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Honor i elita
G dy by tak wierzyć p. Sław ko
w i na słowo, b y ło b y pewne m, że
tyiko poczucie honoru u pewnych
'lmutaj. doprowadziło^ do niepodiegtej Polski i że dlatego tylko elita
tydh ludzi ma praw o do rządzenia
nią. Przedewszystkiem pewnego
rodzaju usprawiedliwienie: zaj
mujemy się zjazdem gdyńskim i
epokowemi wydarzeniami, które
— można się do nich odnosić kry
tycznie — nie mogą b y ć w pub h c y s iy c e
stojącej po drugiej
stronie barykady pominięte. Nie,
ifcetj wartości ani zjazd and mo
w a p. prezesa nie m ają; zajmurjemy się niemi tylko dlatego1
, aby
w ykazać, jak małe rzeczy potra
fi się siłą i reklamą zrobić wiełkiemi i jak mało potrzeba rozu
mu do rządzenia państwem.
Powiedział p. Sław ek m. i , że
„honor w kłada na człowieka du
żo 'obowiązków — -niewiadomo,
czy chodzi o honor żołnierza czy
poMtyka, gdyż są to — mimo że
honor podobno jest tylko jeden —
w praktyce d w a różne honory.
Nie potrzeba diuiżo słów dila w y 
kazania, jak w praktyce stosowa
no pojęcie honoru np. w czasie
Brześcia i w y b o ró w ; wedle -po
jęcia ludzi, dła których honor nie
jest tylko pojęciem cud święta -czy
od- galówek, o tej stronie honoru
lepiej w kołach sanacyjnych nie
mówić, jak wogóŁe: unikać tego
słow a i wynikających z niego o'bowią-zków w zastosowaniu do po
litycznej działalności tego obozu.
P. Sław ek mówił dalej, że „jak
zrobić, aby byle zaprzaniec, w y 
sługujący się -obcym czynnikom,
nie deklamował też na temat ho
noru i miłości ojczyzny". Bardzo
nieostrożne słow a ze strony m ów 
cy czy autora tych słów. Jakże,
czy to wyklęcie może odnosić się
tylko do tych, którzy wysługują
s*ę obcym czynnikom? A w ysłu
giwanie się — nae beizmteresow1®e! —
czynnikom wewnętrzto ™ ’ któire się przedtem mważam ^r-ogie;, nie jest zaprzaństfwem? ą w ie ^ -Sławek o tem
dobrze, fe-k-o że b y ł bezpośrednim
sprawcą Nieświeża i -Dzikowa, że
ó , którycjj tam do sanacji zw er
bow ał, oawn-iej przez jego obóz —
ten honorowy _ _ traktowani by®
jako w y ustający sj^ obcym czyuittikotn*
też dobrze,' że cała <obecna tak tiozna „czwarta1bry ga
da* może yc śmiało: zabczona do
iej katei?0 _ w ysłuigujący-ch się
obcym, ao^ 1 ^
w yczuła lep
szego iim^esu u „swoich"
A o etóci-e m ówi p . Sław ek, jak
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Z ło t y c h

Za zmianę adresu 50 gr.
W ychodzi oodzlennle reno
z wyjątkiem poniedziałków
l dnł pośwląteoznych
K onto P K O Kraków 400.670

N ie e h ż y je s t a t y s t y k a !
Statystycznie obliczono, że w dniu
13 sierpnia liczono w Polsce „tylko"
205.720 bezrobotnych, przyczem dla
ostrożności dodano: zarejestrowa
nych, t. j. takich, którzy stoją jesz
cze w stosunkach z urzędami po
średnictwa pracy, jako pobierający
zasiłki itd. — Wobec tego, że tych
„szczęśliwych" jest coraz mniej, —
szczególnie teraz po -skróceniu czasu
zasiłkowego, nic dziwnego, że licz
ba zarejstrowanych zmniejsza się i
to głosi się jako „spadek bezrobocią“ wogóle.

Jak rzeczywiście sprawa la przed
stawia się, można nabrać niezupeł
nego nawet wyobrażenia ze spra
wozdania także urzędu statystycz
nego, mianowicie głównego urzędu
statystycznego (zeszyt 22 z 5 sier
pnia hr.). Mamy tam na stronie 433
pod tytułem „praca" zestawienie
zatrudnienia w górnictwie, hutnic
twie, przemyśle i na robotach pu
blicznych, zestawienie porównawicze w okresie czerwiec 1930 — czer
wiec 1932. Z zestawienia lego poda
jemy kilka cyfr:

ezerwiec 1930
górnictwo
. . . . . . 146.881
56.146
hutnictwo
. . . .. .
przemysł przetwórczy 464.228
warsztaty kolejowe i
58.555
wytwórnie woj.
elektrownie i wodo
8.027
ciągi
.................
51.289
roboty publiczne . .
Widzimy więc w każdej dziedzi
nie znaczny spadek zatrudnienia, —
największy w przemyśle przetwór
czym, w którym uwzględniono tyl
ko zakłady zatrudniające powyżej
dwudziestu robotników. Znaczy to,

czerwiec 1932
111.750
33.018
328.401
54.313
6.969
34.130

że pominięto tysiące warsztatów rze
mieślniczych, które obecnie prze
ważnie świecą pustkami. I wobec
takich cyfr mówi się o zmniejszeniu
się bezrobocia, choćby to już miało
być w sierpniu! Zresztą, przyjmu-

Czy to w Polsce jest możliwe?
W ciągu ostatnich dwóch dni
świątecznych obradował w W a r 
szawie zjazd niższych funkcjonarjuszów państwowych. Z powzię
tych lam uchwał dwie zasługu
ją na specjalną uwagę ze wzglę
du na swą chyba tylko u nas w y
jątkowość. Uchwalono mianowicie,
aby 1) niżsi funkcjonarjusze nie
byli przez swych przełożonych bici,
2) nie byli używani do posług pry
watnych. To drugie żądanie nie

jest ani nowe ani specjalnością na
szą. Jeszcze za czasów austrjackich
istniał „tradycją" uświęcony zw y
czaj, że woźni, posłańcy itp. z cha
rakterem i mundurem urzędowym
nosili przez ulicę pp. urzędnikom
piwo czy papierosy. W Krakowie
można było wtedy widzieć woźnego
z „halbą" w ręku idącego z szynku
na rogu uL Starowiślnej do naprze
ciwko położonej głównej poczty. A le o biciu, przyznajemy, słyszymy

gd y by naprawdę wierzył, że to,
co dziś faktycznie jest elitą, za
sługiwało na to1 miano i na god
ności z niem związane. Odróż
nia jednak m ówca dw ie elity:

najgorszego gatunku,
w pada p.
Sławek, mówiąc, że „zastaliśmy
po wojnie życie polityczne opa
nowane w! Polsce przez partje,
dla których dobro państwa jako
całości1nie by ło spraw ą najgłów 
niejszą" —- znane powtarzanie
rzucanych z „w yższego " miejsca

jedną, która dobrowolnie idzie za
— korzyściami w ypływ ająoem i z
nafetżema ozy w ysługiw ania się
elicie ii drugą, którą państwo ma
praw o zmuszać do podążenia za
mą. Istotnie można rzetelnie mó
wić .tylko o pierwszej kategorii
ebty tj. tej, która — jak to się
mówił — zw ąchała pismo nosem,
w feot poczttfa, gdzie jest praw dzi
w a elita!, b której w yrastają mi

zarzutów i podejrzeń, na które nie
dano ani cienia dowodu. P o 
trzebne to było1dlia wyw ieszenia
szyldu z napisem „w alka z par
tyjnictwem " na to, aby na miejsioe jednej partji osadzić mną,

nistrowie, w ojew odow ie
i pomnśejsii dygnitarze albo z której
płyną dostawy,, posady, ordery i

bardziej żarłoczną i mniej do
stępną dla krytyki:, jako że sto
jącą pod ocihironą specjalnie sto
sowanego praw a. Nic też dziw 
nego1
, że — jak stwierdza p. Sła

inne ziemskie korzyści. T y m lu
dziom nie potrzeba d aw ać „szko
ły myślenia"
rozmyślili się od~

w e k — „coraz w ięcej ludzi staje,
z nami do p ra cy " — ależ natu
ralnie, w idzim y coraz szerszy i

raztu at>o z czasem, że lepiej i mtratoiej śpiewać „pierw szą bry
gadę", marno że nigdy nie m idi

głębszy rozrost b ry g a d tak, że
liczba cztery, daw no już została
przeskoczona ii p rzy dluższem ży
ciu sanacji jeszcze, siniej będzie
się rozrastać.

z mą żadnej łączności a nierzad
ko by® jeg. zaciętymi wrogami.
(W z w y k ły .ton w iecow y, ‘ten

Powtarzamy:

nie przyw iązu

jąc nawet statystyczną liczbę zwyż
200.000 bezrobotnych w połowie
sierpnia, jest ona absolutnie niesły
chanie wysoką, jak na nasze sto
sunki. Przecież bądź co bądź idzie
ku jesieni; jeszcze najwyżej przez
kilka tygodni będzie można opero
wać cyfrą kilku tysięcy ludzi, któ
rzy wedle statystyki znaleźli pracę,
a w rzeczywistości wypadki z ewi
dencji, już urzędowo jako bezrobot
ni nie istnieją. A co potem? Powtó
rzy się hislorja z poprzednich lat:
od września, o ile jeszcze będzie po
goda, to od października, liczba ta
będzie rosła.
Prawda, tak źle nie będzie; mon
tuje się przecież — w nowem, ulepszonem wydaniu — komitet oby
watelski dla pomocy bezrobotnych,
rodzą się projekty nowych na ten
cel podatków i opłat, szykują się
nowe tytuły dla „społeczników". —
A rezultat? Może większa porcja zu
py, może jeszcze jeden lach — pra
wdziwej pomocy, prawdziwej wałki
z klęską stąd nie będzie. Nie będzie,
ponieważ sanacja do programowej
roboty — nietylko na tym odcinku
— nie jest zdolną.

poraź pierwszy. Jest to zjawisko
tem dziwniejsze, że zjazd powyż
szy odbywał się pod egidą RB, któ
ry opanował tę organizację, natu
ralnie przyrzekając jej złote góry.
I z łych obietnic wyszło — bicie.
Nie słyszeliśmy i nie czytaliśmy,
aby w innym kraju coś podobnego
było możliwe, co w sanacyjnej Pol
sce jest widocznie regułą tak czę
stą i zbiorową, że aż na ogólnym
zjeździe musi się przeciw niej pod
nieść publiczny protest.
— O O' o —

jemy wielkiej w agi do takich
zjazdowych przemówień, które z
natury rzeczy mniej są obliczone
na „podniesienie ducha" a więcej
na utrzymanie uczestników przy
nadziei, że jeszcze nie bliski, koniech ich doczesnych nagród) za
szybkie zorientowanie się, po
której stronie jest honor i oo zro
bić, aby być bliskim elity. Niech
jednak niezależna optoja wie, ja
kiem! hasłami szafuje się W swetn
kółku i jak. sobie pew ni iłudziie
w m aw iają własną wielkość.
Błp.

Dl.Mlfll MIII
a d w o k a t w T u c h o w ie

p r z e ż y w s z y la t 67, z m a rł

w Krynicy dnia 13 sierpnia
1932 r.
Pogrzeb odbył się dnia 15-go
sierpnia 1932 r. w Krynicy,
o czem zawiadamiają pogrą
żeni w smutku

Żona, Dzieci i Zięć.
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Regulowanie cen i... cenzura!
Z końcem b. m. kończy się moc
obowiązująca rozporządzenia Ministerjum Spraw W ew n. z dn. 29.10.
1929 r. o regulowaniu cen artykułów
„pierwszej potrzeby", do których to
artykułów
rozporządzenie
zalicza

