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P rosty rach u n ek
Jeżeli -deficyt za pierw sze 4
miesiące roku -budżetowego w y 
nosi 125 milionów, to- za cały rok
powinienby wynosić trzy razy
■tyle, tj. 3-75 milionów. Poniew aż
jednak — jak zestawienia w yka
zują — wydatki, poza „slk-ompresowa-nemi“ 200 mfijonami, są pra
w ie stale, a tylko- dochiody spa
dają-, -prosty stąd wniosek, że de
ficyt może b yć jeszcze większy,
temibardiziiej że jeszcze nie skoń
c z y ły się chude miesiące letnie,
a jesienne i zim owe rów n ież nie
zapowiadają się lepiej. W yn ika z
tego, że nie dociągnie się do już
obciętej sumy budżetowej 2200
miij-onów, co jest tem pewniejsze,
iłeże w najbliższych miesiąca-oh
odpadną dwa „sznury ratunko
w e " : kredyt w Banku Polskim i
bilon.
Tu m oże się zdarzyć, że p. Jó
zef Piłsudski -omyli się. Pow-ie1
dział, że z pow odów gospodarczofinansowych ża-dne państwo je 
szcze nie upadło, ale — dodajmy
- upadło z tego powodu niejedno
stronnictwu rządząoe. Nasza sa
nacja dotychczas udaje, że tak
prosty jak p o w y żs zy rachunek jej
nie obchodzi, że jakoś da sobie
radę. Dowodem tej na nicz-em nie
opartej diuinoś-ci jest, jak pisma
donoszą, szykowanie1 prelimina
rza na 1933/34, k tóry znów ma się
obracać w granicach 2200 miijonów.
Można rozumieć ten upór sana
cji, tę jej obronę rękami i -nogami
— głow a tu nie ma nic do c z y mi-einia — przeciw takiej redukcji
budżetu, która mniej więcej odpo
w iadałaby możliwościom, docią
gnięcia. B yło b y to przyznaniem
się do bankructwa, czemś w ręcz
przeciwnem, niż „radosna tw ór
czość", gd yb y musiano z trzech
miijtardiów zejść nawet do dwódh
z czemś. W ó w czas i- „człow iek z
u iiey" zrozumie, że sanacja -nśetyfk o nie dotrzymała swych p rzy
rzeczeń ugruntowania „m ocar
s tw o w ego " stanowiska, lecz prz-e
ei-wnie — w yraźnie cofnęła się,
zmuszona powrócić do skromne
go budżetu z czasów przed ma
jem 1926.
Tu jednak nie m oże decydow ać
w zgląd ma -przyszłość c zy na- pre
stiż sanacji, tu w-chiodzą w rachu
bę podstawowe interesa państwa,
jego przyszłość, a może i byt.
Znaniiennem jest, że właśnie w
tym czasie-, kied-y rozm iary -defi
cytu staw ały się coraz większe,
■budząc przerażenie wszystkich
niesanacyj-nic nastrojonych czyn
ników, w tymsamym czasie zaczę

to pisać i dysfkiutować na temat:
inflacja -czy defla-cja, obrona w a 
luty zapomocą zmniejszonego po
krycia itp. sprawy, które muszą
w y wołać zaniepokojenie, mimo że
z różnych -stron w yjech ały straże
ogniowe i- mimo, że próbowano te
sprawy przedstawić jako czysto
akademickie tematy. Jeżeli w ta
kim czasie wo-gó-le iporuśza się tak
delikatne tematy, św iadczy to, że
w: społeczeństwie objawia się za
niepokojenie z powodu- tej gospo
darki, która p rzy wszystkich
swych wadach i grzechach ceikiij-e
w jednym przym iocie: w -opty
mizmie — szkoda-, ż e jednostron
nymi, bo nie- udzielającym Się sze
rokiej oipki-ji-.
Optymizm tan, stosownie -do
p ory -i celu, w yrażał s-ię 'w roz
maity sposób. Zaczęło się od
twiardżeni-ai, któremu nadano for
mę us-t-awy, że -deficyt Wprawdzie
będzie, ale drobny: 70 parę mi
lionów,, Ik-tóre z łatwością pokryje
się z zapasów kasowych. Jesz-cze
nie zakończyła s-ię -polemika na te
mat tego — jak opozycja tw ier
dziła — nieu-za-sa.dini-o-nego opty
mizmu: deficyt będzie w p ra w 
dzie grubo większy, ale d-arny so
bie z nim radę, utniemy z -wydat
ków osobowych i- rzeczow ych1200
mlj-om-ów i dziura -zatkana. O dy i
to -oka-zało si-ę nie-wystarczającem, zaczęła się -trzecia serj-a fal-i
optymizmu: głosi się „miurowan-ość“ nasz-ej waluty, w z y w a -się
jako świadka p. D ew eya, mówi
się o zaczątkach Skromności, ale
to -w-szysitkio- pozostaje szarą teo-rją wo-be-c talk praktycznych zja
wisk, jafciemii j-e-st gospodarka w e
kslowa w -monopoiladh państwo
wych.
Sanacja jest zb yt sk-omlplikow-ana — rozumowo, aby mogła
po-ją-ć -tak prosty rachiun-ek, że ż a 
dne sztuczki nie potrafią w y d o 
b yć ze społeczeństwa tyidh sum,
które1oma- uważa za jedynie godne
jej rządów. Zamiast z -ołówkiem
w ręku w yliczyć, ile można z e 
brać a ile wydać, sanacja woli na
w o ływ a ć imnych -dlo- oszczędności',
innym zalecać zaciskanie pasa, in
nym zarzucać ży c ie nad stan itd.
T o bardzo łatw ą jest rzeczą- da
w ać komuś nauki, trudniejszą na
tomiast samemu s-ię odluczyć dro
giego szerokiego życia, naprawdę
-zaciskać pasa-, gd y się nim omo
tało skarb i- wyciągało- się ostat
nie soki z ludzi.
TOW ARZYSZE!
r o z p o w s z e c h n ia j c ie
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Ja k robi się u nas podatki
Generał Norwid Neugebauer, gdy
był ministrem robót publicznych, —
chciał zastosować „radosną twór
czość" na — drogach. Bardzo piękna
i pożyteczna myśl, jeżeli się zważy,
że drogi u nas są poniżej poziomu
europejskiego. — Ale jak wszystkie
poczynania -sanacyjne, tak i pomysł
drogowy okazał się niewykonalny,
ponieważ poprostu nie liczono się
ze środkami.
Szybko na kolanie kazano uchwa
lić większości BB ustawę o fundu
szu drogowym, która miała dać 3Q
miljonów złotych rocznie. Obciążo
no samochody prywatne i taksówki,
motocykle i autobusy — wszystko,
co nazywa się pojazdami mechanicznemi tak horendalnym podat
kiem — np. 33 procent od biletów
jazdy autobusem — że cała historja odrazu wzięła w łeb. Właścicie
le autobusów i taksówek zaslrajkowali, po strajku nastąpiło olbrzy
mie zmniejszeni^ kursujących po
jazdów, zamiast „wyliczonych" ok-oło 10 miljonów dochodu w pier
wszym okresie wpłynęły 4 miljony.
W jakich rozmiarach nastąpiła
ruina, świadczą następujące cyfry:

