąć na siebie odpowiedział mości i vioe
versa zupełnie analogicznie myśleliby i delegaci
ukraińscy. Wytworzyłaby się w kraju atmosfera,
przeładowana polityoznem naprężeniem i wzaje
mną nieufnością, posuniętą do najdalszych gra
nic i wątpić tylko można, ozy w takiej atmosfe
rze dałoby się coś rozumnego uradzić. Dlatego,
zdaniem mojem, byłoby najlepiej pozostawić za
łatwienie tej sprawy, o ile do tego kiedyś przyj
dzie, polskiemu rządowi.
Jakto? Powie ktoś, więc Polacy mają dać U kraińcom prawa narodowe, a Ukraińcy wzamian
za to nie dają niczego? A gdzież ich lojalność
wobec państwa polskiego?
Otóż odpowiem na to tak:
Mniejszość narodowościową tylko w takim ra
zie można uważać wobec państwa za nielojalną,
gdy ona przeciw państwu podnosi rokosz. Wtedy,
rozumie się, podpada pod sądy doraźne lub wo
jenne. Jeżeli zaś na obszarze, zamieszkałym przez
dotyczącą mniejszość tylko poszczególne jedno
stki sporadycznie dopuszczają się zbrodni i to w
znacznej części prawdopodobnie z motywów, nie

mających nawet niczego wspólnego z polityką
państwową (np. sabotaż służby folwarcznej w
stosunku do swych służbodawców), w takim w y
padku zarzucanie dotyczącej mniejszości nielo
jalności wobec państwa nie da się uzasadnić, o ile
zaś z takiego zarzutu wyciąga się konsekwencje,
to postępowanie takie, jako niesprawiedliwe może
być dla mniejszości narodowej tylko krzywdzące,
zaś dla państwa stanowczo szkodliwe. Przyzna to
zresztą każdy, że tą drogą wśród dotyczącej mniej
szóści można wywołać efekt chyba wprost prze
ciwny od zamierzonego, ale wina za ten efekt spa
da jnż nie na dotyczącą mniejszość.
Twierdzę stanowczo', że zarzut nielojalności wo
bec państwa polskiego podnoszony ewentualnie
przeciw ogółowi ludności ukraińskiej,, żadnym
faktycznym dowodem, a przedewszystkiem żadną
rozprawą sądową nie został dotychczas stwierdzo
ny, a temsamem niema podstawy do wyciągania
z tego zarzutu jakichkolwiek konsefcwencyj. Kto
wobec państwa nie dopuszcza się nielojalności, za
którą należałoby go pociągnąć do odpowiedzial
ności sądowej, ten już tem samem jest wobec pań
stwa lojalnym.
To ustawowe minimum we wszystkich pań
stwach świata najzupełniej wystarcza i nigdzie
czegoś więcej ponadto nie żądają. Jest rzeczą
zresztą pewną, że więcej niż 99% dojrzałych Po
laków w wyjawianiu swej lojalności poza tę nor
mę nie wychodzi, i mimo to nikt o ich lojalno
ści niie wątpi, ani ich zachowaniem się nie gor
szy. Dlaczego ma się więc od Ukraińców więcej
wymagać niż każe ustawa, i niż faktycznie w y
maga się od Polaków? (Nie mówię tu naturalnie
o obywatelach, piastujących publiczne urzędy, bo
do tych możnaby ewentualnie zastosować inną
zasadę, ale iluż jest takich Ukraińców w calem
państwie połskiem?).

Zresztą prawa narodowe nadaje się ludności
mniejszościowej nie w nagrodę za lojalność wo
bec państwa, lecz głównie dlatego, ponieważ tego
wymaga interes państwa — podobnie jak żaden
dynaista nie nadał swemu państwu parlamentar
nego i konstytucyjnego ustroju w nagrodę za
wierność obywateli dla swej dynastji, lecz dlate
go, ponieważ zrozumiał, że 'tego wymaga interes
dynastji, że z tem będzie dla dynastji znacznie
lepiej, a bez tego znacznie gorzej.
Tych parę myśli w Sprawie polsko-ukraińskiej
chcę podać polskiemu społeczeństwu pod rozwa
gę. W myśl zasady: cum negante nulila disputatio
nie będę się tu spierał z tymi, którzy w sprawie
ukraińskiej zajęli raz stanowisko przeczące i z
niego żadną miarą i za żadną cenę ustąpić nie
chcą. — natomiast zwrócić się chcę do tych w
połskiem społeczeństwie, których stać na to, aby
na sprawę patrzeć niezamąconem okiem i móc ją
ocenić objektywnie, nie pod kątem widzenia bez
myślnej tradycji (taki punkt widzenia jest już
dawno anachronizmem), lecz pod kątem patrze
nia zdrowego rozsądku i co najważniejsze — in
teresów państwowych.
Tuszę sobie, że może przecież kogoś przekonam,
tym zaś, którzy chcą pozostać nieprzystępnymi
dla wszelkich argumentów, licząc na siłę tzw.
„dobrowolnej asymilacji" i na przewagę, jaką w
państwie połskiem naród polski ma w każdym
prawie kierunku nad ludnością ukraińską, — po
wiem tylko tyle: państwo polskie zbyt jest silne,
aby niem wstrząsnąć mogły strzały ukraińskich
terorystów, chociażby i jak celne, nie jest ono je
dnak tak silnem, aby stłumić mogło u siebie ruch
ukraiński. To wykluczone. Nie przypuszczam, aby
w przyszłości znalazł się w Polsce na tyle nie
rozsądny mąż stanu, któryby politykę państwa ze
chciał pchnąć na te właśnie tory tłumienia ruchu
ukraińskiego w Polsce. O ileby jednak to kiedyś
się stało, to zamierzonego celu absolutnie się nie
osiągnie, a państwu polskiemu szkodę wyrządzi
się olbrzymią.

Przejawy kryzysu światowego
W R o s ji s o w ie c k ie j
Kryzys światowy bardzo silnie odbił się na
rozwoju gospodarczym Rosji sowieckiej. Jeżeli nie
bierzemy pod uwagę izolacji spowodowanej
przez zmonopolizowanie całego handlu zagrani
cznego i usunięcie wszystkich zagranicznych
przedsiębiorstw handlowych z Rosji, przez kry
zys światowy osłabiona została znacznie czyn
ność gospodarcza w Rosji sowieckiej. Odbił się
on przedewszystkiem na sowieckim handlu.
Wszystkie światowe rynki, zwłaszcza zaś euro
pejskie były przepełnione, a trudności, na jakie
Rosja napotykała przy wysiłkach swych w kie
runku ulokowania swych towarów bezustannie
rosły. Równocześnie zaś szybki upadek cen prze
kreślał wszystkie wywozowe plany sowieckie a
Rosja chcąc osiągnąć takie same wyniki finan
sowe musiała stale powiększać swój wywóz. Jed
nak pomimo, że wywóz w roku 1931 ilościowo
przewyższał wywóz w roku 1930, pieniężny efekt
eksportu był o wiele słabszy. Przy tem jednak
trzeba było podnieść dowóz, bowiem plany industrjalizacyjne tego wymagały. W następstwie
tego sowiecki handel z zagranicą wykazywał w
roku 1931 wielki deficyt, co wynika z następu
jących cyfr:
1930
1931
w miljonach rubli
dowóz .
, » 1.058.8
1.105,0
wywóz .
. , 1.036,4
811,2
pasywa
..
22,4
293,8
Tak wielkiego deficytu sowiecki handel zagra
niczny nie wykazywał w ciągu całych dwunastu
lat, t. zn. od odnowienia stosunków handlowych
z zagranicą.
Wielka pasywność handlu zagranicznego w y
magała znacznego powiększenia zagranicznego
kredytu. W pierwszej połowie roku 1931 takie
podwyższenie zagranicznego kredytu było jeszcze
możliwe, tak, że wzrósł i dowóz maszyn. Zamiast
przewidywanych przez plan 631 miljonów rubli
wi rzeczywistości dowieziono maszyn za 663 m i
ljonów rubli. Jednak w drugiej połowie r. 1931
było już trudniej o kredyt. Prawie, że niemożli
wością było z małemi wyjątkami uzyskać kre
dyt zagraniczny, a nawet starania o przedłużenie
starych kredytów natrafiały na poważne prze
szkody. W następstwie tego rząd sowiecki począł
ograniczać dowóz. Podczas gdy już dawniej im 
port surowców, półfabrykatów i gotowych w y 
robów obniżony został do minimum, a dowóz
maszyn wynosił około 50 procent wszelkiego do
wozu sowieckiego, obecnie trzeba było przystą

pić do radykalnej redukcji dowozu maszyn. U czyniono tak już w planach na rok 1932. Rząd
sowiecki nakazał swym fabrykom, aby produk
cję swą podniosły do maksymalnych granic, roz
poczęto wyrób takich maszyn i narzędzi, jakich
dotychczas w Rosji sowieckiej nie wyrabiano a
równocześnie ograniczono dowóz rifaszyin z za
granicy. Najlepiej ilustruje to dowóz traktorów
i maszyn rolniczych, których w roku 1931 dowie
ziono za 109,1 miljonów rubli, podczas gdy w ro
ku bieżącym maszyny te wogóle nie są sprowa
dzane z zagranicy.
Ale kryzys światowy odbił się również na pro
dukcji przemysłowej w Rosji sowieckiej. Pro
dukcja krajowa nie mogła uzupełnić zmniejszo
nego dowozu maszyn i narzędzi. W następstwie
tego budowa nowych przedsiębiorstw postępowa
ła powoli naprzód i opóźniano ich uruchomienie,
w następstwie czego znów kurczyła się produk
cja ciężkiego przemysłu, tak, że piatiletka stała
się zagrożoną, gdyż brakowało środków dla jej
uskutecznienia. Pomimo wszelkie usiłowania,
sowiecki przemysł ciężki pozostaje .pod względem
produkcji na poziomie z roku poprzedniego. Do
wodem tego są wyniki pracy sowieckiego prze
mysłu z pierwszej połowy bieżącego roku.
P rod u k cja w p iew szej
p o ło w ie ro k u 1932

11,200.000
nafta (ton)
33,000.000
węgiel
2.984.000
żelazo lane
2.914.000
stal
21.010
traktory (sztuk)
9,904
samochody
lokomotywy
452