Prawda, że artykuł ten przy tej gdzież ceny innych przetworów zbo mogą władzom dostarczyć najwięcej
sposobności porusza również i całą żowych (np. kasze)? Gdzie ceny ja konkretnego orjentacyjnego matewogóle tę „w alkę" z drożyzną" ja rzyn, wynoszące po miastach po 200 rjału?!...
ką „sanacja" od lat „prowadzi" i — 300 procent, tego, co bierze za
Akcja przeciw nadmiernym ce
przytacza różne fakty z tej dziedzi nie na targowiskach producent? A nom, a więc akcja za ułatwieniem
ny.., Ależ, na miły Bóg....
ceny nabiału?
Czy „regulowanie" t. j. zwiększeniem konsumeji, o ile
„mąkę, chleb, mięso, wędliny i... ce
Przecież o roli, jaką np. odgrywał tych cen pozostawi się nadal w ręku ma być pomyślaną poważnie, musi
głę" z pominięciem wszelkich innych u nas, przez „sanacyjnych" „ekono samych sandlarzy? A ceny zboża, na być zakrojona na daleko szerszą
artykułów w gospodarstwie domo- mistów" gorliwie popierany, osła giełdach — jak powszechnie wiado skalę, niż przepisy z jesieni 1929...
wem nieodzownych,
wiony Syndykat Eksporterów bydła, mo — ponad to, co producentowi
Jak gwałtownie od czasu wydania
(Wobec tego prasa, zarówno facho który z powodu dziejących się w nim handlarze dyktują, śrubowane w spc powyższych przepisów pogorszyło się
wa, gospodarcza, jak i polityczna, skandalów, ostatecznie musiano roz sób często zupełnie nieuczciwy?...
położenie ludności miast i wsi, tego
różnych odcieni, zamieściła szereg ar pędzić, pisało się bardzo często. R ó
A co będzie z cenami artykułów chyba specjalnie opisywać nie po
tykułów, które, z rozmaitych natural wnież pisało się o roli t. zw. „pań kartelowych? Np. cukier, któ (go trzeba.
nie stanowisk, rozstrząsają zagadnie stwowych zakładów zbożowych" i konsumcja w Polsce z powodu jego
Nadzwyczajne warunki wymagają
nie, czy nowe rozporządzenie o prze znowu i to wkrótce pisać o tem bę ceny wysokiej przy ubóstwie ludno nadzwyczajnych zarządzeń, nie tyl
ciwdziałaniu
nadmiernym
cenom dziemy.„ R:wnież często wraz z ca ści stale spada, pozostając na pozio ko w interesie ludności, ale samego
przez władze państwowe jest nadal łą prasą pisało się o cenach arty mie kilkakrotnie niższym niż zagra państwa...
potrzebne czy też należy wogóle dać kułów monopolowych, tudzież o o- nicą!
Czy nowe przepisy będą odpowia
spokój z wszelką ze strony państwa płatach za różne usługi państwa, jak
W praw dzie
cukru
omawianemi dać powadze dzisiejszej sytuacji?...
opieką nad konsumentem, choćby np. kolej, poczta, stemple i t. p... przepisami obejmować nie potrzeba,
Zobaczymy i ocenimy...
kcz.
nawet w tej formie, w jakiej ta „opie Wszystko to przecież należy do o- bo rząd ma w ręku specjalną ustawę
ka“ dotąd była praktykowana.
gólnego zagadnienia cen i codzien o obrocie cukrem, która daje mu
Za tem ostatniem oświadczają się nych, nieodzownych potrzeb ludno bezpośrednie prawo regulowania je
naturalnie t. zw. „sfery gospodar ści, które często rozstrząsamy bez go cen... A le idzie o to, kiedy rząd,
cze” , zarówno przemysłowe jak ob- narażania się na konfiskatę.
z tej ustawy skorzysta i obniży ceny Od kilku dni sklepy nie sprzedają cu
szarnicze, a Izba Przemysłowo- Han
No, ale ostatecznie, mniejsza o cukru i nadmierne zyski spekulan kru, t. zw. kryształu, tłómacząc, że cu
dlowa w W arszawie wystąpiła na konfiskatę jedną więcej czy mniej... tów i w ten sposób ułatwi ludności kier ma Lada dzień podrożeć, wobec
wet z odpowiednim memorjałem do
Idzie bowiem o to, czy zostanie konsumeję tego ważnego artykułu ozego dostawcy nie dostawiają go.
rządu.
wydane jak?eś nowe rozporządzenie odżywczego...
Nie chce się poprostu wierzyć, by to
Otóż w tej dla zubożałych mas, nie o przeciwdziałaniu spekulacji i ja
A czy o cenach tak nieodzownego mogło być prawdą.
zmiernie doniosłej kwestji zabrał ką będzie jego treść i... wartość.
artykułu jak węgiel, Rząd w nowych
Cukier polski, jeden z artykułów dum
Sądząc z głosów pism „sanacyj przepisach również pomyśli?,.. A
głos „Robotnik" warszawski, ale...
pingowych, jest tak szalenie drogi, że
uległ konfiskacie, przyczem cały ar nych" mają istotnie ukazać się no ceny nafty, przez k tó rej drożyznę—
dila mas pracujących jest albo niedo
tykuł wstępny, omawiający to zaga we przepisy o rekulowaniu cen... jak prasa o tem szeroko pisała —
stępny,
albo w najlepszym razie — luk
dnienie został przez cenzurę skre Jak będą one wyglądały, tego ąatu- wieś staroświeckim „łuczywem" w ie
susem
odświętnym.
ralnie nie wiemy... Możemy tylko po czorami świeci?!
ślony.
W ostatnich c-zasach koszta produkcji
Ołówek cenzorski nabrał takiej e- wiedzieć, jakie być one powinny, je
A jeszcze jedno. Dotychczasowy
nergji, że nie oszczędzając ani jedne żeli istotnie stanowić mają jakąś po skład Komisji cennikowych przy w ła  cukru spadły, cena cukru winna więc
go zdania poskreślał zupełnie już nie ważniejszą akcję władz w obronie dzach administracyjnych był zupeł spaść, a nie wzrastać.
Cena powinna spaść także z tej ra
winne ustępy, jak np. ten, w którym zubożałych mas ludności...
nie wadliwy, wprost sprzeczny z ich
cji,
że zarobki spadają, a wszak jednym
Otóż.
z
dotychczasowych
przepi
przytacza się wnioski Izby H. P., albo
zadaniem.W Komisjach tych bowiem
np, ustęp, rozprawiający się z nie sów, jak prasa donosi mają być usu zasiadają tylko przedstawiciele zain z argumentów uzasadniających obniża
uczciwą demagogją i blagą prasy nięte,., ceg‘y, z powodu swej niskiej teresowanej w zyskach „branży" nie zarobków i płac, był właśnie ten,
„sanacyjnej", która z jednej strony ceny. Pozostałaby zatem.,, mąka, handlujących (piekarze i t. p.). A że ceny utrzymania spadają, lub mają
gorliwie wysługuje się sferom gospo chleb, mięso i wędliny,.
gdzież przedstawiciele drugiej stro spadać!
Rząd, mający prawo określania cen
Czy sfery „miarodajne" uważają ny, to jest konsumentów, a więc de
darczym, a w „popularnej” sprawiecen dla kaptowania czytelników u- że „regulowanie" cen tylko tych 4 legaci
spółdzielczych
organizacyj cukru, tym razem chyba nie dopuści do
daje „opiekunkę” ludności i przy artykułów już wystarczy dla egzy spożywców?! Dlaczegóż więc do podrożenia cukru, które byłoby w ra
rzeka jej — w czyjem imieniu?! — stencji rodziny robotnika czy urzęd tych Komisyj nie dopuszcza się re żącej sprzeczności z zapowiedziami
„obronę" przez spekulacją, przez te nika, albo bezrobotnego lub pobiera prezentantów spółdzielni, którzy w Rządu i nową klęską dila całej ludiności
jącego płacę silnie zredukowaną? A kwestji właściwej kalkulacji cen, pracującej.
właśnie sfery uprawianą.

Czy podrożenie cukru ?

E m a n c y p a c ja

C h in k i

Od czasu do czasu słyszymy głosy wszystkie klasy społeczne. Jeżeli naniedowierzania, czy modernizacja ko przykład pracownica została zwolniona
biety chińskiej zatoczyła rzeczywiście ze służby, to mogła ona zjawić się u
tak szerokie kręgi. Jeżeli o zmoderni swego chlebodawcy i w dowolnej formie
zowanej Chińce wogóle mówić można, wyrazić swój gniew, nikomu zaś na
to niczcm usprawiedliwić nie da się myśl nie przychodziło jej w tem prze
mniemanie, jakoby chodziło tylko o zni szkodzić.
komą mniejszość buntowniczych stu
Najbardziej znamiennym rysem w edentek, które wyniosły swoje idee z za mancypacji Chinki jest to, że ruch
granicy. Zmodernizowanie Chinki ma emancypacyjny skierowany został nie
swoje źródła w przesunięciu uczuć i my przeciw mężczyźnie lecz przeciw wła
śli kobiecych i nie ogranicza się w żad dzy najstarszej kobiety rodu. Niezwy
nym wypadku tylko do środowisk inte kłym bowiem był wpływ starych kobiet
lektualnych; niewiele też ma wspólnego w obrębie rodziny, Niejedno szczęśliwe
z europeizacją.
małżeństwo zostało zniweczone z* spra
W przeciwieństwie do innych ośrod wą zaciętej teściowej, która domagała
ków kultury Wschodu posiada kobieta się wprowadzenia „pobocznej" żony,
chińska od wieków niezwykłą władzę jeżeli małżonka nie urodziła męskiego
w rodzinie, a rodzina była i jest podsta potomka. Zanim jeszcze młode kobiety
wą narodu chińskiego. Oczywiście nig wypowiedziały własną wolę, postępowy
dy działalność kobiet nie przejawia się Chińczyk był już oddawna w opozycji
nazewnątrz. Zawsze kobieta stała na przeciw takim poglądom i obyczajom.
Pierwsze Chinki, które wkroczyły na
uboczu, zgodnie z pojęciem Chińczy
ków, że kobiecie nie przystoi zajmować obszar swobody obywatelskiej, stoczy
się sprawami publicznemi. Przykładem, ły bohaterski bój przeciw istotom wła
jak dalece łączyło się pod tym wzglę snej płci.
W roku 1924 rządząca partja Kuomindem pojęcia etyczne Chińczyków, jest,
tang
wzięła tę sprawę w swoje ręce,
że jeden i ten sam znak obrazowy słu
ży dla wyrazów „cnota" i „matka". Ni Ogłosiła ona, że sympatyzuje z równo
gdy jednakże kobieta nie stała na niż uprawnieniem kobiety, a z uwagi na to,
szym stopniu drabiny społecznej, nigdy że wykształcenie kobiet stało na bar
nie nakładano jej kłódki na usta Zaw dzo niskim poziomie, rzuciła hasło:
sze mogła dać wyraz swoim poglądom „Kształćcie wasze córki”.
To podziałało fascynująco. Wkrótce
j żaden mężczyzna nie odważył sprze
ciwić się temu. Ten obyczaj obejmował szkoły były przepełnione. Śladem akcji

ły ramion i łydek przechodniom. A dziś?
Krótkie suknie, jedwabne pończochy są
na porządku dziennym. Zupełny brak
jakichkolwiek klejnotów. Suknie są w
kolorze jednostajnym i bez żadnych ozdób.
Dalszym skutkiem wydostania się
Chinki
z koła rodziny, jest zajęcie się
Obecnie zmieniło się od podstaw ży
cie kobiety chińskiej, rozgrywające się polityką. Bojkot towarów japońskich
dawniej wyłącznie w najciaśniejszem trzyma się głównie dzięki propagandzie
kółku rodzinmem. Zmiana ta objęła kobiet. Kierowniczką tej walki jest
wszystkie warstwy społeczne. Zamożne panna Nyen-Suk-Woo w Szanghaju.
kobiety grają w miniaturowego golfa, Jest ona pierwszym i dotychczas jedy
sport bardzo w Chinach łubiany; prole nym bankierem - kobietą w Chinach.
tarjat kobiecy pracuje narówmi z męż Zaczęła swoją karjerę w roku 1919, jako
czyznami. Siedzą przy biurach, przy niższa urzędniczka pewnego banku. Z
maszynach do pisania. Przy budowie biegiem czasu i ze wzrastającą eman
mostu w Kantonie zatrudniani są przez cypacją postanowiła sama stworzyć
amerykańskie przedsiębiorstwa zarów banity, w którym mogłyby kobiety skła
no mężczyźni, jak kobiety, przyczem ko dać majątki własne luib małżeńskie, po
biety spełniają b. ciężką pracę fizyczną, zostające pod zarządem kobiety. Dzięki
np. dźwigają ciężkie worki z cementem. pomocy chińskich kapitalistów udało
Znamiennem dla jakości pracy chińskich się to przedsięwzięcie czynnej pannie
kobiet jest to, że przedsiębiorcy naogół Neyen-Suik-Woo. „Liga kobiet dla opracę kobiecą lepiej opłacają niż męską- chrony narodowości” zawdzięcza swoje
W całych Chinach ledwo znajdzie się powstanie inicjatywie panny Neyen Sukgłowa kobieca z długiemi włosami- Woo. Liga liczy obecnie 10,000 człon
Starsze kobiety przystosowały się do ków. Członkowie związku noszą przy
postępu, nie trwają w bezowocnym u- szyte do piersi pancerzyki w kształcie
porze, lecz idą z duchem czasu i niejed serca z napisem „Postanowienie”. To
na stara dama, która drepce jeszcze jest dopiero początek czynności politycz
nej kobiet chińskioh. Nie ulega wszak
„liljowemi nóżkami", obcięła włosy.
że wątpliwości, że tu powstaje potęga,
Oczywiście wyzwolenie kobiety ujaw z którą liczyć się będą musieli przede
nia się też w jej ubraniu. Jeszcze do wszystkiem ci, którzy, nie biorąc pod
niedawna mężczyźni całego wschodnio- uwagę rozwoju Chin,, chcą je teraz jak
azjatyckiego kontynentu upewniali, że dawniej traktować, jak kolonję.
ich żony przenigdy nie będą szły śladem
Wiktor Klages.
kobiet Zachodu i że nie będą ukazywa
Kuomintangu rząd poddał rewizji usta
wy, szczególnie uwzględniając prawa
własności i spadkowe. Kobietom przy
znano prawo rozwodu. Zostały unie
ważnione initercyzy ślubne, sporządzone
podług woli starych kobiet, mających
dotychczas decydujący głos w rodzinie.
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Co będzie w Niemczech?
Po rozłnoiiu się układów z Hitle
gjum trzech, składającem się z prerem rząd opowiada, że zebranie się mjera, prezydenta Sejmu i prezy
jteichstagiu nastąpi w przewidzia
denta Rady stanu, hitlerowcy mie
nym terminie 30 sierpnia i że rząd liby dwa glosy, co jest ogromnie
ważne z tego względu, że koiegjium
na sesji przedłoży7 dokładnie opra
cowany program gospodarczy. Na trzech ma prawo rozwiązać Sejm na
turalnie warunkiem istnienia parpodstawie własnej uchwały.
Lamen tu jGs^ aiby broń Boże nie po
Główtnem pytaniem, około które
go cała polityka obraca się> jest: czy
ważył się uchwalić wotum meufnoHitler będzie prowadzał legalną opo
lą d o w i Papena. A jeśli uchwazycję czy też chwyci się gwałtu. —
*
takim razie zostanie rozwiąZ różnych emoncjacyj przywódców
2a®y a rząd zwoła Zgromadzenie na
przebija wyraźny ton groźby: nie
rodowe dda reformy konstytucji wej
O rsk ie j, Ponieważ jednak wybory damy się zepchnąć, -sami sobie weź
miemy ML Robi się też szereg przy
do Zgromadzenia wydałyby praw
dopodobnie takisam niekorzystny gotowań, jak ćwiczenia z nowemii
dla rządu rezultat, jak wybory do karabinami maszynowernii, zamknię
parlamentu, rząd narzuci nową or cie urlopów dla członków bojówek
ML Z enuncjacyj prasowych możdynację wyborczą, pogarszającą obecny stan rzeczy. Takie są plany naby sądzić, że polityka gwałtu ma
przewagę. Jakże inaczej można ro
reakcji na najbliższą przyszłość.
zumieć np. twierdzenie, że „rząd
Hitlerowcy po odmowie Hindenburga nie mogą stię uspokoić, ciągłe przekona się, że same bagnety
Reichswehry nie wystarczą dla nwystępują z nowemd groźbami i zatrzymaniia go wbrew woli narodu"
powiediziamd. Rertiński organ hit
— tj. woli hitlerowców, którym da
lerowców ,»Der Angriff“ wyraźnie
pisze, że „nie można wymagać od leko do prawa przemawiania w istaruszka Hiindenburga, aiby miał mienau całego narodu. A jak rząd
należyty pogląd na rzeczywisty stan przygotowuje się do tej zapowie
rzeczy', tj. że Hindenburg jest zdzie dzianej walki? Otto zastępca komi
cinniały i jest kierowany prtzez swe sarza Prus dr. Bracht nie ma teraz
większych kłopotów, jak rozpoczę
otoczenie. Główną winę niepowo
dzenia Hitlera ponosi wedle „Atn- cie walki z „nagością" tj. z kostja
griff" — „tajny radca z 'brzuszkiem'1 mami kapielowerm, wispólnestni ką
pielami mężczyzn i kobiet itd.
tj. Hugenberg, przywódca niemiec
A nuoże rząd Papena należycie
ko - narodowych, w których gro
ocenia te groźlby tj. lekceważy je?
nie zasiada reakcja arystokratycz
na. Ta nie chce dopuścić Hitlera do Pewne względy przemawiają za
tern, że rząd mógłby się tak zacho
nieograniczonej władzy’, bojąc się,
aby jako niemiierikd Mussolini me wać wobec coraz silniej na jaw wy
stępującej niezgody wśród przy
zdegradował do zera przyszłego ce
wódców hitlerowców. Podczas gdy
sarza, jak Mussolimi zdegradował
jedni wołają: do zobaczenia się na
swego króLa,
barykadach, drudzy wolą dyplomaWielką rolę w polityce wewnętrz
tyzowiać. Na zewnątrz objawiła się
nej odgrywa też kwestja Sejmu
ta niezgoda w następująoem wyda
pruskiego i utworzyć się mającego
rządu pruskiego. Za kulisami odby rzeniu: Na 16 bm. zwołane byro po
li w ają się układy między centrum a siedzenie Sejmu pruskiego. Nagle
hitlerowcami. Podfobno centrum zga łurfcłarowiski prezydent Sejmu Kenrł
dza się już na wybór hitlerowca preodwołał posiedzenie pod pozorem,
mjerem, czemu dotychczas opierało że w tym dniu ma się odbyć ważne
się. Gdyby porozumieniie raa tej pod
zebranie przywódców największe
stawie doszło do skutku, hitlerow
go stronnictwa sejmowego tj. hitle
cy uzyskaliby w Prusiech decydu rowców. Z tego zebrania oczekiwa
jący wpływ w dwóch kierunkach: no ważnych decyzyj, aż nagle ze
1) ich premsjar miałby praiwo mia- branie zostało z niewiadomych przy
nowatnia wszystkich ministrów we- : czyn odroczone. Ogólna opinja jest
dłe własnego wyboru, 2) w kole- | ta, że przywódcy nie chcieli, aby
JAN BOJER

