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Na strach czy na pociechę?
Od kilku dni zapowiadają pi
sma początek sezonu polityczne
go. Donoszono o zwołaniu we
wrześniu sesji sejmowej, o zmia
nach w rządzie; pierwsza infor
macja została
zdementowana,
drugą powtarza się w rozmai
tych warjantacih z różnemi na
zwiskami.
Ozem
uzasadniano
wiadomość
o
zwołaniu sesji
w rześniow ej? W praw dzie niema
obawy* aby z łona BB w yszło
żądanie w myśl art. 25 konstytu
cji, ale — powiadano — istnieją
pewne konieczności, z których
■takie zwołanie wynika i bez na
cisku ze strony 1I* ogółu posłów.
Jakie to są konieczności, można
się domyśleć z samego faktu w y 
nikającego z miesięcznych w y 
kazów budżetowych.
Jednako
w oż me są to widocznie — tak
„na górze" sądzą — konieczności
tak pilne* aby miano dła nich
przełamać tradycyjną datę:
od
31 października. Zresztą zobaczyimy, c zy i to zaprzeczenie' nie
'Podzieli losu tylu innych zaprze
czeń, do których m etody sana
cyjne nas p rzyzw ycza iły , miano
wicie Że stanie się właśnie to,
czemu „stanow czo" i „uroczy
ście" zaprzeczono.
O ile jednak wieść o zwołaniu
c z y niezwołamiu sesji nikogo nie
wzruszyła, jakoże z sesją c zy bez
mej nic się nie zmieni, o tyle w ia
domość o zmianach w rządzie
w yw ołu je popnostu wrażenie hiumoryisityezne. Jako jedyny bo
wiem powód zmiany podają —
zw yczaj, wedle którego przed' —
broń Boże nie w czasie — sesją
odbyw ają się regularnie zmiany
osobiste. Jeżeli w ięc sam powód
nikogo nie wzrusza, to nazwiska
wymieniane jako kandydatów na
następców mogą } powinny w y w oł ać zaniepokojenie z tego pro
stego powodu, że sprawy ty d i
ministerstw, w których mają nazmiany, dostałyby się w
jeszcze mn,iej niż obecne po wołane ręc,e. Odnosi się wrażenie, że
wymienialnie tych nazw isk' ma
pewien z g ó ry .upatrzony c e l: ma
ją jednych nastraszyć a drugich
pocieszyć _ pierw szym ma się
pokazać siiin.ieiiS2ą pięść, drugim
większy niż dotychczas cukiereik.
Opih® Polska miała już czas
p rzyzw ycza ić s,ię> że u nas zmia
ny na naczełnyeh stanowiskach
nie wynikają z naturalnych po
wodów, jafciemii gdzieindziej są
albo nieufność ^ 'Parlamentu do
p ierw szego ministra aj(j>0 jeg 0
nieudolność nawet dla jego mo-
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eodawców rażąca.

U nas dzieje

Rocznik XLI
Miesięcznie

zł. 5 '5 0
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SSSJSK! 9 z ło ty c h
Za zmianę adresu 60 gr.
W ychodzi oodzlennle rano
z wyjątkiem poniedziałków
I dnł poświ ątecznyoh
K onto P K O K ra ków 400.070

P O L S K A P A R T J A S O C J A L IS T Y C Z N A

W niedzielę 4 września o godz. 10 przedpołudniem
się w W ieliczce na rynku

odbędzie

wielki wiec chłopsko-robotniczy

się od kilku łat — daty cytow ać
niema potrzeby — wprost prze
z porządkiem dziennym: 1) położenie gospodarcze i polityczne
ciwnie: minister, któremu w y ra 
w kraju* 2) walka o pokój.
ża się nieufność, właśnie dflatejo
Przem aw iać będą tow arzysze posłow ie: Zygmunt Żuławski,
zostaje a czcst-o nawet z awan
Norbert Bariicki, Adam Ciołfcosz, Stanisław Dubois, oraz tow. dr.
sem!, zaś minister, któreigo kwali
Romuald Szumski.
fikacje już w dniu nominacji! b yły
Chłopi i robotnicy jaw cie się jakn a^czni ef!
znane 1 który w ciągu urzędowa
Rada wojewódzka PPS w Krakowie
nia nie był w stanie poprawić o
.Komitet P P S <w Wieliczce.
■nich opinji, utrzymuje się znowu
właśnie di a tego, że u nas jakikol
wiek egzamin, choćby w ym oga
mi życiowemu wskazany, uważa
się za zbyteczny a nawet za
szkodliwy, poprostu za przesąd.
Z tych to pow odów opinia nic
sobie nie robi z tego, że jeden
Ustalony został jednolity tekst ! prezesa rady ministrów T marszałirozporządzenia rady ministrów o ka Polski 80 zł., dla ministrów,
pan w randze ministra zostaje
„poniżony", inny zaś pan w y  należnościach za “podróże służbowe prezesa M K i pierwszych prezesów
urzędników państwowych. Rozpo
Sądu Najwyższego i Trybunału Ad
w yższony. W ięcej niż sam fakt
rządzenie przewiduje między in
ministracyjnego 60 zł.
zmiany interesuje, kto kogo za nemu, że dijety dzienne wynoszą dla
— 'O O O —
stąpi ozy Zluzuje. T o zaintereso
wanie jeśt naturalnym wynikiem
smutnego dla sanacji stanu, że
posiada ona w swem gnomie bar
„Piast" donosi, że w niedzielę 7 zakazuje grać tej pieśni, a ponie
dzo szczupły kontyngent ludzi, sierpnia na stację w Komarnie, ko
waż nie był pewny, czy zdziwiony
k tórzy — choćby z darowaniem
ło Lwowa, ludowcy tamtejsi wyszli i -oburzony poseł się do tego zasto
90% kwalifikacji —- nadawaliby po przyjeżdżającego posła Witosa i suje, sam poszedł do dyrygenta mu
zyki i zagroził mu zamknięciem
Pawłowskiego z muzyką z Komarsię na żołnierzy w nowej zmianie
natychmiastowem, gdyby się do to
na, która zamierzała przywitać ich
warty. P r z y każdem tzw. prze pieśnią: „Jeszcze Polska nie zginę
go nie zastosował. Zebrana ludność
sileniu
gablnetowem
zawsze
ła". Zanim posłowie wysiedli z w a
polska nie mogła wyjść ze zdzi
wymienia się łychsamyoh ludzi gonów, wpadł na peron w pędzie wienia, gdyż nie pamięta, by w ła
— widocznie w nadziei, że nuż zastępca starosty w Rudkach i o- dze austrjackie kiedy coś podobne
■objawi się jakiś utajony geniusz, świadczył b. posłowi Pasickiemu, go zrobiły.
organizatorowi zgromadzenia, że
— o o o —który doddtkowo usprawiedliwi
jego w ybór na czołow e stanowi
sko.
Jeśt rzeczą zrozumiałą, że sa
Zakład ubezpieczeń pracowników
w
ubezpieczeniu. Rentę starczą
nacja za najlepsze akcesoria swe
umysłowych w Warszawie ustala można pobierać pracując nadal za
g o powołania do przewodzenia
obecnie iszczegółową listę tych pra
robkowo.
uważa strach—bat i cukierek__ cowników umysłowych, którym od
W edług obecnych postanowień
1 stycznia 1983 roku przysługiwać
wynosi ona 40 proc. przeciętnej
posady.
l o zresztą nie jest jej
domorosły wynalazek, ,p raktyku będzie prawo do renty starczej. płacy ubezpieczonych w okresie 5Chodzi tu o pracowników, którzy
letnim.
je go i przejęła skąd inąd, gdzie
w tym dniu będą mieli ukończo
Istnieje zamiar obniżenia tej remte środki przez pewien czas w y  nych 65 lat życia i byli zatrudnie łjy wskutek złego stanu fiimapsłów
starczały do utrzymania prze ni w okresie od 1 stycznia 1921 r. ZUPU.
— ‘O O O —
ciwników w ryzach a zwolenni ■do 1 stycznia 1933 r. bez przerwy
k ów w posłuszeństwie. Czem i
gdzie byłaby dziś sanacja, gd yb y
Sąd O kręgow y Wi Krakowie, W ydział
K L E " w ustępie od słów „stosunki bez
nie potrafiła wynagrodzić — w
IV karny. Dnia 17 sierpnia 1932 roku.
pieczeństwa" do słówt „plagą dśa lud
drobnostki tam się nie bawią __ Syign. IV Plr. 118/32. Sąd Okręgowy, ności" i od1 słów. „C ala praca w staro
tych licznych szeregów* tworzą- W yd zia ł IV w Krakowie, na posi-edże- stw ie" do stów „w: naszem starostwie",
mJu nieijawmieim w .dniu dzisiejszym po
albowiem treść tych ustępowi zaw iera
eych dziś —- jak to się m ów i —
■wysłuchani u wniosk-u Prokuratora Sądu
znamiona występku z § 300 uk. 2) Za
30 brygad z kombatantami i ciu O kręgow ego wi Krakowie, wydał nastę kazuje się dalszego rozszerzania skon
pujące postanowienie: 1) Zatwierdza się
rami? N ie zapuściwszy naprawdę po myśli §§ 489,, 493 austrj. procedury fiskowanej treśoi pow yższego artykułu,
a zakaz ten ma być ogłoszony w prze
fcorzeni w
narodzie, głosiciele
karne.:, zarządzoną i wykonaną przęiz
pisanej formie Wi najbliższym numerze
Starostwo Grodzkie Wi Krakowie dnia
czasopisma „Naprzód" j w. Dzienniku
„radosnej
tw órczości"
muszą
14 sierpnia 19312 r. L. B. II/2 konfiskatę
wierzchnie jego w a rstw y u trzy czasopisma „N aprzód" Nr. 184 z dinia 14 urzędowym. 3) C ały nakład skonfisko
wanego druku ma być ®nisizezony. —
m yw ać w dobrym humorze, ma
sierpnia 1932 roku z powodu treści ar
Przew odniczący: M. Pilarski w r. Sę
sę zaś w postrachu, do czego do tykułu, zamieszczonego na stronie 4-tea dzia okręgowy. Protokolant: Kobylarz
pod. tytułem: „Ż Y JE M Y JAK W P IE 
w, r.
bre irni i! takie środki, które tylko
zapomocą karkołomnych jn te r p reta cyj" można uznać :za zgodne
nastawione simmieraió, przejść o- niejszy
argument: dla jednych
z literą i duchem prawa.
bojętinfe. nawet obok powalonego, strach, dla drugich pociecha, a
'Cóż z . tego, że „radosna tw ó r szczególnie jeżeli -ten ma skrę
czasem i w śmieciu -można znac zo ść" nie od diaiś zamieniła się
powane ręce i nogi- a najsil leść pertę albio inny w artościow y
w płacz i zgrzytan ie
zęb ów ?
niej uista. Pozostaje, ja/k powie- przedmiot.
Można, jeżeli' się ma odpowiednio dlzieliśimy, jako ostatni 1 najsil

M arszałek Polski otrzyma
w podróży 80 zł. dziennie

Z a k a za n y hym n n a ro d o w y

Renta starcza dla ozłonfedw ZUPU

— o o o —.
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MAŁY FELJETON

N eo-N ep
tW, r. 1921 Lenin zmienił kurs po
lityki ekonomicznej bolszewików i z
t. zw. wojennego komunizmu prze
szedł na t. zw. „nową politykę eko
nomiczną" (w skrócie NEP), przy
wracającą prywatną własność w ło
ściańską.
Program „piatiletki", rozpoczętej
w październiku 1928 r. przewiduje w
dziedzinie rolnictwa likwidację NEP.
Z jednej strony powstają gospo
darstwa państwowe (Sow-chozy), z
drugiej — gospodarstwa wspólne, na
spółdzielczych zasadach oparte, a
złożone z poszczególnych gospo
darstw włościańskich (kołchozy). Na
wiosnę r. b. było już 602 skolektywizowanych
gospodarstw
włościań
skich.
A le kolektywizacja nie idziS gład
ko. Włościanie w wielu wypadkach
stawiają opór, a nie mogąc jej prze
szkodzić, niszczą inwentarz. Pismo
sowieckie „Ekonomiczeskaja Żiźń"
obliczyło, że od końca 1928 r. do
wiosny 1930 r. zniszczono 2.976.000
koni, 16.641.000 rogaciżny, 32,194.000
owiec i 12.769.000 świń.
Tak masowy ubytek bydła i inne
objawy sabotażu ze strony włościan
skłoniły rząd sowiecki do odchyleń
od t. zw. „generalnej linji" polityki,
napoczętej przez Stalina. W końcu
marca r. b. uchylono przymusową
kolektywizację bydła i pozwolono
każdemu włościaninowi, przystępują
cem u do Kołchozu, zachować bydło.
W maju przyszły dalsze ustępstwa!
obniżono kontygent zboża, które ma
być dostarczone ze zbiorów tegoro
cznych, z 1367 miljonów pudów na
1103 miljony, czyli o 264 miljony pu
dów; od 15-go czerwca 1933 r. zaś
kołchozy mają prawo nadwyżkę zbo
ża sprzedawać na rynku.
11 maja zniesiono scentralizowany
rozdział przez państwo pewnych pro
duktów rolnych i przemysłowych.
Jednakże i te ustępstwa, poczynio
ne już zgóry na lata przyszłe i po
myślane jako stała ulga dla włośclaństwa, okazały się niewystarczające,
czy spóźnione.
W obec tego rząd sowiecki poszedł
jeszcze dalej i już 20 maja r. b. w y 
dał zarządzenie o nowem regulowa
niu handlu produktami rolnemi. Na
podstawie tego dekretu znosi się
wszystkie podatki i daniny od sprze
dawanych przez samodzielnych w ło 
ścian i kołchozy produktów rolnych
(chleb, mięso, nabiał, warzywa); w ło 
ścianie i kołchozy mają prawo brać
ceny rynkowe i nie są związani cen
nikiem rządowym.
Podług urzędowych danych sowie
ckich 15 maja r, b. tylko 42.7% grun
tów uprawnych zostało obsiane.
„Praw da" z 21 maja r. b. komuni
kuje, że w pierwszym kwartale rb.
tylko 59.4% kołchozów zakończyło
podział zbiorów; 40% kołchozów nie
wiedziało jeszcze wcale o wynikach
zbiorów 1931 r.l
Nic dziwnego, że wyżywienie lud
ności szwankuje coraz bardziej. W
Moskwie projektowano otworzyć w
ciągu r. b. 100 nowych sklepów ży w 
nościowych, otwarto zaś dotychczas
tylko 17. W inych miastach jest zna
cznie gorzej. Z ośrodków przemysło
wych nadchodzą liczne skargi na złą
aprowizację robotników.
Czy zarządzenia władz sowieckich
odniosą skutek pożądany — pokaże
przyszłość niedaleka. A le same te
zarządzenia’ świadczą jeśli nie o po
rzuceniu, to o wycofaniu się z pro
gramu „piatiletki" w dziedzinie rol
nictwa, „Piatiletka" zaś bez rozwią
zania sprawy rolnej musi się zała
mać. A le załamanie się „piatiletki",
byłoby katastrofą nietylko dla Rosji
sowieckiej. Dlatego na sprawę rolną

w Rosji trzeba baczniejszą zwracać
uwagę, niż na postępy w przemyśle,
który ostoi się również tylko w ów 
czas, kiedy rolnictwo będzie stało
na wysokości zadania. A ono właśnie
stanowi największą trudność Rosji
sowieckiej.
Ono zmusiło przed 11
laty Lenina do wprowadzenia NEP-a,
ono zmusza obecnie Stalina do za-

f

U prof. Piccarda

prowadzenia neo — NEP-a. Ono w
15-lecie rewolucji bolszewickiej sta
wia przed władcami Rosji w całej
rozciągłości pytanie:
Czy 15 lat dyktatury, nie rozwią
zującej podstawowego zagadnienia
Rosji, mogą wogóle być usprawiedliwionę?
(jmb.).

Naszemu sylfowi redakcyjnemu udato się dotrzeć do prof. Piccarda za
raz po wylądowaniu i uzyskać ód nie
go specjalny wywiad dla P. T. czy
telników
— Granicę pomiędzy atmosferą, a
slratosferą przekroczyliśmy szczęśli
wie. M ó j balon należy do środków
lokom ocji bezpośredniej i na granicy
nie potrzebowaliśmy przesiadać się.
Nie było też rew izji bagażów, ani też
nikt nas nie pytał o paszport. Celnika
ani żandarma choćby na lekarstwo.
Widać że przemyt z atmosfery do
stratosfery nie jest dotychczas upra
wiany, Ruch podróżnych na tym
szlaku jest bardzo słaby i — o ile mnie
pamięć nie myli — nikogo po drodze
nie zauważyliśmy. Nigdzie też p«
drodze nie zauważyliśmy popularnych
na ziemi napisów: „ wystrzegać się
złodziei", „m e palić1', „nie deptać
trawników", „nie pluć". To też plu
liśmy ż moim kompanem na tę ziemię,
tle tylko wlezie.