O gó ln y plan
n a r. 1932

28,000.000
90,000.000
9,000.000
9,500.000
82.000
73.000
1.300

P roce n to w a
spełnienie
planu

40,0%
36,6%
33,1%
30,7%
12^4%

34,8%

Dalsze trudności dla eksportu sowieckiego do
prowadzą tylko do jeszcze większych trudności
w sowieckim przemyśle, ponieważ przemysłowi
daje się we znaki brak maszyn zagranicznych,
których sowiecki eksport nie może zapłacić.
Z powyższego wynika, że pomimo istnienia
monopolu handlu zagranicznego' i swoistego cha
rakteru ustroju gospodarczego Rosja sowiecka
nie mogła uniknąć następstw kryzysu światowe
go, którego przejawy w Rosji zwłaszcza w ^roku
bieżącym ukazują się nadzwyczaj wyraźnie.
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System amerykański w Niemczech
K w e s tją , czy Hitler będzie czy nie będzie kan
clerzem, zależy wyłącznie od Hindenburga. A sta
nowisko je&° jest następujące: nie chce on kan
clerza i ministrów związanych z jakąś partją, chce
ministrów ponadpartyjnych, oo się nazywa gabine
tem prezydenckim. Miałoby więc w Niemczech z
woli Hindenburga powstać coś takiego, oo jest w
Stanach Zjednocznych. Tam prezydent tworzy ga
binet według własnego uznania i sam jest jego pre
m je re m ; Łam parlament nie ma prawa ani moż
ności usunięcia niedogodnego mu ministra zapornocą uchwalenia mu wotum nieufności; tam mi
nister wogóle nie jest odpowiedzialny przed ,p arla
mentem, odpowiedzialnym jest wyłącznie prezy
dent.
Przeniesieniu tych stosunków do Niemiec stoi
jednak na przeszkodzie artykuł 54 konstytucji,
który przepisuje, że kanclerz i każdy minister po
trzebuje dla wykonywania swego urzędu zaufania
parlamentu i każdy musi ustąpić, jeżeli parlament
uchwali mu wotum nieufności. Go więc może Hin
denburg zrobić, jeżeli parlament nchwali jego
ponadpartyjnym ministrom wotum nieufności? —
Może rozwiązać parlament, ale konstytucja prze
pisuje. że — według artykułu 25 — mowy parla
ment musi być wybrany w przeciągu 60 dni po
rozwiązaniu. Tu właśnie jest słaba strona gabi
netu prezydjaLnego, z której jedymem wyjściem
jest złamanie konstytucji: albo przez zignorowanie
uchwały o wotum nieufności albo przez rozwią
zanie parlamentu bez rozpisania nowych wybo
rów.
Jak obecnie sytuacja w parlamencie wygląda?
Większości ani z prawicy ani z lewej strony nie
ma. Są tylko dwie możliwości utworzenia więk
szości: przez koalicję centrum z hitlerowcami albo
przez 'koalicję centrowo- socjalistyczno-komainistyczną. Druga możliwość ze względów zasadni
czych jest wykluczoną pozatem rząd może jej
przeszkodzić przez rozwiązanie partji komunisty
cznej i anulowanie jej mandatów. W kombinację
wchodzi więc tylko 'koalicja centrowo-hitierowśka. Gzy to będzie formalna koalicja z podziałem
tćk — hitlerowcy żądają dla siebie trzech na jed
ną centrową — czy tylko tolerowanie przez cen
trum mniejszościowego gabinetu Hitlera, dla Hinlienhumga tak czy owak znika możliwość utworze
nia i podtrzym ania gabinetu prezydialne-ponad
partyjnego.
Ale stary upiera się przy swej czy podsunię
tej mu koncepcji i dla jej urzeczywistnienia od
bywają się właśnie rozmowy. Plapen dla ratowa
nia własnego kamolerstwa popiera tę koncepcję,
Hitler natomiast — tj. jego prasa, bo on sam
milczy — woła: albo wszystko albo zrobimy ta- i
ki krach, że wszystko zostanie przewrócone do
góry nogami. Odbywają się więc za kulisami tar
gi, początkowo w cichym zameczku hr. Wedla,
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obecnie w Berlinie. I dziwna rzecz: piszą, że je
dnym i to gorącym zwolennikiem zrobienia Hi'blera kanclerzem jest generał Schleieher. Skąd
ta nagła sympatja dila groźnego konkurenta? Nie
omylą się ci, którzy twierdzą, że Schleieher po
stępuje tak z rotzmyślnem złośliwem wyracho
waniem: chce skompromitować Hitlera, aby po
nlim p r z y jś ć jako zbawca, jako ostatnia deska
ratunku.
Swoją drogą — ładne widowisko dają światu
Niemcy przez samą tylko możliwość posiadania

Dziwne praktyki
Zakładu ubezpieczeń od wypadków
I NIEM NIEJ D Z IW N Y OKÓLNIK DO LE K A R ZY SZPIT A LN Y C H
Z kół związków zawodowych informują nas, 1 potrzeba dostarczenia protezy.
że Zakład uhezp. od wypadków w Król. Hucie
4) W e wszystkich innych przypadkach nie na
wystosował do pp. lekarzy szpitalnych okólnik
leży wydawać ani pierwszych orzeczeń lekar
następującej treści:
skich, ani doniesień o przebiegu leczenia.
(L. dz. I. Reg. 137/32).
Jak patm wiadomo, lekarze ordynujący wy„Komisja dła ustalenia świadczeń tutejszego
dawają uszkodzonemu po ukończeniu leczenia
Zakładu postanowiła zmienić dotychczasowe po
skutków wypadkowych zaświadczenia, w których
stępowanie co do wydania „Pierwszych orzeczeń
podany jest procent niezdolności do pracy z po
lekarskich" po ukończeniu leczenia uszkodzonych,
wodu pozostałych skutków wypadku, według oa to w sposób następujący:
cen tychże lekarzy. Często się zdarza, że lekarze
1) Pienwsize orzeczenie lekarskie po ukończeniu
0 tem ustnie zawiadamiają uszkodzonych. Ta do
leczenia uszkodzonego wystawia lekarz ordynu
tychczasowa praktyka wyrobiła w szeregach ujący be® zawezwania ze strony tutejszego Zakła
szkodzonych przekonanie, że to ustalenie procen
du tylko wówczas, gdy okaleczenie jest tego ro
tu przez danego lekarza jest równoznaczące z pra
dzaju. że spowoduje przypuszczalnie conajmniej
wem do uzyskania renty w tej wysokości. Po
25 proc. ograniczenia zdolności do pracy'' po zunieważ jednak w myśil obowiązujących przepi
pełnem przyzwyczajeniu się do skutków wypad
sów renty ustala Komisja dla ustalenia świad
ku. Przy obliczeniu przypuszczenia należy brać
czeń Zakładu Ubezpieczenia od wypadków, któ
ra nie jest związana opinją wzgl. zapatrywaniem
pod uwagę zwyczajny normalny bieg zmniejsze
nia się skutków bez liczenia się z efwent. kompli
ordynującego lekarza, praktyka ta stwarza i dla
uszkodzonych i dla Zakładu wiele nieporozumień.
kacjami.
Z łych powodów Zakład życzy sobie, by w przy
2) W przypadkach, w których lekarz ordynu
szłości uszkodzonych nie informowano ani ustnie,
jący po ukończeniu leczenia przypuszcza, że u uani piśmiennie o ewent. wysokości ich renty.
szkodzonego pozostanie po aupełnem przyzwy
Powyższe wskazówki prosimy stosować po oczajeniu się stała niezdolność do pracy od 10—20
trzymaniu niniejszego pisma.
proc. wystawia on po ukończeniu leczenia za
Przewodniczący Komisji dla ustalenia
miast pierwszego orzeczenia lekarskiego „Donie
świadczeń
sienie o przebiegu leczenia" na formularzu, do
starczonym przez tutejszy Zakład według załą
Doleżyk.
Okólnik powyższy musi wywołać w kołach za
czonego wzoru i formularz przesyła Zakładowi.
Oceny o stopniu utraty Zdolności do pracy nie
interesowanych inwalidów wielkie poruszenie,
należy w Doniesieniu o przebiegu leczenia poda
albowiem, po wyleczeniu dany robotnik musi
wać.
być odesłany przez lekarza do zakładu pracy, w
3) Doniesienie o przebiegu leczenia wystawiać
którym poprzednio pracował. Gdy si£ okaże, że
należy również i w następujących przypadkach:
wskutek 20-procentowego inwalidztwa nie może
a ) jeżeli uszkodzony został leczony ponad 13-ty
tej roboty wykonać tak, jak dawniej, będzie oczywiście wydalony z pracy. Okólnik powyższy
tydzień po wypadku, a nie zachodzi L. 1) i 2) ni
pozbawia 20-proc. inwalidów nietylko pracy, ale
niejszego zawiadomienia;
1 należnej im renty!
b) jeżeli nie zachodzi L. 1) i 2), lecz zachodzi

15 i mi fajkę! — Dobrze — rzecze matka Elżbieta —
ale czy nie wołałabyś wpierw coś zjeść? — Nie,
zaraz muszę mieć fajkę! — Szuka w swych kie
szeniach, wyciąga opaloną do czarności glinianą
fajkę i wsuwa ją między zapadnięte wargi. —
(Ciąż dalszy)
Zapałki! — mówi. Marta pociera zapałkę i podaje
jej. A wychudłe widmo pociąga parę razy i oży
Matka Elżbieta podchodzi do okna, wychodzą
wia się całkiem widocznie. Jednej nocy była już
cego na inną stronę i tu dostrzega Maren Skaret,
prawie umierająca i prawdopodobnie byłaby też
mocującą się z wichrem; biedaczka, czy wogóle
skończyła, gdyż w całym domu nie było ani
taa dość odzieży, by ubrać się ciepło w taką zaszczypty tytoniu, więc córki musiały pobiec do
^ieję? Mąż jej na Lofotach, chata taka nędzna,
wsi i przynieść tytoniu, by starą przywrócić do
zę Maren rozwiesza skóry na drzwiach, by nie
życia.
'/tognęło tak bardzo, a mimo to pięcioro dzieci
Następnie siadają przy stole, ale nie wszystkie
y?UiS*ą także we dmie pozostawać w łóżkach, by
jeszcze odważyły się złożyć wierzchnie okrycia,
* tonarzły. Ale Maren nigdy się nie uskarża,
jedna wypożyczyła sobie kuezbajowy płaszcz
w *Cl’wie przebija się przez życie i pozostawia
swego męża, druga ma głowę i twarz niemal cał
N c U *^ 0 *11 świat i ludzi. A tuż za nią kroczy też
kiem zasłonięte olbrzymią chustą, tyle tyłko, że
w ird •Sł rand’ §rU|ha i rozłożysta. Nie można pomoże do ust przytknąć filiżankę kawy, poza tem,
tak w eŚ by żyla tak całkiem po chrześcijańsku,
cała jest zatułona. W takie powietrze nikt nie dba
_
dzień powszedni jak w święto wciąż tyłko
\s*a nad gromadzeniem pieniędzy, które
0 zwyczaj przyjęty, wszak chodzi już tylko o ży
cie.
W P ^ c®nsze ukrywa pod siennikiem, Ale co miKawa skutkuje. Po trzeciej filiżance zaczynają
* * * * * więc mimo wszystko zwalnia się
s. m rąhoty i wyrusza w taką burzę, by ze
mówić i chichotać. Ukazują się twarze, obrzmiałe
zn ap enu pogadać o ostatnich nowinach.
1 czerwone od wichru, ale wcale przyjemne teraz,
ieraz Mychać, jak jędrna po drugiej, kobiety te
gdy nie siedzą już ze swą rodziną w jednej izbie,
wchc zą do przysionka, miotłą otrzepują śnieg
którą wichura ma ochotę zdmuchnąć. Wcześniej
z obuwia i spódnic, poczem drzwi się otwierają, czy później znów się przecie wypogodzi, a na ra
a one
c °dzą, 2 głowami tak ośnieżonemi, że
zie można tylko mieć nadzieję i modlić się, by
strumienie ściekają na podłogę, gdy zaczynają
rybacy w ciągu tych dni byli właśnie na lądzie.
zdejmować chustki. — Rety, eo za pluta! — jęczą,
Lós&e Tron ma twarz tak poważną, że mo
wyprostowując się zwolna, wprost zdziwione, że
żnaby myśleć, iż nigdy jeszcze nie było na niej
i tu, w izbie, me szaleje wichura. Ale Nilla Pio
uśmiechu; przypomina słotę i śpiewanie psal
trowa opada na krzesło, przymyka oczy i kaszle,
mów, a we wsi mówią, że kiedy stary wraca na
kaszle, wychudłe ręce przyciska do piersi, bliska
wiosnę z Lofotów i chce ją uściskać, natychmiast
omdlenia. M e można zrobić nic lepszego jak wlać
przypomina mu grzech i słowo boże. Należy do
w nią szybko filiżankę gorącej kawy, ale prze
zarządu stowarzyszenia kobiet a kieszenie ma
łknąwszy zaledwie parę łyków, mówi: — Dajcie
stale wypchane rozprawkami i pismami misyj-
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Adolfa Hitlera jako kanclerza. Okazuje się, że nie
| trzeba ani programu ani zdolności osobistych;
wystarcza tupet i przysłowiowa w Niemczech „opanoerzona pięść" tj. pół miljoua uzbrojonych bo
jowców, aby stanąć na czele rządu 65-miljonowego narodu. Jeżeli się mówi, że każdy naród, ma
taki rząd, na jaki zasługuje, to w odniesieniu do
Niemiec dzisiejszych jest to zupełnie słuszne po
wiedzenie. Przeszło 13 miljonów wyborców, prze
szło jedna trzecia dorosłych mężczyzn i kobiet
głosowało na Hitlera — widocznie na lepszy los
nie zasługują. Ale z Hitlerem czy bez niego, z
koncepcją Hindenburga czy bez niej Niemcy Aimejryką nie będą.