auta ciężarowe
autobusy . .
auta osobowe .
ta k s ó w k i

. . .

1li 1931 1/1 1932
. 7.440
5.802
. 4.293
3.055
. 19.887
13.915
7.140

5.177

O sta te c z n ie rząd p o ła p a ł się, że
zamiast zwiększonych dochodów,
będzie miał mniejsze i — jak do
noszą — postanowił znowelizować
ustawę o funduszu drogowym. W e 
dle nowego projektu globalny po
datek od pojazdów mechanicznych
ma dać 27 zamiast pierwotnych 36

miljonów. Nowy podatek ma pły
nąć zasadniczo z dwóch źródeł: od
samych pojazdów 12, a od materjałów popędowych do nich (ben
zyna, benzol, gazolina itd.) 15 m i
ljo-nów, czy że poprzedni podatek
czysty zostaje zmniejszony z 36 na
12 miljonów — o dwie trzecie, zaś
ogólny dochód z tego źródła z 36 na
27 miljonów — o 9 miljonów mniej.
Znawcy już dziś przepowiadają,
że i ta „reforma" nie wyda spodzie
wanego efektu, t. j. miljonów. Przedew&zystkiem w związku z kryzy
sem frekwencja autobusów, taksó
wek itd., dalej będzie spadała; da
lej wskazuje się na to, że podatek
od benzyny (20 groszy od litra) od
bije się szkodliwie na przemyśle na
ftowym; wreszcie rażącem jest, że
podczas gdy w Niemczech, które od
nas sprowadzają benzynę, litr ko
sztuje 17 fenigów — około 30 gro
szy, to u nas sam podatek ma w y
nosić 20 groszy.
Jest t-o jeden z licznych zresztą
wypadków czy nieznajomości sto
sunków czy przecenienia wszech
mocy państwa. Uchwala się rzeczy,
które na pierwszy rzut oka okazują
się niewykonalne, aby potem łatać
je również niewyk-onalnemi nowe
lami. Taką zresztą jest tendencja
całej polityki finansowej sanacji:
wydymać wszystko, zrobić na pa
pierze wysoki budżet z wysokiemi
dochodami na to, aby później sta
nąć wobec pró-żni. Czy te zawie
dzione na wielu polach nadzieje po
służą jako odstraszający przykład?
Gdzie tam! Słyszy się przecież o no
wym „bukiecie podatkowym", któ
ry ma być wniesiony na najbliż
szej sesji sejmowej i który posłusz
na większość na ślepo uchwali.

SERDEL... FOTEL...

B. m in. M a tu s z e w s k i
p re z e s e m B a n k u h a n d lo w e g o
W kołach finansowych krążą po
głoski, że jednym z kandydatów na
stanowisko prezesa rady nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie,

które zajmował śp. Stanisław Lu
bomirski, jest były minister skarbu
p. Matuszewski.

SERDEL... FOTEL...

Bez namysłu!
Wobec reorganizacji kuratorjów
szkolnych nastąpią liczne zmiany
osobiste. Ewestje personalne nie są
jeszcze całkowicie zdecydowane. —
Wiadomo, że dotychczasowy a tak
bardzo dla sanacji zasłużony kura
tor poznański, dr. Joachim Namysł,
ustępuje z tego stanowiska i prze
chodzi w stan spoczynku. Żeby mu

osłodzić tę przykrość, dr. Namysł,
jak słychać, ma otrzymać stanowi
sko dyrektora państwowych wyda
wnictw szkolnych we Lwowie, oo
mu przyniesie 2000 zł. miesięcznie.
Zdaje się, że nie będzie niezadowo
lony i bez namysłu przyjmie złoto
nośną posadę.

P rof. P ic c a r d p rzy ja d zie do P o lsk i
Polsikie koła -naukowe otrzymały
wiadomość, że prof. Piccard podejmie na jesień tournee po Europie
celem wygłoszenia szeregu odozy-

łów. Między i-nnemii przewidziany,
jest przyjazd prof. Piocarda do War
szawy.
— o o o—
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Berlin, w sierpniu.
Hitleryzm uzyskał w dn. 31 lipca
przeszło 13 miljonów głosów. Tak
wygląda SIŁA R O ZM A C H U liczeb
nego „narodowych socjalistów", ja
ko ruchu masowego. Socjalna De
mokracja reprezentuje okrągło 8 mi
ljonów głosów, komuniści — więcej
nieco, niż 5 miljonów, grupka rozła
mowa Socjalistycznej Partji Robot
niczej 73.000 wyborców. Otrzymu
jemy więc w sumie znowu ponad 13
miljonów SIŁY OPORU liczebnego
ze strony klasy robotniczej, stojącej
na gruncie zasadniczo antykapitalistycznym i antyiaszystowskim. W obozie mieszczańsko - demokratycz
nym utrzymało się „Centrum" kato
lickie w roli ruchu masowego; demokratyczno - inteligencka Partja
Państwowa przestała być —■ nara
zie przynajmniej — poważniejszym
czynnikiem polityki bezpośrednio