Stanisława Kucharska |
(A v a A rsK a )
G arść w sp o m n ie ń n a m ogiłę

Z za Oceanu bolesna nadeszła wieść: Z pogardą dla rozlbijaczy i renegatów
Tow arzyszka Stanisława Kucharska zima wspominała mi o próbach użycia Jej za
ria 6 sierpnia wieczorem w Nowym Jor narzędzie do podobnej niecnej rob oty na
ku.
gruncie polsko - amerykańskim. W za 
Ciężki cios dotkną* nasiz bratni Zwią rodku w ysiłki te sparaliżowała.
Obok swej pracy publicystycznej —
zek Socjalistów Polskich 1'ZSP.) w A m e
ostatnio
z powodu choroby już mniej -*—
ryce. U była polskiemu ruchowi socja
listycznemu wśród! amerykańskiej emi w „Robotniku Polskim" — tow. Kuchar
ska dawniej, jako prelegentka z ram ie
gracji jedtna z najpoważniejszych sił in
telektualnych, obok z m a rłe g ' przed ro  nia ZSP., objeżdżała robotnicze osady
polskie. Jej odczyty cechow ała duża
kiem tow. d-ra KoniusEewskiego — naj
wybitniejsza publicystka, a dawniej i erudycja, znajomość stosunków em igra
cyjnych, a równocześnie zapał i ukocha
prelegentka.
nie Sprawy.
Tow . Kucharska od przeszło 20 lal
W bratniej prasie polsko - amerykań
przebyw ała w A m eryce. W raz z mężem
skiej
znajdujemy dow ody Jej p o etyck ie
swym, tow. W ładysław em , długie lata
przed i podczas w ojny św iatow ej praco go talentu. Jeszcze w numerze 1-Majow ała dla robotniczej Polonji w m. R o  wym b. r. „Robotnika Polskiego" w w ier
chester w słanie N o w y Jork. Dużo pra szu p. t. „Czekamy"... pisze tow. St. Ku
charska:
cy i w iele serca oddaje już tam polskim
„Czekamy w mrokach — blasku dnia,
robotnikom, — głów nie na polu oświato„Czekamy z utęsknieniem
weffl, w szerzeniu klasow ego uświado
„Na ziemi ciężka leży mgła,
m ienia i budowaniu socjalistycznej or
„ ś w i a t ch łod em (kryje, cien iem
ganizacji. Zasila już w ów czas swemi ar
A
dalej
mocno uderzając — w oła:
tykułami i wierszam i „Dziennik Ludo
„Podłota, przemoc, wyzysk, mord
wy" w Chicago, a później tygodnik hu„Żerują wśród tych mroków
m orystyozno - antyklerykalny „Bicz Bo„Przyjdź, światło! W złoty uderz kord,
ży“, którego redakcję obejmuje po śmier
-„Ze zła nas wyzwól oków!
ci red. tow1. Chełchowskiego i pod pseud.
„Przyjdź, zorzo! Strzał złocistych pęk
Ava Arska prowadzi przez kilka lat.
„Z podniebnej fzuć oddali;
Niestety, ciężka choroba proletariac
„Abyśmy z czoła starli lęk,
ka (gruźlica) robi zabójcze postępy.
Tow . Kucharska opuszcza niezdrow e
Chicago i pow raca do „miasta kw iatów "
— do Rochester. Jednak impulsywna
natura nie pozw ala jej siedzieć w bez
czynności W ie lk i klasow y Zw iązek
kraw iecki (Am algam ated Gleth!ng W orkers of A m erica) angażuje tow. Kuchar
ską na redaktorkę swego organu w po l
skim języku — tygodnika „Demokracja
Przem ysłow a", Redaguje to pismo żywo.
W całej pełni okazuje swój talent pu
blicystyczny i znajomość potrzeb ruchu
robotniczego amerykańskiego i m iędzy
narodowego. Zawiszę podkreśla łącz
ność polskiego ruchu w A m er 5rce Z kla
sowym ruchem robotniczym w Polsce i
z P. P. S. P rze z kilkanaście lat (aż do
zgonu) prow adzi „Demokr. Przem .", c ie 
sząc się pełnem zaufaniem kierow n i
czych w ładz organizacji, liczącej sto kil
kadziesiąt tysięcy członków.

„ W promieniach się ogrzali,

Z żadną planetą w wszechświacie
niema tyle kramu, co z tą ziemią. Jest
pośmiewiskiem oraz enfant terrible
całego systemu słonecznego. Gdy ra
no budzą się do życia inne planety,
pierwszem pytaniem jest: a co łam
nowego ziemia nabroiła? Wówczas
księżyc, który ma nieszczęście być je j
satelitą oraz ma poufne polecenie
dyskretnego inwigilowania ziemi, za
czyna opowiadanie o wszystkich skan
dalicznych je j sprawkach w ciągu ubiegłej nocy. Od opowiadania tego
jednym planetom włosy na głowach
stają, inne poprostu uszy zatykają,
nie
chcąc słuchać litanji beze
ceństw, Słońca całe pali się ze wsty
du i bezradnie załamuje promienie.
Sam słyszałem-—ciągnął dalej prof.

N ie wątpi choć burza faszyzmu hu Piccard — jak księżyc raportował, że
czy, zapowiada świt,
do którego p o ziemia radaby nawiązać kontakt z innemi planetami.
trzeba jednak czynów:
i wikońcu:
„Z serc naszych iskier b ije żar,

„Przeszywa mgieł opony,
„Orszaki groźnych płoszy mar,
„Dzień woła oddalony,
„Zaklęcie rzuca w ciemną dal,
„Potężne to wezwanie:
„Te iskry krzeszą czynów stal —
„Z nich bracie — Słońce w stanie!1'

Zaw sze była i została do śmierci en
tuzjastką. Nasi tow arzysze w A m eryce
ponieśli ogromną stratę. Bo ubyła z po
śród icb szeregów nietylko wybitna pu
blicystka, sercem pisząca poetka, ale i
serdeczna towarzyszka. Nasz pracow ity
działacz socjalistyczny, tow. W ładysław
Kucharski, stracił swą w iem ą współtoP rzed 5 laty zmuszona jest tow. K u  warzysakę życia.
charska udać się do sanatonjum dila cho
Gdy w czerwcu 1930 r. żegnała mnie,
rych na gruźlicę. A le i stamtąd pisze, jako wysłannika P. P. S., wracającego
nie przeryw ając swej pracy publicy po objeździe po A m eryce do kraju —
stycznej. W róciw szy do N ow ego Jorku jakby w przeczuciu niezobaczenia już
nie opuszcza już mieszkania. Stale jed tow arzyszy w Polsce — prosiła o ser
nak pracuje przez ostatnie 4 lata w deczne pozdrow ienie i pożegnanie z goswem mieszkaniu hrooktyftsfkiem. N i rącym apelem nie ustawania w w alce i
gdy bowiem nie może się pogodzić ze
z w iarą w ostateczne zw ycięstw o. Od
swym losem inwalidki.
tej fizycznie słabej kobiety (zaledw ie
G dy przed dwoma laty odw iedziłem
Ją po przyjaździe do A m eryki i p rzy
w iozłem pozdrowienia od znajomych to 
w arzyszy i tow arzyszek w Polsce — z
radością i rozrzewnieniem dziecka przyj
m owała w yrazy pamięci o Niej, w ypy
tując o ludzi i rozw ój ruchu, owiana
troską o jego przyszłość w obec zna
nych warunków w kraju. W yk a zyw a ła
znajomość rzeczy, a równocześnie ser
deczne przyw iązanie do Z.S.P, i P.P.S.J

Gdybyś pan wiedział, jak ta nasza
ziemia nędznie wygląda, gdy się na nią
zgóry patrzy! Szara przypłaszczona
kulka, niewiadomo po co obracająca
się, jak bąk, i zagubiona w niezmierzo
nych przestworzach. A dufne to, a
zarozumiałe, a przemądrzałe, jak gdy
by wszystkie rozumy wszechświata
zjadła i była jego pępkiem.

czterdziestoletniej) biła jakaś potężna
moc, silą entuzjazmu, uosobienie umiło
wania ideału.
W yra zy serdecznego współczucia prze
syłamy poprzez Ocean bratniemu Związ
kowi Socjalistów Polskich i tow. W ła 
dysław ow i Kucharskiemu.
Polski ruch socjalistyczny zachowa
głęboką cześć i pamięć dla swej T o w a 
rzyszki, Stanisławy Kucharskiej!

Zygmunt Piotrowski.

— Jeszcze czego! — zawołali chó
rem Saturn, Neptun i Uran.

— Niech lepiej się do nas nie zbli
ża — ostrzegła Wenus — bo może
źle się skończyć.
— Słusznie! — powiedział czcigod
ny Jowisz.
Jak pan widzi, ziemia nasza, a tem
samem i my, je j dzieci, nie cieszymy
się w wszechśwtecie szczególną repu
tacją i przyznam się panu, że z żalem
wracałem na ten padół kryzysu i wo
jen. Atmosfera w stratosferze nie jest
tak gęsta, jak w atmosferze.
— Panie profesorze — zapytał na
zakończenie nasz sylf — a co tam w
wszechśwtecie mówią o panu,.., m
wie pan, kogo mam na myśli.
■
— Ach, o tym... mało interesują się
nim. Księżyc od czasu do czasu zno
si ploteczki o nim Marsowi, a ten tyl
ko za boki się bierze i śmieje się, że aż
po całej stratosferze się rozlega.
U L T IM U S .

Nowy minister?
W czoraj twierdzono, że nikt inny, je
no p. w ojew oda kieleck i Paciorkowski
obejmie niebawem stanowisko ministra
opieki społecznej na miejsce p. Hubic

kiego,
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Zamiast do Paryża
Zwyczajnym celem podróży mi
istfrow i wiceministrów jest P a
nistrów
ryż. Bo jakiż przeważnie cel mają
ich podrożę? Starania pożyczkowe
są głównym ich celem, a gdzie
mogą
inni, nie my — dostać
pożyczkę, j ^ nje w Paryżu? Do
Ixmdymi czy Nowego Jorku nie
próbują nawet zapukać; tam jestzcze mają 0 połowę mniej warte
papiery pożyczki z r. 1927. Do
Szwajcarji też nie pojadą, gdyż tam
widocznie mają większe zaufanie do
numunji niż do nas: Rumunja o trzymała pożyczkę
szwajcarską,
dolska tam kredytu nie ma
Aile dygnitarze muszą podróżo
wać, bo coby się stało z fundusza
mi przeznacżonemi ,na djety? Mógł
P- Zaleski być w Lozannie, Gene
wie i Paryżu, dlaczego jego zastęp
ca p. Beck nie mógłby też przeje
chać się? To też jedzie i to w od
wrotnym kierunku: na bliższy i
dalszy Bałkan. Daje się równocze
śnie usprawiedliwienie tej podró
ży: w Bukareszcie należy wygładzić
wzburzoną opiuję z powodu podpi
sania polsko-sowieckiego traktatu
o nieagresji bez Rumunji, mimo że

do Konstantynopola

niedawno pisało się: albo razem z
Riumunją albo nie podpiszemy. Dla
czego jednak do Konstantynopola?
Tu już fantazja ma szerokie po
le do działania. Pisze się, że p. Beck
ma „tajemniczą" misję, mianowicie
doprowadzić do skutku sojusz pol
sko - rumuńsko - turecki przeciw,
właśnie przeciw komu? Tu już za
czynają dziać się niesamowite rze
czy: sojusz ma być zawarty z Rosją
czy przeciw Rosji? Bagatela, taki
wybór: z Turcją przeciw Rosji, czy
z Turcją i Rosją przeciw trzeciemu
czy trziecim.
Jak wiadomo, nasz sojusz z Rumunją ma jasno określony cel: jest
skierowany przeciw Rosji, -natural
nie wobec dzisiejszego „pacyfistycz
nego" nastawienia cel defenzywny.
Polska chce otrzymać swe w poko
ju ryskim ustalone granice wschod
nie, Rumunja zaś chce utrzymać
swój stan posiadania w Bessarabji.
Ale co w tem dwuprzymierzu mia
łaby do czynienia Turcja? Sam
przecież „ciąg serca" jednej dykta
tury do drugiej nie może być do
statecznym powodem do takiej kon
cepcji, z której ani Polska ani Tur-

Pokłóceni soiussnicF
,STA H ŁH E ŁM " O H ITLERO W CACH
Przywódca „Stahlhelmu" w Ber
linie Stefani ogłasza sensacyjne
szczegóły o przygotowanym przez
Hitlera zamachu: W ciągu ubiegłe
go tygodnia zmobilizowano w Ber
linie oddziały szturmowe i wysłano
w okolice na północ od miasta. Do
oddziałów „Stahlbelmiu" w Berlinie
0 których wiedziano, że posiadają
samochody, wystosowano — z za
grożeniem gwałtu — wezwanie, aby
oddali samochody szturmowcom do
• dyspozycji. Inne doniesienia z Bran
denburgi i podają, że uniforanow-ane
1 uzbrojone oddziały szturmowe za
żądały od „Stahilhelmowców" w y 
dania broni, grożąc gwałtem. Na te
żadania hitlerowców Stefani zarzą
dził pilnowanie własności „Stahlhelniu", aby' przeszkodzić zabraniu
jej siłą oraz zawiadomił pruskie m i
nisterstwo spraw wewnętrznych, z
prośbą o ochronę. Zarządzenia te

wydano — jak powiada Stefani —
ponieważ „Stahłhełm" nie chciał
wziąć udziału w beznadziejnym pu
czu, mimo że hitlerowcy twierdzi
li, że robdą zamach w porozumieniu
z Reichswehrą i że taikże policja pru
ska przeciw nim -niie wystąpi.
Ponieważ Stefanii wiedział, że ani
minister Reichswehry gen. Schleicher ani komisarz rządowy dla Prus
Bracht nie popierają zamachu H i
tlera, postanowił bronić się. Trzeba
zauważyć, że do -niedawnia między
hitlerowcami a ,.StahlheLmem“ pa
nowało „braterstwo broni". Jeszcze
podczas drugich wyborów prezy
denta Rzeszy „Stahłhełm" polecił
swym członkom głosować na Hitle
ra przeciw Hindenburgowi. Teraz
■sojusznicy pokłócili się.
CZY KOALICJA JUŻ ZROBIONA?
Berliński organ Hitlera — Goeb

oja nie odniosłaby żadnej korzyści.
Jesteśmy silnie skłonni do przy
puszczenia, że za tą podróżą i jej
prawdziwemi czy urojonemu cela
mi kryje się — jeżeli nie zwyczaj
ny hluff dyplomatyczny — to ziwykła chętka zrobienia pięknej i
przyjemnej wycieczki, którą w ra
zie ochoty i pogody można przedłu
żyć i poza Konstantynopol. Musi
przecież być utrzymana jakaś rów

IIID NAD MORZEM

nowaga: jeżeli minister jeździ na
zachód, to wice może jechać na
wschód — tu i tam wyjdzie tensam
rezultat tj. ni-c. Dobrze jednak i
tak, bo co biedna prasa miałaby do
donoszenia w czasach tak -politycz
nie jałowych jak obecne? Ojcow
ski -rząd dba o to, aby pochłaniacze
dzienników mieli oo czytać i o ozem
przy stolikach kawiarnianych dy
skutować. Musi się przecież plącą
cym podatki od czasu do czasu tak
że udowodnić, że jest ruch w in
teresie.

belsa „Der Angriff" donosi, że koa dent Sejmu, premier i przewodni
czący Rady Stanu (jest nim centro
licja cenitrowo-hitlerowska prawie
już przyszła do skutku na tej pod wiec A-cikenauer). Znaczy to, że hi
stawie, że hitlerowiec zostanie pre tlerowcy mieliby w tem kolegium
mierem pruskim. O ile ta, oczeki większość i mogliby każdej chwili
wana zresztą, informacja sprawdzi przeprowadzić rozwiązanie Sejmu,
się, będzie ona dowodem, jak -cen ‘gdy przyjdzie odpowiednia pyra do
trum pojmuje „demokratyztm" i „re- — oszukania centrum.
puhlikainizrn". Centrum już przy u konstytuowaniiu się sejmu pruskie
„W IE C Z N Y " P A P E N
go dowiodło swej ,,priocipi al ności*‘,
Jak wczoraj podaliśmy, kanclerz
głosując na hitlerowca jako na pre
Papen w wywiadzie oświadczył, że
zydenta sejmu z tej taikże racji, że rząd jego potrwa długo. Pytanie,
najsilniejsze stronnictwo powinno jak to będzie możliwe, gdy parla
dać Izbie prezydenta. N a tej „pri-neiment uchwali mu wotum nieufno
pialnnścii" centrum bardzo źle w y
ści, dziś znajduje już odpowiedź: w
szło, gdyż hitlerowski prezydent razie uchwalenia wotum -nieufności
Kerrl sabotuje prace Sejmu. Na żą rząd -poda się do dymisji a Hinden
danie przepisanej liczby posłów burg wezwie parlament do utwo
zwołał posiedzenie na 16 bm., ale rzenia rządu z łona większości. Po
odłożył je na własną rękę pod po nieważ z góry wiadomo, że więk
zorem, że w tym dniu ma odbyć się szość nie będzie mogła się utworzyć,
zjazd przywódców „Nazi". Zjazd przeto Hindenburg powierzy Pape
nie przyszedł do skutku, a mimo to nowi „tymczasowe" sprawowanie
Kerrl zwołał Sejm dopiero na 25 rządów, a takie prowizo-rjum może
bm. Zwłokę tę można obecnie zro trwać i kilka łat. W ten sposób Hinzumieć: chodziło -o zyskanie czasu danburg i Papen uzyskają jeszcze
dla dokończenia układów o koalicję. to, że uchronią się przed zarzutem
Jeżeli centrum rzeczywiście zga jawnego
złamania
konstytucji.
dza się na wybór hitlerowca pre
Prostsza -droga aniżeli — jak wczo
mierem pruskim, temsamem oddaje raj pisaliśmy — powoływanie się
w ich ręce los Sejmu. Wedle kon
na orzeczenia jakichś „uczonych",
stytucji pruskiej Sejm może s-ię
że wotum nieufności nie ma żadne
rozwiązać albo własną uchwałą al
go znaczenia.
bo uchwałą t. zw. kolegium trzech,
—-o o o —
W skład ikitórego wchodzą: prezy