nemi. Już teraz wydaje się jej, że rozmowa staje
się nazbyt ziemska. Netta Strand o szerokiej peł
nej twarzy opowiada, w jaki sposób farbuje wełnę
na czerwono, a trupia twarz Niłli Piotrowej w y 
gląda całkiem wesoło, opowiada z ożywieniem
0 jakiejś młodej dziewczynie, która jedząc, musi
już z pewnością odżywiać dwoje, pomimo że za
klina się i przysięga, że to kłamstwo. To nowina
w sam raz dla Marjanny-Kulaski. — Ach, co ty
mówisz! — wykrzykuje, zapominając nawet o ka
wie. — A co, czy nie mówiłam wam zawsze! —
Beryt Strand ma twrarz zwiotczałą, pomarszczoną,
oto jest w gościnie u kobiety, którą starała się
wpakować dó kryminału, co nie przeszkadza jej
wypić niezliczonych filiżanek kawy, wydaje się
też bardzo zadowoloną i raduje się tą śliczną no
winką. Rozmowa ożywia się i coraz częściej sły
chać chichoty i głośne śmiechy. Ale w pewnej
chwili Losse wydobywa śpiewnik kościelny i szu
ka w książce jakiegoś obrazka, ^— T eraz wam coś
pokażę — mówi, a na sam dźwięk tego głosu, na
staje cisza. Namaszczonym głosem mówi dniej: —
A teraz zapytam was wszystkie, czy widziałyście
kiedy coś równie pięknego.
Jest to mały oleodruk przedstawia jący Zbawi
ciela w cierniowej koronie, niedawno kupiła ten
obrazek od predykanta za piętnaście iiców. Nigdy
jeszcze nie widziała Chrystusa takiego młodego
1 pięknego, o twarzy różowej i okrągłej, błękitne
duże oczy wzniesione ku niebu, ale na policzkach
błyszczą Izy- Szata na nim z szkarłatu i srebra.
Obrazek przechodzi z rąk do rąk dokoła stołu,
a większa część kobiet musi wkładać okulary.
Tak, istotnie, Losse ma słuszność, potwierdzają,
że piękny. I tak też będzie wyglądał, gdy spotka
się z niemi w niebie, tylko muszą się starać, by
się tam dostały.
(Ciąg dalszy nastąpi).
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Przebieg zamachu wojskowego w Hiszpanji
Dniia 10 ban. rano kilkunastu czynnych i by
łych oficerów wkroczyło do tzw. pałacu komu
nikacji, w którym mieści się główny urząd pocztowo-telegraficzny. Na czole scali podpułkownik
piechoty, kapitan i porucznik marynarki, którzy
nosili nia rękawach białe opaiski z zielonym krzy
żem św. Andrzeja. Wezwali oni stojących na stra
ży przed pałacem dwóch żandarmów do odda
nia się pod ich rozkazy. Gdy żandarmi odmó
wili., usiłowali oficerowie wtargnąć do gmachu,
aby opanować telegraf. W międzyczasie pojawi
ło się więcej zamachowców, którzy z rewolwera
mi w rękach usiłowali słeroryzować służbę pocz
tową. Żandarmi, którzy otrzymali posiłki, roz
poczęli walkę na karabiny i rewolwery. Z na
pastników trzech padło na miejscu, reszta — by
ło to o 5 rano — poddała się. Napastników było
30, wśród nich 6 oficerów, 1 sierżant i 23 cy
wilnych. Zaopatrzeni byli także w karabin m a
szynowy i mnóstwo amunicji.
W tymsamym czasie usiłował rotmistrz kawa
lerji Manuel Sylvester ,na czele około 300 ludzi,
przeważnie oficerów kawalerji, opanować mini
sterstwo wojny, w którem mieści się też prezydjium rady ministrów i dyrekcja policji. Napa
stnicy dwukrotnie zaatakowali gmach, ale zostali
odparci. Zarekwirowali oni przejeżdżający samo
chód ciężarowy i odjechali do koszar Wiktorjł,
gdzie się zabarykadowali.
Równocześnie spiskowcy usiłowali zbuntować
pułk kawaler ji, stacjonowany w Alcala de Henarez i poprowadzić go na Madryt, ale żołnierze od
mówili.

Szybkie stłumienie zamachu w Madrycie stało
się możliwe przez to, że ministerstwo spraw we
wnętrznych zawczasu otrzymało poufne wiadomo
ści o jego wybuchu. Aresztowano z ważniejszych
przywódców: syna generała Dolbosz, księcia Infanitado, generałów Godęta, Gavalcanti i Garrasoo. Ośm gazet reakcyjnych zostało zawieszonych.
Partja socjalistyczna i związki zawodowe wy
dały manifest, w którym piętnują zamach i do
noszą, że ich organa wykonawcze obradują w
permanencji, aby na poczekaniu powziąć potrzeb
ne decyzje. Klasę robotniczą wzywa manifest do
spokojnego zachowania się ale do energicznego
przygotowania się do walki.
W SeviłM zamach miał inny podkład. Były do
wódca żandammerji (gwardiji cywilnej) generał
Sanjurio wywołał powstanie, prawdopodobnie w
celach monar chi stycznych. Sanjurio pociągnął za
sobą pułk kawalerji i część żandarmerji, podczas
gdy z policji tylko część poszła za nim. Powstań
cy opanowali urząd telegraficzny, ale jednemu z
telegrafistów udało się zmylić .czujność powstań
ców i przesłać do Madrytu telegram o stanie rze
czy. Sanjurio ogłosił się dyktatorem całej Anda
luzji, ale świetność nie trwała długo. Rząd w y 
słał wojsko z Kadyksu i Malagi, które wyparło
powstańców i przywróciło porządek. Sanjurio uciekł podobno do Afryki.
Jeszcze szybszy koniec miał zamach w Jeretz,
gdzie pewien pułkownik na czele pułku ogłosił
się dyktatorem. Tłum urządził szturm na kosza
ry powstańców i wziął pułkownika do niewoli,
Żołnierze poddali się.

Niezwykłe dzieje brazylijskiego" oszusta
SŻCZEGÓŁY A F E R Y P O P IN G -JA G IE ŁŁY
Donosiliśmy w depeszach o niezwykłej aferze j którem przebywają skazańcy dożywotni. Więzie
jaką odkryto w Warszawie, a mianowicie o oszu- : nie to odpowiada naszemu Św. Krzyżowi. — Na
kańczej sprzedaży ogromnych terenów w Brazy
podstawie fałszywego dokumentu były sierżant
lji przez niejakiego Poping-Jagiełłę, który zaj
został zastępcą naczelnika więzienia w Barano
mował stanowisko... zastępcy naczelnika więzie
wiczach. N a stanowisku tem utrzymał się do
nia w Baranowiczach. Śledztwo, wdrożone w tej kwietnia br. Posadę utracił skutkiem popełniania
sprawie ujawniło wiele dalszych, ciekawych
nadużyć oraz skandalu, jaki wywołał z podwład
szczegółów.
nym urzędnikiem- W czasie owego zajścia w ca
Awanturnicza „karjera" Jagiełły zaczęła, się po łości wyszła na jaw nieokrzesana natura Jagieł
wojnie, gdy zwolniono go z wojska, gdzie dosłu
ły. Było rzeczą uderzającą, że Jagiełło, pełniąc
żył się stopnia starszego sierżanta. Jagiełło nie swe funkcje w Baranowiczach, wcale nieźle oposiada żabiego wykształcenia, odznacza się na
rjentował się w stosunkach więziennych. Obec
tomiast dużym sprytem i tupetem życiowym.
nie wyszło na jaw, że było to doświadczenie z
Po skończonej wojnie życie spokojne, na jedpobytu w różnych więzieniach i za różne spraw
nem miejscu Jagielle nie odpowiadało. Czuł się ki. W tej chwili prowadzi się dochodzenia za co,
dobrze tylko w ciągłym ruchu, w obliczu przy
gdzie, i kiedy Jagiełło siedział za kratkami.
gód, wobec nowych ludzi. Ruszył też w świat.
Pieniędzy wiele nie miał, ale uważał to za dro
biazg, niegodny uwagi. Przemierzał lądy i mo
rza, żyjąc, z czego się dało. Czynnikiem dominu
jącym w psychice Jagiełły nie był jednak ro
mantyzm, który każe szukać przygody. Jagiełło
ODPARCIE P O T W A R Z Y „ICK"
jest raczej typem awanturnika-spryciarza. Lubi
W końcu kwietnia br. ukazał się artykuł w
się przerzucać z miejsca na miejsce, ale lubi przy
„Ilustrowanym Kuryerze Codziennymi“ p. t.
tem „zarobić", naturalnie byle łatwo i prędko.
„Zlbolszewizowanie TURa“, w którym to artyku
Znalazłszy się w Brazylji, Jagiełło dowiedział
'się rychło o terenach, pozostawianych przez śp. le umieszczono nazwisko tow. Zygmunta L iszczyka, słuchacza prawa Urn. Jag., aresztowane
Rymkiewicza. Zorjentował się odrazu, że można
go jakoby pod zarzutem działalności komuni
tu zrobić interes i zaproponował kapitaHstom a stycznej.
merykańsfcim, że będzie pośredniczył między ni
Aby wynagrodzić szkodę moralną tow. L imi a spadkobiercami o nabycie terenów. Z goto
szczylkowi, jaką poniósł, oświadczamy niniejwym już planem przyjechał do Warszawy.
szem, że jest czynnym i ofiarnym członkiem PPS
Tu spotkał się z inż. Dębskim i dyr. Emilem
oraz członkiem organizacji młodzieży TUR, gdzie
Młynarskim. Dowiedział się od nięh, że więk
w oddziale łobzowskim piastuje godność prze
szość właścicieli terenów to obywatele litewscy,
wodniczącego.
którzy obecnie przebywają na Litwie Kowień
skiej.
ZGROM ADZENIE A N T Y W O J E N N E
Wiadomość ta dla Jagiełły była bardzo ważna.
W W IE L IC Z C E
Pomyślał odrazu, że będzie daleiko łatwiej okpić
W niedzielę 31 lipca odbyło się w sali Domu
dwóch ludzi, niż kilkunastu — i z tem większym
Robotniczego zgromadzenie ludowe pod tiast™
zapałem prowadził rokowania w Warszawie.
walka o pokój.
Czasu jednak nie marnował. W międzyczasie
Zgromadzenie zagaił tow. Jedynak, poczem do
sfałszował plenipotencję zmarłego rejenta O l
prezydjum wybrano tow. Maitlaika i tow. Jedynaszowskiego, upoważniającą go rzekomo do w y
kównę.
stępowania w imieniu spadkobierców. To jeszcze
Dłuższe przemówienia na temat porządku
nie wszystko: potrafił do tego stopnia wprowa
dziennego wygłosili towarzysze Komorek i Dr.
dzić w błąd władze polskie, że mu tę plenipoten
Szumski. Zkolei zabrał głos ob. Dr. Dygdoń,
cję poświadczyły... Mając tak cenny dokument w
przedstawiając zebranym konieczność organizo
kieszeni, Jagiełło pod pozorem ważnych spraw
wania opinji publicznej przeciw wszelkim zaku
wyjechał do Brazylji, gdzie bez trudu sprzedał
som wojennym. N a zakończenie przemówił tow.
Amerykanom tereny, uzyskując za nie cenę bar
Lachman, który stwierdził, że klasa robotnicza
dzo niską.
nie dopuści do -nowej rzezi ludów.
Pieniądze te rychło przepuścił — i zaczął roz
Przedstawioną rezolucję antywojenną przyję
myślać nad nowemi sposobami, które pozwoliły
to jednomyślnie. Okrzykiem na cześć PPS i od
by mu zarobić na życie. Sfałszował tedy zaświad
śpiewaniem „Czerwonego Sztandaru" zakończo
czenie o służbie w więziennictwie brazylijskiemu
no zgromadzenie.
W ystawił sobie dokument, że był naczelnikiem
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
więzienia w Fernandez da Noronha. Jest to naj
większe więzienie w Brazylji, położone na mało
PAMIĘTAJCIE o
FUND USZU P R A SO W Y M I
dostępnej wysepce na Oceanie Atlantyckim, w[ O O O OOOCXXXXXX>QOOOOOCOOOOOOCXXXXXXXXX>

Z ruchu socjalistycznego

OOOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>

W niedzielę 21 sierpnia odbędzie się w Zagórzu

spotkanie młodzieży
robotniczej Podkarpacia
Program: godz. 9 manifestacyjny pochód, —
g. 10.30 zgromadzenie robotnicze, g. 3 popoł. za
wody sportowe, g. 7.30 wlecz, uroczysta akademja.
Ponieważ spotkanie nasze winno stać się po
tężną demonstracją siły i zwartości organizacyj
nej młodzieży robotniczej, komitet organizacyj
ny wzywa wszystkie oddziały org. ml. TUR Pod
karpacia do jak najliczniejszego obesłania spot
kania.

oooooooooooooooooooooocxxxxxxxxxxxxx>

UWAGI
JESZCZE O K W IA T K U PR ZY KOŻUCHU
Pisaliśmy przed kiliku dniami o brakach i za
niedbaniach przy rozbudowie Gdyni, wskutek
czego pieniądze polskie za przeładunki i tran
sporty idą do Gdańska i Szczecina. Jakoś żadna
z „patrjotycznych" gazet sanacyjnych nie w y
stąpiła przeciw nam za tę krytykę, widocznie uznaje ją za słuszną, sama nie mając odwagi po
wiedzieć prawdy.
Nie jesteśmy jednak odosobnieni w tej kryty
ce. Oto dobrze sanacyjny „Kurjer Polski" (nr.
221) donosi o następującej niesłychanej historji:
Około 15 bm. ma przybyć do Gdyni okręt wiozą
cy 10 tysięcy bel bawełny. Przygotowano dia niej
magazyny, ale nie przygotowano dźwigów do
wyładowania bawełny z okrętu do tych magazy
nów. Sprawa stoi zatem tak, że bezcelowo w y
dano pieniądze na budowę magazynów. Jest jed
nak jeszcze lepiej: pewne fabryki budują te
dźwigi na własne ryzyko, gdyż ministerstwo
przemysłu i handlu, zasłaniając się hrakiem kre
dytów, nie zamówiło dźwigów, mimo że ofiaro
wano się czekać na zapłatę aż 3 lata. Bez dźwi
gów na czas nie zdoła się bawełny wyładować;
może dźwigi będą, ale — dodaje ,K ur jer" —
wtedy ministerstwo powie: jam nie zamawiało,
niech zapłaci — Pan Bóg.
O ogólnej bezplanowości, z jaką rozbudowy
wano Gdynię, pisze ten&am dziennik: „Zwraca
liśmy kilka razy na temsiamem miejscu uwagę
na pewną bezplanowość gospodarki w porcie
Gdynia. Podkreślaliśmy te szkody, które mogą
wyniknąć dla całokształtu sprawy importu ba
wełny przez port Gdynia wskutek nieprzygotowania odnośnych urządzeń portowych dla przy
jęcia powyższych ładunków. Ofbecnie mamy już
do czynienia z konkretnemi faktami, przewidy
wania nasze całkowicie się potwierdziły".
Jak na pismo sanacyjne, krytyka całkiem w y
raźna i potępiająca.