Nie ulega kwestji, że „armję sztur kracją; cżvnnik trzeci, będący tre
mową" antyhitlerowskich SIŁ OPO ścią dwuch poprzednich korespon
RU stanowi „ŻELAZNY FRONT", dencji — t. zn. grupa Hindenburg—
czyli właściwie SOCJALNA DEMO Schleieher—von Papen — wkroczy!
KRACJA. O POZYTYWNEJ współ na scenę dopiero stosunkowo nie
pracy „Żelaznego Frontu" z komu dawno.
nizmem nie może być w praktyce Na barkach Socjalnej Demokracji
mowy; komunizm przestałby być so Niemiec spoczywa w tej chwili ko
bą, gdyby na nią poszedł SZCZE losalna odpowiedzialność wobec So
RZE; przecie i teraz prasa komuni cjalizmu całego świata, — odpowie
styczna udziela prawie tyleż miej dzialność jeszcze większa bodaj, niż
sca lansowaniu pogłosek, mających przed 31 lipca.
podrywać zaufanie do Socjalnej De
**
*
mokracji (jak, naprzykład, o rzeko
Czy
nasi
towarzysze
niemieccy
mych rokowaniach zakulisowych
popełniali
wiele
błędów
od
listopa
gen. Schłeichera z kierownictwem
klasowych związków zawodowych), da r. 1918 i jakie to były błędy?
ile walce z hitleryzmem. „Centrum" Z pewnością—popełniali. Można
— to inny znowu rodzaj „armji po by wymienić takich błędów niema
mocniczej" na NEGATYWNYM ło. Przypuszczam jednak, że niema
froncie antyhitlerowskim. Partja dziś na świecie ANI JEDNEJ partji
Państwowa — to, jak powiedziałem 'ocinKstycznej, ANI JEDNEJ par
wyżej, przyjazne sympatja części tji komunistycznej, ANI JEDNEJ
partji MASOWEJ mieszczańskiej, li
czynnej; udziela ona SIŁO M O PO RU sfer intelektualnych. WIELKA GRA
beralnej
czy faszystowskiej, — któpoparcia przedewszystkiem raczej HISTORYCZNA toczy się — czy to raby miała — ze swego stanowiska
się
komu
podoba,
czy
nie
—
pomię
moralnego, tworząc odpowiednią „a— prawo do tytułu „partji, która
tmoslerę przyjazną" w sferach t. zw. dzy hitleryzmem a Socjalną Demo- wszystko przewidziała, wszystko ointelektualnych.
ceniła należycie i nigdy nie zbłądzi
Krótko mówiąc, o ile MILJONY
ła politycznie i społecznie" w prze
Niemców i Niemek maszerują dziś
ciągu piętnastu lat „najtrudniejszego
pod chorągwią Hitlera, o ile liczne
okresu historji". W szczególności
setki tysięcy zwolenników Hugensocjologja rewolucji niemieckiej lat
berga — pomimo starcia Hitlera z
1918—1919 czeka jeszcze na swego
von Papenem — sympatyzują bądź
Możliwość kompromisu między gen. odpowiednio wartościowego bada
co bądź o wiele więcej ze znakiem Schleicherem a Hitlerem istnieje. A le cza. Nie wolno zapominać, że w o„swastyki", niż z czerwonym sztan możliwość kompromisu O S O B IS T E  wym czasie socjalistyczny ruch nie
darem, — o tyle tak samo MILIO GO v. Papena z hitleryzmem jest— miecki był rozbity na dwa odłamy,
NY, cyfrowo nie mniejsze miljony zdaje się — wykluczona. Bo oto pra chwilami prawie równe co do siły
walczą mniej lub więcej energicznie, sa hitlerowska uruchomiła w ostat liczebnej („większościowy" i „nieza
mniej lub więcej skutecznie PRZE nich dniach ubiegłego tygodnia tra wisły"), że r. 1919 był w Niemczech
CIWKO zwycięskiemu pochodowi dycyjną „artylerję najcięższą', i p. tragicznym rokiem WOJNY DO
hitleryzmu.
kanclerz Rzeszy, von Papen prteczy- MOWEJ z bronią w ręce wewnątrz
Zagadnienie polega na tem, żenie tak o sobie w dziesiątkach dzienników proletarjatu, i że nie socjalistów,
same tylko CYFRY decydują o lo „narodowo - socjalistycznych" z piąt choćby najumiarkowańszych, Histosach dziejów. Ważą, nieraz potęż ku i z soboty, że jest on — von Pa rja obciążyła winą za wybuchy bra
nie, czasem decydująco, na szali p e n — niczem innem, jeno agentem tobójczego rozlewu krwi.
Błędy — błędami. Trzeba je ba
rzeczy takie, jak energja kierowni „mędrców Sjonu" i że sztandar Rządu
ków, sprężystość organizacyjna da von Papena, wprawiający w zachwyt dać, analizować, wyciągać z nich
nego odłamu mas, jej psychologja niektórych kresowych konserwaty wnioski. Ale nie o nie dzisiaj cho
zbiorowa w danym momencie, na stów polskich — to poprostu „sztan dzi. Chodzi o WALKĘ, K T Ó R A
pięcie jej zapału, stopień entuzjaz dar Żydów", którzy zapłacili prawdo TRWA. W tej walce Socjalna De
mu, stopień gotowości do ofiar na podobnie temuż v. Papenowi duże pie mokracja Niemiec MA PRAWO
ołtarzu danej sprawy. W tym ogro niądze za to, by krzywdził biednego wyczuwać tuż obok siebie sympatję i wszelką możliwą pomoc ze
mnym zakresie MOŻLIWOŚCI i Hitlera.
TRUDNOŚCI rachuby z ołówkiem i
Nieszczęsny mąż zaufania „ perso strony Międzynarodówki Socjalisty
kartką papieru w ręce zawodzą nie nelu Hohenzollernów" znalazł się rap cznej. I Międzynarodówka spełniła i
jednokrotnie; zawodzi optymizm, ale townie w pozycji zgoła nieprzewidzia spełniać będzie nadal swój pod tym
zawodzić potrafi także i PESY nej; lada chwila awansuje o jeden względem obowiązek.
W. J.
szczebel wyżej — na masona...
MIZM.