kraj dowiedział się o panującej
wśród nich niezgodzie i woleli ra
czej nie zebrać się.
A tymczasem teror, mimo sądów
doraźnych, szaleje dalej. W tej
chwili nabrał on specjalnego ^po
smaku: hitlerowcy całą swą wście
kłość wyładowują mietyle przeciw
komunistom i socjalistom, ile prze
ciw Bogu ducha winnych Polakom
na Śląsku pruskim. Widocznie li
czą na to, że za zamordowanie czy
pobicie Polaka sądy nie będą po
chopne do wydawania surowych
wyroków. Znają -swoich sędziów.

O pomoc
dla bezrobotnych

Z Buczkowic donoszą nam: W po
niedziałek, 8 bm. odbyło się przy
zapełnionej sali zgromadzenie bez
robotnych, na którean domagano śię
stanowczo zmiany prowadzenia do
tychczasowej akcji doraźnej przez
znaczony dla bezrobotnych zużywa
starostwo w Białej.
no do opalania szkoły, urzędu gminW rezolucji uchwrałotnsj zebrani
domagają się między innemu przyj 1nego i sokolni, na każdym bochen
ku chleba brakowało po kilkadzie
ścia z doraźną pomocą rzeszy bez
siąt
dkg„ bezrobotnym, zamiast w y
robotnych, których gmina Buczko
dania im mąki, czego się stanów*
wice liczy do 500 rodźin, gdyż do
tychczasowa akcja jest znikoma i czo że strony bezrobotnych doma
gano, wydawano w dalszym ciągu
nie -wystarcza nawet na podtrzyma
nie przy życiu setek bezrobotnych chleb, gdyż wójt posiada piekarnię
i dlatego wydawało się chleb za
tutejiszej gminy. Większość bezro
miast mąki. Dla kogo zostawało po
botnych wysprzedawsay się całko
toaźdem wydaniu porcji coś isło
wicie, pozostała be£ ubrania i obu
wia tak, że jest zmuszana do pro niny tego nie ujawniono. Zagadka
ta pozostała bez wyjaśniania!
wadzenia życia żebraczego i tułaBezrobotni dosyć jiuż mają tej
czego od wsi do wisi. O posyłaniu
wspaniałomyślności i domagają się
dzieci do szkoły w zimie niema mo
wałki z kryzysem, żądają pracy!
wy, gdyż brak dla nich jakiejkol
wiek odzieży. Nie trzeba zapominać,
że wszyscy bezrobotni pracowali je
TOW ARZYSZE!
szcze w r. 1929 i początkiem 1930
w fabryce mebli giętych w Buczko
R O ZPO W SZECH NIAJCIE
wicach, która to fabryka od marca
S W Ó J DZIENNIK

18 chę, ale następnie prostowała się, stawiając opór
wichurze i z powrotem szła skroś śniegu. Mu
siała parę razy iść tam i napowrói, aż nanosiła
dość wody dla kuchni i stajni. Matka łajała, że
nigdy nie wzięła ciepłej chustki na głowę, nie
(Ciąg dalszy)
domyślała się, że wicher północno-zachodni może
— Ja? Nigdy.
niekiedy żywo przypominać młodego chłopca.
— Czemu? Czy kme są o tyle ładniejsze?
Ach, ta wieczyście długa zima po Różem Na
— Tamte nie zamykają drzwi przed chłop rodzeniu, kiedy świat jest siny od zimna i opu
cami. — Poczem szybko spuszcza oczy i oblewa szczony, i dniem i nocą skarży się wraz z mo
się rumieńcem.
rzem. Nic się nie dzieje, coby człowieka rozwese
Matka Elżbieta m ów podnosi głowę i przez o- liło. Wielkie to już wydarzenie, jeśli na drodze
kulary patrzy przed siebie. Nie pogniewała się ukażą się okute sanki. — Lekarz! — mówią lu
i nie wygłosiła kazania morałizująeego. Wszak dzie, przystają u okien i patrzą za nim. — Kto
i®jsamej przydarzyło się coś takiego, kiedy była też znowu zachorował?
"**°dą dziewczyną, i potem urodził się Gjert. Ale
Jednego dnia zdarzyło się wszakże, że takie
Początkowo było zgryzotą i troską, pewnego okute sanki zboczyły do Fiata. W domu zapano
pęunego dnia stało się dla niej szczęściem. Pan wało wielkie potkiiccienie, gdyż zajechał Piotr
óg jest naprawdę dziwny. Grzechem jest nie- Norset. Wygrzebał się ze sanek, ubrany w palto
• • ^ y s t k o co robimy, ale młodość jest prze- jak każdy prawdziwy pan i wprowadził konia
do drewutni. Zakupywał konie w okolicy i oto
d z ie w e z ^ J ? ' 1 matk?
my?K ° “ “ J "*
yiąch w gminie. Tamte maią wyjść za brakło mu sto pięćdziesiąt koron do zakupna je
tv?i lVlarta
> ty*00 dlatego, że jej matka szcze jednego konia, którego chciał zabrać do
^ łr°wsza od innych matek? Zabiera się domu, bo wciąż jeszcze zajmował się tą dostawą
P°P nowe„
łkania, ale w powietrzu unosi się koni do Szwecji.
cOS
=-.“1
a córka to odczuwa i pracuje tem
Siedział przy stole, nalewał sobie kawy i za
m
c h x simie rzadko tylko wychodzi jadał, wypuszczał powietrze nosem i opowiadał,
* j dla
amieraehu, gdy musi nanosić jak żywo dokonywa się teraz kupno i sprzedaż
W
i Ul na T irl1 hyd*®' Mocno się wtedy otula ze folwarków na południu. Tak — a naostatku spy
wzglę
i(oTn>wi,->’-na barki wkłada szalki, wiesza tał Paała, czy poręczyłby za niego w banku, by
na " cłndiii tJ L 1 sJcr<>* śniegu rusza w drogę. odrazili mógł dostać tę pożyczkę. Jednego ręczy indu. b ^ m ^ r2nięty’ wićc muisi rozbić po cieła już ma, ale potrzebny mu jeszcze drugi.
wlokę
wlost-00 z.anurzyć konewkę. Wicher
Matka Elżbieta skierowała oczy na okno. Paal
szarpie J 1
mimo to zWnraea ku niemu usiłował pochwycić jej spojrzenie, ale mu się nie
krągłą r
\
by ją wysmagał dowoli, udało. Po chwilowej pauzie spytał: — Ale czy
w każdy
-1
' ,
to pewne urozmaicenie. moja poręka wystarczy im?
M odę barlą F-^y^ykły jltó^ dawmo do uginania
Piotr Norset musiał się zaśmiać. — To się. ro
się pod ciC - _ . j j ? pełne konewki zawisły zumie! — odparł. — Paal, powiadam ci, jesteś
na szalkach,
P
j chwili zapadała się tro dzielniejszy niż sam wiesz, daj tylko swój podpis,

lud nad nomen

1930 jest zupełnie nieczynną. Tru
dno opisać w jak rozpaczliwym sta
nie znajdują się bezrobotni. Nic dzi
wnego też, że w piątek 12 sierpnia
br. zebrała się ogromna rziesza bez
robotnych przed urzędem gminnym
wraz z rodzinami i dziećmi, doma
gając się chleba i pracy. Jak zawisze w takim wypa-diku obstawiono
bezrobotnych aniołami stróżami, a
jako przedstawiciel władzy przybył
też na miejsce zastępca starosty p.
Basara, oświadczając bezrobotnym,
żeby usunięto dzieci, że on jako wła 1
dza może rozmawiać tylko ze starfizy-aną. Ponadto pan wicestarosita
opowiadał nam historje, że jest
ciężko, że on nic nie poradzi, i że dla
Buczkowic -są przyznane „specjalne
większe" porcje. Go za wielka dobroduszność! Dlaczegóż to, panie wicestarasto, jest źle? Kto chce rzą
dzić, ten musi znałeść dość siły i
środków na złagodzenie kryzysu.
Nadmienić należy, że przy wyda
waniu zasiłków w -nalturze działjy
się rozmaite nadużycia, popełniane
przez komitet niesienia pomocy bez
robotnym w miejscu. Węgiel prze

a dostanę tę pożyczkę. Przecież to tylko na mie
siąc. Skoro dostanę pieniądze z Szwecji, natych
miast zwrócę. Spójrz, możesz się przekonać —
chodzi tylko o jednomiesięczną pożyczkę.
Tedy wydobyło wyschnięty kałamarz i zardze
wiałe pióro i Paal swą wielką opuchniętą ręką
z trudem nakreślił swe nazwisko, jako ręczycie!
za właściciela folwarku na południu.
Piotr nie zatrzymał się długo w domostwie cha
łupnika, musiał wpaść jeszcze do kilku miejsco
wości, a nazajutrz miał z końmi wyruszyć do
miasta. Aha, miał oddać pozdrowienie od Anny.
I trzasnął z bicza i odjechał.
Oboje starzy zostali w izbie i spojrzeli na siebie.
Czas upływał, a oni żyli ciągle w oczekiwaniu
listu od Pera. Matka Elżbieta wzdychała, Paal
przestał mówki, w niepogodę siedział zawsze w do
mu i łatał buty albo splatał miotły. Gdy jednak
rozeszła się pogłoska, że jakaś łódź z ich gminy
rozbiła się na zachodniem wybrzeżu fiordu, przy
czesał dwóch ludzi straciło życie, zaczął niespo
kojnie co chwila wychodzić z domu i wracać
i żuć zapamiętale. A pewnego wieczora, kiedy
żona i córka weszły niespodzianie do iżby, sitary
siedział przy stole, w okularach na nosie, śpie
wając w głos z kancjonału: „Boże Miłosierny,
odwróć swój gniew w swej lasce nieprzebranej".
Głos miał taki wzruszony, jak gdyby łkał słowa
modlitwy, a kancjonał w jego szerokiej dziegciem
powalanej ręce był taki mały i bezsilny. A gdy
skończył, złożył ręce jak do modlitwy i spojrzał
przez okulary. Kobiety nie śmiały się poruszyć.
A zobaczyw szy je wreszcie, wydawał się cał
kiem zawstydzonym. Cała twarz z głębokim dołeezkiem na brodzie prosiła niejako o wybaczenie.
Na szczęście wszedł ktoś do izb y, a b y ł nim Ełjasz
Daber.

(Ciąg dalszy nastąpi).