Z życia robotniczego
SYTUACJA W PRZEM YŚLE
ZAG ŁĘB IA DĄBROW SKIEGO
Jak nam komunikują, Częstochowskie Tow.
Górn. uruchomiło kopalnię rudy żelaznej „Ber
nard", gdzie znalazło pracę 200 nowoprzyjętych

robotników.
Tow. prizem. B. Handtke, (koncern Zakładów
Modrzęjowskich) projektuje również uruchomie
nie w najbliższych dniach, nieczynnej od kwiet
nia br. kopalni „Franciszek".
W związku z tem należy zapytać kierownic
two tych Zakładów, kiedy zostaną uregulowane
należności robotników tej kopalni. Mimo bowiem,
że od kilku miesięcy kopałnia stoi, a robotnicy
zostali zredukowani, to jeszcze do dnia dzisiej
szego nie wypłacono im zarobków za kwiecień.
Pewne ożywienie, jakie zaznaczyło się w tym
dziale, a przedewszystikietm projekt uruchomie
nia kopalni rudy, spowodował wymówienie umowy zbiorowej, między przemysłowcami a ro
botnikami.
Sekratarjat GZG otrzymał od przemysłowców
pismo z wymówieniem umowy, oraz zaprosze
nie na wspólną konferencję. W piśmie tem prze
mysłowcy proponują nowe, znacznie niższe plaCC.

W związku z zatargiem na tle wynagrodzenia
za czas urlopów, w przemyśle Zagłębia inspekto
rat pracy rozesłał wszystkim pracodawcom _spe
cjalny okólnik, w którym wskazuje na sposób obliczania należności urlopowych. Znając jednak
stanowiska przemysłowców, w tej sprawie, na
leży przypuszczać, że nie odniesie to żadnege
skutku, a inspektorat zmuszony będzie zastoso
wać pewne sankcje.

S

Nr. 183, Sobota 13 sierpnia 1932

USTY Z KRAJU
Gorlice, 11 sierpnia
W IE L K A
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Przed kilku tygodniami doniósł „IGK“ o „wielikiej defraudacji w Gocrlicach“ i aresztowaniu inslruktora Okręgowego Towarzystwa Rolniczego,
niejakiego Batoira. Jak wieść gminna głosi, nad
użycia aresztowanego Batora mają polegać na
tern, że p. Bator nie odprowadził pewnej kwoty
do kasy 0. T.
lecz zatrzymał ją u siebie na
H^l^żnych mu z O. T. R. pieniędzy. „Zdefraudowana11 kwota wynosi podobno kilkaset zło
tych. P. Batora przetrzymywano przez szereg
tygodni w więzieniu, aczkolwiek nie zachodziła
obawa uciecżtki, chociażby z tego względu, że p.
Bator jest człowiekiem zamożnym, zaś w praw
dziwą defraudację nikt nie wierzy, znając p. Ba
tora.
Zasadniczo sprawa ta interesuje nas tylko o
tyle, że małych defraudantów trzyma się w wię
zieniu, zaś wielcy złodzieje, którzy kradną stałe
i systematycznie, pozostają na wolności i chodzą
splendorem otoczeni.
Sprawa Batora jest podobno drobnem ogni
wem łańcucha nadużyć w Gorlicach, które po
ciągnie za sobą wiele innych osób, nawet wysoko
postawionych.
Ogólnie omawianą w Gorlicach jest osoba nie
jakiego p. Roczka, dyrektora spółdzielni „Snop11,
który niedawno nosił Witosowi walizki i teczki,
nogi mu kocem owijał, zaś w ostatnich czasach
objawił pragnienie zobaczenia Witosa na szubie
nicy.
Otóż ten p. Boczek przyszedł podobno do Gorlic
„ w jednein ubraniu1 — a obecnie jest właścicie
lem krociowego majątku. Majątek p. B oczka
przewyższa bowiem kilkakrotnie wszystkie jego
pobory służbowe, jakie kiedykolwiek pobrał w
Gorlicach w czasie swego urzędowania. Nie bez
kozery głowią się też ludzie, jak oszczędzał p. Bo
czek, że doszedł do tak olbrzymiej fortuny? Do
podobnego majątku „doszedł11 także burmistrz
Muirdziński, którego wiążą z p. Boczkiem różne
sprawy. W ostatnich dniach opowiadają ludzie
o bilansach „Sierpu11, które podobno były tak ze
stawiane, aby ukryć dochody ze względu na po
datki. W tej sprawie jest wszczęte dochodzenie.
Oby tym panom patronuje starosta Gzuszkiewicz.
Za interpelowany przez nas jeden z san a torów,
dlaczego
tolerują podobne nadużycia, od
rzekł dosłownie: „Tolerujemy i będziemy tolero
wać ludzi, którzy skradli, powiedzmy, 20.000 zł.,
gdy pracę ich dla nas oszacujemy na sto tysięcy11.
Omawiając sprawę Batora, nie można pomi
nąć osoby tutejszego starosty p. Gzuszkiewicza,
chociażby dlatego, że gdyby tak p. Bator znalazł
się przy władzy, niewiadomo, osy p. Gruszkie
wicz chodziłby na wolności, a to znów ze wzglę
du na gospodarkę w powiecie, która prowadzi po
wiat do ruiny.
Tutejsza Rada powiatowa posiada w Gorli
cach piętnastomorgowy „wzorowy11 ogród w a
rzywny i „wzorową11 szkółkę drzewek owoco
wych. Majątkiem tym zarządza osobny uirzędnikogrodnik, który osobiście dostarcza przez cały
rok p. staroście wszelkich jarzyn bezpłatnie. Ogród ten przynosi rokrocznie kilka tysięcy zło
tych deficytu, zamiast utrzymać jedna i to liczną
ro d zin ę.

A teraz kilka słów o naszem biednem aucie!
Gdyby ono mogło się użalić. Otóż to nasze biedne
aulo kupione z pieniędzy drogowych, służy do
prywatnego użytku p. starosty. W ub. roku w
metmtó -tylko miestolCU ty ł P- Gzuszkiewicz tylko
t
■ ,®le razy w Krynicy u swej żony autem
pow i wem, oo .naocznie stwierdziliśmy. P ry "***£
w Jaśle, liczne wycieczki w okolice
, „rJr, Yfania odbywa p. starosta autem pozaś te li,czne wyjazdy niebardzo
raziły,
y i^d ża ten pan z Gorlic bocznemi uli
cami- - Prawto dnia, w którymby p. staro
sta wraz
wyjeżdżał na spacer.
Wszys
i
.Y’y.iazdy p. starosty są należy
cie „uzasadmoiie .
^ p, p . starosta, czy
dróżnicy 0
Yj^dziii stepki przydrożne w po
wiecie, czy
^ £ ćwdzie dobrze funkcjo
nuje, czy dr °
Rysowy należycie wytyczo
na, bada te P
y sanitarne i wiele tym po
dobnych spraw.
Jednem sto|,|Vl® 1 P- ,GEnisżkiewicz stosownie do
panującej obeenre mody urzęduje w „terenie11.
Natomiast inz- „ nJW:„Y°®owy pracuje w biuirze,
tak samo
JjY
i kapitan przyspo
sobienia wojskowego, a jesh kiedy jadą, to fur
mankami.
Za takie rzeczy
Grybowa starosta
Olszewski, chociaż jest kuzynem samego woje
wody Kwaśniewskiego.
Wszystkim wyjazdom p. starosty brak celo
wości i kompetencji, gdyż do kontrolowania dróg

w
'yjec1
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jest fachowy inżynier, do „Strzelca11 i Przysp.
wojsk, jest dobrze płatny kapitan, a do spraw
sanitarnych chyba lepiej nadaje się oglądacz by
dła, jak p. Gzuszkiewicz.
Jak z jednej strony ujawnia się rażący brak
pieniędzy na rzeczy wprost niezbędne, tak z dru
giej st-romy gospodarkę p, Gzuszkiewicza znamio
nuje dziwna rozrzutność groszem publicznym.
1) N. p. przy otwarciu strzelnicy w Gorlicach
składali obecni, przeważnie urzędnicy państwo
wi, datki najmniej 10-złotowe. P. Gzuszkiewicz
złożył pierwszy dla zachęty aż 50 zł., którą to
kwotę polecił sobie później zwrócić z kasy Rady
pow.
2) Przy poświęceniu sztandaru gimnazjalnego
dał p. Gzuszkiewicz na tacę datek 10 zł. a potem
zażądał od kasjera Rady pow. zwrotu tej kwoty.
Kasjer, nie mogąc tego uczynić, zwrócił p. staro
ście tę kwotę z własnej kieszeni, nie chcąc się p.
staroście narazić.
3) Za telegram na Ma derę zapłaciła Rada po
wiatowa 48 zbytych.
4) P. Woźniak, obecnie gr uba ryba w krak. wo
jewództwie, przez kilka lat zajmował bezpłatnie
w budynku Rady piękne czteropokojowe mie
szkanie!, zaś od 1 stycznia hr. płacił za to mie
szkanie jedynie dodatek mieszkaniowy.
Ten sam p. Woźniak, będąc zastępcą starosty
w Gorlicach „wyjednał11 swoim autorytetem pod
pisy wekslowe na kilka tysięcy złotych od pod
władnych mu urzędników biurowych. Prócz tego
podpisywał weksle na większe kwoty p. W o 
źniakowi wójit Dynda z Łużnej,, zaś córka p. w ój
ta, żona lekarza wojskowego trzy lata nie pełniła
obowiązków nauczycielskich, a w sprawie jej ur
lopów interweniował u władz szkolnych p. W o 
źniak. Sarkający na takie stosunki kierownik
szkoły w Luźnej, p. Marek i nauczycielka Gąsior kówna, która za panią doktorową uczyć musiała,
zostali „dla dobra szkoły11 przeniesieni na żąda
nie pana wójta.
P. Wożniak, odjeżdżając z Gorlic, zostawił dłu
gi idące w tysiące złotych.
Starosta Gzuszkiewicz prócz pensji swej po
biera z kasy Rady pow. pobory komisarza w
kwocie 400 złotych, poza tern pobory prezesa ko
munalnej kasy oszczędności i 1.200 złotych rocz
nego ryczałtu na wyjazdy. Mimo te ministerialne
dochody zalega p. Gzuszkiewicz z kwotą kilku
tysięczną za wyjazdy autem!
Obserwując działalność starosty Czuszkiewi
ozą, mimowoli nasuwają się pytania: Go ten czło
wiek da je społeczeństwu za swe wysokie i po
czwórne wynagrodzenie. K t o m a z niego poży
tek i jaki, i skąd się wreszcie znalazł na tak odpowiedzialnem stanowisku?! I brak odpowiedzi
na te pytania nawet u samatorów, jest najlepszą
odpowiedzią! Nawet sanacja nie ma pociechy z
p. Gzuszkiewicza, gdyż swem postępowaniem w y 
leczył powiat z sanacji ba,rdzo dokładnie.
Aby mieć dokładny obraz pracy p. Gzuszkie
wicza, wystarczy podsłuchać, co o jego mądro
ści i kwalifikacjach mówią sanatorzy tej miary
jak: poseł Laskowski, dr. Robaozewski, komisarz
P. P. Malinowski Augustyn i wielu innych. N a
wet dwaj „tajni11 Szczeklik i W ójcik uznali, że
„sWaregio można bujać, jak tylko się komu po
doba11.
Apelujemy tą drogą do p. wojewody, aby ze
chciał wreszcie wglądnąć w gospodarkę powia
tem starosty Gzuszkiewicza, aby wglądnął w stan
kasy powiatowej i w ewidencję wyjazdów autem
aby zbadano wiadomości p. Gzuszkiewicza o to
ku spraw urzędowych i administracyjnych, o
znajomości ustaw i rozporządzeń, gdyż p. Gzusz
kiewicz z temi sprawami jest niekoniecznie w
zgodzie.
Prosimy o przesłuchanie kierowcy auta o w y 
jazdach p. Gzuszkiewicza, o przesłuchanie wszy
stkich urzędników starostwa na temat fachowych
wiadomości starosty i znajomości ustaw.
Zaś na podstawie przepisów pragmatyki o za
chowaniu się poza służbą prosimy o położenie
kresu takim jak wyżej podane wystąpieniom p.
Gzuszkiewicza. Gzyż to nie wstyd, aby starosta,
mający poczwórną petnsję, udawał hojnego pana
kosztem kasy powiatowej i odbierał z tejże kasy
zwrot pieniędzy, dawanych prywatnie i na cele
prywatne?!
Dlaczego przy otwarciu strzelnicy i poświęce
niu sztandaru gimnazjalnego nie oświadczył p.
Gzuszkiewicz, że datki te składa biedna kasa po
wiatowa, a on, starosta, nie? Gzy takie postąpie
nie licuje z godnością starosty? — Czyż to nie
wstyd, aby biedny urzędnik, mający 200 zł. pen
sji, w strachu o swój byt, z własnej kieszeni
zwracał p. staroście kwotę 10 złotych, której nie
mógł ze względów formalnych z kasy wypłacić?!
I p. starosta wiedząc o tem, ma sumienie taki
grosz wdowi przyjąć?!
A wreszcie, czy to nie wstyd, aby w tak cięż
kich czasach, gdy licytuje się ludność za opłaty
drogowe, aby za te pieniądze kupować auto i