V o n Papen—

agentem... żydowskim

P r z e m ia n y lit e w s K ie
C z y będzie zw ołany Sejm? Złagodzenie postaw y wobec Polski
... Mytśl zwołania Sejmu do Kowna
istnieje i — być może — zostanie w
niedługim czasie zrealizowaną. Oma
wiają ją koła kierownicze dyktatury
skupione dokoła prezydenta Smetony i jedynej partji rządzącej — t. zw,
narodowców. A le nie byłby to Sejm

z wyborów powszechnych.
Prawdopodobnie
czynne prawo
wyborcze uzależnione byłoby od
trzech warunków, — dwuch konkre
tnych i wyraźnych, oraz jednego
co najmniej mglistego.

Warunek
jątkowy
dochód).

pierwszy — cenzus ma
(nieruohomość, określony

Warunek drugi — cenzus wyk szał
cenią (ukończenie przynajmniej szko
ły powszechnej).

Tymczasem.

stan wojenny

trwa w dalszym ciągu. Uniemożliwia
on faktycznie funkcjonowanie trzech
— legalnych formalnie— partji polity
cznych: soq'alnych demokratów, lu
dowców i chrześcijańskich demokra
tów, Pozwolenia bowiem na wszelkie
zebrania — z wyjątkiem posiedzeń
centralnych komitetów stronnictw—
udziela komendant wojskowy; a on
znowuż z reguły pozwoleń takich nie
udziela nigdzie na prowincji. Grupa
zwolenników Waldemarasa jest cał
kowicie zlikwidowana, jako czynnik
polityczny.
Stałość opozycji jest główną, wła
ściwie jedyną, podstawą trwałości
dyktatury.
Kryzys gospodarczy przechodzi „a
Litwie w formach stosunkowo łagod
niejszych, niż w Polsce. Zwłaszcza w
rolnictwie

Warunek trzeci, mglisty. — p rzy
wiązanie do państwowości litewskiej.
średnie gospodarstwa
**
i* .
które stanowią od czasu

chłopskie,
reformy roi-

U f! g o r ą c o !
Palące .promienie słońca zalewają ulice mia
sta. Asfaltowe jezdnie, chodniki, ściany do
mów są tak nagrzane, źe — idąc ulicą — ma
się wrażenie 6ipaceru we w nętrzu rozpalo
nego pieca. Nieliczne drzewka, zasadzone
tu i owdzie, opuszczają swe liście.
Gorąco I
Leniwie, ociężale idą ludzie ocienioną
stroną ulicy. A le cień nie przynosi ulgi. Cóż
z tego, że słońce nie uderza wprost w twarz
gdy żar odbiera możność swobodnego od
dychania, dusi.
Duszno! Gorąco!
Zniknęły gdzieś ptaki, wróble i gołębie,
siadające zazwyczaj na dachach i gzymsach
domów, bezdomne psy wyemigrowały gdzieś
nad rzekę.
Konie dorożkarskie poopuszczały łby, ich
właściciele rozpinają coraz bardziej sw ą cię
żką liberję. Szoferzy aut w samych tylko
koszulach, bez m arynarek i krawatów, roz
kładają się leniwie we wnętrzu swych na
grzanych słońcem pudełek.
G orąco!

Ci nieliczni szczęśliwcy, k t ó r z y mają k i l 
ka groszy w kieszeni, piją mazagrany na w.
randach cukierni. N ik t nie siedzi przy ,4>ó
czarnej" lub herbacie. Tylko zimne napój,
mają powodzenie.
Pot zlewa tw arze kelnerów, uginającycl
się pod ciężarem lemoniad, lodów i syfonóv
wody.
Na rogach ulic moSna dostać „prawdziwe
śmietankowe" za 10 a naw et za 5 gr. porcja
Cieszą się te lotne cukiernie wielkiem p o 
wodzeniem. Nawet bezrobotny, idący gdzie!
przed siebie, w poszukiwaniu zdawna wycze
kiwanej pracy, wyciąga z głębi kieszeni !
groszy i zajada ochładzające lody
Gorąco!
W blaszanych kubełkach inni sprzedawcy
roznoszą „lemoniadę". Za dw a lub trzy gro
sze można napić cię szklankę wody, zabar
wionej jakimś mętnym sokiem. A le napój
s m a k t lfe , h o ... x lo d e m .

Nad rzeką, na plażach tysiące osób. Zdaleka brzegi wyglądają jak mrowisko. B y l e
tylko mieć jakiś kostjumik, bo policjant za
pisze karę. A jak niema pieniędzy na kostjurn, to idzie się na tak zw, „dziką" plażę,
gdzie nawet i policjanta nie zobaczysz.
W szystko ciśnie się do wody, aby choć
trochę się ochłodzić. Przecież jest podobne
40 stopni w cieniu!
Z małego domku na przedmieściu wysu
wa się stara babina. Nie ma już sił na to, że
by pójść gdzieś na trawnik, pod drzewo. Ni«
sposób jednak wytrzymać w mieszkaniu nć
poddaszu, bo blaszany dach rozgrzany jest,
jak płyta kuchenna. Z trudem zeszła na dól
i w cieniu domku znajduje upragniony chłodek.

Uf! gorąco.

oz.

W ła d z a
W niedzielnym „Słowie" wileńskim
czytamy o programie uroczystości kon
sekracji biskupiej ks. K. Bukrabys
„Również przybyła do Wilna, aby wziąć
udział w uroczystościach p. premjerowa
Prystorowa".