Nr, 186 Czwartek 18 sierpnia 1932.
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Kodeks karny wobec zabójstwa
Jednym z najważniejszych dzia rozdziału o „przestępstwach prze-loząoe o poziomie całego rozdziału iiprawnem .1 społecznem, jak np. o
łów każdego kodeksu karnego jest ciwko życiu i zdrowiu". Dw a arty- kodeksu samego. Inaie artykuły te- spędzaniu płodu, zasługują na ostrą
dział, traktujący o zabójstwie czło kuły nie najważniejsze, ale świad-'go rozdziału o dużem znaczeniu!krytykę i protest,
(jmb.J.
wieka przez człiwieka. Powinno się
tu uwzględnić możliwie najszerzej
rodzaje zabójstw i pobudki, niemi kie
rujące, a jednocześnie przestrzegać
najdalej idącej ostrożności przy kw a
lifikowaniu zbrodni.
Nowy polski kodeks karny nasuwa
Piszą nam z prowincji:
—
dziś półbezroHotni,
bardzo ograniczony, często wprost właściciele ■
pod tym względem liczne zastrzeże
Wzrastające z roku na rok, wsku niemożliwy; za pożyczki u lichwia którzy, jedząc
trzy razy dziennie
nia i wątpliwości.
tek powszechnego bezrobocia, zubo rzy płaci rolnik wysokie procenty, kartofle z wodą, często bez soli na
W eźm y np. art, 227: Kto zabija żenie proletarjatu miejskiego od które podrywają jego byt. Nieliczne wet, mają zadnio by umrzeć, a za
człowieka na jego żądanie i pod wpły działało ujemnie na rynki zbytu. Za „złotówki",
jakie pojawią się
na mało by żyć.
wem współczucia dla niego, podlega potrzebowanie na płody ziemne i wsi, zabiera sekwestrator za po
Bezrobotni proletarjusze rolni, któ
karze więzienia do lat 5 lub aresztu. przetwory rolnicze j hodowlane, któ datki.
ryoh liczba obecnie wynosi zapewnie
Artykuł ten wyłącza możliwość u- rych głównym producentem jest rol
0 ile jeszcze w ubiegłym roku 15 kilkaset tysięcy, znajduje się w roz
niewmnienia człowieka, który popeł nik, zmalało kilkakrotnie, bo robot — 20 morgowy gospodarz zatrudniał paczliwej sytuacji materjalnej: bez
nił zabójstwo na żądanie innego czło nik, największy konsument, ograni podczas robót wiosennych, czy żniw pracy, bez środków do życia, ska
wieka i
współczucia do niego. P a  czył do minimum kupno artykułów po 2 — 3 pracowników, to obecnie zani są chyba tylko na powolną
miętamy głośną przed laty sprawę spożywczych — z braku pracy i za stosuję on zasadę „samowystarczal śmierć głodową. Żaden z czynników
pewnej aktorki warszawskiej, ktmą robków. Na rynkach wiejskich po ności" rąk pracy, produkuje właęne- urzędowych nie interesuje się nimi,
właśnie za tego rodzaju zabójstwo sąd pyt maleje mimo, że ceny spadają.
mi siłami i środkami. Zarówno ogra brak jakiejkolwiek bądź pomocy ze
Spadek cen, którego miasta p ra niczenie produkcji, jak i samowystar strony państwa i samorządów.
przysięgłych w Paryżu uniewinnił. W
Bo według urzędowych
danych
Polsce będzie to niemożliwe. Dlacze wie nie odczuły dzięki pośrednikom, ozalność rąk spowodowały masowe
go? Trudno odgadnąć motywy, ja- wpłynął katastrofalnie na położenie bezrobocie wśród protletarjatu w iej jest coraz lepiej i bezrobocie „male
kiemi kierowali się autorowie kodek rolników, na ich zdolność nabywczą, skiego. żyjącego z pracy na roli. je,.,’ ,
su karnego przy tworzeniu tego arty
W takich warunkach bardzo w ie Przecież i ziemianie również zmniej
Chcąc jednak podnieść rolnictwo,
kułu. Muszą to być motywy religij lu rolników ogranicza produkcję do szyli liczbę ordynarjuszy, oraz ogra ożywić rynki zbytu, wydźwignąć z
ne, czy metafizyczne, ale nie mogą własnych potrzeb, bo produkowanie niczyli ilość pracowników dniówko nędzy proletarjat wiejski, trzeba
to być motywy sprawiedliwości, mo na zbyt nie opłaca się. „Nie warto wych.
przedewszystkiem: a) podnieść sto
tywy społeczne, czy państwowe. Toć uprawiać ziemi" — mówią obecnie
W Polsce mamy przeszło
mil pę życiową mas pracujących, b) pod
którzy nieść zarobki, c) bezrobotnych rolni
jeżeli doszukiwać się krzywdy w te coraz częściej rolnicy. Naw et dość iona robotników rolnych,
go rodzaju zabójstwie, to pokrzyw zamożni gospodarze nie czynią dziś wcale ziemi nie mają i pracują jako ków rolnych osadzić na roli, d) uzu
e)
dzonym jest wyłącznie zabójca. On większych wysiłków, by podnieść najemnicy. Bardzo wielu z nich nie pełnić karłowate gospodarstwa,
Nawozów szucz- znajduje obecnie pracy,
zwiększyć obieg pieniężny.
to bowiem cierpi z powodu swego czy wydajność ziemi.
A małorolni? Gospodarstw rol
Min. Rolnictwa nie czyni w tym
nu i utraty bliskiego, kochanego czło nych wieś prawie zupełnie nie uży
wieka, I jeżeli potrzeba tu jeszcze wa, zbyt są drogie i trudno o kredyt. nych według spisu z r. 1921 mamy w kierunku żadnych wysiłków, życie
Najdotkliwiej odczuwa rolnik brak państwie 3,261.909, w tem 33,914 go zaś z dnia na dzień bez planu, wzma
kary, to on przez swój czyn sam ją
pieniędzy. Ciasnota pieniężna dławi spodarstw wielkości do 2 ha, karło ga tylko kryzys i pogłębia nędzę.
sobie wymierzył.
W. T— cki.
Mamy tu znowu jeden z artykułów poprostu rolnika, nie pozwala mu watych, nie będących w stanie w y
na żadne inwestycje. Kredyt jest żywić osiadłe na nich rodziny. Ich
zbędnych kodeksu karnego, o któ
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rych wspomnieliśmy w związku z
(.przestępstwami przeciw uczuciom
religijnym".

Zaostrzenie konfliktu portowego w Gdyni

W arto przyłem dodać, ze i sądy
przysięgłych, istniejące w Małopol
soe, nie będą mogły uniewinnić oskar
o
u m o w ę
z b i o r o w ą
z e r w a n e
żonego z art. 227. Albowiem nowy R o k o w a n i a
kodeks nie zna pojęcia winy, ani win
W dniu 11 b, m, odbyły się pod prze
Przedstawiciel Zw. Gd. Eksp. Port., i odpowiedzialność za wynik konferen
nego. Przysięgli zaś odpowiadają tyl wodnictwem Inspektora Pracy w Gdyni opierając się na jednostkowym pakcie, cji składa na Związek Gdyńskich Eks
ko na pytanie co do faktu zabójstwa: rokowania Zw, Zaw. Transp. Rzp. P. zawartym w czerwcu br. z trzema osob pedytorów Portowych,
tak czy nie. Przysięgli będą musieli ze Zw. Gdyńsik. Ekspetf. Port. o umowę nikami z Zjedn, Zaw. Polsk., a przewi
W chwili obecnej toczą się również
orzekać, że podsądny zabił na żąda zbiorową dla robotników portowych.
dującym pokaźną obniżkę płac, doma dalsze rokowania Zw, Armatorów Polsk.
nie zabitego i z współczucia dla nie
Związek Zawodowy Transportowców gał się usankcjonowania tego paktu ze Zw, Zaw. Transp, w Gdyni nad umo
go. skoro podsądny sam do tego się Rzp. P., reprezentowany przez 8 dele przez ZZT, odmawiając kategorycznie wą zbiorową dla marynarzy morskich,
przyzna. A to wystarczy do skaza gatów z poszczególnych przedsiębiorstw zawarcia umowy zbiorowej, przez co oraz Urzędu Morskiego ze Zw. Zaw.
nia go. Gdyby kodeks operował po transportowych, z wiceprezesem Zarzą rokowania rozbiły się.
Transp. nad umową zbiorową dla ma
jęciem winy, to przysięgli,mimo faktu du Głównego ZZT, tow, Guziałkiem, do Po ostrej wymianie zdań pomiędzy szynistów dźwigowych i pracowników
zabójstwa, mogliby zaprzeczyć winie magał się rokowań nad projektem umo delegatami robotników ZZT a syndy warsztatów portowych,
Pracodawcy
Przypuszczamy, że nietylko art, 227, wy ZZT, przyczem podkreślił chęć po kiem Zw. Gd. Eksp, Port., tow. Guzia- zajmują stanowisko nieustępliwe, przez
ale też inne utrudnią fonkcjonowanie lubownego załatwienia zatargu, celem łek złożył wobec przedstawiciela Rzą co polubowne zawarcie umów wydaje
sądów przysięgłych, Nie wiemy, czy utrzymania spokoju wśród robotników du deklarację, że uważa oświadczenie się i w tych wypadkach problematyczstało się to przez przeoczenie, czy też w porcie gdyńskim.
przemysłowców za zerwanie rokowań— ne,
świadomie,
W eźm y dalej art, 230, par. 1: Kto
nieumyślnie powoduje śmierć czło
wieka, podlega karze więzienia do
lat 5
W talk ogólnikowej redakcji arty
kuł ten jest zupełnie niemożliwy. D y r e k t o r
b a n k u
p r z e d
s ą d e m
Przypuśćmy np,, ie motorowy tram
W e wtorek rozpoczęła się pnzed łódz
W kiilka miesięcy później, w lutym pozytów. W ten sposób zarwano wielu
waju przejeżdża na śmierć chłopca,
kupców.
który się przyczepił do tramwaju z kim sądem okręgowym sprawa b. dy r. b., stwierdzono z całą pewnością, it
Milgrom, przyciśnięty do muru orektora
Staromiejskiego
Banku
Ludo
Miłgrom
przywłaszczył
sobie
pieniądze,
tyłu. Motorowy nie widział chłopca
świadczył gotowość wyrównania szkód
wego,
mieszczącego
się
przy
Placu
Ko
wpłacone
do
banku,
celem
przesłania
i nie mógł zatrzymać tramwaju. M o 
iefa do innej instytucji finansowej poza wyrządzonych bankowi. Miał się w
torowy nieumyślnie powoduje śmierć, ścielnym Nr. 4, Milgroma.
Łodzią.
W wyniku podjętych przez za tym celu zwrócić o pomoc materjalną
ale najmniejszej nie ponosi za to wi
Miiigromo-wi zarzuca się systematycz
rząd
baniku
dochodzeń ujawniono, it do swej zamożnej rodziny. Tymczasem
ny, Skądże kara?
ne okradanie kierowanej przezeń insty
Milgrom
od
szeregu
miesięcy dopu w związku z roztoczeniem nad MilgiroA takich wypadków, że ktoś staje tucji, przez co omawiany bank został fi
szczał
się
kradzieży
sum,
wpływających mem bacznych obserwacji, najbardziej
-ię nietylko mimowolnym, ale też nansowo zrujnowany.
z tytułu inkasa weksli,, wskutek czego pokrzywdzeni wierzyciele zdołali w po
lewinnym sprawcą śmierci człowie
ka, bywa dużo. Można takiego spraw M-lgrom, uchodzący za społecznika i fi zarwanych zostało wiele drobnych kup rę stwierdzić, iż usiłuje zbiec zagranicę.
Zatrzymano go nieomal w ostatniej
cę sądzić, by ustalić wszystkie oko- lantropa, pracował we wspomnianym ców.
Milgrom przez dłuższy czas upraw iał chwili, zaopatrzonego już w paszport
1'czności śmierci, ale nie można go banku przez czas dłuższy bezinteresow
nie, następnie za miuimalnem wynagro system zbierania pieniędzy, które w pły zagraniczny i całkowicie przygotowa
skazać za winę niepopełnioną,
dzeniem, wynoszącem jakoby 200 zł, nęły z zainkasowanyoh weksli, a w ła  nego do wyjazdu.
Do artykułu tego nie dadzą się za m iesięcznie.
Po zaalarmowaniu policji, która Mil
ścicielom weksli w ypłacał należność z
stosować artykuły, dotyczące zasad
groma
osadziła w areszcie, przeprowa
Jut pod koniec ubiegłego reku ok dłutszem opóźnieniem z kwot, które
odpowiedzialności za przestępstwo,
dzono
śledztwo prokuratorskie, w re
w
pływ
ały
z
inkasa
nowych
weksli.
zało się, te Milgrom nie umie wyliczyć
niema tu bowiem mowy ani o świa
Stwierdzono również, te Milgrom do zultacie którego Milgrom zasiadł na ła
się
z
niektórych
sum,
wpłacanych
do
domości przestępstwa, ani o samem
banku. Niesumienny dyrektor zdołał wó puścił się przywłaszczenia szeregu de wie oskarżonych sądu ogręgowego w
p rzestępstwie,
Łodzi.
Wybraliśmy dwa tylko artykuły z wczas jednak ukryć swoje oszustwa.
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Z życia robotniczego
Ś W IE T N E Z W Y C IĘ S T W O
BOCHEŃSKICH