benzynę i opłacać szofera poło, aby p. Czu szkiewicz rozjeżdżał autem ze swą magnifiką?!
Panie Wojewodo! Prosimy o przeprowadzenie
sanacji w tutejszej sanacji i prosimy o wysłanie
p. Gzuszkiewicza na kursy dokształcające dla
starostów.
Kaz. M.

HONOR I SATYRA
CZY ZN A SZ TEN KRAJ?
Gzy znasz ten kraj,
Gdzie wściekle kryzys tańczy.
Gdzie bebków raj,
Grandziarzy, jak szarańczy,
Gdzie nędzy wąż,
Gdzie plajty wciąż,
Gdzie przemysł padł,
Gdzie co krok dziad.
Gzy znasz ten raj?
Ach, to nasz kraj!
Gzy znasz ten kraj,
Gdzie rządzą bebków; tłumy,
I tylko „maj11,
Zasila ich rozumy,
Znasz-li ten kraj?j
Tam byłby raj,
Dla wszystkich dobTy, miły,Gdyby B ó g daj,
Nas bebki opuściły.
K R AK O W IAK I
Sanacja wciąż głosi: —
Szczęście niosę w kraju,
Każdy rok mych rządów,
Zbliża nas do raju.
„Zapluty11 egoizm. „
Przez ten czas od m aja.Twierdzi opozycja: —
Dala... Sobieraja,
Młodzież, to jest przyszłość,
Narodu podpora,
Sanacja narodem
Też się mienić skora.
Jaka jego przyszłość?...
Podsłuchałem mowę...
Bo przecież Kujawski
Ma... bezterminowe.
Będziemy od września
Mieć już kodeks nowy,
Liczne... straszne kary...
Kodeks jest surowy...
Gzy jednak usunie
Zło, moi kochani,
Byśmy nie czytali:
To... sprawcy, nieznani...

(„Żółta Mucha").

TELEGRAMY
NOWY

„ W Y W IA D 11 JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Warszawa, 12 sierpnia (Tel. wł.). „Gazeta Pol
ska podaje następującą wiadomość: W niedzielę
ukaże się niedrukowany dotychczas wywiad mar
szalka Piłsudskiego, niezmiernie ważkiej i za
sadniczej treści. Niewiadomo, czy to będzie w y
wiad nowy, ozy też wywiad, który swego czasu
był przygotowany, lecz w druku nie ukazał się.
NASTĘPCA ŚP. POSŁA W AR TALSK IEGO
arsaawia, 12 sierpnia (Tel. wł.). Dyrektorem
warszawskiej Izby handlowo-tprzemysłowej po
zmarłym pośle Wartalskim mianowany został p.
Józef Jakubowski, przedstawiciel sfer handlo
wych.
ZAMACH PR ZEM YSŁO W CÓ W
GÓRNOŚLĄSKICH
N A PR A C O W N IK Ó W UM YSŁO W YCH
Katowice, 12 sierpnia (Tel. wł.). Przedstawi
ciele wielkich koncernów przemysłowych na G.
Śląsku zapowiedzieli obniżkę płac pracowników)
u m y s ł owy ctuz ważnością od 1 lipca ws tęcz. Rów
nocześnie zapowiedzieli zastosowanie „świętówek“, praktykowanych dotychczas w stosunku
do robotników. Zapowiedź ta wywołała wrzenie
wśród' pracowników umysłowych, którzy stwier
dzają, że dotychczasowe ich warunki pracy i
płacy opierają się na orzeczeniu komisji arbi
trażowej z 1 marca br.
PO D PISANIE U M O W Y H A N D LO W EJ
POLSKO-FRANCUSKIEJ
Warszawa, 12 sierpnia (Tel. wł.). Z Paryża do
noszą, że dziś podpisane zostało porozumienie
handlowe polsko-francuskie, regulując wzajem
ny, obrót handlowy..
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KONFERENCJA P A P E N A Z PO W IER N IK AM I
H ITLE R A
Berlin, 12 sierpnia. Kanclerz von Papen przyjął
dziś powierników Hitlera: Roehma i br. Helldor.
fa, celem przygotowania jutrzejszej konferencji
z Hitlerem.
STRACENIE MORDERCY
Berlin, 12 sierpnia. Na dziedzińcu więzienia w
Sztutgarcie stracony dziś został 30-letni szofer
Lacbenmaier, który w dniu 22 lutego 1931 za
mordował i obrabował kupca Steinera.
ZM IA N A W A R T Y
Rzym, 12 sierpnia. Oficjalnie donoszą o wiel
kich zmianach we włoskim korpusie dyplomaty
cznym. Ambasadorowie włoscy w Paryżu, w Ber
linie, Brukseli, Waszyngtonie i Madrycie zostali
przeniesieni w stan spoczynku.
M IĘ D ZY N A R O D O W E BIURO PRACY
Genewa, 12 sierpnia. Nadzwyczajna sesja Ra
dy Administracyjnej Międzynarodowego Biura
Pracy zwołana została, na 21 września. Przedmio
tem obrad będzie kwestja skrócenia czasu pracy
oraz wszystkie związane z tą sprawą problemy.
U SZK O D ZE NIE SŁYNNEGO OBRAZU
Paryż, 12 sierpnia. Słynny obraz Milleta „Angelus" (Anioł Pański) zastał wczoraj w Luwrze
przez 30-letniego mężczyznę pocięty brzytwą i
poważnie uszkodzony. Sprawca, którym okazał
się inżynier Pierre Guillard, został aresztowany.
Nie umie on wytłumaczyć motywów swego czy
nu. Prawdopodobnie chodzi o człowieka umysło
wo chorego. Konserwatorzy Luiwru są zdania, że
obraz będzie można naprawić. Słynny obraz „Angalus" pendzla malarza francuskiego Milleta
(1815— 1875) przedstawia wieśniaka i wieśniacz
kę, gdy podczas dzwonienia wieczorowego na
Anioł Pański przerwali pracę i w pobożnem sku
pieniu odmawiają pacierz. Obraz ten oprócz w a
lorów artystycznych posiadał znaczenie dzieła epokowego, gdyż poraź pierwszy wprowadził do
sztuki francuskiej postacie ze świata pracy.
SYN PRIMO DE R IVERY SC H W Y T A N Y
Madryt, 12 sierpnia. Na granicy francusko-hi
szpańskiej i hiszpańsko-portugalskiej aresztowa
no ponownie wielu monarchistów. Między inny
mi aresztowano również syna dyktatora Primo
de Rivery. Przywódca powstania w Sewilli, ge
nerał Sanjurjo, odstawiony został wczoraj wie
czór do Madrytu, gdzie niezwłocznie został pod
dany przesłuchaniu. Władze hiszpańskie otrzy
mują wiele listów z żądaniem skazania generała
Sanjurjo na śmierć. W Granadzie doszło wczo
raj do wykroczeń antymonarchis tycznych, pod
czas których dwie osoby zostały zabite, a dwa
naście osób odniosło rany.
ANGLJA W YC O FU JE SIĘ Z EGIPTU
Londyn, 12 sierpnia. „Daily Express“ przyno
si dziś w formie sensacyjnej wiadomość, wedle
której w najbliższym czasie ma być zawarty układ angielsko-egipski przewidujący m. in. za
warcie sojuszu między Anglją a Egiptem, ewa
kuację wojsk angielskich z Egiptu, wstąpienie
Egiptu do Ligi Narodów, mianowanie ambasa
dora angielskiego w Kairze i ambasadora egip
skiego w Londynie, przyznanie Egiptowi prawa
utrzymywania w Sudanie małego garnizonu, od
danie kanału sueskiego pod ochronę Egiptu, przy
znanie Egiptowi pożyczki w zamian za koncesje
w kanale suesfcim. Wojska angielskie miałyby
być wycofane z Kairu, Alefcsandrji i Abukiru.
Jedynie w strefie kanału sueskiego miałyby po
zostać mniejsze angielskie siły zbrojne. Dziennik
dowiaduje się, że w październiku wyjedzie premjer egipski do Londynu, gdzie przyjcdzie rów
nież Wysoki Komisarz angielski w Egipcie, ce
lem doprowadzenia układu do skutku.
28 TY SIĘ C Y OFIAR P O W O D Z I W MANDŻURJI
Londyn, 12 sierpnia. „Daily Telegraph“ dono
si z Mukdenu, że liczbę ofiar powodzi w Mandżurji oficjalnie oceniają na 28 tysięcy osób. W
okolicach nawiedzonych powodzią wybuchła epidemja cholery. W Charbinie szerzy się cholera
w sposób zatrważający i pochłania liczne ofiary.
K O SZTO W NOŚCI KOŚCIELNE N A W O JN Ę
Nowy Jork, 12 sierpnia. Z La Paz donoszą, że
kongres boliwijski przyjął wczoraj ustawę, we
dle której kościoły zobowiązane są do oddania na
rzecz skarbu państwa wszystkich klejnotów i ko
sztowności z metali szlachetnych i drogich ka
mieni.

Użytek z broni
P A T donosi ze Stryja, że został tam nad ra
nem 12 bm. zabity przez wywiadowców policji
państwowej niejaki Petro Pastuch z Hołodubów.
Przy zabitym znaleźć miano ulotki komunisty
czne.
Ciekawe, że „komunista" ów ulotki te nosił ze
sobą nad ranem.