Doniosła ta niewątpliwie wiadomość
nej typ dominujący władania ziemią,
wykazują dużą odporność wobec sku zopatrzona została w tytuł:
„Udział władz w uroczystościach".
tków kryzysu.
**
Ze stanowiska prawa konstytucyjne
*
W polityce zagranicznej koła kie go redakcja „Słowa" popełnia niejako
rujące dyktatury dokonywają stop nadużycie, zaliczając rodzaj towarzyski:
niowo powolnej ewolucji w kierunku „pani premjerowa" do kategorji prawnopublicznej: „władza państwowa". Ale
złagodzenia
pod kątem widzenia „rzeczywistości rze
nieprzejednanej postawy w sprawie czywistej" redakcja „Słowa" oddała po
Wilna. Rzecz jasna, niema mowy o no wiernie, jak twierdzą Wilnianie, tam
oficjalnym uznaniu przez Litw ę przy. lejszą prawdę życia. Niedawtao żegnano
należności W ilna do Polski, ale mo uroczyście a serdecznie pewnego staro
głaby nastąpić w pewnych okolicz stę, który nie zechciał zrozumień, że
nościach — decyzja nawiązania
pojęcie „władzy państwowej" uległo nie
stałych stosunków
jakiemu rozszerzeniu, które uchwyciło
dyplomatycznych, konsularnych \ ko zręczne „Słowo" n niedzieli ostatniej.
munikacyjnych z uroczystym
za
Co prawda, w o lelibyśm y, by id e a rów
strzeżeniem ze strony Litwy, że spra nouprawnienia kobiet święciła try u m fy
wa Wilna pozostaje dla niej’ sprawą pod s z ta n d a re m n a w e t „san acji" — in a
otwartą.
czej W o lelib y śm y p o p ro s tu „panią mi
Odgrywa w tej ewolucji dużą rolę nistra", niż „parna ministrowa", w k ra c z a
obawa przed hitleryzmem i jego pro iącą n a p ie d e s ta ł w ład z y p a ń s tw o w e j w
pagandą na rzecz odebrania Litwie sposób,., nieoficjalny.
Kłajpedy.
Przechodzień,
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Objawy „poprawy"
W sferach kapitalistycznych z
hnczkw311, i _satysfafccją utrzymują,
że już pojawiają ^ w śwjecje obja
w y poprawy gospodarczej, że kry
zys przeszedł jiuiż najiwyżsae napię
cie i
teraz zaczął się już nawrót
do dawnych, dobrych czasów. Ja
kież to ^ objawy tej poprawy w
św®®^*® uc®>nych i publicystów ka
pitalistycznych? Wskazują oni, że
iw ostatnich dni,ach giełda nowojor
ska wykazała nadzwyczajne oży
wanie, knrsy wiszy-stkich papierów
p o ^ y W górę, oo ma być dowodem
otżywięoła się ruchu przemysłowe
go, oibiecaj^cego wielkie dywidendy.

silenia był brak kapitałów, które
skryły się z powodu braku zaufa
nia. Kapitały te z jednej strony le
żały bez przynoszenia dochodów, z
drugiej stromy banki musiały za
wkłady płacić choć mały procent.
A kapitał ma to do siebie, że lubi i
musi „pracować" tj. przynosić do
chody. Skąd je wziąć, kiedy wszyst
kie przedsiębiorstwa przemysłowe
są dziś niepewnym, ryzykownym
interesem? A więc idą kapitały na
giełdę, próbują w drodze spekulacji
„pracować" i stąd z reguły powstaje
ożywienie na giełdach.
Faktem jest, że nastąpiło ostatnio
Istotnie, szereg papierów kredyto nowe zjawisko w przesileniu gospowych używał pokaźne zwyżki. Czy darctzem, mianowicie obfitość — na
°Qe jednak wynikiem wewnątrz • zywa się to płynnością gotówki, na
lDieJ wartości tych papierów, czy ra- turalnie nie wszędzie. Na zachodzie:
° ^ j następstwem celowej spekuAa- w Szwajcarji, Francji, Amgiji i Ame
ojtt Pamiętać należy, że w listapa- ryoe pieniędzy jest tyle, że stopa pro
hr. odbędzie się wybór prezy centowa spadła do nieznanego już
denta Stanów Zjednoczonych i że od wielu lat poziomu. Kapitały te
już obecnie akcja wyborcza jest w szukają lokaty, a nie mając zaufa
żywym toku. Obecny prezydent Hoo nia do życia gospodarczego, ucieka
Ver chciałby nim zostać na drugie ją się do takich paradoksalnych w y
czterołecie, ale ma słuszne powody biegów, jak masowe kupowanie bry
do obaw, czy wyborcy zechcą. Za lantów. Nie jest to wprawdzie in
wiedli się bowiem na Hooverze gru teres dochodowy, ałe przynajmniej
bo. Gdy przed 4 Laty objął rządy, kapitał jest pewny, pewniejszy niż
zasiał kraj w względnej pomyślno w akcjach, choćby jeszcze .prosperu
ści i hasłem jego, celem jego rządów jącego przedsiębiorstwa.
W tej jedynej dziedzinie: płyn
było utrzymanie tej pomyślności. —
ności
kapitałów objawia się ta przez
.Tymczasem stało się coś wręcz prze
eawnego: z pomyślności zarobiła się ekonomistów burżuazyjnych widizda
naebywaia klęska, kraj popadł w nie na poprawa gospodarcza, gdyż poza
nią żadnych innych objawów mie
znane nigdy przedtem przesilenie.
rna. Najlepszy miernik sytuacji go
Naturalnie nie jest to wyłączną spodarczej : bezrobocie, wcale — poza
winą Hiooyera, ale opinja zawsze seaomowemi zjawiskami — nie oka
szuka ofiary i on wlaśrak może nią zuje tendencji do spadku w trzech
się stać. Nie byłoby tedy nic d a w  głównych krajach przemysłowych:
nego, gdyby Hoover spróbował po Amgiji, Ameryce i Niemczech. Stąd
prawić los, mianowicie przez w y prosty — dla „uczonych" może nie
wołanie sztucznej poprawy chwilo — wniosek, że o ożywieniu, o prze
wej obudzić wrażanie, że przesilenie sunięciu się konjunitury na stronę
J®*ś jest pokonane, że zaczyna się czynną nie może w rzeczywistości
znowu era dawnej poimyśłnoścd. Ta
być mowy. Dlaczego jednak mimo
ka historją z poprawą kursów gieł
dowych da się łatwo zrobić i to na tych w oczy bijących dowodów chce
się wmawiać w opinję, że poprawa
wet niezbyt wysokim kosztem, efekt już jest czy tiuż t-uż będzie? Odpo
zaś jej chwilowy jest r»ie do pogar wiedź prosta: świat kapitalistyczny
dzenia.
ozutje sią coraz sLlnikaj zaniepokojo
Z drugiej jednak stromy to oży ny swą bezradnością, swą niemo
wianie giełdy nie musi koniecznie cą wobec przesilenia, które im dłu
być ,a'obionem“ , może też mieć na żej trwa, tem niechybniiej stanie siię
turalne przyczyny. Wiadomo, że jed grobem gospodarka kapitalistycznej.
nyin z kardynalnych powodów prze A pozatem w świecie pracy, raczej
JAN BOJER
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LUD NAD H0DZEH
Matka Elżbieta wolnym krokiem poszła ku
studni, gdzie namoczyła była skiopce. Teraz je
wyjęła i zabrała do domu. Jednego dnia łódź roz
bija się na fiordzie, drugiego obrabowuje ich
bank, ano, człowiek musi się z wszystkiem pogo
dzić. A jeśli w tem oo się dzieje, niema żadnego
sensu, to niech się nad tem głowi ten, kto ma
toądrą głowę.
Gdy Mairta wróciła, matka rzekła spokojnie: —
Sądzę, że będziesz musiała pójść do sklepu i zmów
I^synieść beczułecztkę syropu, ho nie już nie
raa®1y. A nie możemy też jeść kaszy na czystej
wodzie. — Marcinek znów uciekł do stajni, wzdął
stołek, na którym matka zwykła była sie
dzieć gdy doiła i postawił go w pustej przegrousiadł. Odczuwał zgryzotę, famą niż
wszystkie dotychczasowe, a to, że nie chciał poItazac tego matce, czyniło go tak dziwnie doro
słym- le je&{>że ktoś przyszedł i zabrał fan piękną
krowę, z którą był tak zaprzyjaźniony, ałe je
szcze gorszę to, że ludzie mogą być tacy źli dla
jego O.F® 1 toatki. Nie wiedział dokładnie, kto
ale W jego mniemaniu byłi te wszvscv ludzie.
Więc ta«y «io s ą ?
Paał natomiast wyruszył ze saniami na torfo
wisko i zajrzał (jQ Ejja&za Dabera, by mu towa
rzyszyłA któregoś nia y^arta wychodzi z ojcem i tacz
kami zW®zą ^ Wybrzeża wodorosty, by je rozrzu
cać po skraw u pobliskiej łączki, gdyż wodorosty
są doskonal.' m nawozem, jeśli tylko wiosna jest
wilgotna, by mogły na c ^ zbutwieć w ziemi.
W toku pracy mowi nagle: — Nie, to chyba... —
i przerywa robotę i patrzy.