21 wsi nie oni jedni to robili. Zato mogli się cieszyć
nadzieją, że wielka krowa pozbędzie się nieza
długo swego cielęcia, a wtedy dawać będzie żółte
strumienie mleka. Matka Elżbieta namoczyła tym
czasem drewniane sikopce, by napęcznialy, a Mar
(Ciąg dalszy)
cinek co chwila wbiegał do stajni i nie mówił już
Stary żuł ciągle, nie rozumiejąc o co chodzi. — 0 niczem innem, jak tylko o tańcu cieląt.
W y ró w n a n e
czy może nie? Jeśli żądaliśmy
A pewnego dnia Marjanna-Kulaska kusztykala
od domu do domu z wielką nowiną. Czuć jiuż
zawiele, t o
?
— Ale za uratowanie życia mnie i chłopcu, je przedwiośnie, a niebo nad nią składa się.z sa
mych wielkich plam błękitnych i życzliwych
steśmy chyba jeszcze coś dłużni?
Paal Fiata spojrzał na żonę, ona na niego, obłoków. Morze wygrzewa się w cichem powie
a Marta siedziała i czesała wełnę, uśmiechając trzu, pachnie morszczyzną i kiełkowaniem i pia
s*ę w zakłopotaniu, żeby tylko ojciec nie wpadł skiem i obornikiem, leżącym w kupach pod ścia
nami stajen, tak, napewm© pachnie wiosną. A gdy
ter«z w gniew i
Nie przyjmuję wynagrodzenia za ocalenie morze odpłynie, pozostawiając szeroki pas w il
komuś życia — odpowiada, — Jesteśmy wpraw gotnego wybrzeża, siadają na nkn mewy, ostrygojady, bekasy wodne i czajki i krzyczą w za
dzie biedni, ale tak źle jeszcze z nami nie jest
_ T A córka! To d krzepka dziewczyna. Sternik wody* jak ciepło świeci dzisiaj słońce.
podchodzi do niej i podaje jej dwie dziesięciokoTo samo mówi też Marjanna-Kulaska, gdy
ronowki. Poczerwieniała i rzekła: — Zachowajcie przystanie przed jakim domem, opierając się na
te pieniądze — powiada. — I tak straciliście chyba lasce. Nakoniec ładna pogoda. A nie przyszła zadosyć..
Poczem głuptas ten zaczyna bajać, że wcześnię po takiej zimie. Na razie Marjamna nie
zwróci się do władz, by nadano im medal za oca może nic powiedzieć, ale zaraz musi się już w y 
lenie zyeia ludzkiego. Paal Fiata uśmiecha się gadać z wielką nowiną. — Dla niejednego czasy
szydersko, Wcale się nie domyślając o co chodzi. nie będą tak całkiem dobre — powiada. — N aGdybyż mu by} zaofiarował bodaj krążek tytoniu. przytkład dła tych we Fiata — wczoraj dostali list
Wobec tego sternikowi i jego synowi nie po od adwokata, — Następnie ociera sobie kąty ust
zostawało nic innego jak podać wszystkim rękę 1 w podnieceniu przygląda się ludziom, z którymi
i podziękować.
^ 7 ,% -d
,t.W
:
mówi. W yw ołała wrażenie niezwykłe, i wszyscy
IX
milkną na chwilę. Zimny dreszcz przebiega im
W domu tak skąpo z mlekiem. W ielka Krasula wzdłuż pleców. Ciężko jest, gdy zjawia się egze
nakrapiama czerwono, z białą głową i pięknem! kutor i wzywa dłużnika przed władzę, ale list od
rogami, miała się wnet ocielić, a druga była je adwokata to coś jeszcze gorszego, każdy wie prze
szcze jałówką, biorą niedawno dopiero prowa cie, że chodzi wtedy najczęściej o dom i zagrodę.
dzono do byka. Ale kaszę i chleb można też go
■— Go ty mówisz, czy to aby prawda?
tować na samej wodzie, jeśli się doleje łyżkę sy
— Tak, niech nas Bóg ma w swej opiece. Syn
ropu, nie było to we Fiata żadną nowością, a we Tomasza Klypasa przyniósł wczoraj ten list.
JAN BOJER
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— Czy mają długi w mieście?
— Ba, kto to może wiedzieć. Ludzie mówią, że
jego zięć bliski jest bankructwa. Tak, tak, byw aj
cie zdrowi tymczasem, nie będę wam dłużej za
bierać czasu.
I dalej kusztyka z tą nowiną. U sąsiadów lu
dzie stoją przy oknie i spoglądają w kierunku
Fiata, gdzie zagościło nieszczęście. Szary pochyły
dom stoi taki posępny, jak gdyby słońce nie mo
gło go rozweselić. Z komina nie wzbija się dym,
jak gdyby ów list zgasił był płomień na ognisku.
To bank zwalił im na kark tego ad wokata, tedy
stary zaraz ramo ubrał się odświętnie i wyszedł
rozmówić się z tymi, co mieli do czynienia z tą
sprawą. Już zdaleka kobiety zobaczyły go po
wracającego. Wszedł do izby, a one wlepiły w nie
go oczy. Przez chwilę stał u drzwi, następnie
zdjął powoli kapelusz i powiesił go na ścianie.
— Jakże poszło? — pyta matka Elżbieta.
— Źle — odpowiada. — Piotr zaciągał tam
jedną pożyczkę po drugiej, a teraz gdy zbankru
tował, hank stara się wyrwać co się tylko da. —
Czy nie udało ci się osiągnąć przynajmniej tego,
by jeszcze trochę poczekali na naszą spłatę? —
Powiedzieli, że w takim razie muszę dać ręczycieła. Inaczej adwokat p rz y ś le mi do domu lensmana.
W izbie zapanowało milczenie. Marcinek bawił
się z kotem, ale nagle zaprzestał zabawy i skulił
się w kącie za piecem- Stary siadł przy stole. Po
dano jedzenie, ale nawet na nie nie spojrzał.
Matka Elżbieta z n ó w zabrała się do tkania.
— Biedna Anna — rzekła.
— Tak, tak — a co będzie z nami? — W ykrzy
wił twarz szydcrskiim uśmiechem.
— Ach, dła nas znajdzie się chyba jakaś rada.
— Dobrze, znajdź ją! Bo ja nie widzę żadnej.

(Ciąg dalszy nastąpi).
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Hitler na finiszu
(Korespondencja w łasna „Naprzodu")
BERLIN, w sierpniu.

Wrażenie ogólne ostatnich wypad
ków w
Niemczech wyglądałoby
mniej — więcej tak: lala hitleryzmu
płynęła niepowstrzymanym pędem
naprzód i — raptem — w ostatniej
nieomal chwili została zahamowana
przez krótkie: NIE! prezydenta Hindenhurga; Hindenburg odrzucił po
stulaty Hitlera co do powołania go
na stanowisko kanclerza Rzeszy z
daleko idącemi pełnomocnictwami,
— i lala od kilkunastu dni kotłuje
się w miejscu, nie mogąc przełamać
uporu starego marszałka — prezy
denta.
Wrażenie to, dość często zresztą
spotykane poza granicami Niemiec
i nawet w samych Niemczech, jest
jednak bardzo a bardzo powierzcho
wne, zatem z gruntu fałszywe.
Niewątpliwie, postawa osobista
prezydenta Państwa — to TAKŻE
czynnik w biegu zdarzeń. Czynniki
wszakże DECYDUJĄCE tkwią o
wiele głębiej. Okres „kotłowania się
w miejscu1" ruchu hitlerowskiego
bezpośrednio po zdobyciu 230 man
datów do Reichstagu wynika w pier
wszym rzedzie z REALNEGO UKŁADU SIŁ SPOŁECZNO - POLI
TYCZNYCH, a wcale nie TYLKO ze
stanowiska Hindenburga i z wahań
duchowych Hitlera, jak brzmi oskar
żenie grupy jego dotychczasowych
przyjaciół.
Koncepcja zasadnicza hitleryzmu
polegała, jak się zdaje, na zdobyciu
władzy w drodze legalnej. Było w
tym dużo liczenia się z zakorzenioną
głęboko w duszy narodu niemieckie
go „psychologją legalizmu"; było
wiele O BAW Y przed własną żywio
łowością i własnym, trwającym nie
ustannie pod przykrywką surowej
dyscypliny wojskowej, CHAOSEM
WEWNĘTRZNYM. Wszak hitleryzm
stanowi zorganizowane ognisko naj
sprzeczniejszych interesów, prądów,
nastrojów, dążności, pobudek, ocze
kiwań: od „strategicznych" posunięć
koncernów kapitalistycznych poczy
nając, — poprzez antysemityzm dro
bnomieszczaństwa, poprzez wybryki
myślowe zapoznanych poetów, ma
larzy i rzeźbiarzy, — aż do „zawodo
wych bezrobotnych", którzy zacią
gają się do „oddziałów szturmowych"
Z ROZPACZY tak samo, jak „zawo
dowe" wojska najemne w XVI i XVII
stuleciu, aż do sadystów, kryminali
stów i zboczeńców płciowych włą
cznie; ci znowuż potępiają Konsty
tucję Wejmarską z tego powodu, że
nie uznaje ona homoseksualizmu za
zjawisko normalne i godne pochwały.
„Zorganizowanie" TAKIEGO ogni
ska MUSI być bardzo wątpliwe. To
pór walił mocno w mury Republiki
niemieckiej; ale czy ten sam topór
wystarczy dla budowy „trzeciego
Cesarstwa" hitlerowskiego? Innemi
słowy— siła negacji, nienawiści gnie
wu, wściekłości hitleryzmu jest ko
losalna, Siła TWÓRCZA hitleryzmu,
jest„wielką niewiadomą"! dla banków
i dla koncernów kapitalistycznych, i
dla Hindenburga, i dla samego Hitle
ra. Miecz, uderzony na płask, mo
że się strzaskać na drobne kawałecz
ki, choćby był najostrzejszy.
**
*

śnym żartem: „bij Żydów, — ratuj
Niemcy!" „Zaczniemy od Żyda, skoń
czymy na kapitaliście", „W szystko mi
jedno, nic mnie nie uratuje". „Precz
z Bogiem! Niemcy nie potrzebują
Boga!" „Ten łajdak Hans nie chciał
mi oddać córki; teraz go zatłukę i
otrzymam jeszcze krzyż zasługi"..
Fala biła wysoko... zasmęciły się
czoła panów generałów, dyrektorów
koncernów, b. szambelanów b. jego
cesarskiej mości, H IT LE R N A F IN I
S Z U przestawał być T Y L K O tara
nem, rozbijającym Republikę; sta
wał się K A N D Y D A T E M . A za jego

plecami huczały szynki podmiejskie...
Magnaci kapitału panowie genera
łowie zaczęli odczuwać... „wątpliwo
ści konstytucyjne". Hindenburg po
wiedział: NIE! Hitler udzielił „urlo
pu" oddziałom szturmowym do dn.
28 sierpnia. Za kulisami funkcjonuje
energicznie gen. Scbleicher, „mąż opatrznościowy". W szynkach pod
miejskich, w pracowniach zapozna
nych malarzy szepczą sobie na ucho,
że Hitler „zdradził", ale w gabine
tach dyrektorów banków i koncer
nów wre praca gorączkowa. Kapi
tał uruchamia chętnie lumpen — pro-

letarjat. Nie ma jednak żadnej ocho
ty rozkiełznać go całkowicie, więc
fala „kotłuje się w miejscu".
To jest POWÓD PIERWSZY „nie
jasnej sytuacji" w Niemczech. I to
jest pierwsze źródło psychologiczne
ROZŁAMU wewnątrz „opozycji na
rodowej", — rozłamu między gabi
netem von Papena a Sztabem Hitle
ra.
W. J.
Następną korespondencję z Niemiec
zamieścimy w numerze jutrzejszym.

Oszukańczy „werbunek

R ed

U

Kulisy wojny boliwfjsko-paragwajsklej w Anglji a w Polsce
Trw ający od kilku tygodni
zbrojny
konflikt między Boliwją i Paragwajem
stał się przedmiotem wielotysięcznych
zysków, jakie zawsze na wojnie ciągną
najrozmaitszego rodzaju kombinatorzy.
Tym razem źródłem zarobku jest wer
bunek, jaki odbywa się na terenie A n 
glji, gdzie między bezrobotnymi prze
prowadza się zaciąg ochotników do
walczących armij.
Jak podają dzienniki angielskie, oko
ło 10 tysięcy bezrobotnych, b. wojsko
wych, zgłosiło chęć wojowania za obcą
sprawę, G otow i są oni zaryzykow ać ży
cie, stać się inwalidami, byle tylko dpraźnie uwolnić się od dręczących złych
warunków, w jakich żyją.
Werbunek,
jak dotąd,
odbywa się

kazję do zarobku także różnym oszus
tom i w Polsce, Po wsiach, w okolicach
W arszaw y i Łodzi uwijają się jakieś
ciemne typy,
które namawiają bezro
botnych i małorolnych do wyjazdu do
Boliwji. Chętnych jest wielu, zwłaszcza
wśród tych, co wyjeżdżali rok rocznie
do Prus na roboty sezonowe. Oszuści ci
podsuwają swoim ofiarom papierki do
podpisu,
pobierając wzamian „opłatę
stem plową", którą przelew ają do w łas
nej kieszeni. Naiwnym obiecują ziem ię
za morzem i kompletnie urządzone go
spodarstwa.
Poniew aż nędza na wsi polskiej jest
ogromna, zarobki oszustów są dość zna
#*
czne, gdyż chętnych na w yjazd za morze
*
Wojna Bollwji z Paragwajem dała o- nie brak.

tajnie, gdyż w ładze angielskie nie chcą
zgodzić się na specjalny werbunek.
Ochotnikom obiecuje się złote góry.
Przejazd do A m eryki I klasą, przed w y 
jazdem 30 funtów gotówką i żołd w w y 
sokości 4 funtów 10 szyi. tygodniowo.
Takie są warunki zaciągu do wojsk
paragwajskich. W odpowiedzi na to
sztab boliwijski w ysłał do Anglji swo
ich agentów, którzy rów nież werbują
ochotników, licytując warunki Paragw a
ju. A gen ci boliwijscy obiecują przed w y 
jazdem 50 funtów i 5 funtów tygodnio
wo. Pozatem ochotnikom rozsnuwa się
perspektyw y szybkiego awansu, aż do
kapitana włącznie.

Fabrykanci białostoccy nie przestrzegała

w a r u n k ó w u m o w y i ustaw ro b o tn iczy ch
W rz e n ie w ś r ó d b ia ło sto c k ic h w łó K n ia rz y

Na wspólnej naradzie Zarządu Z w iąz
ku W łókienniczego i przedstawicieli K o 
misji O kręgowej Zw iązków Zawodowych
w Białymstoku, stwierdzono, że:
1) 8-mio godzinny dzień pracy nie jest
przestrzegany i ci sami robotnicy, za
trudniani są po półtorej i dwie zmiany.
Np. w fabrykach: I. D. Szpiro (wykończarnia), Łuszczak (watolina), Szlachter
(przędzalnia), u T. Poczebuckiego, Kny
szyńskiego i w e wszystkich niemal fa
brykach pracują po półtorej i dwie
zmiany snowaczki, nupiarki i przykręcarki,
2) Pogarsza

się

warunki pracy;

w

szczególności stosowany jest nadludzki się tak w fabrykach: I. D, Szpiro. A . D,
wyzysk siły i zdrow ia kobiet, zatrudnio Szpiro, Marejny, Fuksa, Knyszyńskiego,
nych
przy rajswilkach i samoprząśni- T. Poczebuckiego, Pinesa, Surawicza,
cach. Obsługiwanie samoprząśnic przez Koleżańskiego i Machaja oraz we wszy
4 robotnice zmniejszyli białostoccy fa stkich prawie małych tkalniach obniżo
brykanci w latach poprzednich do 3-ch; no płace wszystkim bez wyjątku tkaczom
obecnie zaś i to nie w ystarcza nienasy i przedłużono dzień pracy do 10-du i 12
conym kombinatorom: p.p. L, Rubin- godzin. W przędzalniach Murkiesa —
sztajn, Margolis i M orodochow icz za ,,Unitas , Zołotow i Londyński obniżo
trudniają już tylko po 2 kobiety na każ ne płace i zarobki nie są wypłacane po
dej samoprząśnicy.
kilka tygodni. Natomiast w Piszczani3)
N ie przestrzega się nowego, obnikach pow, Białystok zarobek dzienny
żonego już cennika płac, przedewszyst- wynosi od 1 zł. 50 gr. do 4 zł, za 16-to
kiem w tkalniach. Pracującym na drugą i 18-to godzinny dzień pracy, przy czem
zmianę tkaczom obniżono płace o 5 gr. zatrudnieni są sami posiadacze gospo
na 1000 rzutów, co stanowi 14%, Dzieje darstw rolnych. W szyscy oni. z w yjąt
kiem kilku, nie są ubezpieczeni w Kasie
Chorych i w Funduszu Bezrobocia. Na
leży zauważyć, że w samym tylko Bia
łymstoku, bez okolic, jest około 4000
bezrobotnych.
dany był tow. dr. Maliniak, dyrektor
wydawnictwa „Robotnik", z którego ze 
Opierając się na przyrzeczeniach, skła
znań wynika, iż numer z inkryminowa danych w czasie strajku na konferen
nym artykułem, z powodu konfiskaty, cjach przez przedstawicieli władz, iż
poza obręb wydawnictwa nie wyszedł. dopilnują one przestrzegania nowej uObrońca adw, tow. Ludwik Cohn wno m owy i ustaw robotniczych, zw rócił się
sił o uniewinnienie oskarżonego, podno sekretarz Związku do p. Inspektora Pra
sząc, iż w tych warunkach o rozpo cy i do W ojew ódzkich W ydziałów P rze
m ysłowego i Bezpieczeństwa, lecz. jak
wszechnieniu m ow y być nie może,
dotąd, niema żadnego pozytywnego re
Sąd, po
naradzie, w ydał wyrok,
zultatu.
zmniejszający tow. Czarneckiemu karę
do 1 miesiąca więzienia. Obrońca zapo
W obec tego postanowiono użyć wszel
w iedział kasację. Oskarżał prok. Gettcl. kich
rozporządzalnych środków, do
strajku ogólnego włącznie, celem prze
ciwstawienia się obniżkom płac, pogar
szaniu warunków pracy i przedłużaniu
dnia pracy, oraz wybrano delegację,
która uda się do p. Starosty i p. W o 
jewody
i domagać się będzie położenia
szczęśliwy już nie żył.
kresu
pogarszaniu
warunków pracy i
Dochodzenie w ykazało, iż Zakrzew 
ski popełnił samobójstwo. Przyczyn sa płacy.

E c h a p ro c e su b rz e sk ie g o
W czoraj w Sądzie Okręgow ym roz
patrywano sprawę tow. W acław a Czar
neckiego, redaktora odpowiedzialnego
,,Robotnika", oskarżonego o to, iż przez
umieszczenie oświadczenia Z. P. P, S„
omawiającego wyrok brzeski, dopuścił
się nieposzanowania Sądu Okręgowego,
który w ydał wyrok,
skazujący w ięźnów brzeskich.
Sąd grodzki, X III oddział, skazał był
w swoim czasie tow. Czarneckiego na
cztery miesiące więzienia. Na rozprawie
odwoławczej w Sądzie Okręgowym ba

Hitleryzm reprezentuje trzyna
ście przeszło miljonów głosów wy
borczych. Sztab hitlerowców obra
duje w luksusowym „Brunatnym Do
mu"; snują się eleganckie postacie
adiutantów; maszynistki białemi pa
luszkami wystukują rozkazy bojowe
Radca Izby Korttroli w Widnie, 62-letni
na klawiszach „remingtonów"; a w Michał Zakrzewski, znaleziony został w
szynkach podmiejskich hasło: „heil lesie pod W ilnem z przestrzeloną klat
Hitler!" plącze się z cynicznym, spro ką piersiową. G dy znaleziono go. nie mobójstwa dotychczas nie ustalono.