Mowa programowa Hoovera
P R Z Ę C IW SKREŚLENIU D ŁUGÓ W — ZA ROZBROJENIEM

Waszyngton, 12 sierpnia. Przyjmując kandy
daturę na prezydenta z ramienia partji republi
kańskiej, prezydent Hoover wygłosił mowę pro
gramową, w której poruszył kwestje polityki we
wnętrznej i zagranicznej, sprawy gospodarcze i
— co najważniejsze — poraź pierwszy zajął ofi
cjalne stanowisko w sprawie długów wojennych.
W kwestji długów wojennych Hoover oświadczył,
Żje jego stanowisko przeciw skreśleniu długów
wojennych jest jiuż znane. Sądzi, że poważniej
sze obniżenia wydatków zbrojeniowych ułatwią
państwom dłlużndczym spełnienie zaciągniętych
zobowiązań. Stany Zjednoczone przyznałyby mo
że państwom dłużniczym pewne ulgi w zamian
za otrzymanie ustępstw na rzecz eksportu atmei ykańslkietgo. Tego rodzaju propozycje byłyby
przez Amerykę poważnie traktowane. Oczywiście
nie można przez proste skreślenie długów wojen
nych przerzucać ciężaru wojennego na barki naro
du amerykańskiego. W kwestji polityki zagranioz
nej Hoover oświadczył, że rząd amerykański
współpracuje z innami państwami w duchu pak
tu Kelłoga celem zorganizowania pokojiu świato
wego. Świat bowiem potrzebuje pokoju i musi
mieć pokój sprawiedliwy. Będę niestrudzenie
wszelkiemu siłami walczył — mówił Hoover —
aby wypróbowane zostały wszystkie drogi wiodą
ce do nowego świata, aby zatriumfowało prawo
nad siłą i rozsądek nad namiętnościami oraz aby
ludzie wychowywali swoje dzieci nie po to, by
miały być pochłonięte przez wojnę, lecz aby w

bezpieczeństwie oddawały się pracy szlachetnej
— pokojowej.
Stany Zjednoczone nie przystąpią jednak ni
gdy do takiego układu, któryby miał wytyczać
ich linję polityczną lub wymagał użycia siły
zbrojnej do utrzymania pokoju. Ameryka będzie
się kierowała nową zasadą, wedle której nie mo
że być nikomu przyznane p ra w o ,do posiadłości
uzyskanej .przez naruszenie traktatu pokojowego.
Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych muszą być
dostateczne do odparcia wszelkiej inwazji nie
przyjacielskiej. Przechodząc do zagadnień gospo
darczych świata, prezydent zaznaczył, że większą
część winy za obecny kryzys gospodarczy świata
ponoszą państwa europejskie. Stany Zjednoczo
ne skłonne są do współpracy nad odbudową do
brobytu gospodarczego świata, czego dowód zło
żyły już w r. 1931, ratując Niemcy od miny. Ce
lem osiągnięcia stabilizacji i ożywienia życia go
spodarczego świata proponują Stany Zjednoczo
ne redukcję rocznych wydatków zbrojeniowych o
m il jard dolarów. Omawiając sprawy polityki
wewnętrznej, Hoover wypowiedział się za złago
dzeniem prohibicji w tym kierunku, aby poszcze
gólnym stanom pozostawić swobodę decyzji co do
zniesienia lub zachowania prohibicji, którą zresz
tą uważa aa pomyłkę. Wreszcie wypowiedział się
Hoover za reorganizacją systemu bankowego w
Ameryce. Na miejsce wielu małych banków, po
rozrzucanych po całym kraju miałaby powstać
nowa silna instytucja.

Azja emancypuje się
Na tegorocznem posiedzeniu Ligi Narodów ma
Barres rozpisywał się szeroko, że oto Francja
się ona powiększyć o nowe państwo azjatyckie:
podejmuje namowo swoją misję chrystjamizacyjIrak. Anglja, która po wojnie otrzymała mandat
mą, którą wykonywała w średnich wiekach.
nad Irakiem dała mu niepodległość, zapewniła
Takiego wykonywania mandatu nie chcieli ro
sobie pewne gospodarcze i polityczne gwarancje
zumieć Syryjczycy. Burzyli się przeciw okupacji
przeciw innym państwom, zawarła z nim sojusz
wojskowej, a jeszcze więcej przeciw rządom pra
i zobowiązała się pomóc mu w przyjęciu do L i
łatów katolickich. Symipatje jakie miała Francja,
gi Narodów, co jej da gwarancje, że inne pań
@dy była obecna tylko duchem znikły, gdy fran
cuską cywilizację zaczęli Syryjczykom wtłaczać
stwo nie sięgnie po kąsek, którego ona się w y
do głów wachmistrz i ksiądz i trzeba było krwa
rzeka. Jest jednak bardzo możliwem, że najdalej
wych i kosztownych walk zanim Syrja została
w r. 1933 Zgłosi się do Ligi nowa aspirancka:
bodaj zewnętrznie „spacyfifcowana".
Syrja.
Nauczone doświadczeniem władze okupacyjne
Chodzą słuchy,, że Francja ma zamiar tak sa
starały się błędy naprawić. W dziedzinie techniki
mo postąpić z Syrją jak Anglja z Irakiem. W
i higieny dokonali Francuzi w Syrji rzeczy god
tym roku po kilkuletniej zwłoce weszła w życie
nych podziwu, ale dokuczliwość narzuconego Sy
konstytucja syryjska, czem dopełniony został za
rji panowania zacierała je w umysłach Syryj
sadniczy obowiązek mocarstwa-mandatarjusza.
czyków. Jeśli Syrja w ostatnich czasach znosiła
Oczywiście traktat francusko-syryjski dający
Syrji niepodległość musi być zatwierdzony przez dość spokojnie mandat francuski to nietylko dzię
ki zmianie sposobu postępowania władz manda
Ligę Narodów, która powierzyła Francji mandat
towych, ale i dlatego, że z pretensjami do man
nad Syrją i kitóra jedyna może ją od tego man
datu nad Syrją wystąpiły Włochy. Kulturalni Sy
datu zwolnić. Projekt traktatu zabezpiecza przeryjczycy, którzy doskonale wiedzą czego mogą się
dewszystkiem ochronę mniejszości religijnych i
spodziewać od Mus sol iniego zrozumieli, że ostreplemiennych, poczem Syrja obowiązuje się uznać
mi wystąpieniami przeciw Francji laliby wodę
wszystkie traktaty zawarte przez Francję w jej ina włoski młyn. Strach przed rządami czarnych
mieniu z innemi państwami, sprowadzać na przy
koszul kazał pogodzić się z mniejszem złem.
szłość zagranicznych technicznych doradców
Francja zrozumiała że Syrja nie jest kolonją,
tylko z Francji, powierzać tymczasowo zastęp
że z niej będzie musiała odejść i woli odejść we
stwo swoich interesów w innych państwach tyl
właściwej chwili gdy może uzyskać dobre w a
ko francuskim poselstwom i konsulatom, wstą
runki tj. dostać z powrotem wpakowane w Syrję
pić do Ligi Narodów i zwrócić Francji wszystkie
pieniądze i zachować francuskie gospodarcze i
wydatki poniesione przy wykonywaniu mandatu.
kulturalne wpływy, a wprowadzeniem Syrji do
W ten sposób Francja wycofa się bez wielkich
Ligi Narodów utrudnić zakusy włoskie. Warunki
strat z imprezy, którą podjęła po zakończeniu
te uzyskała, a chwila jest odpowiednia, gdyż
wojny z wielkiemi nadziejami. Syrja była pierw
wznowienie przyjaźni z Anglją gwarantuje, że
szym terenem kolonjalnej ekspanzji Francji je
Anglja nie wyzyska sytuacji na swoją korzyść
szcze za wojen krzyżowych. Później traktaty za
przeciw
Francji.
warte z Turcją, zapewniły Francji protektorat
W tych warunkach znów duży kraj azjatycki
nad chrześcijanami na Libanie i dominujący
oswobodzi się bez przelewu krwi od rządów euro
wpływ w całej Syrji. Aż do końca wojny była
pejskich.
Syrja zupełnie dobrowolną kulturalną kolonją
francuską. Inteligencja syryjska studjowała w
Paryżu, język francuski był językiem „lepszego
towarzystwa" w Bejrucie, a francuski handel i
francuska polityka automatycznie korzystały z
tych sympatyj kulturalnych i wpływy te byłyby
TR A G ICZN Y W Y P A D E K U R ZĘ D N IK A PO C Z 
jeszcze wzrosły po wojnie, gdyby Francja zado
TOW EGO. Na stacji kolejowej w Szarkowszczyżwoliła się tym stanem rzeczy.
raie miał miejsce tragiczny wypadek podczas
Ale nacjonałistyczno-klerykalne rządy francu
przetaczania wagonów. Po przejściu pociągu z
skie, które były u władzy w pierwszych latach po
Wonopajewa na platformie jednego z wagonów
wojnie zapragnęły uczynić Syrję zwyczajną fran
stał urzędnik pocztowy z Woropajewa, 21-letna
cuską kołomją. Posłano do Syrji kacyków wojsko
Mieczysław Iwański. W pewnym momencie do
wych i rozwydrzone żolnierstwo kolonjalne, któ
czepione do pociągu w oropaj ewskiego _wagony
re szkołę obchodzenia się z „tubylcami" przebyło
silnie wstrząsnęły całym pociągiem tak, że Iwań
w Mairokku lub środkowej Afryce. Łatwo sobie
ski, straciwszy równowagę, spadł na tary. Koła
wyobrazić jakie to wywierało wrażenie w Syrji,
pociągu zmasakrowały go w straszliwy sposób,
która stoi na wyższym poziomie kulturalnym niż
co spowodowało natychmiastowy zgon nieszczę
niejeden z krajów europejskich. Klerykali poj
śliwego.
mowali mandat nad Syrją jako mandat do na
R IN -T IN -T IN ZDECHŁ. Z N. Jorku donoszą, że
wrócenia mahometańsfciej większości Syryjczy
w Hollywood zdechł ostatnio bohater wielu fil
ków — gwałtem czy po dobroci, choć dla pośpie
mów, słynny pies owczarski Rin-Tin-Tin.
chu lepiej gwałtem — na katolicyzm. Maurycy
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POLSKA PARTJA SOCJALISTYCZNA
zwołuje na poniedziałek 15 sierpnia 1932
godiz. 10.30 przedpoł.

wielkie zgromadzenie
ludowe w Tarnowie
Na zgromadzeniu omówimy:
#O ŁO źE N IE GOSPODARCZE I PO LITYC ZN E
W KRAJU I ZAGRANICĄ
oraz
ŚRODKI RATUNKU D LA W SI
przemawiać będą tow. posłowie Zygmunt Za
remba, Henryk Świątkowski, Zygmunt Piotrow
ski, Adam Ciołkoisz.
15 sierpnia wszyscy na zgromadzenie w Tar
nowie,
Centralny Komitet Wykonawczy PPS.

Z SALI SĄDOWO
W YR O K U W A LN IA JĄ C Y
W PROCESIE TU R O W C Ó W
Na wczorajszej rozprawie sąd przesłuchiwał
powtórnie świadka Radwańskiego, który z tą sa
mą ścisłością jak w drugim dniu rozprawy, po
twierdzał tezę oskarżenia.
Mimo sprzeciwu obrony postanowił sąd prze
słuchać na zajścia z 16 marca 1932 świadka
podkom. Olearczyka. Gdy świadek Olearczyk za
czął zeznawać o swych wrażeniach, odniesionych
w toku dochodzeń, sprzeciwił się obrońca Ringelheim, imieniem całej obrony, takiemu zezna
waniu świadka jako niezgodnemu ze zasadą bez
pośredniości postępowania. Sędzia odstąpił od
protokołowania zeznań św. Olearczyka jako dla
sprawy nieistotnych.
Po zeznaniach 3 wywiadowców, którzy nic no
wego do rozprawy nie wnieśli, przesłuchał sę
dzia świadków odwodowych towarzyszów Haubenstocka, tow. dr. Drobnera, tow. Malinowskie
go ■i>racj Mieczysława i Maurycego Osielców, B.
W ©instemowmę, Ł*atbtaijia i Sikory, którzy stwi-erdzili, że prawie wszystkich oskarżonych znają
jako dobrych i przekonanych socjalistów wrogo
wobec komunizmu usposobionych.
Po odczytaniu statutu TURa oraz księgi pro
tokołu i in. pism przewód sądowy zamknięto.
Rzecznik oskarżenia publicznego domagał się
zasądzenia oskarżonych w myśl aktu oskarżenia.
Nastąpiły wywody obrońców.
Obrońca dr. Rkigelheim odczytał w toku swe
go przemówienia znane artykuły z organu lewi
cy B B W R „Przełamu", które odnoszą się do ko
munizmu z pewną syimpatją, która o ile byłaby
objawioną przez jakiegoś robotnika, wystarczy
łaby z pewnością p. Olearczykowi do nazwania
go zorganizowanym członkiem III międzynaro
dówki. „
Obrońca wskazuje na to, że organy policji pań
stwowej klasyfikują jako gloryfikację komu
nizmu o wiele łagodniejsze wyrażenia się nie
jednego młodzieńca z Masy robotniczej i apeluje
do sądu aby oskarżonych nie sądził według uProszczonej klasyfikacji p. Olearczyka, lecz ści
słe według u,stawy, a wówczas dojdzie do prze
konania. że oskarżeni nie należeli do żadnego
tajmegp ^towarzyszenia, które w łonie TURa ni
gdy nie istniało, i oskarżonych uwolni od oskar
żenia.
Schoesnwetter zajął się głównym
świadki
®?~arżenia St. Radwańskim, wykazu
jąc, że c
ten ani pod względem etycznym,
ani pod
Sdam treści swych zeznań na wiarę
nie zasług j teimbardziej, ^ j a^ sam twierdzi,
eierpi np
_ Pamięci... Obrońca opierając się
na swych
oskach dowodził, że oskarżenie o
ile oparte J >Ua zeznaniach tego świadka, nie
może u*®sa
c winy i prosi o uwolnienie o/ s-karżonych.
Przemawiaj1 w tej obrońcy dr. Weisman, dr.
Wandstein, a^ ^ ellks Gross i dr. Kohn, którzy
w pięknych p
<jw dniach wykazywali niewin
ność oskarżonycn i praeę T u p na po)lu ośwjaty
robotniczej.
Mec. dr. Feiner w
świetnem przemówieniu
scharakteryzować gmwnego świadka oskarżenia
Radwańskiego. ;“ ° remu wiary dać nie można,
a mec. dr. Gla®
w doskonałym wywodzie
prawnym stwierdzi , ze akt oskarżenia jest pod
względem prawnym zupełnie nieuzasadniony.
Po wywodach _oinoncow sędzia dr. Janicki ogłosił wyrok uniewinniający wszystkich oskar
żonych z wyjątkiem oskarżonych Poli Gelber,