pozbawionym pracy, odzywa się co
raz głośniej grzmot podziemny —
nic w tem dziwnego, jeżeli się zwa
ży, że na świecie jest, skromnie bio
rąc, 25 miłjonów bezrobotnych, co
z rodzinami wynosi 100 miłjonów
ludzi, nie mających nic do strace
nia a dużo do zyskania. Świat ka
pitalistyczny chce tym zrozpaczo
nym i na wszystko gotowym masom

dać jakiś cukierek i dlatego każe
swym „uczonym" głosić a swej pra
sie pisać: przesilenie już przeszło
najwyższe napięcie, teraz zaczyna
się poprawa. W tem leży tajemni
ca łeigo nagłego pojawienia się „po
cieszających" głosów — narazie złu
dzenie i zamietrzane oszustwo dla
ratowania chwiejącego się w swych
posadach starego porządku.

N a jn o w sz y „ t r iu m f" p iatiletki
BOLSZEW ICKA M ATE M ATYK A
W ostatnich latach sowiety go
rączkowo boiszewŁzowiały życie pu
bliczne. Bokszewizowano nietylko
wszystkie stowarzyszenia obywatel
skie, ale przystąpiono również do
bałszewizacji stowarzyszeń i instytucyj naukowych. Boiszewizacja ta
polegała na tem, że w stowarzysze
niach i instytucjach naukowych za
kładano komórki (komunistyczne, któ
rych zadaniem było zmienić dzia
łalność organizacji tak, by odpowia
dała ,marksizmowi"
(oczywiście
marksizmowi z „poprawkami historycznemi" Stalina). Taikie komórki
śledziły również działalność .poszczę-,
gólinych członków organizacyj i mia
ły przekonać się, cizy, który z mich
nie odchyla się od stalinowskiej liniji generalnej.
Pewną samodzielność potrafiły za
chować stowarzyszenia matematycz
ne, bowiem matematyka, to nauką
którą nie tak łatwo zbołszewizować,
jak mp. geografję lub historję. Książ
ki wydawane .przez Stowarzyszenie
Matematyczne miały charakter ści
śle naukowy a mowa cyfr nie była
uzupełniana mową komunistyczną.
Fakt ten nie uszedł uwadze sowiec
kich czynników i wkrótce w moskiewskiean Towarzystwie Matamatycznem zapanował ruch, który za
kończony został gruntowną reorga
nizacją. „Przegląd Matematyczny"
nazwany został „Sowieckim prze
glądem matematycznym" a na cze
le tej starej moskiewskiej instytu
c j i n a u k o w e j s ta n ą ł in ic ja to r tej re
organizacji, komunista Ljusternik.
Z oświadczenia nowej redakcji
„Sowieckiego przeiglądta matema
tycznego" możemy dowiedzieć się,
jak przeprowadzona została boisze
wizacja Towarzystwa Matematycz
nego, W oświadczeniu tem powia