g ó r n ik ó w

Bocheńscy sanatorzy mieli w tym
miesiącu dwa dni sromotnej klę
ski. L>o górniczej Kasy Brackiej mu
siały się odbyć wybory na członków
zarządu dotyczącej Kasy.
Kierownicze czynniki sanacyjne nie
omieszkały dokonać znanych z ich
''Przygotowań wyborczych*1.
Widząc to nasi towarzysze z od
działu GZG, zwołali także w sporawie tychże, mających się odbyć w y
borów, zgromadzenie członków CZG
na niedzielę sierpnia br., na które
to zgromadzenie przybył z ramienia
GZG okręgowy sekretarz tow. Pa •
Pnga.
Dowiedziawszy się o tem bocheń
scy senatorzy, puszczali różnego ro
dzaju kłamstwa i straszydła, ażeby
górnicy na to zgromadzenie nie cho
dzili Mimo tego, na powyższe zgro
madzenie
towarzysze
bochńescy
przybyli odpowiednio licznie. Przy
było także na to zgromadzenie kil
kunastu typh robotników, — którzy
stracili ochotę dłużej wierzyć de
magogicznym obiecankom sanacyj
nych agitatorów. Referat na powyżSzem zgromadzeniu wygłosił tow.
Papuga, który w dobitnych argu
mentach wskazał niczem nieogra
niczoną zachłanność kapitalistów na
zarobki robotnicze i na wszelkiego
rodzaju zdobycze socjalne, które ro
botnicy zdobyli przez klasowe zwią
zki zawodowe i przez PPS.
Następnie referent wskazał zgro
madzonym, co zrobili sanacyjni ko
misarze ze wszystkich instytucyj ubezpdeczeniowych, w których w y 
darli z rąk robotniczych prawdziwą
reprezentację robotniczą, a na miej
sce tejże narzucili swoje niepodziel
ne rządy. Referent wymienił Zakład
Ubezpieczenia od wypadków, Brac
two Górnicze.zagłębia krakowskie
go oraz wszystkie Kasy chorych w
całem państwie polskiem, w których
sanacyjni komisarze z dnia na dzień
pogarszają świadczenia dla chorych
robotników, a szczególnie dła rodzin
członkowskich.
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LASKOW SKIEM U I TOW .
N a skutek skargi Iow.
Gleichera z Gorlic odbyło się przed
sądem okręgowym karnym, jako
PrasoWym, w Krakowie dnia
sier
pnia br. rozprawa karna przeciwko
"Posłowi" brzeskiemu, K. Laskow. ,emu Janowi i Tadeuszowi Stapnskiieanu o obrazę czci w druku.
Albowiem na artykuł tow. Gleic
zamieszczony w „Naprzo
dzie Nr.
z
1931 r. o brudach
magistrackich [ osobistych p. LasJcowskiego, odpowiedział p. Lasków
ski ssoma artykułami w „Przyja
cielu Ludu- (I?r.
i 42 z 4 p£źd *el .
18 października 1931 r.)
pełne
Itl’'yektj'w, w których bez
1 Przytoczenia okohe
®ktycznych, ale wyra
źnie v\
. U|e na osobę oskarże
nia
Gleichera i za
miast
zyc istotnym zarzutom
obrzuci
• eichera różnemi or
dynarnej
gami, świadczącemu
też o p o * k “^ s ł o w y m i kultu
ralnym LaSKowsklfcg0_
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Z po'-''6’,
eusZ?.1.';?tz'eilia aktu oskarżenia
Wi Stępińskiemu
i nie załatwienia na Poprzedniej x _
sji sejmowej dow s.k u o wydanie
L ask ow sk iego ^
, rozprawa zo
stała odroczon a ^ i a , K d a ]s z a r o z _
prawa zostam
y a ozona na piŚmie.
,
*
Tow. Gleichera zastęPoWa} d
tow. dr. J. Rosenzweig.
<*w -

W dalszym ciągu swego przemó
wienia referent wskazał na ważność
wyborów do górniczej Kasy Brac
kiej w Bochni i wezwał zgromadzo
nych, ażeby w dniu wyborów wszy
scy robotnicy bocheńscy głosowali
na listę postawioną przez GZG. W y 
wody referenta poparli bardzo ro
zumnie tow.: Tatara z Wieliczki,
który brał udział w zgromadzeniu
z trzema towarzyszami, gdyż przez
zgromadzeniem odbyła się wspólna
konferencja salinarzy bocheńskich i
wielickich w sprawach salinarnych
i tow. Walas, jako przewodniczący
bocheńskiego oddziału GZG. Nastę
pnie została odczytana następująca
rezolucja, jako protest przeciw po
garszaniu świadczeń w Kasie cho
rych:
„Zgromadzeni w daniu 7 sierpnia
1932 roku górnicy Żupy solnej w
Bochni stwierdzają jednomyślnie,
że od dłuższego już czasu władze
tutejszej Kasy chorych systematy
cznie ograniczają świadczenia ubez
pieczonych i ich rodzin, tak w dzie
dzinie samego lecznictwa i przy uznawaniu niezdolności do pracy, —
jak też przy wypłacie zasiłków cho
robowych. Stan ten uległ szczegól
nemu pogorszeniu od czasu prze
kształcenia powiatowej Kasy cho
rych w Bochni w oddział Kasy cho
rych w Tarnowie i budzi zrozumia
ły odruch oburzenia i rozgoryczenila
wśród miejscowych górników] i ich
rodzin.
Kierownictwo miejscowego od
działu Kasy stwarza wbrew ducho
wi uslawy różne precedensy, mające
na celu pozbawienie świadczeń ro
dzin górników przez stosowanie sa
mowolnej i nieuzasadnionej inter
pretacji „wyłącznego utrzymania"
rodzin ubezpieczonych, miano, że
znaczenie i granice tego terminu od
dawna określiła ustawa i przepisy
władz nadzorczych Kasy ch. SamOwoLa, czy też zła wola w tej spra
wie doprowadza do tego, że np. po
siadanie własnego domku mieszkal
nego czy ogródka dla własnego użytku, staje się dziś powodem od
mowy świńdrżeń dla rodziny górni
ka. Niesłychany ten fakt mówi sam
za siebie!
,
N a specjalną uwagę zasługuje
ponadto, nabierająca już cech sy
stemu metoda stwierdzania nie
zdolności do pracy, względnie nie
uznawania chorych jako niezdol
nych, jak to usprawiedliwiają leikarze kasowi wskutek „oszczędności"
nakazanej „z góry", czy też wsku
tek „starości" rzekomo mającej w y
kluczać możność przyznawania za
siłku chorobowego.
Pominąwszy to, że ten system
w sposób mało zaszczytny przekre
śla zasadę niezależności zawodo
wej lekarzy i przez podtrzymywa
nie tego rodzaju metod godzi bole
śnie w szczytne posłannictwo me
dycyny, ale sam przecięż nie w y
trzymuje najmniejszej krytyki i
coraz rzadziej trafia do przekona
nia ubezpieczonych kltórzy dłużej
w ten sposób lekceważyć się nie
pozwolą.
Mało tego! W ostatnich latach
przesiano niemal zupełnie udzielać
zasiłków wyjazdowych (klimatycz
nych) i tak obniżonych, ograniczo
no też do ostateczności lekospis.
Natomiast składki ubezpiecze
niowe ściąga się bardzo gorliwie i
terminowo i to cięgle w dawnej
wysokości], mimo znacznego wzro
stu wartości złotego obiegowego
przy ogólnej depresji gospodarczej.
Wobec powyższego zakładają ze
brani stanowczy protest i domaga
ją się od d y re k c ji Kasy chorych w
Tarnowie uporządkowania przed
stawionych spraw._
Zebrani oświadczają solidarnie, że nie cofną
się w przyszłości przed piętnowa
niem każdorazowej próby zamachu
na ich prawa w prasne i na zgro
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madzeniach, niezależnie od docho
dzenia swych słusznych pretensyj
na drodze postępowaniem sądowem
wskazanej.
Następnie przystąpiono do wybo
ru kandydatów na członków za
rządu Górniczej Kasy Brackiej. —
W ybrani zostali: 1) W alas Józef, 2)
Michał Kałuża, 3) Antoni Kurłeto,
4) Stefan Hojnik, 5) Możdżeń, ) A.
Skwarczęwski. Na zastępców zostali
powołani: 1) Józef Stachowicz, 2)
Wojciech Fabjan, 3) Jan Dyląg.
Tak ułożona lista na członków
zarządu Kasy Brackiej przy wybo
rach" w dniu -go sierpnia 1932 r.
otrzymała na 293 głosujących 222
głosów. Lista sanacyjna otrzymała
36 głosów, przy całej za nią agitacji
począwszy od naczelnika salin p.
Paszka, a skończywszy na Greniuchn i Marszalskiim. Takie ma za
ufanie u bocheńskich robotników
ta tak wychwalana i narzucana ro
botnikom za zbawienną się ogłasza
jącą sanacja. Górnikom bocheń
skim wyrażamy swoje szczere uznamie i podziękowanie za mężną
obronę
sprawy robotniczej, zaś
Wszystkich naszych członków w ca
łym górnictwie prosimy o branie
czynu bocheńskich naszych towa
rzyszy za dobry przykład godny na
śladowania przetz wszystkich robot
ników.
P- S.
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Wiadomości
polityczne
W S Z E C H Ś W IA T O W A K O N FE 
RENCJA ŻY D O W SK A W G EN E
W IE . Otwarto w Genewie konferen
cję żydowską, zwołaną z inicjatywy
kiołnigrestu żydowskiego z udziałem
około 125 deitegatótw 18 państw. Pio
delegacji amerykańskiej najliczniej
sza jest delegacja żydów polskich.
Konferencja zajmuje się między innemti projektem włoskiego protf. Tedesdii, domagającym się zwalcza
niu antysemityzmu drogą wprowa
dzenia specjalnych
postanowień
prawnych do kodeksów karnych
wszystkich państw, które miałyby
w tym calu podpisać konwencję mię
dzynanodową. W toku generalnej
debaty przemawiało dwóch żydów
niemieckich, którzy wskazali na
gjroźne położenie żydów w Niem
czech. Prezes delegacji żydowtskiej
z '•Paryża scharakteryzował sytuację
żydów w Niemczech jako pogrom i
wzywał konferencję do uchwalenia
jaknajisilniiejszego protestu. Przed
stawiciel żydów polskich p. Rozmarin wygłosił dłużlszy referat o sy
tuacji żydów w Polsce pod wzglę
dem gospodarczym. Uskarżał się na
systematyczną eksterminację gdspo
darczą żydów, ale zaznaczył, że nie
jest to objaw specyficznie polski,
gdyż daje się zauważyć w bardzo
wielu państwach Europy a po części
także i Ameryki-

LISTY
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KRAJU

— o—
Gorlice, 15 sierpnia.
KTO N A PROW INCJI PO W T Ó R 
N IE CENZURUJE „N APR ZÓ D " —
SAM O W O LA „TAJNEGO*,
CZY
„KASJERA" W Y D Z IA Ł U P O W IA 
TO W EG O W GORLICACH
Niespodziewanie „Naprzód" Nr.
183 z dnia 13 sierpnia br. nieskonfisfcowamy w Krakowie, został w
Gorlicach tegoż dnia skonfiskowa
ny przez rzekomego „kasjera" w y
działu powiatowego czy też sekre
tarza „Legjonu Młodych", niejakie
go Mieczysława Szczeklika — byłe
go funkcjonarjusza krakowskiego
urzędu śledczego, wsadzonego tu
przez wojewódzkiego inspektora sa
morządowego p. Buszkę, na „roz
kaz"... na etatowe stanowisko „ka
sjera" wydziału powiatowego —

„tajnego", gdyż po nim zaraz objął
faktycznie stanowisko kasjera nie
jaki p. Stein... Jakkolwiek posada
ta nie była wolna, to została spe
cjalnie dla Szczeklika, względnie
szwagra p. Buszki, niejakiego N a
walanego z Makowa uwolniona po
bezprawnem i bezpodstawnem usunięciu z tego stanowiska tutej
szego mr. praw Adolfa Piona, czło
wieka bez zarzutu, ale nie nadają
cego się na „donosiciela" i „tajne
go”.
Albowiem w odnośnym numerze
„Naprzodu"
w korespondencji z
Gorlic tow. Kaz. M. opisał nietylko
niektóre sprawki brudnych geszef
ciarzy i wczorajszych piastowców,
a obecnych lokalnych waletów i
„czynowtników", ale i rolę „tajnych"
Szczeklika i Wójcika koresponden
tów ICKa, no i działaczów siedzą
cych na dwóch krzesłach „Strzel
ca" i „Zgody**... a to dla przykładu
do jakich nadużyć doprowadza go
spodarka
komisarskich
rządów
mianowanych „sanacyjnych" rad
powiatowych i wydziałów powia
towych, pozbawionych jakiejkol
wiek kontroli a szczególnie czyn
nika obywatelskiego.
Otóż dnia 13 bm. gdy doszła
wiadomość do tutejszych sanacyj
nych „czymowników" o korespon
dencji wpadł p. Szczeklik w asy
stencji policji państwowej bez wie
dzy i zezwolenia władz sądowych
do tut. biur gazetowych pp. Zofji
Gumułkowej i Hurtowni Tytoniu
Składnicy Kółka Rolniczego), gdy
„Naprzód" już był rozsprzedany i
w mig rozchwytany, a nie mając
już
zająć przeszukał wszystkie
lady i schowki, a znalazł jedynie
kilka egzemplarzy podpisanych i
zostawionych przez stałych abonen
tów, więc je skonfiskował, przy
czem wogóle się zachował w spo
sób opryskliwy.
Gdy wszelkie interwencje staro
stwa w województwie i prokuratu
rze krakowskiej nie dały żadnego
skutku 1 Mirra gazetowe nie chcia
ły przyjąć zapłaty za zajęte egzem
plarze, ponieważ były obcą własno
ścią, starostwo zwróciło popołudniu
zajęte^ egzemplarze.
Zaś 14 bm. zaraz rano zjawił się
*w tutejszych biurach gazetowych
znowu posterunkowy policji pań
stwowej i bez żadnego pytania i
uzasadnienia
lub poświadczenia
wziął sobie bez zapłaty z każdego
sklepu po jednym egzemplarzu
„Naprzodu" (Nr. 184 z d. 14 bm.),
które pdlicja autem samorządowem
zawiozła staroście Czuszkiewiczowi,
bawiącemu na wy wczasach w W y 
sowej.
„W iatr" walnie się przyczynił do
rozgłosu w całym powiecie spraw
poruszonych w korespondencji i
popularyzacji
.Naprzodu", więc
wkrótce podamy ciąg dalszy i o
tem jak i kto dla- prowokacji na
syła tow. Oskarowi Gleicherowi
różne indywidua by... im wysta
wił... paszporty do... Rosji, oraz o
tem jak społeczeństwo gorlickie za
reagowało na pokrycie szkód w y
rządzonych .Naprzodowi" konfi
skatą korespondencji z Gorlic.
Przy tej sposobności zwracamy
się z prośbą do pana prokuratora
przy sądzie okręgowym w Jaśle, by
wiąnych zbrodni samowoli i nad
użycia władzy oraz gwałtu publicz
nego, jak i naruszenia nietykalno
ści domu, oraz uzurpowania sobie
bezprawnie funkcji urzędowej Mie
czysława Szczeklika i tow. pocią
gnął do odpowiedzialności sądowokarnej, a na fakt zajścia wezwał
na świadków pp. Zofję Gumułkową; Zofję Walównę, Józefę W ałó w nę^ Mieczysława Kafla, Jana Mtodeckiego, ref. starostwa dra Stan.
Nawojowskiego i zastępcę starosty
ref. kubańskiego, zaś w „ewidencji
wyjazdów autami samorządowy
mi" zbadał, czy i kiedy p. Gzuszkiewicz, jak i „posłowie" Laskow
ski, Jarosz i Starzyk wyrównali za
ległe od roku 1929 należytości za
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użycie
samochodów samorządo
wych, oraz na jakiej podstawie
prawnej wydział powiatowy w Gor
licach oddał cały parter w swoim
gmachu różnym organizacjom po
litycznym B B W R i p. Laskowskie
mu.
W każdym razie żądamy w yja
śnienia 1) na czyje polecenie i w
jakim charakterze p. Szczeklik do
konał zajęcia „Naprzodu" Nr. 183,
2) na jakiej podstawie prawnej po
licja
asystowała
czynnościom
Szczeklika dnia 13 sierpnia u p. Gu_
mułkowej i w Hurtowni Tytoniu
oraz 3) jaką funkcję istotnie ten osobnik pełni na etacie wydziału po
wiatowego, jeśli kasjerem nie jest,
a „tajnym" oficjalnie też nie jest?