która została zasądzona na 4 miesiące aresztu
i Zofji Spałkównej zasądzonej na 3 i pół miesią
ce aresztu. Gdy Spałkówna już w areszcie śled
czym całą karę odcierpiała, została wypuszczona
na wolność. Pola Gelber ma odsiedzieć jeszcze
8 dni, gdyż reszta kary umorzona została are
sztem śledczym.
W motywach wyroku wspomniał sędzia o
pięknej karcie TURa w dziejach odrodzonej oj
czyzny i zwrócił uwagę oskarżonych, aby na
przyszłość unikali wszystkiego, coiby mogło na
razić TUR na przykrości.

k r o —no— i k a
POGRZEB
P U Ł K O W N IK A
S T A N IS Ł A W A
JASIŃSKIEGO, który zginął w katastrofie samo
chodowej, odbędzie się dziś w sobotę o godzinie
10 rano z kościoła św. Piotra.
W S T R Z Y M A N IE
RUGHU
K O ŁO W EG O W
UL. DUNAJEW SKIEGO. Z powodu przebudowy
nawierzchni w ul. Dunajewskiego, wstrzymuje
się od wtorku 16 hm. na czas budowy ruch ko
łowy w tej ulicy. Objazd skierowuje się przez ul.
Karmelicką i Garbarską do ulicy Basztowej i od
wrotnie.
P R Z Y W Ł A S Z C Z E N IE I S P R Z E N IE W IE R Z E 
NIE. Józef Węgrzyn, służący Tekli Jadownickiej
przy ul. Wieżowej 5, przywłaszczył sobie 1500
kg. ziemniaków, wartości 150 złotych, z ozem
wyjechał z Krakowa w niewiadomym kierunku.
Michał Chrzan, zatrudniony w fabryce czekola
dy Pischingera, zainkasował z ramienia firmy
10 zł. 80 groszy, które sprzeniewierzył, ulatniając
się z Krakowa.
/
KRADZIEŻE. Franciszkowi Kubkowi, robotni
kowi z Łęcizań (powiat Wadowice), skradziono
z kieszeni portmonetkę z kwotą kilkunastu zło
tych. Szyi Szajerowi skradziono w urzędzie po
cztowym na placu Bernardyńskim paczkę płótna
wartości 80 złotych. Pod zarzutem kradzieży wó
dek z okna wystawowego restauracji Del-Pomu
przy ul. Karmelickiej aresztowano M. śmietanę.
* - , 0 0 0 —1

TEATRY I KONCERTY
PREM JERA „H U L L A DI B U L L A " pełniej doskonałe
go touimora, dowcipu i arcyipocieszaych sytuacyij,, kapi
talnej farsy, marniej spólkii aiutorslkieii, Arnolda i Bacha,
ośmieszającej w ostrej satyrze niedawny pobyt w Eu
ropie eigz-ołtyczinego króla AananfuMatia, odbędzie się ma
scenie teatru miejskiego im. J. Slo.wackie.go w dniu
dzisiejszym, w sobotę, po cenach ziniiżotiytoh. Przedstaiwiienia tej ar c y wesołej farsy uświetni gioścmnieani w y
stępami znakomity artysta i reżyser scen polskich, dłu
goletni dyrektor teatrów polskich,, Aleksander Z elw e
row icz, w, swej wybitnie popisowej roli statysty fil
m ow ego Gagasżka, będącej majstersztykiem żyw io ło 
w ego komizmu. Partnerami znakomitego gościa będą
artyści krakowskiej setny pp.: Bedmianska, Jaroszew
ska (w główniej roli kobiecej), Trapsao, Drohooka, W alewisfca, Dąbrowski1, Fabiisiak, Hiienowski, Michalak, M o
drzewski, Szymański, Szyndler, Staszewski, Semowiski,
Turski, Wroński, Wichurski, Utoik i Woźniak, którzy
pod reżyserskim kierunkiem Jerzego Szyndlera od dłuż
szego czasu przygotow yw ali diawoo oczekiwaną przez
krakowską publiczność .premierę ostatniej nowości re
pertuaru scen polskich i zagranicznych. Atrakcją przed
stawienia będą popisy cfcorieograflczine primabaleriny
Ireny Soboltówr.ej i Eugeniusza Wojnara, oraz „R ew ia
mcwiy‘‘ z wdziałem artystek teatru.
PO PO ŁU D N IO W E P R ZE D S TA W IE N IA „KRÓ LO W EJ
PR ZE D M IE ŚC IA" P O CENACH ZNIŻONYCH. — Na
skuitek łącznych pisemnych zgłoszeń zbiorowych w y
cieczek z prowincji, które nie mogą korzystać z w ie
czornych przedstawień, dane będą z okazji świąt wi
niedzielę i poniedziałek o godizinie 3‘30 popołudniu nileodiwiolataie dw a ostatnie prztdsta wierna „K rólow ej
Przedm ieścia" po cenach zniżonych.
—

OO O —

SPORT
CRACOVIA—RUCH. Zaw ody w; pfflkę nożną odbędą

snę w niedzielę 14 Om. o godzinie 5 popołudniu na boi
sku Gracovi,i. Bitaty po niskich cenach w. przedsprze
daży już do. nabycia.
TURNIEJ B Ł Y S K A W IC Z N Y P IŁ K I NOŻNEJ 0 MISTiRZOSTW O M IA S T A K R A K O W A i nagrody honoro
w e urządza RjK|S Le®ja w. dniach 13, 14 i 15 sierpnia,
W burmiiejiu bierze udział jedenaście kliubóiw; krakow 
skich. Ogółem rozegrane zostanie 56 mozgryiwiek po 15
mamut. R ozgryw k i rozpoczynają się w sobotę 13 bm.
o godizinie 15, w niedzielę o godzinie 9‘40 i 15‘40, w
potnie dziatek 15 bm. o godzinie 9 i 15.
KS PODGÓRZE— W R S W A W E L W niedzielę 14
bm. o godzinie 10‘30 prze dipolu dniem na boisku 20 pułku
piechoty n,a K row od rzy odbędą się decydując© zaw ody
wl piłkę nożną o tytuł mistrza okręgu krakowskiego
pomiędzy KS Podgórze a WiKS W aw el.
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FAŁSZERZE
P IE N IĘ D Z Y W BIAŁEJ. —
W Białej aresztowano 6 osobników pod zarzutem
fałszowania i puszczania w obieg fałszywych jednozłotówek. Fałszerzami tymi są: Krarwczyk Sta
nisław, Krawczyk Karol, Krawczyk Franciszek,
Józef Wikler, oraz Franciszka i Władysław Kryskowie. Policja oddała aresztowanych do dyspo
zycji władz sądowych.
KOŃ Z A T R ZY F LA SZK I WÓDKI. Z Sosnow
ca donosizą: Oryginalnej transakcji dokonano w
tych dniach w jednej z restauracyj czeladzkich.
Przedsiębiorcy kopalnianemu p. Pytlowi, który
był w towarzystwie, jeden, z czeladzian p, J . Jurczyński zaproponował sprzedaż konia. Właściciel
propozycję przyjął z otwartemu rękami, tembarclziej, że koń był chory na nogi, o ccaem nae wie
dział kupiec. Bez targu dokonano transakcji,
przyczam spisano umowę i koń stal się własno
ścią p. Jurczyńskiego. Zapłacił za niego 3 flaszki
wódki, 12 flaszek piwa i półtora kilograma kieł
basy. Uważał, że zrobił świetny interes. Podob
nie myślał p. Pytel. Nowonabywca po niewczasie
stwierdził, że padł ofiarą własnej naiwności, nietylko bowiem kosztowała go zabawa towarzyska,
lecz jeszcze zmuszony był na własny koszt uprzątinąć chore zwierzę. W dodatku policja spo
rządziła mu protokół za męczenie konia.
W Y K R Y C IE TAJNEJ M EN N ICY W ŁODZI.
Od kilku tygodni władze policyjne w Łodzi zaob
serwowały, że na terenie rynków: Leonhardta,
Wodnego, Zielonego i Bałuckiego uw ijają się kol
porterzy fałszywych monet 5-złotowych i 50-groszowych, którzy, kupując u chłopów przybyłych
z okolicznych wsi na targ, puszczali w obieg fal
syfikaty. Ostatnio kolporterzy przenieśli saę rów 
nież na ulice, gdzie wieśniacy zatrzymują się 'i
ukradkiem sprzedają przywiezione produkty.
Poszkodowani zwracali się z lieznemi zameldowa
niami, podając przytem rysopis kolporterów. —
Władze policyjne zarządziły obserwację poszcze
gólnych punktów rynkowych. Obserwujący poli
cjanci na Bałuckim Rynku zauważyli, że do wo
zu wieśniaka, przybyłego ze wsi Gzerehów, pod
szedł jakiś osobnik, który nabył kilka pęczków
marchwi i wręczył 5 złotych. Wieśniak spostrzegł
się i zawezwał z powrotem odchodzących już we
dwójkę kolporterów. W tym momencie wkroczy
li wywiadowcy, którzy zatrzymali obu kolporte
rów i przeprowadzili przy nich rewizję osobistą.
Zatrzymanymi okazali się notoryczni złodzieje,
wielokrotnie karani za kradzieże, Adam Bałdiyga
i Stanisław Zieliński. Znaleziono przy nich po
dwie monety 5-zlotowe fałszywe Oraz po 4 -mo
nety 50-groszowe również podrobione. W ich mie
szkaniach znaleziono przybory do fałszowania
monet, gipsowe formy, tygle, pilniki, sztamoe do
wybijania brzegów i napisów, stop metalowy itp.
Obaj fałszerze, nie dowierzając sobie wzajemnie,
urządzili się w ten sposób, że każdy z nich prze
chowywał u siebie część potrzebnych do fabry
kacji przedmiotów, poczem umawiali się u je
dnego z nich i wspólnie wyrabiali monety. Po
nadto znaleziono u nich kilkadziesiąt monet 5złotowych oraz około 300 monet 50-gxoszowych.
Bałdygę i Zielińskiego aresztowano. Badani ze
znali, że kolportowali i fabrykowali tylko po kil
kadziesiąt monet na najpotrzebniejsze wydatki,
przyczem wydawali je w ten sposób, że na targu
jeden kupował, drugi zaś odbierał zakupione
rzeczy, następnie zmieniali swe czynności, by nie
wzbudzić podejrzeń dwUkrotnem dochodzeniem
do woziu.
K R W A W E ZAJŚCIE N A DW ORCU KOLEJO
W Y M W PO ZN AN IU . W nocy ze środy na czwar
tek doszło do krwawego zajścia na dworcu po
znańskim. Na posterunku dworcowym posterun
kowy Michał Mąkowski legitymował sprowadzo
nego przez konwój reemigranta z Francji 26-letniego W ładysława Kiejkę z Drohobycza, Gdy po
sterunkowy zażądał okazania paszportu, ^ Kiejko
błyskawicznym ruchem wydobył z tylnej kiesze
ni rewolwer i skierował go na posterunkowego.
Padł strzał, który ugodził Makowskiego w prawą
pierś. Ciężko raniony policjant okazał jednak
wielka przytomność, gdyż podbiegł do strzelają
cego i chwycił go za rękę, usiłując wyrwać mu
broń. Dzięki tej przytomności umysłu posterun
kowy uchronił siię od dalszych postrzałów. Pod
czas szamotania się posterunkowego z napastni
kiem z automatycznego rewolweru padły jeszcze
cztery strzały. Kule ugodziły w powałę. Aw an
turniczego reemigranta rozbrojono, okuto w kaj
dany i odstawiono do aresztu, poranionego zas
'poslcr icnkow eg o op atr zyło pogotowie, pocztem
przewiozło go do szpitala, gdzie dokonano nalyd
miastowej operacji.
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Chcesz mieć śnieżno-białą bielizną?
Wypierz ją perfumowanem mydłem z JASZCZURKĄ!