Tajemnicze sam o b ó jstw o

Radcy Państwowej Izby Kontroli w Wilnie

Nr. 189, Niedziela 21 sierpnia 1932

H is z p a ń s k a k o n trre w o lu c ja
Pficesz&o rok temu pozbyła się Hiszp&nja_swego Alfonsa. W kwietniu
1931 roku dokonała się na półwy
spie Pirenejskim rewolucja, która
sprzątnęła 2 -widowini monarehję
wraz ze służącą jej wiernie dykta
tor? faszystowską. Na gruzach an
cien regimeu (dawnego porządku)
przyohleczon eg o w modernistyczną
faszystowską ugruntowana zo
s*a®a_>,demokratyczna republika nob®toii«za“ . Klasa robotnicza ucie
miężona do tego czasu w niebywały
sposob, — pozbawiona wszelkich
Pnaw, zajęła choćby w częśei tyl
ko, należne jej w państwie stano
wisko. Proletarjat zdobył wolność
Polityczną, nieograniczoną możność
walki ekonomicznej, swobodę i peł
ne warunki organizowania się w
potężną, zwartą i masową siłę, —
zdolną prędzej czy później, po
mniejszym czy większym wysiłku,
objąć niepodzielne i wyłączne rzą
dy w państwie. Długi szereg ustaw
permanentnych Kortezów zapewnił
robotnikom hiszpańskim ludzkie
warunki pracy i bytu, należne pra
wa i uprawnienia. Ruszyła również
z miejsca raz wreszcie zabagniona
i zaostrzona do ostatnich granie
kwest ja rolna, sprawa tysięcy i mibezrolnych i małorolnych
chłopów hiszpańskich. Stało się to
w Wielkiej mierze dzięki temu, iż
wraz z rewolucją kwietniową w Hiszpanji skończyło się tam raz na
zawsze samowładcze do tego czasu
Panowanie kościoła katolickiego i
^5° szerego pasożytujących na
ciele narodu klasztorów, po
siadaczy olbrzymich, nie zmierzowprost latyfundjów. Kościół
został pozbawiony swego uprzywilejo^anego stanówiska. Przeprawadzotto całkowity rozdział kościoła
od państwa._ Wyrugowano ze szkół
naukę religji. Pozbawiono kler i je 
go _majątki wyjątkowych przyw i
lejów i specjalnej opieki ze strony
pansrwa. — Jezuitów wysiedlono z
kraju- Załatwiwszy się zaś w ten
sposób z zagadnieniami: społecz
nym, polityoznem i religijnem, roz
wiązano po myśli postępu, demo
kracji i Socjalizmu również i zaga
dnienie narodowościowe, nadając
Kaiałonji spragnioną przez nia autoOomję.
Młoda republika coraz wyraźniej
utwierdzała, swój byt. Mimo, że czy

hało na nią wiele niebezpieczeństw.
Z lewej i prawej strony. I tak w
początkach istnienia republiki mie
liśmy do zanotowania szereg nieudałych puczów anarchistycznych i
komunistycznych. Ruchy te zostały
całkowicie stłumione i po pewnym
czasie ustały zupełnie. Groźniejsze
natomiast okazały się knowania
monarciiŁstyczno - faszystowskie.—
Ciągle podsycane przez arystokra
cję i wszelkiego rodzaju reakcję hi
szpańską spiski mo narchistyczne
doprowadziły w końcu w poprzed
nim tygodniu do wybuchu krwawej
kontfcrrewtwŁucji.
Kontr rewolucję tę możnaby śmia
ło nazwać buntem generałów" nie
zadowolonych z utraty władzy i
znaczenia, ze zmian społecznych,
politycznych i religijnych, z bezpo
wrotnego wreszcie skończenia z mo
narchją i Alfonsem. Zawiedzeni w
swych płonnych nadziejach rychłe
go upadku republiki, postanowili
sami zadać jej cios śmiertelny. —
Przeliczyli się jednak sromotnie. —
Zbożne ich zamiary spaliły na pa
newce. Republika okazała się dość
silną, — aby odeprzeć skierowany
przeciw mej zamach stanu. Stało
się to nietyłko dzięki wierności w oj
ska dla republiki i demokracji, ale
przede wszystkiem dzięki zdecydo
wanej postawie mas rolxotai«zyeh,
partji SocjalkiŁyozimej i socjalistycz
nych Zwiąizków zawodowych, goto
wych wszelkiemi środkami i sposo
bami bronić republiki przed n-awro
tem ancien reigime‘u bronić proletarjału przed ponownem nałożeniem
więzów faszystowskiej dyktatury.
Olbrzymie demonstracje ludności
Madrytu i innych miast hiszpań
skich za republiką, za demokracją
i Socjalizmem, były odpowiedzią
Hiszpanów na bunt generałów. Za
miast sztandarów monarchistyczmych na gmachach rządowych, po
wiały czerwone sztandary socjali
styczne na, klubach arystokratycz
nych i kasynach oficerskich. Lud
hiszpański pokonał swych wrogów.
Sprawcy i przywódcy faszystow
skiego puczu ponieśli zasłużoną ka
rę. Zorganizowany, socjalistyczny
ruch robotniczy, odwrócił od Hiszpanji
groźne
niebezpieczeństwo
władztwa czarnych koszul.
Juljusz Gans.

W ra d o sn e j tw ó r c z o ś c i bez zmian
CZY NIE ROZBÓJ
w tych dniach firma „Esteha"
fiłąskie Towarzystwo Handlowe,
z (J,Sranłczciną poręka w
Bwlsiku, przybudówka, albo jak^kto
wah anonimowy wydział handlo
wy Śląskiego Zakładu KredytoweWZesM nast?ł™hcy
BieMeo, 17 sierpnia 1032.
mieńotrzymanego zawiadot w f . ^DĄ"rekcj,i kopalń księcia
jmi€’
I września 1
br.
zofoowią®»ia ^
,1•up:rf
zoiDowiąJ^znowu, jak corocznie pcdwyżP o d e S zkn<wew ę g l e m ^ wiec zaoPalrzenie się
r fS n ie
tym ,m i^ ó o u po
się, zawsze ^
1 Jcreśl'imy
^ do usług W P. chętni,
z poważaniem
śląskie To J,’Estehła
H
Spółka arayiSłrwo H««M o w e
Okólnik t o "
P° Tęk^
czarny z t e n T j 11, ex^ nSo
września
r. zobowaązują znowu,
jak cdrocz
, podwyższone ceny
zimowe ) tłumaczymy brakiem na
leżytego przygotowania korespon
denta.
Nie chodzi nam jedinak o to.
Chodzi nam więcej u przygwoż-

pro stej drodze?
dżemie sanacyjnej obłudy, która z
jednej strony zapewnia o ochronie
konsumenta przed zdzierstwem ka
pitalistów, a iz drugiej strony tym
"właśnie kapitalistom zezwala na
najordynarniejsze zdzierstwo. Gzy
nie należy bowiem, nazwać zdzierstwem faktu, że w dobie tak stra
szliwej nędzy, w dobie redukcyj
poborów i redukcyj personalnych,
przemysł węglowy, „jak corocznie",
na zimę, to jest okres najgorszy,
podwyższa cenę Węgla, to jest tego
artykułu, który w zimie jest naj
niezbędniejszy. Sanacyjna radosna
twórczość trwa i daje się we znaki
w rozbudowie.- cen. Słusznie p. Sła
wek na Zjeździ e legjonistów w
Gdyni zapewniał, że osiągnięto za
mierzony ceł. O tak osiągnięto, ale
ten cel, którego się nie spodziewa
no, albo też może, kto wie, spodzie
wano. Albowiem niezbadane są
-drogi, klorami sanacj-a chodzi za...
gotówką.
W
radosnej
twórczości
bez
zamian.

na
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Międzynarodówka
transportowców
ŚLUBUJE POLSKIM ROBOTNIKOM
Kongres Międzynarodówki trans
portowców w Pradze zakończył swo
je obrady w sobotę 13 bm., poświę
ciwszy ostatnie 2 dni swoich obrad
przeważnie sprawom organizacyj
nym.
W piątek 12 bm. w dyskusji nad
stworzeniem sekretarjatu w połud
niowej Ameryce przemawiali dele
gaci z Argentyny. Tow: Agneli po
pierając wniosek o stworzenie se
kret ar j atu Międzynarodówki trans
portowców na południową Amery
kę z siedzibą w Buenos Aires oświad
czyi, że pomimo istnienia w Argen
tynie dość silnych organlizacyj ko
lejarzy i żeglarzy przybrzeżnych, or
ganizacja zawodowa transportow
ców jest dopiero w zalążku. Koleje
argentyńskie mają ogółenj 40.000
kilometrów dłuigoiści i masa koleja
rzy pozostaje dotąd poza obrębem
organizacji zawodowej. — Tow. Ne
gri oświadczył, że związek tramwa
jarzy argentyńskich liczy 14-.000
członków, posiada własny dom i ma
jątók wartości "200.000 dolarów, —
Również związek kolejarzy wybu
dował dom kosztem m ilj ona dola
rów. W itym domu pomieści się bar
dzo wygodnie sekretarjat Międzyna
rodówki, którego stworzenie ułatwi
z pewnością wciągnięcie do Między
narodówki transportowców koleja
rzy brazylijskich.
Wniosek o stworzenie sekratarjatu w południowej Ameryce został
uchwalony poczerni kongres przy
stąpił do wyborów nowej rady głów
■nej, która została wybrana w nastę
pującym składzie: Gramp i Bevin
(Anglja), Janriigion (Francja), Rudolph i Jochade (Niemcy), Kónig
(Austrja), Gomez (Hiszpanja), Lind
ley (Szwecja), Mahiman (Belgja),
Brodecki (Czechosłowacja), Mcixamin (Polska), Isajew (Bułgarja),
Hamada (Japonja) ii Sardeilli, repre
zentant włoskich kolejarzy na emi
gracji. P f ócz tego w skład rady głów
nej wchodzą także sekretarz gene
ralny tow. Fimmen i jego zastępca
tow. N alkans.
Wśród wielkiego entuzjazmu zo
stała odczytana depesza hiszpań
skich związków transportowych do
noszących, że obroniły republikę
przeciw rewolcie monarchistycznej,
poczcin rozpoczęła się dyskusja nad
sprawą długów wojennych i reparacyjnych. Tow. de Bruyn (Belgja)
przestrzega przed przecenianiem ich
roli w obecnym kryzysie. Toż samo
stanowisko zajął tow. Bevin, stwier
dzając, że przecenianie sprawy dłu
gów odwraca tylko uwaigę proletar
iatu od głównych przyczyn zła, a
w szczególności od sprawy granic
celnych. Największą korzyścią ze
skasowania reparacyj będzie roz
wianie się złudzeń, że to tylko one’

są powodem kryzysu. Po końcowem
przemówieniu tow. Fimmena wnio
sek w sprawie długów wojennych i
reparacyjinych został uchwalony w
brzmieniu proponowanem przez ko
lejarzy niemieckich.
Następnie pod obrady przyszedł
wniosek belgijskich tramwajarzy i
szoferów, żądających bezzwłocznej)
aikciji przeciw bezrobociu na między
narodową skalę i skrócenia tygodnia
roboczego do 40 godzin bez obniżki
płac tygodniowych. Wniosek ten uzasacłniał tow. Vercrnyce (Belgja).
Tow. Lindley (Szwecja) wyraził obawę, by zbyt ostra akcja między
narodowa nie spowodowała w Szwe
cji tej samej akcji przedsiębiorców
przeciw robotnikom co w innych
krajach. W Szwecji bowiem stosun
ki są lepsze niż gdzieindziej. — Za
strzeżenia szweckie nie zostały przy
jęte i wniosek uchwalono w formie
.pierwotnej.
Następnie została jednogłośnie
przyjęta rezolucja wyrażająca uzna
nie kolejarzom argentyńskim, któ
rzy odmówili przewożenia sprzętu
wojennego dla Boiiwjii i Paragwaju
i wzywająca robotników transporto
wych wszystkich krajów do naśla
dowania tego przykładu.
Również jednogłośnie i bez dysku
sji przyjęta została rezolucja o ak
cji przeciw faszyzmowi, reakcji d
wojnie w brzmieniu proponowanem
przez delegację włoską, wraz z do
datkiem odnoszącym się do Polski.
W rezolucji tej kongres protestuje
z całym naciskiem przeciw temu, że
rząd polski odmawiając przedstawi
cielom transportowców polskich pa
szportów, uniemożliwił im udział w
kongresie, oraz ślubuje że Między
narodówka transportowców nie usianie w walce dopóki robotnicy pol
scy nie odzyskają możności swobod
nej działalności zawodowej.
Kongres został uroczyście zam
knięty w sobotę 13 bm. Na tem ostat
niem posiedzeniu powziętą została,
wśród okrzyków na cześć proleitarjatu hiszpańskiego uchwała, że na
stępny kongres odbędzie się w Ma
drycie, oraz odbyło się owacyjne
pożegnanie byłych członków Rady
głównej tow. Bidegaraya (Francja)
i tow. Dóringa (Niemcy), którzy z
powodu podeszłego wieku usunęli
się od pracy czynnej.
Odśpiewanie „Młędzyn arodó wki"
w kilkunastu językach zakończyło
obrady kongresu.
Do poprzedniego sprawozdania z
obrad kongresu zakradł się chochlik
drukarski* zniekształcając nazwi
sko wnioskodawcy o porozumienie
się z transportowcami rosyjskimi.
Zowie się on Dobbie, nie zaś Bofobfe,
jak błędnie wydrukowano.

Przywódcy komunistyczni w Polsce
rozkradli pieniądze „Komintemr
Jak się okazuje, kbrnluniistyazna
partia Polski otrzymała od Komintemu1 większe fundusze, prze
znaczone na zorganizowanie manifestacyi i zaburzeń w W arsza
w ie w dniu 1 sierpnia dzyli w t.
®w. „dtoilu antywojennym ". Tym czasem p rzyw ó d c y komjunitstycznii pobrali dla siebie sumy przy•słane z M oskw y, żadake nawet
dodatkowych sufbwencyti z powodu trudnych' warunków zorgani
zow ania mas.
P ie rw s z y sierpnia minął spo
kojnie. W yd ało się to Komiinter-

notwi podejrzane, wtobec czego
przysłał do W a rs za w y specjal
nych rew izorów , którzy stw ier
dzili nadiużycia i zagrozili repre
sjami. I oto działacze komunisty
czni w W arszaw ie zgłaSiZaia się
do władz bczpic czeństwa. pro
sząc O' w zięcie ich w opiekę przed1
zemsta wysłanników korrńnternu. Polictia roztoczyła nad osobamii, będacemi w niebezpieczeń
stw ic „ opiekę oraz w szczęła do
chodzenia ctelem w ykrycia w y 
słanników komittternu.
— 000 —
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F ora ze d w o ra !
(Korespondencja własna)
Sułkowice, 19 sierpnia.
W niedzielę podczas zjazdu „legendystów" w Gdyni dostała się bie
dnemu narodowi polskiemu, wia
trem od morza znowu reprymenda
od arcykapłana sanacji p. Sławka.
Porcja kropli wialerjamowych. I zno
wu, w braku innego tematu, młóco
no tara. słomiany zapał, a z tej młóc
ki pozostały tylko plewy — garść
frazesów o „obcych agenturach"...
Otóż w naszej miejscowości od
były się w ubiegłym tygodniu w y
bory do rady gminnej właśnie na
podstawie starej ordynacji austrjacłriej z czasów Franciszka Józefa
pierwszego i ostatniego, jakżeż ob
cej... narodowi i duchowi czasu. —
Dwadzi eśoiapięć wyborców I koła
(jelita... jak mówią chłopi) miało
wybrać 8 radnych, a przeszło 300
wyborców - chłopów też 8 radnych.
Oto nagroda dla chłopów za garnię
cie się w r. 1920... w szeregi armj.i
narodowej.
W przeddzień wyborów odbyło się
w domu gminnym wielkie zgroma
dzenie przedwyborcze ahłopsko-rohotmicze pod przewodnictwem ob.
Śmiłka Stanisława. Referowali: pre
zes stronnictwa lodowego na pow.
Myślenicki ob. Piątek Tomasz i tow.
Kozioł Feliks. Gałą masę obywate
li stojących przed domem gminy, a
między niani i przybyłego z Krako
wa tow. M. F. Granda, przewodni
czący, mimo najlepszych chęci, nie
mógł już do lokalu wpuścić, z oba
wy przed rotzwiązainiem zgromadze
nia przez władzę. Drzwi do lokalu
były zamknięte, a na poprzedniem
zgromadzeniu przedstawiciel władzy
kazał nawet okno zamknąć, aby,
broń Boże, głos krytyka z ust chło
pa i robotnika na świat się nie w y
dostał. Iście „carska" interpretacja
nowej ustawy o zgromadzeniach. —

Sanacja mimo, że wystawiła listy
we wszystkich czterech kołach, zgro
madzenia przedwyborczego jakoś
nie zwołała, ufna w potęgę swoich
opiekunów i — kiszki wyborczej
(na kiełbasę jej nie stać).
A więc we środę 17 hm, w dzień
powszedni (robota w polu!) odbyły
się wybory. Na 32 radnych lisia
chłopsko-robotnicza zdobyła 22. —
Między nimi kilku naszych towarzy
szów. Odliczywszy od pozostałych
10 radnych z listy sanacyjnej ks.
kan. Grosa, który dzięki swojemu
taktownemu stanowisku mógł śmia
ło i z listy chłopskiej do rady wejść,
odliczywszy również radnego Szy
mona Richtmama, wybranego i gło
sami opozycji, to zostaje tylko 8 ra
sowych sasnatorów. Opozycja odnio
sła więc świetne zwycięstwo.
Nie pomógł nakaz zamykania okien i zatkan ia komina podczas zgro
madzeń opozycyjnych, nie pomogły
też kiszki wyborcze (kiszki w lecie
prędiko się psują). Dzięki uświado
mieniu chłopa i robotnika w naszej
gminie większość w radzie jak i
zwierzchność gminna pozostanie w
rękach tychże chłopów i robotni
ków, a nie garstki pół- i ówierćpanków. Przez wynik wyborów dostała
też porządnie po łapach garstka iizundów i judaszów, którzy podsu
nęli się pod stół sanacyjny w na
dziei, że z koryta i im coś kapnie.
Wytbary w Sułkowicach to dobry
znak dla odbyć się mającego dnia
28 bm. w Myślenicach wielkiego
święta chłopów całego powiatu. Na
wiec przybędzie do Myślenic poseł
Witos, ks. Panaś i pos. Róg, zaś z
PPS zaproszeni są tow. poseł Cza
piński, więzień brzeski tow. Mostek
i inni. Za przykładem gminy Suł
kowic lud w MyśLeniiokiem dnia 28
bm. krzyknie w stronę sanatorów ca
łego państwa: Odejdźcie! Fora ze
dwora!
M. F.