— Go takiego? — Stary wyprostowuje się
wsparty na widłach, któremu rzuca wodorosty.
Wybrzeżem idą mężczyzna i kobieta, on ma
ciemną brodę, wysoki, trzyma się pochyło i nie
sie na plecach skrzynkę, kobieta zaś ma płaszcz
ma ramieniu, t o
to chyba Anna, jakkolwiek
trochę za tęga,
— Rety, toż goście do nas — powiada Marta.
Ter az są już całkiem blisko. Oni, nie ulega wąt
pliwości. — Szczęść Boże! — mówi Piotr Norset,
a to samo powtarza Anna. A Marta zdołała już
zauważyć, że siostra spodziewa się dziecka, jest
przeto zrozumiałem, dlaczego ma na twarzy tafcie
szare i sine plamy.
— Zdaje się, że do nas w gościnę — mówi
Paał i próbuje się uśmiechnąć, lecz nie udaje mu
się zrobić mfaiy tak uprzejmej jakby pragnął, bo
Bóg świadkiem, jako ten zięć także Annę okrył
hańbą. — Tak — potwierdza Piotr — jesteśmy
w drodze. Tak się złożyło.
Niewiele jeszcze zamienili słów, gdy stary rzekł
odrazu, by weszli przecie do domu, tedy wszyscy
czworo skierowali się ku szarym zabudowaniom.
I mówili o wczesnej wiośnie tegorocznej, a Piotr
opowiadał, że na południu roboty polne są już
w pełnym toku.
Anna przyglądała się małej zwietrzałej chacie,
jedno oko w stronę zachodniego nieba.
J?*®8 Wydało się jej, że podobna jest do matki.
Ona może i teraz znajdzie jakieś wyjście.
I ci dwoje, co niedawno posiadali wielki fol
wark, stoją oto u drzwi biedaka, który ma im
uzyczyć schronienia, gdyż są bezdomni.
. Weszli, a Elżbieta, która zajęta przy warszta
cie tkackim, nie widziała jak nadchodzili, zdręt
wiała na swern miejscu. — Rany Boskie... — Jak
się masz, matusiu. — Anna podała jej rękę, a mała
jej twarz pozostała twarda, pomimo że patrzyła

da się, że do ostatniej chwili towa
rzystwo to zachowało charakter ozy
sto akademicki, a towarzystwo re
prezentował profesor Jegorow, „re
akcjonista i zwolennik kościoła",
walczący przeciwko rządowi so
wieckiemu w dziedzinie szkolnictwa
wyższego i w dziedzinie nauki ,,pod
płaszczykiem tradycyj akademic
kich i apolitycznej nauki".
Dlatego postanowiono towarzy
stwo zreorganizować. Przedewszystfciem matematyey-komuniśoi po
stanowili wykluczyć profesora Je-1
gorowa i innych przedstawicieli „re
akcyjnej matematyki". Według no
wego statutu stowarzyszenia, celem
sowieckich matematyków ma być,
„postawić .matematykę do służb bu
downictwa socjalistycznego". W y 
brano nowy zarząd towarzystwa i
powołano do życia nowe komisje,
tetóremają starać się o to, „aby ma
tematyka nie była nadużywana do
celów reakcyjnych".
W Rosji sowieckiej nastała więc
nowa era komunistycznej matema
tyki. W yczyny tych stalinowskich
„matematyków" dostarczą z pew
nością sporo materjału prasie... hu
morystycznej całego świata, ale to
ich nie martwi. Znaleźli pretekst do
pozbycia się prawdziwych uczo
nych, którzy im zagradzali drogę"’,;:
do katedr, a o to przecież szło. Tak
się robi „kairjerę naukową" w kra
jach dyktatury — faszystowskiej
czy bolszewickiej.
© @ © © © e © © © 0 © 0 0

PAMIĘTAJCIE
0 FUNDUSZU PRASOWYM!

na matkę. — Witajcie! — rzeki też zięć, ale twarz
mu poczerwieniała i próbował się uśmiechnąć.
Siedzieli tedy w izbie i patrzyli na siebie. Wszak
wszyscy wiedzieli w przybliżeniu, co się stało.
Ałe Piotr postawił sprawę całkiem jasno, mówiąc
odrazu, że przychodzą niestety jako żebracy. Ten,
co sprzedał mu folwark i zostawił na nim znaczny
dług hipoteczny, zmusił go do licytacji majątku,
a w tejże chwili rzucili się na niego wszystkie
kruki i obrabowali go w okamgnieniu. Pozostała
im jedynie odzież, którą mają na sobie i trochę
drobiazgów w skrzyni i koszyku.
— Komodę też zabrali? — pyta matka El
żbieta.
— Tak, niestety, nie zostawili im ani szpi
leczki. Adwokat nie daruje niczego. — Piotr Nor
set wyjmuje fajkę, napycha ją i zapala. W izbie
rozchodzi się zapach dobrego tytoniu. Nie w y 
głosił jednak długiej mowy obrończej, nie powie
dział, że tamci są łotrami, opisał całą historję
jako wielkie wydarzenie. Nakoniec zwrócił się do
teścia: — Tak, niestety, dając mi porękę, ty też
musiałeś mieć zaufanie.
— Tamto jest zapłacone — odpowiada matka
Elżbieta, wstając nareszcie od warsztatu.
— To wam zostanie zwrócone — oświadcza
Piotr z calem przekonaniem, Anna jednakowoż
patrzy na niego i chrząka.
Bądź co bądź byli gośćmi i nie można ich było
Przyjąć odrazu zwykłem codziennem jedzeniem.
Marta musiała pobiec do Rónningan i wziąć mleka
na borg, a matka Elżbieta była zmuszona zużyć
kilka jaj na^ krepie. Gdyby tylko Piotr nie był
takim żarłokiem.
— Ale co poczniesz teraz? — pyta Paal, patrząc
na zięcia.
(Ciąg dalszy nastąpi).
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Z m w a
Pod Chicago,
Santjago,
pod Wrocławiem
i Sierpcem
.
ciężko kładą się kłosy, szeleszczące od ziarn.
Snop promieni słonecznych, ścięty tęczą, jak sierpem,
snop pszenicy, snop żyta co krok, co metr, co yard.
Roześmiały się poła od zachodu do wschodu,
rozdzwoniły się kosy, rozmachały się ręce.
Rozłożyła się ziemia w chustce chmur dla ochłody —*
uznojona żniwiarka w ściernisk krótkiej sukience.
Dzięki ci, dobry Boże,
dzięki ci, czarna ziemio,
za urodzajny, hojny, polny trud.
O j, dużo będzie chleba, oj, tanie będzie zboże —
starczy dla wszystkich łudzi ze wszystkich ras i plemion,
chociażby dolar za korzec, choćby po groszu za pud.
**
*
Na giełdzie zbożowej w M onrol,
na giełdzie zbożowej w Achen
„ królom ziarna" zbiory za rok
napełniają złotem kieszenie
i oczy — strachem.
N o jakże? Plajta i bessa:
magazyny pełne po dach.
Kurczą się serca w pugilaresach.
Krach.
No jakże tłumaczyć tym z miast,
tym głodnym, bezdomnym, złym,
że zysk — to raz,
cena — to dwa,
a chleb — to et-was an-de-res?...
Prawdą i Bogiem
wszystko musi być drogie:
Interes.
Eksport? Spadek cen? Ręce otwarte?
Głód wszędzie? Wiadomo. N ic z tego.
Kapitał.
Kartel.
Pod Chicago, Santjago, pod Wrocławiem i Sierpcem
człapią deszczem opuchłe dni z zachodu na wschód*
Człapią nogi strudzone boso, w butach i kierpcach.
Głód.
Wzdłuż torów kolejowych Railway Bussines Company rozsypa
no osiem miljonów tonn pszenicy, którą otoczono drutem kolcza
stym, jako przeznaczoną na zgnicie.
Liczba targnięć się na życie z nędzy przekroczyła w r. b. kilka
dziesiąt tysięcy wypadków w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej.