Mydło „ J A S Z C Z U R K A " oszczędza bieliznę,
gdyż jest sporządzone z najlepszych surowców.
K R AD ZIEŻ
BIŻUTERJI W ARTOŚCI 70.000
F U N T Ó W SiZTERLINGÓW. O niezwykłym w ypaditon kradzieży drogocennych kamieni donoszą
z Juan Les Pkis. Mianowicie w jednym z naj
elegantszych hoteli Riviery franousikiej przed kil
ku. dniami ziamiesizikai pewien hotgaty Anglik z
rodziną. W chwili jego nieobecności w hotelu,
skradziono z jego pokoju walizkę w której znaj
dowały się drogocenne kamienie wartości prze
szło 70.000 funtów sztierlingów. Celem wykrycia
sprawcy zmobilizowano najsprytniejszych detek
tywów, jednak na ślad złodzieja nie natrafiono.
K R Ó LO W A W IK TG R JA I BO LIW JĄ. Z oka
zji nowego zatargu zbrojnego między Boliwją a
Paragwajem dzienniki angielskie przypominają,
że W . Brytan ja była swego cza™, w r. 1865, rów
nież w zatargu z Boliwją, który łacno mógł do
prowadzić do rozlewu krwi. Poszło o to, że w
Boliwji znieważono okrutnie angielskiego posła,
przywiązując go... do osła, na którym óbwiaziono go po stolicy Boliwji dla ośmieszenia. A zro
biono to dlatego, że ówczesny poseł angielski za
lecał się w niepraktykowany w Boliwji sposób
do jednej z urodziwych Roliwijek. W ojn a wisia
ła na włosku. Uchroniła Anglję od tej nieprzyjiojmineji ewentualnością, ignorancja królowej
Wiktorji. — Tak — powiedziała królowa; gdy
wojna była już prawie zdecydowaną, — ale...
gdzie leży Boliwją? To wpłynęło otrzeźwiająco.
Skoro to jest taki kraj, o którym można nawet
nie wiedzieć, gdzie się znajduje, nie wypada Angtlji prowadzić z nim wojny. — Zerwano poprostu stosunki dyplomatyczne. Ale zerwano na lat
aż 35. Dopiero w r. 1900 przywrócono placówkę
poselską w tym kraju.

Przegląd gospodarczo
Z TARGU PIĄTK O W EGO W KRAKOWIE
Ceny płacone 12 sierpnia na placach targo
wych w Krakowie: Mleko niezbierane 1 litr 0.20—
0.25 zł, mleko kwaśne 1 litr 0.20—0.25 zł, śmie
tana kwaśna 1 lite 1.20— 1.60 zł, ser zwyczajny
1 kg. 0.60— 0.80 z ł, masło deserowe 1 kg. 3.20—
3.40 zł, masło zwyczajne 1 kg. 2.80—2.90 zł, jaja
świeże szt. 0.07— 0.08 z ł, jabłka kompotowe 1 kg.

0.30— 0L50 zł, gruszki zwyczajne 1 ikg. 0.60— 1.20
zł, śliwki 1 kg. 0.80— 1.40 zŁ, maliny 1 kg. 0.80—
1.00 zł, borówki litr 0.25— 0.30 zł, brusznice litr
0.25—0.30 zł, ostrężnice litr 0.30— 0.40 zł, ziem
niaki 1 kg. 0.09— 0.10 zł, buraki ćwikłowe 1 kg.
0.06— 0.10 zł, marchew 1 kg. 0.12— 0.15 zł, ce
bula 1 kg. 0.20— 0.25 zł, pietruszka 1 ikg. 0.18—
0.20 zł, seler 1 kg. 0.20— 0.25 zł, pomidory 1 kg.
0.50—0.60 zł, fasola szpar, żółta 1 kg. 0.30— 0.35
zł, fasola szpar. ziel. 1 kg. 0.20— 0.25 zł, wło
szczyzna świeża 1 kg. 0.18— 0.20 zł, ogórki kopa
0.50—0.60 zł, karp żywy 1 kg. 2.50— 2.80 zł,
szczupak 1 kg. 4.00—4.50 zł, brzany 1 tog. 4.00—
4.50 zł, leszcze 1 kg. 4.007—4.50 zł, świnki 1 kg.
3.00— 3.50 zł, wiślane średnie i drób. 1 tog. 1.50—
2.00 z ł, kury szt. 2.50— 4.00 zł, kurczęta para
2.00—4.00 zł, kaczki szt. 1.50—2.00.

BCPERTUAfi
— o—
TEATR IM. J. SŁOW ACKIEGO
Sobota: „Hulla di Bulla".
Niedziela popołudniu: „Królowa przedmieścia",
wiecz.: „Hulla di Bulla".
Poniedziałek popoł.: „Królowa przedmieścia",
wiecz.: „Hulla di Bulla".
KINOTEATRY
Adria: „Jad miłości".
Apollo: „Dziecko ulicy".
Dom żołnierza: „Czarne domino" (Harry Liedfke).
Promień: „Gabinet dra Caligari".
Słońce: „Niebezpieczny szlak".
Sztuka: „Liljanka chce się rozwieść".
Świt: „Krwawy wschód".
Uciecha: „Kapitan gwardji królewskiej*-.
W anda: „ W szponach czerezwyczajki". a
RADJO K R AK O W SK IE
Sobota 13 sierpnia
11.58: Sygnał czasu, hejnał. 12.10: Przegląd prasy.
12.20: Gramofon. 12.40: Koimmikait meteorologiczny. —
12.45: Gramofon. 15.00: Komunikat gospodarczy. 15.10:
Gramofon. 15.30: Wiadomości wojskowo-strzeleokle. —
15.40: Słuchowisko dfla d zieci 16.05: Gramofon. 16.40:
Otdiczyit z Wi&na: „Higiena pracy umysłowej". 17.00:
Koncert z W arszaw y. 18.00: Odczyt z W a rs z a w y : „F a 
cecie żołnierskie". 18.20: Muzyka taneczna. 19.15: R o z
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Browning kał. 6 mm m etalowy
nikl. syst. „ES-TE“ precyz. w y
konany wraz z zabezp. Strzel,
z spec. „Sell“ naboi. W ysyłamy
za zaliczeniem za zł 5'70, 2 szt.
10 50, 6 szL 30--—, 100 s z t naboi
„Sell“ do brown. 2‘70, 200 szt.
6’— zł. — Adresować:

Zakłady Mechaniczne Kuperman, Warszawa l„ skrzynka 97, oddz. 9

J Biuro Dostaw M aterjałów Budowlanych 2
•

Kraków, Ateja Krasińskiego L 10. Tel. 142-68
A

•
A

ŻARÓWKI PRZEPALONE
przyjmujemy do naprawy, również zamieniamy na
fabrycznie now e za dopłatą.

TRIUMF — Kraków, ul. Floriańska L. 7. Telefon 137-58
w w w wr w w w w w w'nw~*rm
w "v m
v r,w '
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nnozw i mmmmrna
PO SIE D ZE NIE PREZYDJUM R AD Y Z W I Ą Z 
K Ó W Z A W O D O W Y C H odbędzie się we środę
17 bm. o godz. 7 wieczór w sekretarjacie Rady,
Dunajewskiego 5, II. p.
PO SIE D ZE N IE W Y D Z IA Ł U R AD Y Z W IĄ Z 
K Ó W Z A W O D O W Y C H odbędzie się we czwar
tek 18 bm. o godz. 7 wieczór w sekretarjacie
Rady, Dunajewskiego 5, H. p.
ZGROM ADZENIE
RO BO TNIK Ó W
TRAN
SPO R TO W YCH O D D ZIA Ł I W K R A K O W IE od
będzie się w niedzielę 14 bm. o godzinie 9.30 ra
no w domu robotniczym przy ulicy Dunajew
skiego 5, II. piętro. Na zgromadzeniu będą oma
wiane ważne sprawy reorganizacyjne w tech
nicznym podziale pracy transportowców. O jaknajliczniejsze i punktualne przybycie członków
uprasza zarząd.
PO SIE D ZE N IE
PE ŁN E G O
KOM ITETU
D ZIE LN IC O W EG O PODGÓRZE odbędzie się we
wtorek 16 bm. o godzinie 6 wieczorem w Domu
tramwajarzy, pl. Berkowskiego.

NowośC sensaciijnaf!!
W przeciągu 48 godzin stajesz się niepalą
cym zanoroocą naszego wiecznego inhalatora „SANTA" w fermie
papierosa. Skutek zadowolony.

Prawnie zastrzelony.
„SANTA" chroni od wszelkich chorób, przedłożą życie, daje gwa
rancją spędzenia długich zadowolonych lat, daje zadowolenie mo
ralne I fizyczne, krzepi nadwątloea zdrowie.
„SANTA" Jest wykeeany estetycznie I służyć może dużo lat. Dla zapro
wadzenia oddajemy 1000 szt. po cenie reklamowej 2 z ł za sztuką.
Wysyłamyza pobraniem pocztowemwraz z broszurą I sposobemożycia.
D o m W y s y łk o w y , , L U P K A “ Ł ód ź*
skrz. poczt. 556 oddz. 68

NAJSILNI EJSZA

BÓLE GŁOWY
FAB R YK A

Niedziela 14 sierpnia
10.00: Komunikat meteorologiczny. 10.15: Zjazd strze
lecki z Gdyni. 12.55: O dczyt z W a rsza w y: ,P o lsk ie ustawodawłsfcwo w zakresie higieny pracy". 13.10: P o 
ranek muzyczny z W arszaw y. 14.00: O dczyt z W a r
szaw y: ^Bitiwa warszawska w świetle źródeł zagra
nicznych". 14.15: Pogadanki dla rotaików i muzyka.
15.40: Radtfoltygodnłk dlla młodzieży. 16.05: Gramofon.
16.46: O dczyt: „Lato, ow oce i ludzie" — w ygłosi p.
Eugeniusz Guzik. 17.00: Koncert soiistó.wi z W arszaw y.
18.00: O dczyt: „S ow fóroł i stare baby" — w ygłosi kls.
dr. Ferdynand Machay. 18.20: Gramofon. 18.35: Skrzyn
ka pocztowa techniczna 18.50: Rozmaitości, komuni
katy. 19.15: Uroczystość z Częstochowy. 20.15: Kon
cert popal army z W arszaw y. 21.50 Wiadomości spor
tow e z prowincji. 22.00: Muzyka taneczna. 22.40: W ia
domości bieżące. 22.46: Wiadomości sportowe z W a r
szawy. 22.50: Muzyka taneczna.
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B R O Ń B E Z Z E Z W O L E N IA PO L IC J I

„B R IZ O L IT *
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f

maitości, komunikaty. 19.35: Dziennik radjo wy. 19.45:
Przegląd polityki zagramczmej ubiegłego tygodnia —
w ygłosi dr. Reguła. 20.00: Muzyka lekka. W przerw ie:
Fetjefan: „Na widnokręgu". 211.50: Wiadomości bieżące.
22.05: Koncert szopenowski z W arszaw y. 22.40: W ia 
domości sportowe. 22.50: Muzyka taneczna.

CHEMrFARMACEUTYCZNA

*A P . K O W A L I K i*
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fĄOAJCIE.KOWAlSKIHY-ZE ZNAKIEM
.„„■FABRYCZNYM- SERCE W PIERKreNIU"
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W O D O LE C Z N IC Z E ZA B IE G I
wzmacniają serce i nerwy, regulują przemianę materji
i czynność żołądka.

Z a k ła d w odoleczn iczy „ S A L U S " Kraków

— Drukarnia Ludowa w Krakowie pod zarz. Ignacego W iniarskiego.