TIlEOPitPIY
N IE S P O D Z IE W A N Y POW RÓT
P. PR E ZY D E N T A
Warszawa, 17 sierpnia. (Tel. wł.).
Dziś wrócił do W arszawy p. prezy
dent Mościcki Przyjazd nastąpił
nieoczekiwanie, gdyż p. prezydent
miał przez dłuższy jeszcze czas po
zostać w Spalę. W przyszłym ty
godniu powrócą do
W arszawy
przebywający na urlopach mini
strowie. Posiedzenie Rady mini
strów spodziewane jest z końcem
przyszłego tygodnia.
P. PA T E K AMBASADOREM
W W A S Z Y N G T O N IE
Warszawa, 17 sierpnia* (Tel. wł.).
Agencja „Press" donosi że ohecny
poseł w Moskwie p. Patek obejmie
stanowisko ambasadora w W a 
szyngtonie. Dotychczasowy amba
sador p. Tytus Filipowicz obejmie
inne stanowisko.

.
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W IĘK SZO ŚC IĄ JEDNEGO GŁOSU
Wiedeń, 17 sierpnia. Austrjacka
Rada Narodowa na dzasiejszem po
siedzeniu popołudniowem w głoso
waniu imiennem przyjęła protokół
lozański w sprawie pożyczki dla
Austrji większością jednego głosu.
Za przyjęciem głosowali chrześcijańsko-społeczni, związek chłopski
i 6 członków Heimatblocku, razem
81 głosów. Przeciw przyjęciu padło
80 głosów: socjalnych demokratów,
wielkoniemców i 2 członków Heimatblooku.
BOMBY H ITLE R O W SK IE
Berlin, 17 sierpnia. Ubiegłej no
cy dokonali nieznani sprawcy za
machu bombowego na nowy niezamieszfcany jeszcze budynek żydow
skiego
towarzystwa
osadników
wiejskich w Wielkim Gawłowie ko
ło Chociebuża w Brandenburgjii. Si
ła wybuchu była tak wielka, że bu
dynek został doszczętnie zniszczo
ny.
Berlin, 17 sierpnia. W Landśbergu w Brandenburgjii dokonano ubiegłej nocy zamachu bombowego
na dom radcy sądowego dra Salingera. Wybuchająca bomba znisz
czyła fasadę budynku i wszystkie
szyby w oknach. Sprawcy zbiegli.
DEMONSTRACJE KOM UNI
STYCZNE W BE R LIN IE
Berlin, 17 sierpnia. W różnych
częściach miasta usiłowali ubiegłej
nocy komuniści utworzyć pochody
demonstracyjne wskutek czego a larmowano w ciągu nocy policję 25
razy. Demonstranci tworzyli po
chody, wznosząc okrzyki przeciw
rządowi v. Papena. Pochody były
przez policję stale rozwiązywane.
Przy Weissenburgerstr doszło do
starcia. Policja użyła broni palnej
raniąc 2 demonstrantów. Areszto
wano 18 osób.

JESZCZE JEDEN P. PIŁSUDSKI
FOTEL... SERDEL...
Warszawa, 17 sierpnia. (Tel. wł.).
sikich zakładów górniczo - hutniczych
„Wieczór Warszaws'ki“ donosi, że mianowany został p. Kazimierz
komisarzem rządowym modrzejowPiłsudski.
PO D W Y ŻK A SKŁADEK I O BN IŻEN IE Z A SIŁK Ó W D LA PR A C O W 
N IK Ó W UM YSŁO W YC H
Warszawa, 17 sierpnia. (Teł. wł.).
ła komisji zarządzającej dotycząca
Z końcem ł>m. odbędzie się nad
podwyższania składek pracowni
zwyczajne posiedzenie rady zarzą
czych o 2% i obniżenia świadczeń
dzającej Związku zakładów ubez
dla bezrobotnych pracowników upieczeń pracowników umysłowych.
mysłowyoh.
Przedmiotem obrad będzie uchwa
— ooo —

P rzed dalszemi procesam i
o zajścia w powiecie liskim
W e wtorek doręczono akty oskarżenia wszystkim przebywają
cym dotąd w więzieniu, posądzo
nym o uczestnictwo w zajściach w
powiecie liskim. Okazuje się, że oskarżeni staną przed sądem po
dzieleni na 8 grup. Rozprawy roz
poczną się we wrześniowej kaden

cji przysięgłych. Pierwsza rozpra
w a odbędzie się przeciw Michałowi
Madejowi,
stryjowi zasądzonego
przez sąd doraźny na śmierć Ma
deja Procesy odbywać się będą w
sądzie okręgowym karnym w Sa
noku.

N A W ZÓ R SANACJI

Z N O W U N A P A D JAPO ŃCZYK Ó W
NA. CHINY
Londyn, 17 sierpnia. Wedle do
niesień „Daily Express“, japońskie
okręty wojenne poczęły dziś bom
bardować pozycje chińskie w po
bliżu Nitu-cziwang w Mandżurji po
łudniowej. Równoczieśaie poczęły ofcręty wysadzać na ląd wojska lą
dowe.

Berlin, 17 sierpnia. Szefem biura
prasowego rządu Rzeszy mianowa
ny
został
oficer ministerstwa
Reichswehry, major Marks.
SCHLEICHER JESZCZE K O N FE
RUJE Z ZASTĘPCĄ H ITLERA
Berlin, 17 sierpnia. „Deutsche
Allgemeine Ztg." donosi, że mini
ster Reichswehry ▼. Schleicher
przyjął w poniedziałek szefa szta
bu bojówek hitlerowskich kapitana
Roehma i odbył z nim dłuższą kon
ferencję.
.
W Z L O T W STRATOSFERĘ
Zurych, 17 sierpnia. W przewidy
waniu korzystnych warunków at
mosferycznych prof. Piccard posta
nowił jutro wystartować do lotu w
stratosferę. Start ma nastąpić mię
dzy 4 a 5 rano.
FRANCJA N IE UK ŁAD A SIĘ
Z NIEMCAMI O ROZBROJENIE
Paryż, 17 sierpnia. Z kół oficjal
nych dementują po-głoską, która w
ostatnich dniach obiegała prasę za
graniczną], jakoby między rządem
francuskim a niemieckim prowa
dzone były bezpośrednie rokowania
w kwestji rozbrojenia.
REDAKTOR MON ARCHISTYC ZN Y A R E S Z T O W A N Y
Madryt, 17 sierpnia. Naczelny
redaktor dziennika monarchiistycznego „ABC", zawieszonego od cza
su nieudanej rewolty monarchistycznej, został wczoraj aresztowa
ny.
P R Z E D ŁU Ż E N IE KONFERENCJI
W SZEG H BRYT Y JSKIEJ
Londyn, 17 sierpnia. Jak donoszą
z Ottawy, na wczorajszem posie
dzeniu plenarnem brytyjskiej kon
ferencji gospodarczej postanowiono
przedłużyć termin zamknięcia kon
ferencji o dw a dni. Konferencja zo
stanie zatem zamknięta w sobotę 20
bm.
,j |
i *
ANGIELSKO - IR LA N D ZK IE
R O K O W A N IA
Paryż, 17 sierpnia. Specjalny ko
respondent JMatina" donosi z Ot
tawy, że wedle informacji, którą u_
zyskał od głównego delegata ir
landzkiego na konferencję brytyj
ską, 0 ‘Kelly‘ego, pertraktacje angiełsko-irlandzlde znajdują się na
dobrej drodze do porozumienia. De
legat upoważniony jest do stwier
dzenia, że układ angielsko - ir
landzki zawarty zostanie wkrótce po
zamknięcia konferencji brytyjskiej.

kapral Bronisław Piszczą z dywi
zjonu pomiarów artyłerji zamordo
wał swoją narzeczoną 19-letnią A n 
nę, bufetową, poczem odebrał sobie
życie postrzałem w skroń. Przywo
łany lekarz zastał już tylko zwłoki
obojga narzeczonych.
Przyczyną
tragedijd była, jak mówią, zazdrość.
NOŻEM K UCH ENNYM Z A SZ T Y
L E T O W A Ł STARUSZK A - O JCA
Dnia 15 bm. około północy powsta
ła kłótnia na tle niesnasek rodzin
nych pomiędzy 62-łetnkn imwa&kLą
górniczym Kar. Bombką w Ghiropaiczowie a 19-letnim synem jego Je
rzym. W 'trakcie kłótni Jerzy rzucał
się z nożem kuchennym na ojca i
pchnął go w lewą pierś ponad ser
cem tak, że ostrze noża utkwiło w
płucach. Wezwany lekarz udźiełiłj
ciężko rannemu pierwszej pomocy,
poczem polecił odstawić go do szpi
tala, tam jedinak Karol Bombka na
skutek odniesionych ran zmarł tegoż
dnia w południe. Sprawcę zabójstwa

Z księżej niwy

W A Ł K I M IĘD ZY
BOLI W JĄ A PARAGW AJEM
Nowy Jork, 17 sierpnia. Donoszą
z L a Paz (Boli wij a), że oddzieł ka
walerji paragwajskiej zaatakował
pozycję wojsk boliwijskich w po
bliżu Uiji. Po zaciętej walce w toku
której oficer boliwijski został zabi
ty, konnica paragwajska zmuszona
została do odwrotu.
W ŁO SC Y BEZROBOTNI
ZD E M O LO W A LI K O NSULAT
Nowy Jork, 17 sierpnia. Donoszą
z Montevideo (U ru gw aj), że do tam
tejszego konsulatu włoskiego wtar
gnęła grupa bezrobotnych W ło 
chów żądając wsparcia. Gdy im od
mówiono bezrobotni poczęli demo
lować urządzenie wewnętrzne tak,
że musiano wezwać pomocy policyj
nej. Domenstrantów rozpędzona, aresztując kilku opornych.
— ooo—
PA R A LIŻ D ZIECIĘCY
Budapeszt, 17 sierpnia. W Segedynie stwierdzono 24 wypadki pa
raliżu dziecięcego.
K ATASTR O FY SAM OLOTÓW
Praga, 17 sierpnia. W pobliżu
Jemnicy na Morawach spadł wczo
raj samolot
morawsko-śląskiego
„Aeroklubu" i uległ zniszczeniu. —
Trzech podróżnych poniosło śmierć,
pilot odniósł ciężkie rany.
Paryż, 17 sierpnia. W Bizercie w
Tunezji spadł w nocy podczas ćwi
czeń wodnopliatowiec marynarki
francuskiej przyczem 4 lotników
poniosło śmierć.

r o zm a ito ś c i
— o—
G ŁO D Ó W K A W IĘ Ź N IÓ W PO 
L IT Y C Z N Y C H W PRZEM YŚLU.
Wczoraj w więzieniu śledczem w
Przemyślu, polityczni więźniowie ukraińscy, w liczbie 35, rozpoczęli
głodówkę, jako protest przeciw prze
dłużaniu śledztwa. — Do więzienia
pnzybył prokurator.
K A P R A L Z A S T R Z E L IŁ N A R Z E 
CZO NĄ I SIEBIE. W sobotę 13 bm.
około południa w domu nr. 6 przy
ul. Żeglarskiej w Toruniu rozegrała
się krwawa tragedja. W sieni domu
dwomia wystrzałami z rewolweru