l rncliii socjalistycznego
WYCIECZKA O ŚW IATO W A TUR
W S TAN ISŁAW O W IE
( K orespOndencja własna)
Stanisławów, 18 sierpnia.
Miano w obecnej dobie ciężkich
warunków, w których klasa pracu
jąca boryka się z powodu przeszkód
robionych przez wrogów naszym
instytucjom oświatowym, jakotaż
Skutkiem kryzysu gospodarczego,
Oddział TUR w Stanisławowie do
kłada wszelkich sił w kierunku roz
szerzania i pogłębiania oświaty
wśród młodego pokolenia robotni
czego. Łącząc piękne z pożytecznem, kontynuuje wycieczki krajo
znawcze.
Zorganizowana wycieczka TUR
łodziami motorowemi (własnej sek
cji wioślarskiej) pod kierownic
twem tow. Zygmunta Matusika
■wyruszyła do Halicza, gdzie 3-go
sierpnia połączyła się z ogólno-pol«ką organizacją TUR, która pod
kierownictwem tow. dr. Stefanji
Krygerowej przyjechała z Warsza
wy. Wycieczka z 24 osób po zwie
dzeniu okolicy i zabytków histo
rycznych m. Halicza, a dzięki uprzejmości obywatela d!r. Nowachowicza — słynnej w całej Polsce
świątyni Karakkiej, nazajutrz 4-go
sierpnia ruszyła łodziami Dnie
strem w dalszą drogę. Pomimo sza
lonych deszczów w pierwszych
dmuch wycieczki zwiedzano prze
piękne zabytki historycznie, rozsia
ne wzdłuż brzegu Dni estru, jak Petryłów, Koropiec, Rakowce, Niezwiska,
Hołihrady,
Chmielowa,
Gzernełice, Czerwonogród, Uśeiszko,
Horodnice, Zaleszczyki, Horoszów,
Wałkowce i Okopy św. Trójcy. —
Dzidki uprzejmości starostwa w
Zaleszczykach i placówki KOPu
wycieczka zwiedziła słynny w bi-

storji polskiej Chocim po stronie
rumuńskiej. Następnie wycieczka
autobusami wróciła do Zaleszczyk a
stąd koleją, udała się do przepięk
nego uzdrowiska w dolinie Prutu
Diłoka — „Domu Zdrowia druka
rzy lwowskich", gdzie zarząd tegoż
bezinteresownie ze szczerą gościn
nością oddał wycieczce do dyspozy
cji srwe pokoje przez 3 dni, do czego
przyczynił się tow. Gabryel Bemrad,
za co na tem miejscu składamy mu
serdeczne podziękowanie. Po zwie
dzeniu okolicy 15 sierpnia po spo
życiu obiadu i pożegnalnych prze
mówieniach okrzykiem na cześć
TUR wycięczkę rozwiązano a Ur
ezestnicy pełni pięknych niezapom
nianych wrażeń rozjechali się do
swych domów. Klasa robotnicza
łaknąca oświaty i wiedzy może ją
zdobywać przy TUR.
Najeżałoby tylko życzyć sobie, by
przy następnych wycieczkach więk
sza ilość klasowo uświadomionych
robotników mogła wziąć udział.
Pirzy tej sposobności zarząd TUR
w Stanisławowie składa najser
deczniejsze podziękowanie obyw. dr.
Nowachowłczowi i dyr. szkoły p .
Zającowi w Haliczu za pomoc w
uzyskaniu bezpłatnych i wygod
nych noclegów i umożliwieniu ce
lowego zwiedzenia m. Halicza i okolicy, oraz tow. Hłodzakowi, Matu
sikowi, Lubińskiemu i Kusykowi za
pracę przy motorach, jakoteż szu
kaniu noclegów, zaś obyw. Stani
sławowi Tatarze i inż. Lunenfeldow i za objaśnianie wycieczki przy
zwiedzaniu. Za Zarząd TUR w Sta
nisławowie:
Sohmerzler
Jafeób,
przewodniczący; Eljan Eugenjusz,
sekretarz.
Stanisław Paszek.
— lO O O —

W ychowankowie
pp. Sławka i Czutny grożą:
„JEDEN TRUP ZA MAŁO! TU MUSI PAŚĆ JESZCZE PARĘ
TRUPÓW !"
przyjęli robotnicy z zadowoleniem
(Korespondencja własna)
i na swych zgromadzeń lach wyra
Szczakowa, 19 sierpnia.
zili pełne zaufanie naszemu związ
Przysłowie powiada, że nauka kowi i kierownikom akcji, — oraz
w las nie idzie i przykład idzie„zgó- przyrzekli skończyć z rozbij aczami
ry. Przykładem Szczakowa, gdzie jedności robotniczej, gdyż przeko
„rrrewolucyjni" wielbiciele sfinksa nali się, że tylko organizacja kla
belwedersfciego, uważając się za sowa może skutecznie walkę prze
godnych uczniów pp. Sławka, „ła prowadzić.
macza kości" posłom opozycyjnym,
Po takiem załatwieniu sprawy
i Gzutmy, mordercy tow. Pocztow - przez nasz związek opanowała słu
sfciego, postanowili pójść ich ślada gusów
sanacyjnych
wściekłość
mi aż do zupełnego zniszczenia kla
(zwłaszcza, że otrzymali także po
sowej organizacji na terenie Szozarządną nauczkę od swych wysoko
kowy.
postawionych
„zwolenników") i
Ta nienawiść i chęć walki wyła
dlatego za cenę krwi postanowili
dowała się wówczas, gdy zobaczyli, się „zrehabilitować" i wykazać
że są silni tylko w gębie, lecz jako swoją żywotność.
organizacja nie mają żadnego u ro
Ponieważ dotychczasowy ich za
botników znaczenia, a związek kla rząd był mniej bojowy, zwołali na
sowy z każdym dniem powiększa niedzielę 14 bm. walne zgromadze
swoje szeregi. — Otwarły się oczy nie (przedpołudniem, kiedy robot
Steinerom, Piętakom, Łobuzkom i nicy idą do miasta lub do kościda).
kmym łobuzom sanacyjnym w! cza
Na to zgromadzenie przybyło aż 8
sie ostatniej akcji, prowadzonej
członków. — Dla ciekawości zoba
przez nasz związek, który do walki
czenia tych „mas", o których stale
porwał nawet ich członków; z po
mówili, że w swoim związku posia
litowaniem patrzyli ona w czasie dają, przybyło także i 3 naszych to
akcji, jak przywódcy ZZZ prosili
warzyszów, których gdy zobaczył
tow. Jarka i Matulę, by akcję tą Piętak, skoczył zamknąć drzwi
prowadzili na swoją własną rękę, wejściowe, wydając równocześnie
oni zaś z każdem naszem pocią komendę: „przez okna z nimi". —
gnięciem „będą się solidaryzowa
Byłoby może nie obeszło się bez
li". — Zrozumieli ich członkowie przelewu krwi, gdyż inni działacze
politykę warchołów sanacyjnych i Z Z Z porwali za pogrzebacze, łopatki
po skończonej zwycięsko akcji, któ do węgla, wiaderka itp., rzucając się
ra obroniła robotników przed ob na spokojnie siedzących, gdyby nie
cięciem połowy deputatów węglo nadeszło kilku naszych członków,
wych i dodatku szkolnego, oraz do
którzy swoją postawą zmusili zbi
prowadziła do załatwienia zaległych rów sanacyjnych do kapitulacji
Po dokonanym wyborze .bojowe
urlopów (w sprawie których sana
cyjni przywódcy sprowadzali in go" zarządu, wybranego przez sa
spektora p r a c y , a n a w e t w y d e p ty 
mych siebie, postanowiło to towa
wali schody w ministerstwie pracy, rzystwo odpowiednio tę uroczystość
lecz bezskutecznie, gdyż sprawa ta oblać monopolówką, która gdy za
była nie bardzo jasna), opuszczają
szumiała „wodzom" w głowach, za
częli pod adresem naszych członków
szeregi demagogów i wstępują do
organizacji, która naprawdę prowa
rzucać różne pogróżki, a po wyjściu
dzi walkę z kapitalizmem w obro z restauracji gdy z powodu późnej
godziny wszyscy byli pogrążeni we
nie egzystencji robotników.
śnie, Piętek i Łobuzek ryczeli jak
Najboleśniejszym
ciosem dla
nich była wygrana akcja, na co stare gramofony, by ich było jaknajdalej słychać, że „jeden trup to
nie liczyli, sądząc, że w razie prze
za mało! Tu musi paść jeszcze pa
granej ibędą mogli używać do woli
na organizacji klasowej i jej kie rę trupów!"
Jeszcze jedna nauczka dla robot
rownikach, a tem samem powięk
szyć stan suchotniczej organizacji ników, do czego zdolna jest orga
nizacja ZZ Z. „Przykład idzie zgóZZZ. — Stało się inaczej. — Za
kończenie akcji i zawartą umowę ry‘\

Rozłam w NPR-lewicy
W
N P R 4 e w ic v
(sanacja) w
Łiodtei nastań® rozłam. Część
członków N'PR4eWiicy zgłosiła
akces do nowej organizacji poli
tycznej pod nazwa „partia nar o-

dowyoh socjalistów", cześć zaś
przechodzi do ugrupowań BB.
W rezultacie organizacja p o ir
iyozna
N PR-tew tey w Łodzi

I I D lI tl! J J S A H R A

Żyć w tej ciasnocie, to i

N IE T A K TO ILLO TEMPORE
Nie tak to iJJo tempore bywało,
mości Walery, zacny nasz prezesie,
wbród było złota, a wek solkow
mało,
żył człek wesoło jako szarak w lesie.
Dawniej radosna twórczość by*3' .
•tfii modzie,
szampański rozmach, kawior,
ananasy*
dżiś szlachcic kaszkę zajada na
■wodzie,
rad, gdy na kredyt zje kawał
kiełbasy.
W ierny sanałor, jeśli miał potrzebę,
sporo mógł groszy zebrać za
jedynkę,
dziś, choć posłusznym jest fajdanem
w BB,
wciąż tylko czeka i połyka ślinkę.
Po kiego licha takie oszczędności?

pości,
a któ sanałor, niech dolary zgarnia.

przestanie wkrótce istnieć.

męczarnia,

W Y P E ŁN IE N IE TESTAM ENTU
Słowacki nas zaklinał w swoim
testamencie,
byśmy w bojach kolejno szli mężnie
ma szaniec,
a w pokoju nad ludem pracowali
święcie,
wnosząc do chat wieśniaczy ch
oświaty kaganiec.
Sanacja spełnia wolę i dość jej się
szczęści,
leoz że środki w kryzysie niezbyt
ma bogate*
więc „kaganiec oświaty" rozbiła » »
części;
osobno ma kaganiec, — osobno
oświatę.
(„Żółta Mucka“) :,
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Z życia robotniczego
z RUCHU ROBOTNIKÓW HUT
SZKLANYCH W KROŚNIE
W ubiegłym tygodniu odbyło się
zabranie robotników „Polskich hut
szkła" w Krośnie, na którem uchwa
lono następującą rezolucję:
Zebrani robotnicy Polskich hut
szkła w Krośnie po wysłuchaniu re
feratu tow. Pilcha i omówieniu sto
sunków1, panujących w PHS, stwier
dzają, że firma przyjętego na siebie
obowiązku regularnego wypłacania
zarobków nie dotrzymuje, co zmu5,23 ich do zajęcia zdecydowanego
stanowiska. Robotnicy, których za
robki po ostatniej obniżce są bardzo
niskie, nie mogą w żadnym wypad
ku pozwolić na to, aby firma nie w y
płacała regularnie zarobków i do
magają się stanowczo regularnych
wypłat dla wszystkich robotników,
jak również wypłacenia wszystkich
zaległych zarobków najdalej w cią
gu miesiąca sierpnia. O ile firma ter
minów nie dotrzyma, robotnicy upo
ważniają związek i delegację robot
ników do energicznego wystąpienia
i wywarcia odpowiedniej presji na
firmę aż do strajku włącznie.
Zebrani stwierdzają, że obecne sto
sumki w butach prowadzą do syste
matycznych obniżek zarobków i ata
kowania ustawodawstwa socjalne
go, oo zmusza robotników do prze

prowadzenia ogólnej akcji celem
przeciwstawienia się tym kombina
cjom fabrykantów.
W tym celu robotnicy PHS tworzą
silną klasową organizację dla sku
tecznej obrony, zwłaszcza teraz, kie
dy to możliwe, dopóki trwa praca
w pełnym sezonie i domagają się od
centrali Związku rob. przem. chem.
zwołania ogólnej konferencji dele
gatów wszystkich hut szkła dla
wspólnego omówienia spraw cenni
kowych, ujednostajnienia płac i unormowania stosunków w hutach,
oraz rozpoczęcia wspólnej akcji w
obronie praw robotniczych. Robo
tnicy PHS w Krośnie, zorganizowani
w Cent Zw. rob. pnzem. chemiczne
go, wzywają wszystkich robotników
przemysłu szklanego w Polsce do za
niechania waśni wzajemnych a do
masowego przystąpienia do Zw. rob.
prz. chem. i przygotowania robotni
ków do walki obronnej,
Wkońcu zebrami uchwalają prze
ciwstawić się zapowiedzianym re
dukcjom i ograniczeniom pracy i do
magają się utrzymania pracy w hu
tach w pełnym ruchu, pozatem po
stanawiają przyjść z pomocą bezro
botnym hutnikom i w tym celu w zy
wają Związek do wszczęcia zbioro
wej akcji pomocy dla wszystkich
bezrobotnych hutników w Polsce.

Z letnisk i uzdrow isk

HEL.
Wybrzeże naszego Bałtyku zaro z wydatkami. Ludzi, jacyby się
jone jest w tym roku dostatnio ludź „rozbijali" nie gęsto. Zapląta się
mi, zażywającymi morskich kąpie ktoś tu i ówdzie, ale to ani nie znać.
li. Zapewne i „święto morza" wiel Wycieczki morskie z Helu do Gdy
ce się do tego przyczyniło, ho gdy ni liczne. Wszędzie dźwięk polskiej
już kto wpadł do Gdyni na ową u- mowy serdeczny. Trafiają się i cu
roczystość, to już w tej okolicy nad dzoziemcy. Kaszubi cli walą sobie
morskiej pobuszował i bodaj ma polskie czasy. Zarabiają, jak nigdy
2— 3 dni tu ugrzązł w nadmorskim przedtem i do rządu i stosunków
ipiacmi i wy-cliLaipal się w słonej wo- innych wcale nie tęsknią. Głośno
dzie morza. Bodaj by mieć pojęcie o tem mówią i z przekonania. Na
jak się plażuje i kąpie nie nad W i wet lubią to podkreślać i dawać te
słą.
mu odpowiedni wyraz.
Na wybrzeżu znajomych oo nie
Pogoda na Helu dopisuje wspa
miara i oo krok. Z bólem serca
niała i kto w tym czasie jeszcze się
przychodzi mi pożegnać
polskie
zjawi, użyje nadmorskich i wśródmorze i przez Warszawkę wskoczyć
morskioh rozkoszy.
na inny teren letniskowy Polski.
Życie na Helu ma jednak piętno W yjadę na Wileńszczyznę i tam
dzisiejszego kryzysu gospodarczego. się przypatrzę, oo słychać w bliskiej
Przewalają się tłumy ludzi, ale lu okolicy grodu Gedymina. W Wilnie
dzi niezamożnych i zębem stosun czuje się człowiek nie gorzej po
ków’ dotkniętych. Nie da się zaprze polsku, niż w naiszym kochanym
czyć. Niejeden rad się pochwali, że staruszku — Krakowie. Tylko jakaś
był na Helu, ale w duszy tłumi ten litewska zaduma w krajobrazie na
fakt, że zaciskał paisa i rachował się pawa duszę.
st. Sz.