N IE S Ł U S Z N IE PO SĄDZO NA
Dnia 12 bm. niejaka Szczepamikoiwa z Tarnowa udała się do kancełarji parafjalnej katedralnej, ce
lem podpisania karty pośmiertnej
zmarłego jej dziecka. W czasie po
bytu w
wymienionym urzędzie
ksiądz Załesiński posądził ją o kra
dzież 5 złotych, a gdy Szczepanikowa z płaczem wypierała się, iż 5 zł.
nie wzięła, wówczas jeden ksiądz
stanął przy drzwiach na warcie, by
Szczepanikawa nie uciekła, zaś ks.
Załesiński zatelefonował po policję.
Wkrótce nadszedł policjant i na po
lecenie księdza aresztował Szezepanikową. W komisarjacie P. P. po
ściśle przeprowadzonej rewizji o~
kazało się, że Szczepanikowa nie
ma 5 złotych, a zatem, że ich nie
ukradła, wobec czego zaraz ją zwol
niono.
Gdy mąż posądzonej lego samego
dnia upomniał się księdzu o posą
dzenie jego żony o kradzież, ksiądz
odpowiedział: „możecie mnie skar
żyć".
Jak to okropnie brzmi, ksiądz po
sądza kobietę o kradzież 5 złotych,
każe ją aresztować, mimo że kobie
ta płacze i wypiera się czynu!
I jakież to światło rzuca na tych,
którzy się mianują zastępcami Te
go, który powiedział: „nie czyń dru
gieanu, co tobie nie miło". W ierz
cie, a będziecie zbawieni, nie w nie
bie, to w kryminale.
N IE SKARBCIE SKARBÓW
N A ZIEMI
Podobny wypadek miał miejsce
w Ciężkowicach, w powiecie tar
nowskim. Po żniwach zawsze bie
dni ludzie udają się tam na ścier
niska i zbierają pozostałe kłosy, cze
go im gospodarze nie wzbraniają.
Wzbrania natomiast przewieleb
ny ksiądz proboszcz Michalik. W o 
li on, by kłosy zmarniały, niż by
odrobinę chleba mieli z nich bie
dacy.
Bez wiedzy rodziców, wyszły
dzieci Sylwestra Szczerby (w wtieku lat 2, 5 i 7) na plebańskie ścier
nisko i zebrały trochę kłosia, które
umieściły na strychu. Następnego
dnia na doniesienie ks. Michalika
przyszła do Szczerby policja prze
prowadzać rewizję.
Wyrządziła
przytem dwie szkody, zwłaszcza po
niszczyła drzwi, aż wreszcie na
strychu znalazła siedm garstek kło
sia. Triumf porządku i ładu spo
łecznego był wielki, Szczerbie w y
toczono sprawę karno-sądową.
Szczerbowie są całkowicie bez
rolni i bezmajętni.
Ominęły widocznie księdza Mi
chalika słowa Nauczyciela: „Roz
daj ubogim wszystko, co masz i iidż
za rnnąl".
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Hej, robotnicy i włościanie!
Niech w jednej partji stanie lud!
Pod hasłem tych słów pieśni so
cjalistycznej odbyły się w ubiegłą
niedzielę i poniedziałek potężne
manifestacje PPS,
pierwsza w
Brzesku Nowem, druga w Tarno
wie.
Obie świadczyły, jak żywotną
jest organizacja socjalistyczna, jak
wielką siłę atrakcyjną posiadają naf 2* hasła nietylko wśród rzesz ro
botniczych, ale także wśród chłoPów bezrolnych
i małorolnych.
Zwłaszcza zgromadzenie w Brzesku
Nowem obesłane było wyłącznie
przez ludność włościańską.
W śród sierpniowej spiekoty, sta
ły godzinami wielotysięczne tłumy
w
skwarze słonecznym,
łowiąc
bacznie każde słowo mówców.
W BRZESKU N O W E M
Przybywających
posłów
wita
młodzież i dziatwa, zdobni w czer
wone kokardki „Witaj nam więź-,
niu brzeski" — głosi napis na tran
sparencie. Na Stary rynek napływa
ją tysiące: z powiatu miechowskie
go, krakowskiego i bocheńskiego.
Gonajmniej pięć tysięcy chłopów.
Zagaja tow. Jan Kulawik z Mie
chowa, tłum wita posłów okrzyka
mi „niech żyją".
Przemawia pierwszy tow. Ciołkosz. Porównuje zapowiedzi i przy
rzeczenia sanacji z tragiczną rze
czywistością wsi polskiej. Pełnia
władzy spoczywa w ręku sanacji,
lecz gdy przed sześciu laty zapisy
wała na swoje dobro poprawę po
łożenia gospodarczego, to teraz umywa ręce i zwala całą winę na
kryzys światowy.
— Sanacja — mówi referent —
przypomina owego chytrego adwo
kata, który w razie wygrania spra
wy pisze chłopu: „Proces wygra
łem", lecz gdy wynik procesu był
niepomyślny, pisze: „Proces prze
graliście".
Tow. poseł Zaremba mówi o dro
dze wałki i o jej celu, o rządzie ro
botniczo-chłopskim. Złą usługę w y
świadcza chłopom, kto myśil ich kie
ruje ku czysto chłopskim rządom;
trzecia część chłopów niie posiada
■nawet 2 hektarów, trzecia ozęść po
siada od 2 do 5 hektarów. Jeśli
wałka ich ma być skuteczna, mu
szą oni kroczyć w jednym szeregu
z robotnikiem. Nie wystarczy poło
żyć rękę ludu na wielkich obsza
rach rodnych, trzeba zarazem w fa
brykach i kopalniach ustanowić
gospodarkę społeczną.
Tow. poseł Grzecznarowski mówi
o finansowej stronie rządów sana
cyjnych, o rosnących ciężarach po
datkowych,
obarczających naj
biedniejszych, o pałacach marmur°Wych budowanych wtedy, gdy
ludzie giną z głodu.
. £?zydjum udziela głosu pisarzoT.,, Kowalskiemu z BB. Powiedział
wu
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'Młodzież \viejs^
intonuje Czer
wony sztandar- ” ie£
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ny: godzina 2.30 popołudniu. Maisy
chłopskie rozchodzą się i rozjeż
dżają. W sąsiednich Wawrzeńczycach zwofano na godz. 4 konkuren
cyjny wiec BB. Ani jeden chłop tam
nie pójdzie!
W T A R N O W IE
Zabroniono wiecu na rynku. Z a
broniono pochodu przez miasto:
bezpieczeństwo i porządek publicz
ny byłyby zagrożone. Na wielkim
placu przed Domem Robotniczym
gromadzą się tłumy: z miasta i z
powiatu tarnowskiego, delegacje z
powiatu
brzeskiego, gorlickiego,
ropczyckiego, mieleckiego, bocheń
skiego.
Powiewają czerwone sztandary,
transparenty nad trybuną głoszą:
Wiedza dlla Ludu! — W ładza dla
Ludu! Fabryka i ziemia dłiai Ludu!
Orkiestra gra „Cześć pracy". W
prezydjum zasiadają tow.: Żarek
(Bochnia), Chruściel (Mielec), Cyga (powiat brzeski), Szczerba i L igięza (powiat gorlicki), Bączek (po
wiat tarnowski), Nowak (Tarnów).
Przemawia pierwszy tow. poseł
Świątkowski — o niedoli chłopa, —
stłoczonego z liczną rodziną na dwu,
trzech morgach roli. Mówi o tros
kach nabywców ziemi z parcelacji,
ziemi za wysoką cenę, której spła
cać nie są dziś w stanie. O drobnych

KRONIKA
f
ŚP. MAR JAN JEDNOW SKI
przez lat 34 był artystą krakowskie
go teatru miejskiego, do którego
wstąpił za dyrekcji Pawlikowiskiego jako młody aktor. Rozwój talen
tu śp. Jedinowskiego przypadł na
ozaisy najświetniejszego rozkwitu
krakowskiego teatru. Kreował on
szereg wybitnych ról w sztukach
Wyspiańskiego (nip. biskup w „Bo
lesławie Śmiałym", Czartoryski w
„Nocy Listopadowej" i in.), Sło
wackiego (car w „Kordjanie", hr.
Respekt w „Fantazym"), Szekspira
(świetny Polonjusa; w „Hamlecie",
wyborny Ma!volio w „Wieczorze
Trzech Króli"), oraz w wielu sztu
kach nowiszego repertuaru (niezapo
mniany Felicjan Dulski w „Moral
ności pani Diulskiej" Zapolskiej, do
skonały Niecki szko w „Aktorkach"
Krzywoiszewskiego). Zmiarł na cho
robę serca, nie będąc jeszcze sta
rym:, bo przeżywszy zaledwie lat 59.
Pogrzeb odbędzie się dziś o godz.
3‘30 popoł. z kaplicy na cmentarzu
rakowickim,
ZAR ZĄD PO W IA T O W E G O KO
Ł A Z W IĄ Z K U IN W A L ID Ó W W O 
JENNYCH W K R AK O W IE zawia
damia niezamożnych członków, że
podania o zapomogi szkolne zaopa
trzone w świadectwa szkolne z dru
giego półrocza składać należy w biu
rze Powiatowego Koła, Rynek gł. 17,
I. p. do 25 bm.
SKUTKI W TO R K O W E J W IC H U 
RY. Po kilku upalnych dniach prze
szła we wtorek w nocy nad Krako
wem burza z piorunami i ulewą,
poprzedzona straszliwą wichurą,
która wyrządziła wielkie szkody w
sadach, ogrodach i parkach. Szale
jący wicher łamał i wywracał drze
wa z korzeniami. W Krakowie przy
ul. Zygmunta Augusta, Lubomir
skich i Szlak zostało połamanych
lub zwalonych 16 dnzerw.
N IE S Z C Z Ę Ś L IW Y
W YPADEK
P R Z Y W Y S IA D A N IU Z T R A M W A 
JU. Katarzyna Pałtootna, lat 54, wy
siadając z tramwaju obok III mo
stu w Podgórzu, upadła na bruk,
doznając dotkliwych obrażeń n.a całem ciele. lĄ^aZwarne pogotowie na- I

dzierżawcach rolnych, których w y 
ganiają z ziemi, uprawianej od dzie
siąików lat. O tem, jak ustrój kapi
talistyczny usunął chłopa z kręgu
nabywców towarów. Wspólną wiięc
wraz z robotnikami trzeba wydać
temu ustrojowi walkę.
Tow. poseł Zaremba rozpatruje
warunki, wśród jakich przychodzi
nam działać. Gorące jest słońce sier
pniowe, ale w sercach masy brak
jeszcze ognia, apatja pochyla grzbiet
ku ziemi. Tak zimą niedźwiedzia
morzy sen i ssie łapę, lecz biada gdy
się obudzi !
W roku 1917 na zebrania robot
ników emigrantów polskich w Ro
sji przybywały małe garstki; zada
waliśmy sobie pytanie: czyż nigdy
lud się nie zerwie z uśpienia? W ty
dzień później tran Roaisanwwyfch łeżał w błocie ulicy....
Tow. poseł Piotro wski omawia nie
bezpieczeństwa wojenne, jakie przy
nosi faszyzm. Precz z wojną, pra
gniemy pokoju!
Tow. poseł Ciołkosz przedstawia
żądania chwili.
Tow. Bączek mówi: Pszczoły umieją sobie poradzić z trutniami; a
my — czyż nie damy rady kapitali
zmowi? Tow. Podstaiwisikd, u schyłku
swego życia z mocą stwierdza, że
niema mocy, fctóraby pognębić po
trafiła sztandar czerwony!
I tu podnosi się jednomyślnie las
rąk za rezolucją. Dźwięki Czerwo
nego Sztandaru, okrzyki, zamykają
demonstrację. Nic nie zmąciło jej
powagi, a jej siła będzie dła nas otuchą i podnietą... z

tunkowe udźieliło ofierze wypadku
pomocy.
OSZUSTW O. — Aresztowano St.
Dźwiga za usiłowamą sprzedaż bezWiantościowego pierścionka jako złoKR AD ZIEżE. Leonowi! Hamtmet
rowi z Mogilan skradziono z wozu
stojącego na Rynku podgórskim
paczkę towarów bławatnych warto
ści 40 zł. Janowi Mullerowi jakiś
osobnik, przedstawiwszy sdę za urzęclnika B an k u ziemskiego, m a ją 
cego
polecenie
przeprowadzenia
kontroli obUigacyj pożyczek, skradł
nicspostrzeżenie przy tej ,kontroli"
jedną obligację na 100 zL
— ooo—
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TEATRY « KONCERTY
„H U LLA DI B U L L A ": — O STATN IE
PR ZE D STAW IE N IA. — Pełna haimonu,
dowcipu i arcywiesolych syituacyii farsa
Arnolda i Bacha „Huiliia do Buliła" (uświe
tniona gioścfanemi iwysteipami znakomi
tego antysity scen polskich Aleksandra
Zelw erow icza w arcykomicznej roli sta
tysty filmów,ego Gaiga-szka, igir.ana będzie
tylkó ieszciz-e d w a razy, dziś I jutro w ie
czór am, po cenach zniżonych, poczerń
zostanie zdjęta z repertuaru ze -względu
na sobotnią premierę świetnej kometi#
F. i J. Sóhanifch,a,niów „P orw an ie Sabinek‘ , wi której nasz gość zaprę?entuije
nową kreację, wybitnie popisową rolę
dyrektora teatriu Stri.es,ego. — „Hulta di
B ila " przyjęta entuzjastycznie przez ca
łą prasę i publiczność, odniosła na na
szej scenie w ielki sukces gromadząc tt,a
każdem przedstawieniu tłuimy widtzów,
to też z pewnością i ostatnie dwia przed
stawienia arcywesołtego utworu zapeł
nią widownię teatru, rozkoszującą się
szampańskim humorem farsy oraz kon
certów,em wykonaniem wszystkich ról
z ©enijałnym gościem na czele. Ze waglę
du n,a tow arzyszące nieprzerwanie w iel
kie powodzenie „K rólow ej Przedm ie
ścia" wodewil ton zostanie powtórzony
wi niedziele na Popołiudnioweim przed
stawieniu, po cenach najniższych.
— ooo —

SPORT
POSIEDZENIE ZARZĄDU RSKO od
będzie sie diziś wie czw artek o godzinie
7‘30 wieczorem p rzy ul. Batorego 5, par
ter.
SiIŁA—LE G JA rozegrają izawoidy o
mistrzostwo 'robotnicze w sobotę 20 bm.
n,a boisku RK jS Le-g-ja o godzinie 5 popo
łudniu.
PODNOSZENIE C IĘŻARÓ W . Na zaiwodiach międizyinarodowyah w Rudzie
śląskiej Głowacki z RiRS Legśa zdobył

pierwsze miejsce w wadzie koguciej, osiąigając wynik 65 tog., 60 kg., 80 tog., —
razem w trójboju 205 kg,; w wadze śre
dniej Slpytkowlski RKIS Legja drugie miej
-sce, osiągając wynik 87 Cpół tog. ,(rekord
Póiiski), 80 kg., 105 kg., razem w trój
boju 272 i pól kg., po Stylem („Sfesia")
275 kg.