Film w jamie brzusznej

N IE Z W Y K Ł Y W Y N A L A Z E K
"W śródmieściu Berlina, niedaleko
dworca kolejowego przy Friedrichstrasse znaduje się olbrzyma teren
?*ła d ó w leczniczych „Gharite". —
Wysokie budynki sizpitalne i obszerharakii ^ju^szą się aż do Moałntu.
^ jednej z tych wielkich budo
w li mieści się tak zwana II klinika!,
której główny lekarz dr. Kalk w y
nalazł niedawno aparat, zapomnęą
którego w każdej chwili można do
kładnie widzieć wnętrze jamy brzu
sznej pacjenta.
Jeden z dzienników berlińskich
ogłasza wywiad z wynalazcą, który
tak się w y ra zi 0 znaczeniu swego
wynalazku:
„W praktyce tnej spostrzegłem, że
brak nami środka pomocniczego, któ
rym możnaby dokonać djagnozy
wnętrza jnniy brzuszny lecz bez po
przedniego użycia noża operacyjne
go. Wynaleziony przez Szweda Jaeobsena nieruchomy aparat,, którym
można było widzieć tytko ukośnie,

BERLIŃSKIEGO LE K A R ZA

umożliwiał jedynie poznanie bardzo
rzadko zdarzającej się wodnej pu
chliny, był przeto jednostronny. Do
górnej części brzucha, naprzykład
wątroby, nie można dotrzeć nawet
promieniami roeiUgemowsfciemi. —
Braki te były przyczyną, że pomy
ślałem o wynalezieniu praktyczniej
szego aparatu, aż pewnego dnia mój
instrument, oczywiście dopiero w
planie — był gotowy.
Gdy niedawno wśród fachowców
mówiłem o moich rezultatach, wszy
scy oświadczyli, że coś takiego jest
rzeczą niemożliwą, a . przecież przy
użyciu mego aparatu można obser
wować. z zewnątrz całą jaanę brzu
szną, aż do serca, — które widać
przez oponę piersiową — miożtna wL
dzieć
prawie Wszystkie organy,
stwierdzić wielkie chorobliwe zmia
ny.
Lekarz - wynalazca podniósł wie
ko niewielkiej drewnianej skrzynki,
w której znajdowało się kilka ru
rek z błyszczącej stali, poczem za
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czął objaśniać funkcjonowanie apa
ratu:
—o—
„Najpierw bierze się tę stalową
pochewkę — niema ona nawet gru
Myślenice, 19 sierpnia.
bości ołówka — i stawia się ją na
BAGIENKO SANACYJNE.
brzuch. Przez tę pochewkę przepro
Przed paru dniami wpłynęły do
wadza się stalowy sztylecik, mają
cy u dołu dwa maleńkie ostrza. Po władz aż dwa anonimowe doniesie
przednio nadmuchano odpowiednią nia od naszych sanatorów z rady
ilość powietrza do jamy brzusznej, miejskiej, a to rzekomo wskutek
aby było miejsce do przebicia, bez złej gospodarki w gminie. Doniesie
urażenia jed.it. Miejsce, które zosta nia te skierowano do krakowskiego
nie przebite, poprzednio zostało znie województwa a drugie do władz
czulone. Teraz instrument sunie centralnych w Warszawie. W do
przez pochewkę, maleńkie ostrza niesieniach tych niema źdźbła pra
przecinają brzuch, wreszcie przez wdy. Sanatorzy przedstawiają w
tęże pochewkę instrument hadaw- donosach kłamliwych rzecz tak, ja
cay można łatwo wprowadzić do koby poza nimi zasiadali w radzie
wnętrza.
sami szkodnicy nie tylko dla gmirły
Następnie bierze się inny, również ale i dla państwa.
stalowy, mniejwięcej 30 centyme
Tymczasem z porównania gospo
trów długi przedmiot, zaopatrzony darki byłego burmistrza Boryczki,
na jednym końcu w małą żarówkę z obecną p. Sali, wynika całkiem
elektryczną i posiadający przyrząd co innego.
optyczny, zaś na drugim końcu dru
A więc za urzędowania Boryczki
cik, który można przyłączyć do prze zakupiono starą polewaczkę moto
wodu świetlnego lub baterji kie rową (ochrzczono ją „babką") za
szonkowej. Potem wsuwa się lunetę sumę 54 tysięcy złotych. Polewacz
przez pochewkę do brzucha, załącza ka ta nie jest zdatna do użytku, i
się prąd elektryczny. Przez znajdu rzecz jest w procesie. Kiedy zwra
jące się u wierzchu rurki okulacy, cano uwagę, głośno wołając, że grat
patrzący widzi całą jamę brzuszną. i ten jeśt stary i brakuje w nim du„Laparo - Thorakoskop" wiele żo części, to p. Boryczko aby nie do
znaczy w ręku fachowców. Pomi puścić do posiedzenia rady,' poudzienąwszy niezawodną pewność djagno lał urlopy swoim kompanom i w
zy oraz wczesną a temsamem sku ten sposób udaremnił bezwłoezne
teczną pomoc przy różnych schorze wystąpienie rady w tej sprawie.
niach, można tą drogą poczynić rów Wreszcie gdy z trudem zwołano
nież zdjęcia fotograficzne i oczywi nadzwyczajne posiedzenie i uchwa
ście także wnętrze jamy brzusznej... lono, aby tej „babki" nie rejestro
sfilmować!
wać, tylko sprowadzić rzeczoznawcę
z Warszawy do należytego rozpa
trzenia sprawy, wtedy p. Boryczko
wbrew tej uchwale — motorówkę
tę zarejestrował, za co gmina mia
sta musiała niepotrzebnie kilkadzie
siąt złotych zapłacić. A dopiero pó
—o—
źniej, na ponowne żądanie rady,
sprowadzono inżyniera rzeczoznaw
ZGON DRA SCHOBERA
Po ks. Seiplu zmarł drugi w y cę z Warszawy, który ten grat uznał
za nienadający się do użytku, i
bitny polityk burżuaizyjny w powo
jennej Austrji. Dnia 19 bm. zmarł sprawa poszła na drogę sądową.
P. Boryczko jednak na przekór
były kanclerz austrjacki dr. Jan
Schober. Zmarły odgrywał przez radzie wybrał z funduszów gmin
pewien czais bardzo wybitną rolę nych, ulokowanych w P. K. 0. kwo
w polityce austrjackiej. Przywód tę 15.000 zł. i ulokował ją na ksią
Komunalnej
ca partji wielkoniemieckiej, obec żeczkę myślenickiej
nie pozbawionej wszelkiego wpły Kasy Oszczędności, a książeczkę tę
wu grupy burżuazji usiłującej się złożył do depozytu sądowego, na
organizować poza ramami klery rzecz firmy Skoda, od której ową
kalizmu pod hasłem zjednoczenia motorówkę, uznaną za nieużytecz
Niemiec z Austrją, został po raz ną — otrzymał. I tylko dzięki rad
pierwszy kanclerzem na czas krótki nym p . p . dr. Kwoczeńskiemu i dr.
w r. 1920. Później objął urząd pre Goldwasserowi, którzy to spostczer
zydenta policji wiedeńskiej i na tem głi i za uchwalą rady tego rodzaju
stanowisku zdobył sobie wśród bur wypłatę
wycofali,
udaremniono
żuazji austrjackiej opinję „człowie przed zakończeniem sądowem spra
ka silnej ręki", oczywiście tylko wy, wyrównanie rachunków z fir
wóbac robotników. Ta „silna ręka" mą, z którą prowadzi się proces, i
zaznaczyła się zwłaszcza fatalnie w pieniądze te złożono w radzie po
czasie pamiętnych rozruchów w lipwiatowej.
cu 1927 r. i predestynowała go na
Przyjaciele „babki" z zemsty, za
następcę Seipła na urzędzie kanc wszelką cenę usiłują oczernić przed
lerskim, gdy wśród burżuazji kle- władzami
obecnych
gospodarzy
rykałnej wzrósł z jednej strony gminy, którzy dbali o dobro gminy,
„krzyk za silnym człowiekiem" a z i chcieliby wyprostować krzywe
drugiej strony chęć zmniejszenia drogi, jakiemi dobrodzieje „babki"
odpowiedzialności partji cbrześcichodzili, a wobec dostrzeżonych nad
jańsko-socjalnej. Były to bowiem użyć, kierują sprawę do prokuratoczasy jednolitego frontu burżuazyj- rji. To jest powodem zgrzytania zę
nego w Austrji. W czasie tego dru bów i występowania z oskarżenia
giego dłuższego oikresu kanderstwa
mi przeciwko ludziom, dbającym o
starał się Schober pozyskać sympa- dobró gminy, a których sanatorzy
tję Heimwehry, ale nie uchroniło
nazywają „komunistami" i „anar
go to przed tern, że musiał ustąpić
chistami".
człowiekowi jeszcze „silniejszej rę
Drugą bolączką jest — cegielnia
k i": Merykalnamu ministrowi w oj
miejska.
Za poprzedniego burmi
ny Vaugoinowi. Raz jeszcze był póź
strza
płacono
kierownikowi przeniej wicekanclerzem, ale zupełnie
pozbawiony wpływu, gdy nawet sizło 600 zł. miesięcznie, a wyroby
wysadzono go z policji, dając mu z tych czasów były kupą nieużyte
cznych czerepów w ilości półtora
chłopa jako zwierzchnika w roli
miljona
cegły, nie mówiąc o da
ministra bezpieczeństwa. Ostatnio
Schober nie odgrywał żadnej roli. chówce. Kiedy na radzie, na wnio
sek opozycji, uchwalono pozbyć się
Jego partja wielkoniemiedka, sku
piająca „wołnomyślną" burżuazję, takiego kierownika, p. Boryczko na
została prawie w całości wchłonię różne sposoby przeszkadzał temu i
ta przez hitlerowców. Burżuazyjni wreszcie wydał kierownikowi świa
„postępowcy" zamienili się z naj dectwo ubóstwa dla zwolnienia od
większą łatwością w faszystów. opłat stemplowych w procesie z
Śmierć Schobera stawia niejako gminą. Dopiero na głośne sarkania
symboliczny krzyż nad burżuazyj- musiał p. Boryczko telegraficznie to
świadectwo wycofać z 'Wadowic.
nyin ,postępem" w Austrji.

LISTY l KRAJU

W iadom ości
polityczne
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Gdy kierownik przegrał, miał za
płacić gminie p. Boryczko 1500 zł,
kosztów, czego nie uczynił.
Trzeci kawałek: P. Boryczko po
brał nawozu z gminy za paręset zło
tych, które to do dziśdinia nie wpła
cił, a tabor gminny nie żyje kamie
niami. Jest to znów jeden szczegół
więcej w sprawie urzędowania p.
Boryczki. A gdy dzisiaj gospodarka
w cegielni jest uporządkowana, kie
rownik obecny otrzymuje 250 zł.
miesięcznie, a wyroby są pierwszo
rzędne, i są chlubą dla gminy, to
sanatorzy podnoszą zarzuty, że kie
rownictwo spoczywa w niewykwa
lifikowanych rękach, bo socjalisty!
Banda opryszków
kercelackich
niezadowolona, że bez nich gospo
darka gminy wchodzi na dobre to
ry. I znów gdzieś jest jaskinia kom
panów „taty Tasiemki" w Myśleni
cach, którzy wnoszą oszczercze listy
anonimowe, usiłują oczernić dzi
siejszych gospodarzy gminy przed
władzami, podnoszą zarzuty wprost
śmieszne, bo każdy, znający stosun
ki miejscowe, dowiedziawszy się o
intrygach opryszków, przyjmuje je
tylko uśmiechem politowania.
..Oskarżyciele" boją się odsłonić
swoje oblicze, to też wysłali jedno
doniesienie bez podpisów, a drugie
opatrzone podpisami osób nieistnie
jących.
Nie wątpimy, że tutejsze staro
stwo, zbadawszy stan rzeczy, przej
dzie nad temi oszczarczemi donie
sieniami do porządku dziennego
tak, jak to robią wszyscy tutejsi
mieszkańcy.
Goś nie w, porządku jest, bo się okropnie panowie donosiciele boją
procesu o tę „babkę".

Z kraju
i ze świata
—o--

ECHA
SAMOBÓJSTWA DRA
ZAKRZEW SKIEGO W OLKUSZU.
Ciało lekarza 'powiatowego, dra Za
krzewskiego, zmarłego po zażyciu
trucizny, po badaniach naukowych
w uniwersytecie krakowskim, po
chowane zostało na cmentarzu ewangelickim w Krakowie przed
kilkoma dniami, ścisła rewizja w
mieszkaniu nieboszczyka w Olkuszu
i przeprowadzone śledztwo, nie w y 
kryło afery poborowej, aczkolwiek
od dłuższego czasu mówi się w Ol
kuszu, że w sprawach związanych
z poborem rekruta dzieje się coś
niedobrego. Samobójcy ujawniono
branie łapówek od piekarzy i in
nych z tytułu swego stanowiska urzędowego, za oo groziło mu zawie
szenie w urzędowaniu i sąd. Dr. Za
krzewski pozostawił drogie auto,
motocykl i podobno sporo gotówki.
Pozostawiony testament, który zo
stanie otwarty przez władze sądo
we., ujawni, kto majątek ten odzie
dziczy. Niektóre osoby w Olkuszu
spodziewają się zapisu, gdyż zmar
ły nie ma żony, ani nikogo z ro
dziny, prócz ojca, lekarza w Czę
stochowie.
SKARGA
P. W I GLIŃSKIEGO
N IE
BĘDZIE
ROZPATRZONA
PRZEZ WOJEW ÓDZTW O. Wobec
niewprowadzenia p, Wielińskiego w
urzędowanie w magistracie złożył
on skargę do urzędu wojewódzkie
go, uważając, że sikoro w swoim
czasie odwołał się od uchwały ra
dy miejskiej, uchwała ta nie we
szła w życie. Tymczasem urząjd wo
jewódzki skargą p. Wielińskiego nie
zajął się, ponieważ sprawa wydale
nia p. Wielińskiego z magistratu i
rady miejskiej przekazana została
ministerstwu spraw wewnętrznych
i do czasu decyzji ministerstwa urząd wojewódzki1żadnych kroków
w obronie p. Wielińskiego nie po‘ftkgmie.

ZNOW U K ATASTRO FA L O T 
NICZA. Na polach majątku Lipiny
w powiecie brzezińskim spadł sa
molot wojskowy, pilotowany przez
ucznia Edwarda Krytowicza, który
odbywał lot próbny. Samolot dostał
się w korkociąg i z wysokości 2.000
metrów począł opadać. W odległo
ści kilkunastu metrów od ziemi
K ry łowicz zdołał wyskoczyć i cu
dem wyszedł cało z katastrofy. Aparat uderzywszy o ziemię, spłonął.
K ATASTR O FA LN E Z A ŁA M A 
N IE SIĘ MOSTU W ROSJI: 13
ROBOTNIKÓW ZABITYCH I 9
CIĘŻKO RANNYCH. Jak donoszą
z Moskwy, w czasie budowy mostu
na rzece Oce w Niżnym Nowogro
dzie, zawaliło się jedno z przęseł,
przyczem kilkunastu robotników
runęło do wody. 13 z nich ponio
sło śmierć, 9 zaś zostało ciężko ran
nych. Kierownicy budowy zostali
aresztowani.

TELEGRAMY
—o—
POGRZEB ŚP. MOŚCICKIEJ

Warszawa, 20 sierpnia (Tel. wł.).
Dziś przed południem odbył się po
grzeb śp. Michaliny Mościckiej. —
W nabożeństwie żałobnem oprócz
rodziny wzięli udział: Józef Piłsud
ski, przedstawiciele Sejmu i Sena
tu, rząd w komplecie i korpus dy
plomatyczny.
JESZCZE JEDNA FABRYKA
ZAM KNIĘTA
Warszawa, 20 sierpnia (Tel. wł.).
Tow. sosnowieckich fabryk rur i że
laza, którego kapitał jest przeważ
nie w rękach francuskich, zlikw i
dowało fabrykę w Zawierciu, w y
rzucając na bruk 300 robotników.
Wśród pozbawionych pracy są tacy,
którzy mają po 25 lat pracy w tej
fabryce. Zarząd zaofiarował im ty
tułem „odprawy" po 1 zł. za każdy
przepracowany rok. Do zarządu fa
bryki należy m. in. b. minister H i
polit Gliwic.
W Y M IA N A W IĘ ŹN IÓ W MIĘDZY
POLSKĄ A L IT W Ą
Warszawa, 20 sierpnia (Tel. wł.).
Dnia 22 bm. przybywa do Warsza
w y szef sekretarjatu międzynaro
dowego komitetu Czerwonego Krzy
ża w Genewie p. Brown. Celem je
go przyjazdu jest przyspieszenie wy
miany więźniów między Polską a
Litwą.
STUDENCI NIEMIECCY GOŚĆMI
W POLSCE
Warszawa, 20 sierpnia (Tel. wł.).
Dnia 26 bm. przybędzie do W ar
szawy w drodze powrotnej z Rosji
wycieczka studentów niemieckich z
Monachium w liczbie 100 osób. W y 
cieczka zatrzyma się w Polsce kilka
dni. Organizacją przyjęcia gości zaj
muje się akademicki związek zbli
żenia międzynarodowego.
H ITLER O W C Y UDAJĄ „W IE L K IE
ZA D O W O LENIE"
Monachjum, 20 sierpnia, Jak do
piero dziś ogłoszono, w ubiegły
czwartek odbyły się w nowym lo
kalu partji narodowo-socjalistyoznej w hotelu „Reicbsadler" ważne
narady przywódców okręgowych
partyj narodowo socjalistycznej, na
których powzięte zostały ważne de
cyzje. Obradom przewodniczył kie
rownik organizacji partji hitlerow
skiej Grzegorz Strasser. Biuro pra
sowe partji marodowo-socjalistycznej donosi, że przywódcy okręgo
w i złożyli sprawozdanie z sytuacji,
jaka panuje w łonie partji w posz
czególnych okręgach, przyczem pod
kreślali, że niezachwiane stanowi
sko Hitlera podczas rozmów z pre
zydentem i kanclerzem wywołało
wśród członków partji wielkie za
dowolenie.
i

BADANIE ZDOLNOŚCI UMYSŁOWYCH REJENTÓW
Warszawa, 20 sierpnia (Tel. wł.).
Agencja „Press" donosi, że na tere
nie sądu apelacyjnego w Krakowie
podjęta zostanie akcja kontrolna dla

zbadania zdolności umysłowych i
fizycznych rejentów do wykonywa
nia urzędowania.
—ooo—

H ITLERO W CY ZAM ÓW ILI SWE ODZNAKI W POLSCE
W ŻYDOWSKIEJ FABRYCE
Warszawa, 20 sierpnia (Tel. wł.).
Berlińskie pisma lewicowe podają
groteskowy fakt o hitlerowcach,
świadczący, że u nich interes idzie
przed „zasadami". Mianowicie m i
mo swego antysemickiego i anty
polskiego nastawienia hitlerowcy

zamówili odznaki partyjne (swasty
k i) w Poznaniu w żydowskiej fa
bryce Jabłońskiego. Zamówienia
dokonywane były od dłuższego cza
su przez oddział hitlerowców w
Gdańsku, skąd odznaki transporto
wano do Niemiec.

BRCNING POŚREDNICZY

SMUTNY KONIEC MOSLEYA
Londyn, 20 sierpnia. „Dailly He
rald" donosi, że twórca „nowej par
tji" sir Oswald Mosley tworzy od
działy szturmowe na wzór bojówek
hitlerowskich. Zamierza on przy
pomocy bojówek szerzyć w Angłji
propagandę faszystowską.

Berlin, 20 sierpnia. „Deutsche
Alłg. Ztg." donosi, że przed kilku
dniami były kanclerz Rzeszy dr.
Bruning odbył konferencję z mini
strem Reichswehry v. Sc.hleicherem,
a następnie wyjechał do Rzymu, ce
lem poinformowania przewodniczą
cego partji centrowej ks. dra Kaasa
o wyniku tej rozmowy.
Berlin, 20 sierpnia. Pertraktacje
między przedstawicielami centrum
a hitlerowcami w sprawie utwo
rzenia rządu pruskiego zostały od
roczone do wtorku. Dotychczasowy
.przebieg rokowań
utrzymywany
jest w ścisłej tajemnicy.
SEJM PRUSKI ZW O ŁA N Y
Berlin, 20 sierpnia. Prezydent
sejmu pruskiego zwołał sejm na 1
września. Na posiedzeniu tem ma
być dokonany wybór premjera rzą
du pruskiego.
NASTĘPCA SCHOBERA W P A R 
LAMENCIE AUSTRJACKIM
Wiedeń, 20 sierpnia. Na miejsce
zmarłego b. kanclerza związkowego
idra Sehobera wchodzi do Rady Na
rodowej członek związku chłopskie
go Grabenhofer.
MOTOCYKL W JECHAŁ
W GRUPĘ GÓRNIKÓW
Berlin, 20 sierpnia. W pobliżu
Hamm w W estfalji najechał moto
cyklista na grupę górników wraca
jących z pracy. Jeden z nich po
niósł śmierć na miejscu, a dalszycłi
,2 górników i motocyklista odnieśli
ciężkie rany.
KASACJA GORGUŁOWA
ODRZUCONA
Paryż, 20 sierpnia. Trybunał ka
sacyjny rozpatrywał dziś skargę
kasacyjną mordercy prezydenta re
publiki Doumera, Pawła Gorgułowa.
Skarga kasacyjna zosLała odrzuco
na, wobec czego wyrok opiewający
na karę śmierci stał się prawomoc
ny. Mordercy pozostaje jeszcze dro
ga zwrócenia się do prezydenta re
publiki z prośbą o ułaskawienie.
W S PR A W IE ROZBROJENIA
Paryż, 20 sierpnia. Premjer Her
riot przyjął wczoraj ambasadorów
francuskich w Waszyngtonie, Lon
dynie i Berlinie, z którymi odbył
dłuższą konferencję.
W IE L K A KATASTRO FA
LO TNICZA POD RZYMEM
Rzym, 20 sierpnia. Pod Rzymem
wydarzyła się wczoraj wielka kata
strofa lotnicza, której ofiarą padły
cztery osoby.
W ojskowy samolot szkolny pod
czas ćwiczeń spadł na dom pewne
go wieśniaka i stanął w płomie
niach, przyczem obaj lotnicy ponie
śli śmierć. Od rozlanej benzyny
płomienie ogarnęły budynek tak
szybko, że znajdujące się w nim
dwie dziewczynki nie zdołały się
już wyratować i zginęły w ogniu.
Dwie sąsiadki, które usiłowały dzie
ciom przyjść z pomocą, odniosły
ciężkie poparzenia i musiano je w
stanie beznadziejnym przewieźć do
szpitala.

ANGLJA W W ALC E Z SOWIEC
KIM DUMPINGIEM
Londyn, 20 sierpnia. Wedle do
niesień z Ottawy, długotrwałe per
traktacje
doprowadziły wczoraj
wieczór do podpisania układu angielsko-kanadyjskiego. Jak „Daily
Mail" donosi, Anglją zobowiązała
się wypowiedzieć układ handlowy
z Rosją sowiecką z terminem 6-miesięcznym, celem zawarcia nowego
układu handlowego, skierowanego
przeciw dumpingowi.
W Ą T P L IW A INFORMACJA
O UKŁADZIE JAPOŃSKO-ROSYJSKIM
Nowy Jork, 20 sierpnia. Wedle
pogłosek obiegających amerykań
skie koła polityczne między Japonją a Rosją sowiecką zawarty zo
stał układ, gwarantujący prawa i
interesy obu państw w Mandżurji,
oraz na Dalekim Wschodzie. W e 
dle tego Rosja sowiecka zobowiąza
ła się uznać nowe państwo man
dżurskie, o ile uzna je również Japonja. W zamian za to Japouja
przyznaje Rosji sowieckiej prawa
do kolei wschodu,io-chińskiej i gwa
rantuje jej wszystkie interesy w
Mandżurji i Mongołji a wreszcie
Japouja zobowiązała się do zanie
chania akcji wojskowej nad grani
cą rosyjsko-mandiżurską. Wiado
mość ta do chwili obecnej nie zo
stała ani potwierdzona ani zaprze
czona.
ZAMACH BOMBOWY
W CHARBINJE
Charbin, 20 sierpnia. Na tutejszem lotnisku wojiskowem dokona
no wczoraj zamachu bombowego. —
O godzinie 3 nad ranem wybuchło
na lotnisku kilkadziesiąt bomb. Set
ki doonów zostały zburzone, jest
wielu zabitych i rannych. Areszto
wano kilka podejrzanych osób,
wśród nich Rosjan i Koreańczyków.
KOMEDJA JAPOŃSKA
Londyn, 20 sierpnia. Jak z Tokio
donoszą, japońska rada ministrów
zatwierdziła projekt układu japońsko-mandżurskiego. Jak słychać, układ ten ma być również przedło
żony Lidze Narodów.
KONFERENCJA W O T TA W IE
ZAKOŃCZONA
Londyn, 20 sierpnia. Konferencja
gospodarcza imperjum brytyjskie
go w Ottawie została dziś przed
południem zakończana posiedze
niem plenarnem, na którem jedno
głośnie przyjęty został protokół
pierwszej komisji. Następnie odbyło
się uroczyste podpisanie układów
Anglji z Australją, Afryką Połu
dniową, Indjami, Kanadą, Nową
Zelandją, Nową Funlandją i Rode710

W 24 GODZIN LO T
PRZEZ A T L A N T Y K
Londyn, 20 sierpnia. Lotnik an
gielski Mollison przeleciał Atlantyk
na przestrzeni Dublin—Halifas. w,
czasie 24 godzin 10 minut.
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szkodliwszem w skutkach dla nau
ki jest znaczne obniżenie liczby ob
cych czasopism naukowych. Bibljo
teka Jagiellońska była zmuszona
zredukować abonament ż 206 cza
sopism naukowych w 1931 r. do 90
W 1931/32 R.
w 1932 r. Grozi to niemal zupę lnem
Ubiegły rok budżetowy wznowił
zerwaniem kontaktu z produkcją^
nadzieje uzyskania przez Bibljote- naukową inych narodów, a jest tem
k? Jagiellońską nowego gmachu, dotkliwsze dla nauki, że bardzo
odpowiadającego jej celom. Dnia znaczna część hibljotek seminaryj
13 czerwca 1931 r. odbyło się w onych i zakładowych, finansowo
becności ministra W . R. i O. P. śp. znacznie słabszych w normalnym
dra Sławomira Czerwińskiego po czasie, została obecnie zmuszona do
święcenie kamienia węgielnego pod poniechania zakupu obcych wydaw
nową budowę, poczem w lipcu roz nictw i abonowania zagranicznych
p o c zę ła się praca około fundamen
czasopism. Niemożność zakupna
tów. Wskutek asygnowania zbyt zagranicznych dzieł nie może w y
szczupłych rat miesięcznych, robo równać znaczne rozszerzenie akcji
ty postępowały bardzo wolno, aż wymiennej z instytucjami naukowreszcie zostały wstrzymane w wemi i bibi jo tekami krajowemi i
październiku ze względów finanso zagnanicznemi, jak również i dary,
wych, a na wiosnę 1932 r. nie pod których liczba zresztą w porówna
jęte na nowo. Zostały tedy założo niu z poprzedniemi łatami bardzo
ne tylko fundamenty gmachu, a się zmniejszyła (w 1930/31 r. 1727
dalsza budowa odłożona do lep tomów, w 1931/32 tylko 563. Z obu
szych czasów.
tych źródeł otrzymuje Bibljoteka
Natomiast ubiegły rok przyniósł dzieła, nieraz bardzo cenne, które
spełnienie długoletnich zabiegów jednak nie mogą zastąpić dzieł na
kierownictwa i odzyskanie sal par bywanych dla planowego uzupeł
terowych w gmachu Collegium No niania istniejących zbiorów. Z po
wodworskiego. Ministerstwo W . R.
śród najważniejszych ofiarodaw
i O. P. przyznało odpowiednie su
ców należy wymienić rząd francu
my na najem nowego lokalu dla ski, fundację Carnegiego, z prywat
seaninarjów Uniwersytetu Jagiel nych zaś, br. Stanisława Badenielońskiego, zajmujących dotychczas go, który od lat zasila Bibljotekę
parter, który wskutek tego mógł cennemi wydawnictwami. W celu
być zwrócony Ribljotece. Umożliwi spłacenia długów księgarskich, po
to w przyszłości przeniesienie do zostałych z poprzednich lat uzyska
bardziej odpowiedniego pomiesz ła Bibljoteka Jagiellońska pożyczkę
czenia cennego zbioru rękopisów, w wysokości 24.000 zł z funduszu
przechowywanego prowizorycznie Bibljoteki Narodowej w Warsza
od paru lat w zaadaptowanej na wie, spłacałną w 4 rocznych ratach.
ten cel sieni przejazdowej. Reszta Przez zaciągnięcie pożyczki i spła
parteru pomieści inne zbiory i po cenie długów uniezależniła się Bi
służy do rozszerzenia dotychczaso bljoteka w zupełności od krajo
wych zbyt ciasnych czytelń i biur. wych i zagranicznych firm księgar
Trudności jednak z przystosowa skich, pozatem ziaś mogła zaabono
niem nowych sal dla celów biblio wać najważniejsze czasopisma na
tecznych są bardzo duże, gdyż one ukowe na 1932 r.
są zawilgocone podohnie jak cały
Akcja przyjścia z pomocą Bibljoparter obu gmachów bibliotecz tece Jagiellońskiej przez społeczeń
nych. Zupełne usunięcie Wilgoci stwo, zainicjowana przez Towarzy
byłoby możliwe tylko przy przebu stwo Przyjaciół Bibljoteki Jagiel
dowie gmachu, o czem z braku fun lońskiej, rozwinęła się przy stałem
duszów nie można dzisiaj myśleć. i gorliwem poparciu prasy przy sa
Na razie trzeba się więc zadowolić mym końcu roku sprawozdawcze
tylko częściowym remontem, do go i większe jej wyniki przypadają
tychczas jednak przyznane na ten na czas nie objęty
obj
niniejszem spracel sumy nie starczą na przeprowa wozdaniem.
dzenie robót na całym parterze, zu
Zbiory Bibljoteki Jagiellońskiej
żytkowanie więc dalszych jego czę przedstawiały się w cyfrach we
ści trzeba będzie odłożyć na cza* dług stanu z dnia 31 marca 1932 r.
późniejszy.
następująco (w nawiasach podany
P de jednak są widoki, że w po
przyrost w
1931/32 r.): druki
mieszczeniu zbiorów Bibljoteki na 565.777 (9.255), inkunabuły 3018,
stąpi pewna poprawa, choćby tylko (67), rękopisy 6639 (8), dyplomy
na kilka lat, to natomiast sprawa 450, ryciny 16.551 (3), mapy 3816
pomnażania zbioru druków nowy (217), nuty 5334 (402).
mi zakupamj wzbudza największe
Prace nad udostępnieniem zbio
zaniepokojenie_ Spadek dochodów rów posunęły się naprzód, Ukoń
Bibljoteki
wskutek
zupełnego czono łączenie katalogów alfabe
wstrzymania zasiłków nadzwyczaj tycznych w jeden wspólny tak, że
n y c h oraz niewypłacania p e łn y c h
w roku bieżącym będzie można
kwot preliminowanych w budżecie przystąpić do opracowania katalo
zmusił Bibljotekę do ogromnego gu do użytku publicznego.
zmniejszenia zakupna liczby dzieł
Frekwencja w czytelniach nie
o b c y c h o prawie 30 proc. (w 1930/31
znacznie podniosła się, podobnie
r. nabyto 807 tomów, w 1931/32 r. jak pożyczanie do domu. W dużej
tylko 439). Jeszcze groźniejszem i mierze korzystano ze zbiorów Bi
bljoteki Jagiellońskiej poza Krako
wem i zagranicą, dokąd wysłano
dwa razy tyle dzieł, jak w roku upowrftcil.
biegłym (wysłano w 1931/32 r.
Kraków, u1- ZieI°Ua 20. — Tel. 127-76.
1106 dzieł wobec 556 w 1930/31 r.).
W ożywionych stosunkach pozosta
je Bibljoteka z 33 zagnanicznemi
instytucjami naukowemu i bibłjotekami. Dużą pomoc wyświadcza uSpecjalista chorób skóry, wenerycznych,
czonym zamiejscowym aparat fo
F J
i kosmetyki
(djatennja, elektroliza, zamrażanie)
tograficzny, dla zdjęć negatyw
nych, którym wykonano 1159 zdjęć
powrócił.
starych druków i rękopisów (w
Przyjmuje oó 5—^ ul. KRAKOWSKA 18
1930/31 r. tylko 470).
fe le lo n 114-56.

Bibljoteka
Ja g eliońska

Internista Dr. S, LIWSZYC

Dr.D. R u b in ste in

n a jt a n ie j

Wełny, Jedwabie, Georgetty, Creppe de
Chiny, Markizety, Woale, Cbanłungi,
Piki, Panamy oraz Płótno, Dymki,
Zeffry i t d.
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Kraków

ulica flo r ia ń s k a

Zawiadamiam P. T. Klijentelę, iż
przeniosłem swoją pracownią tapicerską z ul. św. Anny na
Rynek Ol. 9 (Pasaż Bielaka)
lokal wytwórców meblowych.
Z poważaniem

_________ J. PIECHOWICZ.

K R O N IK A
U nerwowo chorych i cierpiących
psychicznie, łagodnie działająca natural
na woda gorzka „Fflandazka Józefa'
przyczynia się do óobre®o trawienia,
dale ta spokojny, wolny od ciężkich
myś® sen. Żądać iwi aptekach i dróg.
ZA K A Z ODBYCIA W IECU A N 
TYWOJENNEGO. Krakowski ko
mitet „Bundu" zwołał na sobotę 20
ban. wiec antywojenny z porząd
kiem dziennym: „W ośmnastą rocz
nicę wybiuchu wojny, a fiasko kon
ferencji rozbrojeniowej". Dopiero w
piątek wieczorem, a więc w przed
dzień odbyć się mającego wiecu,
nadeszło zawiadomienie, że p. sta
rosta grodzki, powołując się na art.
9 ustawy o zgromadzeniach z dnia
11 marca 1932, zakazuje odbycia
tegoż wiecu, a to ze względu na
możliwość zakłócenia spokoju i po
rządku publicznego. A więc „niech
żyje wojna", gdyż wałka przeciw
wojnie mioże, według zdania p. sta
rosty Pałosza, zakłócić spokój i po
rządek publiczny.
O ŚW IETLENIE ELEKTRYCZNE
W ŁOBZOWIE. W ostatnich dniach
elektrownia miejska wykonała w
całej dzielnicy Łobzów sieć napo
wietrzną rozdzielczą dla mieszkań
prywatnych w następujących uli
cach: Piastowskiej, Obopólnej, Bro
nowickiej, J. Lea (od Piastowskiej
do Bronowie M.) Rydla, Jadwigi z
Łobzowa i Szlaehtowskiego. Przy
uruchomieniu powyższej sieci roz
dzielczej równocześnie zostały po
raź pierwszy oświetlone lampami
elektrycznemu ulice Szlachtowskieęo i Jadwigi. Dzielnica Łobzów jest
jedną z ostatnich dzielnic w Kra
kowie, które zostały zupełnie ze
lektryfikowane.
CHOROBY ZAKAŹNE W K R A
KOW IE, W wydziale IX. magistra
tu dla spraw sanitarnych zgłoszono
w czasie od 14 do 20 sierpnia na
stępujące choroby zakaźne: dyfterja
3, czerwonka 2, szkarlatyna 4, tyfus
brzuszny 3, koklusz 1.
W YGAŚNIĘCIE W ŚCIE KLIZNY
U PSÓW W KRAKOW IE. Magi
strat zawiadamia, że wścieklizna u
psów na terytorjmm miasta Krako
wa uznaną została za wygasłą. Uchyla się zatem zaostrzone zarzą
dzenia wydane celem stłumienia
tej zarazy, wobec czego psy mogą
być wolno puszczane, jednak zao
patrzone w pewne, bezpieczne ka
gańce, jakoteż w markę ewidencyj
ną. Psy wałęsające się bez kagań
ców i znaczków ewidencyjnych bę
dą łowione i w ciągu 48 godzin
zgładzone.

mmmm mm psem
„CONCORDIA*

lana wolnego. Pi. Szczepański 2
Telelom 103-31

urządza pogrzeby od najskromniejszych
do najwspanialszych, przeprowadza eks
humacje i przewozy zwłok do wszystkich
krajów
Mniej zasobnym daleko idące ustępstwa.