Z k ra ju
i

ze świata

.W YPAD EK W POCaĄGU W IO 
ZĄCYM LEGJONISTOW . Speojtah
uy pociąg z Walna, wiozący na zjazd
tło Gdyni legionistów wiileńsikich, ulegt wyp-adhowi na szlaku Latodwacrów— Rudzisżki. Miaaiiawłciies irosfeutefe przetpełnktnia wypadł z pociągu
iumiiljafn Wisznie.wsik.i, urzęduitk z
wakuisikiej dyrekcji kólei. Koksdsy
WllsziriiieWiakftcgo imeaiwSocanite uaiuchoimiiłi hamulce, które jednak źle
działały, Nastąpiło zaliamowanie
tylko części wagonów, wskutek cze
go 12 wagonów się oderwało i pocizę
ło ,się staczać. Powstała panika. Sy
tuację zdołano opanować i po pół
toragodzinnym jposŁoju pociąg ru
szy! w- dałsizą drogę.
TRAOICa&MA ŚMIERĆ W T A TRAGH. Tatey, pocidonęły znów no
w ą ofitarę. Jest nią 29-letnia Marja
Wdowacjka, urzędniczka z Sosnow
ca. Wdowiaka -wraz z mężem wra
cała, z kiłkjodnłjowej wyckczki w 'Ba
trach. Małżonkowie wyamszylti o g.
5 rano przez przełęcz RacZtsową. —
Okloło godz. M) rano nad przełęczą
zapadła gęsta mgła. W pewnym ano
mmcśe Wdowttcka poślizgnęła się i
spadła z iwysokoścd ókóło 20 mstr. —
Mąż W . wezwał na natemek jnhasów, ale okazał ®ię on już zbyteomy,
Wdowicka w Milka mtnwt po w y
padku, nie odzyskawszy przytomno
ści, życie zakończyła.
DR. HERM AN
HINTERSTCHS1
SEiR, ćHtugjólełnii dyrektor Wąskiego
sapitafla tkrajerwego w Ocszyme,
zmarł naglą smierodą w piątek >8
hm. w swoich ojczystych stronach,
w Soinogrodzie, dokąd udał się dlla
spędizieniia urlopu w yp o cą nkowego,
w 71 roku żyeia. Umarły, jako do
skonały chirurg, cieszył się ogólnym
szacunikiem. Zgon jego wywołał po
wszechny żal wśród saeńoMoh sfer
społeczeństwa bez względu na na
rodowość i przynależność .wyzammSową.
!
K AT A ST R O FA SAMOCHODO
W A W K ATO W ICACH . W ub. nie
dzielę wieczorem o godz. 22.40 w y
darzyła się w Katowicach-Zalężu
przy ul. Wojciechowskiego strasz
na katastrofa samochodowa. Z
ćwikiic do Król. Huty powracała
dwukonnym wozem (platformą)
wycieczka, składająca się z 23 osób.
W chwili, gdy wycieczko wice znaj
dowali się około 40 mtr. od granicy
między W łk. Hajdukami a Kato
wicami, pędzący z błyskawiczną
szybkością samochód osobowy nr.
śl. 7669 wpadł na wóz. Skutki zde
rzenia były straszne, gdyż wóz wy
wrócił się. Szofer samochodm Leo
pold Pipiec z Katowic wyszedł z
katastrofy bez szwanku, natomiast
posterunkowy Jan Małek, który
siedział w samochodzie obok szofe
ra, poniósł śmierć na miejscu, pozatem 6 osób odniosło ciężkie oka
leczenia, 13 zaś lekkie. Jeden koń
został zabity na miejscu, drugi zaś
został zastrzelony, gdyż miał poła
mane przednie nogi. W óz Został do
szczętnie zdruzgotany, samochód
zaś został poważnie uszkodzony.
N a miejscu zjawiła się po-licja.
Zwłoki post. Ma łka odstawiono do
kostnicy w Wielkich Hajdukach,
ciężko rannych do szpitala w K a
towicach, a lżej rannych do szpita
la hutniczego w Wlk. Hajdukach.
Jak wykazały wstępne dochodze
nia, (winę w ypadku ponosi szofer

8

Nr. 186, Czwartek 18 sierpnia 1932

Leopold Pipiec, który jechał środ
kiem szosy z błyskawiczną szyb
kością. Nie zdążył on w ostatniej
chwili wyminąć furmanki, wsku
tek czego nastąpiło zderzenie. Szo
fer został aresztowany i odstawio
ny do więzienia katowickiego.
M O DERNIZACJA PERSJI, - i
W prasie zagranicznej spotyka się
interesujące artykuły o współcze
snej Persji, z czego widać, że cy
wilizacja europejska umacnia się
oofraz bardziej również i w Azji. Je
dnakże mimo dążeń do kulfary no
woczesnej kraj ten pozostał w wiel
kiej mierze dawiną legendarną Per
sją. Na każdym kroku rzucają się
w oczy turystom kontrasty. Persja
posiada aż 500 aeroplanów, na szo
sach jej pędzą z zawrotną szybko
ścią liczne luksusowe samochody,
po mikach Teheranu kursują anitobusy, wielopiętrowe domy o żelazobetonowej konstrukcji rodzą się jak
grzyby po deszczu. Tempo jej życia
wzrasta z dnia na daisń. Jednocze
śnie zaś po szosach przeciągają ka
rawany wielbłądów i zaprzęgi wo
łów, poza iuksusowemi autobusami
krąży ulicami stary konny tram-'
waij» już mało znany w Europie,
bruki są w stanie opłakanym, konie
pokryte są kaibalistycznemi znaka
mi a grzywy ich i ogony, jak rów
nież brody większości mieszkańców
ufarbowane są na czerwony kolor
henną. W kraju tym, którego wład
ca był ongiś parobkiem od konia,
dziś jest szachem - dyktatorem,
wpływy angielskie zmniejszają się
coraz bardziej, natomiast wzmacnia
się wpływ Francji i Niemiec. Do
dać należy, że 50 proci. obecnego
handlu w Persji zagarnęła w swo
je ręce Rosja sowiecka.

Rugi książęce

.NAPRZÓD"

lsaŁ

NIEWYGODNE
pasy, zagraniczne lub krajowe, po
praw ia i p r z e r a b i a na wygodne jedyna
w Polsce pracownia
gorsety

F r a n c is z k i H A E C K E R O W E J
KRAKÓW, RYNEK GŁ. L 30

RADJO K R AK O W SK IE
Czwartek 18 sierpnia
11.58: Sygnał czasu, hejnał.
12.10:
P rzegląd prasy. 1220: Gramofon. 12.40:
Komunikat meteorologiczny. 12.45: Gra
mofon. 15.00: Komunikat gospodarczy.
15.10: Gramofon'.
15.30:
Komunikat
LO P P . 15.35: Gramofon. 16.40: Najnow
sze wydawnictwa — omówi dr. Adam
Bar. 17jOO: Koncert solistów z W arsza
w y. 18.00: O dczyt z Wiiltaa: „Stulecie
Ksiąg narodu i piełgrzym stwa polskie
g o ".
1820: Mrużyka taneczna. 19.15:
Rozmaitości, komunikaty. 19.35: Dzien
nik radiow y. 19.46: R zeczy ciekawe.
20.00: W ieczór muzyki synagogatnej.—
2120: Słuchowisko: fragment z drama
tu Rostworowskiego „Judasz". — 21.50:
Wiadomości bieżące. 2200: Muzyka ta
neczna. 22.40: Wiadomości, sportowa.
22.50: Mwzyka taneczna.

Przecież Gum/niska daleko są od
Stawuty.
Gzy rzeczywiście tak daleko?

Stowarzyszenia
i zgromadzenia
POSIEDZENIE W Y D Z IA Ł U
RADY
ZIW IĄZKÓW Z A W O D O W Y C H odbędzie
się w e czwartek 18 bm. o godz. 7 w ie
czór w sekretariacie Rady, Dunajew
skiego 5, II. P.

Piątek 19 sierpnia
11.58:
Sygnał czasu,
hejnał. — 12.10:
Przegląd
prasy.1220: Gramofon. 12.40:
Komunikat meteorologiczny. 12.45: Gra
mofon. 15.00: Komunikat gospodarczy.
15.10: Gramofon. 16.40: O dczyt z W a r
szaw y:
„Kilka stów o Gruzji". 17.00:
Muzyka
lekka.18.00: Odczyt z e L w o 
w a : „ W tarcza ńsfcim zaścianku szla
checkim". 18.20: Muzyka lekka. 19.15:
Rozmaitości, koimunikaity, krakowska
giełda zbożowa. 1925: DefennJk radio
wy. 19.46: O dczyt: „W śród bohaterów
Jacka Londona" — iwiygłos! p. Stefan
Jarosz. — 20.00: Koncert symfoniczny z
W arszaw y. 21.50: Wiadomości bieżące.
22.00: Melodie film ów dźwiękowych. —
22.40: Wiadomości sportowe. 2250: Mu
zyka taneczna.
., ",

KONFERENCJA
SEKCJI
EMERY
T Ó W K O LE JO W YC H
ZZK odbędzie
się w e czwartek 18 bm. o godzinie 16
w; lokata ZZK, p rzy ul. Warszawskiej
15/17.
U ROCZYSTE O T W A R C IE LO K A LU
KO M ITE TU DZIELNICO W EG O P P S I
ODDZIAŁU T U R W P Ł A S Z O W IE od
będzie się w niedziele 21 bm. o godzinie
9 rano przy ni. K rzyw d a 31.
K O M ITE T D ZIE LN IC O W Y P P S W
PODGÓRZU odbędzie posiedzenie w po
niedziałek 22 hm. o godzinie 6 w ieczo
rem wi lokata Domu Tram w ajarzy (plac
Serka wskiego 10).

:

„B R IZ O L IT *

•

kamień sztuczny

Zakład kąpielowy
siarczano-sołankowy
Kraków-Podgórze

• i w y p ra w a now oczesn ych fasad

końcowa stacja tramwa
jowa Nr. 6.

2

Otwarty od 10 maja.

dostarcza i wykonuje
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DOM AT
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Ż A R Ó W K I przepaloneprzyj-

Kraków, Aleja Krasińskiego L 10. Tel. 142-68
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mujemy do naprawy i w y
miany na fabrycznie now e za

* Biuro Dostaw Materjałów Budowlanych

gdzie każdy model robiony jest indywidualnie,
na miarę, a nie tuzinowo czyli tandetnie.

i

SŁO W ACKIEGC

K IN O TEATRY

Trzeba sobie umieć radzić z bie
dotą!

niepłaceniem ozyn-

J.

Adria: „Jad miłości/1.
Apollo: „Dziecko ulicy".
Dom Żołnierza: „Niewinny grzech".
Promień: „D ziew czątko z Pratem " (An
ny On dra, Igo Sym).
Słońce: „Uroda życia".
Sztuka: .Fatalna pomyłka".
Świt: „K rw a w y wschód".
Uciecha: „Szanghaj ekspres".
Wanda: „ W szponach cze re zw y c za fk f.

Jest w pełnej zgodzie z prawem,
oczywiście. Zapewne j<est też w zgo
dzie z swojem ksdążęoem sumie
niem.
Na jesieni będą wygarniać z roli,
od dziesiątków lat uprawianej, set
ki dzierżawców rolnych...

wypowiedzenie dzierżawy wszyst
kim bez wyjątku dzierżawcom, uza

IM.

Czwartek: „B u la di B u fa ".
Piątek: „Bulla di B u fa",
Sobota: „Porw anie Sabinek".

Z dniem i października br. będzie
książę rugował z gruntów sześciuset
dzierżawców.

Tajemnica wyjaśniła ,się wkrótce.
Z końcem marca br. książę wmc/ol
do sądu grodzkiego w Tarnowie
sadniając je...

TEATR

Wprawdzie dzierżawcy mieli pra
wo do dni 8 wnosić zarzuty prze
ciwko wypowiedzeniu, ale wiado
mo jak to na wsi — chłop jest nie
poradny. Kilku wniosło zarzuty, a
reszta — zaczęła szukać ratunku po
niewozasie.

Esiiążę Roman Sanguszko z Gumnisik, gdy zdechła kasztanka, posłał
na jej miejsce wspaniałego ogiera
arabskiego do Belwederu.
Gdy odbywał się zjazd legjoni
stów w Tarnowie, książę oczywiście
zasiadał w komitecie zjazdu.
Gdy przybyli do Tarnowa delega
ci faszystów włoskach, podejmował
ich wspaniale w swym pałacu.
Bo ma serce dla możnych tego
śwla-ta...
Gdy się nudzi w Gumniskach,
mknie samochodem — a ma ich
siedm.
Gdy się nudzi w Polsce — jodzie
do Egiptu na polowanie.
Gdy król hiszpański (ach, ach! już
zdetronizowany) wydaje infantkę
za księcia Zamoyskiego, nasz ksią
żę uświetnia swą osobą zaślubiny.
Bo ma serce dla siebie i dla in
nych.
Ale nie dlla wszystkich.
W rozległych dobrach księcia pana setki drobnych dzierżawców
rolnych od dziesiątków łat uprawia
ło znojnie książęcą ziemię, .płacąc do
książęcego skarbu niezgorszy czynsz
dzierżawny.
Książę jednak rwie się do roli,
pewnie sam chce chodzić aa płu
giem i własnoręcznie obsiewać ty
siące hektarów?
Nie bramo więc od dzierżawców w
skarbie książęcym czynstzn, gdy
przychodzili płacić późną jesionią.
Skarb książęcy nie bierze pienię
dzy od dzierżawców — czyżmy od
mieniło się serce pełnomocnika
Wiśniewskiego i inspektora Moło-:
nia?

Rozpowszechniajcie

REPERTUAR
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dopłatą. .Technika*, Kraków,
Florjańska 7. Telefon 137-58.
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KRAKÓW, DUNAJEWSKIEGO 5. - TEL. 113-10
b o g a to z a o p a t rz 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 nafnowsze typy maszyn drukarskich

w ykonuje w s z e lk ie ro b o ty d ru k a rsk ie
szybko9 wykwintnie i oo przystępnych cenach
i

i
i
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W ydawca: Em il Haecker. — Redaktor odpowiedzialny: Marjan Porczak. — Drukarnia Ludowa w Krakowie pod zarz. Ignacego W iniarskiego.