L . 4 4 , 8.
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ZAMACH SAMOBÓJCZY. Helena
Goldizweig lat 25, urzędniczka pry
watna targnęła się na swe życie, usiłiując otruć się gazem, W tym za
miarze zamknęła się w swojem
mieszkaniu, w domu przy ul. Bo
cheńskiej 5 i poodkręcała kurki ga
zowe. Domownicy poczuwszy ulat
niający się gaz, domyślili się przy
czyny tego i siłą otworzyli drzwi do
mieszkania desperatlki, która leżała
już nieprzytomna. Lekarz wezwa
nego pogotowia ratunkowego zdołał
jeszcze Goldzweig przywrócić do
przytomności i polecił ją opiece do
mowej.
U RATO W ANA OD UTONIĘCIA.
Wczoraj o godz- 2 po poł. kąpiąc się
w Wiśle pod Wawelem poczęła to
nąć Marja Kroczówna, robotnica z
Dębnik. Tonącej pospieszano na ra
tunek i wydobyto nieprzytomną Z
rzeki. Pierwszej pomocy udzielił Kro
pzównej. lekarz pogotowia ratunko
wego, zabierając ją na stację pogo
towia, skąd po zastosowaniu dal
szych środków ratunkowych po upły wie godziny powróciła do domu.
POŻAR DOROŻKI SAMOCHO
DOWEJ. Wczoraj w południe wez
wano straż pożarną ma ul. Batorego,
gdzie na miejscu postoju stanęła w
płomieniach dorożka samochodowa,
własność Bronisławy Strójek, zam.
Grzegórzecka 66. Straż ogień ugasi
ła, spłonęło jednak zupełnie nadwo
zie, a strata z tego powodu wynosi
2.500 zł. Dorożka nie była ubezpie
czona. Ogień powstał prawdopodob
nie od światła elektrycznego w do
rożce,
ZA SPĘDZENIE PŁODU z wyni
kiem śmiertelnym, aresztowano akuszerkę Helenę Stepan.
NIEBEZPIECZEŃSTW O
K IE 
SZENI NA... PLECACH. Mar janowi
Splisgardowi, urzędnikowi banko
wemu z Mysłowic, przy wsiadaniu
do pociągu do Krynicy na dworcu
w Krakowie niewyśledzony sprawca
skradł z tylnej kieszeni spodni port
fel z kwotą 160 zł, i różnymi do
kumentami.
Z „PRAG N IE N IA" DOSTAŁ SIĘ
DO „CIENIA". Aleksander Męozycki zmęczony upałem i szalonem pra
gnieniem myślał nad tem, jakby je
ugasić. Jakoż nadarzyła się sposob
ność: Na ulicy Szczepańskiej natknął
się na wóz naładowany beczkami
piwa. Nie namyślając się wiele, upatrzywszy jedynie odpowiedni mo
ment, Męozyńsfci, mocny 20-letmi
chłopak, porwał beczułeczkę piwa z
wozu, aby ją unieść w „bezpieczne
miejsce" i urządzić sobie a zapewne
też kolegom, darmową libację. Pech
chciał, że kradzież spostrzeżono i
sprawcę przychwycono. Nie zaspo
koiwszy pragnienia, Męczyński jed
nak coś zyskał ze względu na upa
ły — aresztowany powędrował do —
„cienia".
KRADZIEŻE I ARE SZTO W A
NIA. Za kradzież bielizny areszto
wano Br. Aiugenfireka, Mojżesza Mi.
desa za kradzież portfelu z gotówką,
Morka Nachtigala za kupno rzeczy
nabytych oszustwem, St. Synka za
kradzież roweru wart. 150 zł. na
szkodę Immergludka, Jana Szcze
pańskiego za kradzież narzędzi Ma
charskich wartości 80 zł„ St. Kucała
za kradzież kurtki skórzanej z wozu
na targowicy, zaś St. Gałko za gwał
towne najście ma mieszkanie Marji
Witasowej, Ciemna 15.
KRADZIEŻ PRZEZ O TW ARTE
OKNO. Do mieszkania parterowego
Samuela Zuckera, uł. Pauiińiska 2,
wszedł w nocy przez otwarte okno
jakiś nieznany sprawca i skra#
garderobę męską wartości 300 zL
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ROZMAITOŚCI

Z TEATRU MIEJSKIEGO IM. J. SŁO
WACKIEGO. Dzisiaj w niedzielę o go
W MAŁEJ ŁODZI ŻAGLOWEJ
dzinie 3‘30 popołudniu, po cena-ch "naj
niższych, odegrany zostanie poraź trz y  PRZEZ A T LA N TY K . Do portu lon
dziesty, cieszący się niebywalem pow o dyńskiego przybyło trzech Estoń
dzeniem barw ny i w esoły wodewil K. czyków na małej łodzi żaglowej.
Kruimfowisfóego ,,Królowa Przedm ieścia '1 Żeglarze wyruszyli przed kilkoma
w niezmienionej ob s adzie prem iero wiej tygodniami z Nowego Jorku i prze
z udziałem baletu i Lajkonika. W ieczo
płynęli bez żadnego wypadku c a ły
rem pow tórzenie arcyśw ietnej komedji
Atlantyk. Z chwilą jednak, gdy
Scihomthanów „Porw anie (Sabinek1*, w;
której znakom ity gość Aleksander Zel wjeżdżali d o portu londyńskiego,
łódź zderzyła się z przęsłem mostu
w erow icz swoją nieznaną u nas dotąd
kreacją roili dyrektora teatru, wzbudził WeisiminsterskiegO' i doznała zła
entuzjastyczny podziw: i zdobył cały mania masztu.' Jest lo rzeczywiście
Kraków, jak niemniej koncertow o zgra niezwykły pech, aby po przepłynię
ny i w yreżyserow any przez A. Zelwe ciu całeg o oceanu,, doznać uszkodze
row icza zespół biorący udział w przed nia dopiero... w porcie.
staw ieniu. Poniew aż gościna Aleksan
d ra Zelwerowicz kończy się już w połou
wie bieżącego tygodnia, niewątpliwie
przeto ostatnie przedstaw ienia uświet
nione występami naszego ulubionego a r
tysty pociągną do teatru liczne rzesze
widzów miłośników rzadko spotykane
go wielkiego kunsztu aktorskiego i r e 
żyserskiego. O statnie przedstaw ienia z
POSIEDZENIE WYDZIAŁU RADY
udziałem A leksandra Zelw erow icza d a ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH odbędzie
wane będą po cenach zniżonych, celem
się we czw artek 25 tom. o gadzinie 6‘30
umożliwienia w szystkim podziwiania
w ieczorem ;w| sekretarijaiore R ady, ul.
wielkiego arty sty . W poniedziałek w
Dunajewskiego 5, II piętro.
dniu jutrzejszym , zostanie odegrana po
UROCZYSTE OTWARCIE LOKALU
ra z ostatni rów nież po cenach zniżo KOMITETU DZIELNICOWEGO P P S I
nych, nadzw yczaj wesoła, obfitująca w
ODDZIAŁU TUR W PŁASZOWIE od
atrak cje farsa „HuMa di Bnlla“ z w y stę  będzie się w niedzielę 21 bm. o godzina,e
pem Aleksandra Zelw erow icza w popi 9 rano przy ul. K rzyw da 31.
sowej roli staty sta filmowego GagaszKOMITET DZIELNICOWY P P S W
ku.
PODGÓRZU odbędzie posiedzenie w po
niedziałek 22 bm. o godzinie 6 wieczo
ODCZYTY i ZEBRANIA rem
w lokato Domu T ram w ajarzy (plac
WALNE ZGROMADZENIE ZRZESZE Serkowsfciego 10).
NIA KONC. NAUCZYCIELI TAŃCÓW
ZGROMADZENIE DOZORCÓW DO
WOJEW . KRAKOWSKIEGO odbędzie
MOWYCH odbędzie się w niedzielę 21
się w sobotę 3 w rześnia o godzinie 4 bm. o godzinie 9‘30 przedpołudniem w
popołudniu W: szkole tańców w Krako sali Domu Robotniczego p rzy ul. Duna
wie, Rynek główmy 23, I piętro. W nie jewskiego 5, U piętro. Z powodiu w aż
dzielę 4 w rześnia o. godzinie 10 przed nych spraw organizacyjnych o liczny upołudniem odbędą się dlla członków dział uipr.aisza Zarząd Związku.
Zrzeszenia pokazy taneczne najnow 
PÓŁROCZNE WALNE ZGROMADZE
szych kreaeyj.
NIE ZWIĄZKU METALOWCÓW, OD
DZIAŁ I, KRAKÓW odbędzie się w nie
dzielę 4 w rześnia o godzinie 10 przed
PAMIĘTAJCIE
południem przy ulicy Dunajewskiego 5,
II piętro, z następującym porządkiem
O FUNDUSZU PRASOWYM!

Stowarzyszenia
1 zgromadzenia

JU Z W Y S Z E D Ł :

ELIZA AMEISEN i

K ODE S CS K A H N Y

P R Z E D S IĘ B IO R S T W ©
T E £ !M !£ Z N © -i!iiN M .© W E

p r a w o o w y k r o c z e n ia c h i p r z e 
p is y w p r o w a d z a ją c e , z objaśnie
niami i uzasadnieniem Komisji Kodyfi
kacyjnej, w opracowaniu Dra Zygmunta
Wusatowskiego, sędziego okręgowego.
Stron 340 druku. Cena 6-— zl, z prze
syłkę pocztową 6'50 zł.

O W A LS K R U
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IM.
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K INO TEATR Y
Adria: „M adame S ata n '1.
Apollo: „Na ślubnej drodze" i „Kusociństki".
Dom żołnierza: „Białe piekło1*.
Pnomień: „D.ziewozątko z P ra teru " (An
n y Ondra, Igo Sym).
Słońce: „Skazaniec ze Stam bułu".
Sztuka: „Złoto11.
Św it: „Rat i Patachon jako bankowcy**.
Uciecha: „Bieg Kusocińskiego" i „Cuda
św iata" (dram at).
Wamdla: „Awanturnica**.

RAD JO KRAKOW SKIE
Niedziela 21 sierpnia
9.00: N abożeństwo z Witoa. — 9.45:
Gramofon. 10.15: M iędzynarodow y raid
aw iouetek z lotniska w arszaw skiego. —
11.00: Koncert z Salzburga: R yszarda
S trau ssa „Symfonia alpejska". — 12.50:
M iędzynarodow y raiid aw ionetek z lot
niska krakowsikiieigo. — 13.00: O dczyt z
W arszaw y: „Nauka zaw odu jako zaga
dnienie p rac y 11. 13.15: Gramofon. 13.50:
D alszy ciąg raćdu aw ionetek z lotniska
kraików siki ego. 14.00: O dczyt z W arsza
w y: „J ak się u strzec chorób żołądka".
14.15: Pogadanki dla rolników i m uzy
ka. 15.40: Radioty,godnik dła młodzieży.
16.06: Gramofon. 16.45: Odczyt: „W śród

» H
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poleca

„AP.KOWALSK\" warszawa
I l\i/Afi A11 wYjTRzeajui sit haśiąoownictw o
U fTHUM . - PODOSNEMBRZMIENIUI OPAKOWANIU

wykonuje na sezon obecny o 30% taniej niź wśródmieściu
wszelką garderobę męską i damską tak z własnych Jak i do
starczonychmaterjałówwpierwszorzędnemwykonaniuuabardzo
dogodnych warunkach.

ZYGMUNT FELDMANN

Zygmunt RENDEL

d la S lu ź b y D o m o w e j

poleca węgiel i koks górnośląski,
węgiel dąbrowiećki i węgiel z ko
palni „Bory“ oraz drzewo o p a 
łowe jodłowe, sosnowe i bukowe
Biura:
Kraków, Zaolsze 14.
Telefony: Biura 136-11.
Składy: Tel. 155*77.

Oddział w Podgórzu, ui. Smolki 9, parter,

K ie ro w n ic tw o B iu r a .

IW W W W W W W W W t
Wydawca: Emil Haecker. — Redaktot odpowiedzialny: Marjan Porczak.

^ ^ ^ ^ ^ f

ROMAN KAHL

Społeczne Biuro Pośrednictwa Pracy

poleca pierwszorzędne siły w zakres pracy domowej wchodzące, jak również
wysyła do miejsc uzdrowiskowych w sezonie letnim i zimowym. — Poleca
również pielęgniarki do osób chorych i m a s a ż y s tk i.
Warunki opłaty za pośredniczenie są minimalne, t o wynószą zaledwie 2 zł 50 gr„

Ł - a-

Kraków - Dębniki, ul. Konopnickiej L. 7

N a jw ię k sze w K ra k o w ie

przu Zwlązhu Dozorców i stuibę Domowej w l i r a M e

w w * "T i r » w w w m

POSZUKUJE SIĘ zaginionego S t a n i 
sława H u d a s z k a , syna Stanisława i Rozalji, z 8 pułku dragonów austr., 1915.
Wiadomości do Hudaszkowej Rękawka 41,
Kraków.

Wytwórnia okryć męskich i damskich

Z SITKIEM
FA9SYKA CHEMICZWO“ FARMACEUTYCZNA

Telefon Nr. 123-14

1

Kraków, św. Marka 27.
Telefon 116-36.
Telefon 116-36.

CHOROBY SERCA. astma, reuma
tyzm, cukrzyca. Lecznica „SALUS*
Dra KUPCZYKA, Kraków, Szuj
skiego 11.

u l. D u n a je w sk ie g o 5, II-g ie p ię tro , le w a o ficyn a,

'

„A U TO -R U C H *
r t ? f

pot

FABRYKA CHEM.-FARMACEUTYtZNA
*AP. KOWALSKI* warszawa
tąOAJCIS„KOWU.SK1NY*ZEZNAKIEM
. FABRYCZNYM—SERCEWPIERŚCIENIU

OPOMY i D ĘTKI

Jte fA U B IL I

mmmn

BÓ LE C IO W Y

Polaków w Słowacji11 — wygłosi doc.
dr. M. Małecki. 17.00: M uzyka operowa.
18.00: Felieton z W arszaw y : „Nie masz
pana nad u łana'1. 18.20: Koncert orkie
stry z Ciechocinka. 19.15: Rozmaitości,
komunikaty. 19.35: Skrzynka pocztow a
techniczna. 20.00: K oncert z W arszaw y.
21.50: W iadomości sportow e. 22.00: Mu
zyka taneczna. 22.40: W iadomości bie
żące. 22.45: W iadomości sportow e. 22.50
Muzyka taneczna.
Poniedziałek 22 sierpnia
11.58: Sygnał czasu, hejnał. — 12.10:
P rzegląd prasy. 1220: Gramofon. 12.40:
Komunikat meteorologiczny. 12.45: G ra
mofon. 15.00: Komunikat gospodarczy.
15,10: Gramofon. 15.30: P rzegląd komun.rkacyśny. 15.40: Gramofon. 16.40: P o 
gadanki francuskie z W arszaw y. 17.00:
K oncert solistów, z W arszaw y. 18.00:
O dczyt Z W arszaw y : J a n Kochanow
ski i czasy dzisiejsze'1. 18.20: M uzyka
taneczna. 19.15: Rozmaitości, komunika
ty. 19.35: Dziennik radiow y. 19.45: Od
czyt: „H enryk Siem iradzki (trzydziesto
lecie śmierci) — w ygłosi dr. E. Łetpkowjskl. 20.00: Felieton z W arszaw y: „D ra
m at w śród lodów ". 20.15: G ram ofon..—
2025: O peretka z Ciechocinka: „Królo
w a miiłjardów" z Etną Gishadt. — Mię
d zy drugim i trzecim aktem: W iadomo
ści bieżące f sportow e.
W torek 23 sierpnia
11.58: S ygnał czasu, hejnał. — 12.10:
P rzegląd p rasy. 1220: Gramofon. 12.40:
Komunikat: meteorologiczny. 12.45: G ra
mofon. 15.00: Komunikat gospodarczy.
15.10: Gramofon. 15.30: Chwilka lotni
cza. 15.35: Komunikat harcerski. 15.40:
Gramofon. 16.40: O dczyt: „Melancholia
n a Małym R ynku *1 — wygłosi p. J. So
plica. 17.00: Popularny koncert symfo
niczny o rk iestry Filharmonii w arszaw 
skiej. 18.00: O dczyt z W arszaw y : „O
imorskkdi ogrodach11. 18.20: M uzyka lek
k a 1 taneczna. 19.16: Rozmaitość^ ko
munikaty, krakow ska giełda zbożow a.
1925: Dziennik radiow y. 19.45: „S tary
Kraików" — dra Jerzego Dobrzyckiego.
20.00: Koncert popularny z W arszaw y,
W p rzerw ie felieton literacki: „Pomniej
szanie współczesności14. 2120: Wiado
mości bieżące. 22.00: M uzyka taneczna.
22.40: W iadomości sportow e. 22.50: Mu
zy k a taneczna.

G oodyear - - Seiberling - - Firestone
akcesorja samochodowe, łożyska i t d .

K r a b ó w , ul. F ilip a 2,11 p.

i niemi tq, woń *rqfc,n6qipach usuwa
znany i niezasLqpionv o d 1/2 wieku

USUWA HAJSilNIEJSZE

SŁOWACKIEGO

Niedziela popołudniu: „Królowa P rzed 
mieścia", w ieczorem : „Porw anie Sab to tk 1..
Poniedziałek: „HuMa di Bulla".
W torek: ,P o rw an ie Sabinek1'.

m r CENY NISKIE! -ęm

T e le f o n N r. 144-07
poleca ze składu g a ś n ic e r ę c z n e ,
p o m p y , s ik a w k i, w ę ż e , p a s y , n a 
r z ę d z ia p r e c y z y j n e „F L U D Ó R “ ,
p r z y b o r y lu to w n ic z e
o r a z w s z e lk ie a r t y k u ł y t e c h 
n ic z n e i e l e k t r o t e c h n i c z n e .

P R O f ZEK OD BÓLU G ŁO W Y OLA DOROSŁYCH

mmmm®

wykonuje wszelkie prace w zakres
krawiectwa wchodzące — s z y b k o
i solidnie.

Kraków, ul. Dunajewskiego 3

Do nabycia: w Wydawnictwie Ko
deksu (Kraków, ul. Sienkiewicza
L 2 a).

dziennym : 1) zagajenie, 2) odczytanie
protokołu, 3) spraw ozdanie zarządu, 4)
spraw ozdanie kasowe, 5) spraw ozdanie
komisji rewizyjnej, 6) wnioski i inter
pelacje. Członkowie zalegli więcej niż
z 6 wkładkami nie będą mięli praw a
głosowania.
ŻAŁOBNE ZEBRANIE urządza k ra 
kowski kom itet Biundu w siódmą ro cz
nicę tragicznej śm ierci tow. dra B orysa
Joffeigo dziś w, niedzielę o godzinie 2‘30
popołudniu nad grobem zm arłego, na
cm entarzu żydowskim.

mistrz szklarski

art. szlifiernia szkła i wytwórnia luster
Kraków XXII, ul. Jana Tarnowskiego 5,
Telefon 129-51

wykonuje i dostarcza szyby okienne,
l u s t r a belgijskie, czeskie, r z e ź b y
w szkle, ochraniacze wokoło klamek,
oprawy w mosiądz oraz wszelkie ro
boty w zakres szklarstwa i szlifierstwa
wchodzące, po cenach przystępnych.

Pracow nia t a p ic e r s k a

W O D O L E C Z N IC Z E Z M I E S I

A. K O N TU R EK

wzmacniają serce i nerw y, regulują prze
mianę m aterji i czynność żołądka.

Kraków, Tadeusza Kościuszki 45

Zakład wodoleczniczy „ S A L U S * *
Kraków.
—

W ykonuje w szelk ie p rac e w z a k res te n
w cho d zące — szybko, solidnie, tanio,
ró w n ież n a raty .

Drukarnia Ludowa w Krakowie pod zarz. Ignacego Winiarskiego.