Ziemio złocista, rodna,
matko radości i cierpień!
Kiedyż brać moja głodna
z ciebie twych praw zaczerpnie?.
Że kłosy ma zbierać, kto siał,
ziarna spożywać, kto zbierał.
Że dobry jest nawóz z ciał
nie tych, co gniją w karcerach.
Po rżysku na ciężkich nogach
'jakże lekki żołądek nosić,
kiedy jutro ktoś w imię Boga
kulami plony wykosi.
Glebę rowami zorze
krwią waszą ją poodraaza.
Będziecie znów żąć zboże,
wzdłuż torów sypać, ogradzać.
Ostro głód rżnie w trzewia —
ostra jest kosa i sierp.
Zdechniesz w pokorze, nie w gniewie,
zgarb plecy niżej i cierp.
Może ci dziś jeszcze każą
dzwon nad karkiem wieszając i bat
zmiatać czołem kurze ołtarzom
w modlitwie o grom i o grad.
Lipniki, 12.V II. 1932 r.
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Konferenqa krajów Imperjum Bry
tyjskiego w Ottawie skończyła si-ę
Jak większa część tego rodzaju koti*
ferencji, nie zadowoliła ona żadnej
ze stron; ubito kompromis, który je
dnak nie przedstawia trudności, z
jakiemi walczyć musi Imperjum.
Dokładne rezultaty konferencji nie
są znane. Ogłoszone zostaną dopie
ro wtedy, kiedy wejdą pod obrady
parlamentów. Wiadomo narazie, że
Kanada otrzymała szereg ustępstw
w postaci ceł preferencyjnych u,a
pszenicę (2 szylingi od buszli), nabiał
bydło, słoninę, mięso mrożone, jabł
ka, kartofle, że Anglja wzamian za
te ustępstwa mą otrzymać ulgi dla
swego przemysłu żelazno - stalowe
go, automobilowego, porcelanowego
szklanego, skórzanego.
Inne dominja, poza Kanadą, mają
dostarczać większego niż dotąd kon
tyngentu produktów (np. mięsa).
Ogólny charakter porozumienia
ottawskiego jest ten, że drogą w za
jemnych ustępsttw starano się zacie
śnić związki ekonomiczne między
metropolją a dominjami. Dopiero
przyszłość pokaże, czy usiłowania te
odniosą pożądany skutek. Narazie
można tylko to powiedzieć, że ustęp
stwa w dziedzinie produktów rolni
czych doprowadzą do podrożenia
tych produktów w Anglji, co wobec
stosunków tam panujących (strajk
włókniarzy!) może pociągnąć za so
bą poważne trudności.
Dalszą ujemną konsekwencją kon

w

a

ferencji byłoby ograniczenie wymia
ny handlowej między Anglją a pań
stwami europejskiemi. W
obliczu
straszliwego bezrobocia jestto nie
szczęście tem wyższe. Już spadek
funta angielskiego był dottkliwem uderzeniem w gospodarstwo europej
skie. Ottawa zaś była nowym cio
sem,
W ostatnich dniach konferencji
było główne żądanie Kanady by Angla zabroniła przywozu
artykułów
żywnościowych z Rosji,
Żądanie
Kanady jest oczywiście umotywowa
ne względami konkurencyjnemi. A n 
glja, zdaje się, żądanie to puściła mi
mo uszni, I nic dziwnego: zakaz
przywozu z Rosji równałby
się
zerwaniu stosunków
handlowych
z Rosją, a to odbiłoby
się ujemnie na przemyśle angielskim, nie
mówiąc już o konsekwencjach poli
tycznych,
tak niepożądanych
w
chwili obecnej,
A le żądanie Kanady zawiera w so
bie niepokojące widoki na przy
szłość. Rosja Sowiecka z swym
dumpingowym wywozem staje się
coraz większem niebezpieczeństwem
dla państw kapitalistycznych. Tu
dojrzewa konflikt światowy o nie
obliczalnych następstwach.
Ottawa to pauza, „piered, szka",
mówiąc po sowiecku, na najeżonej
tak ogromnemi trudnościami drodze
„kryzysow ej" Imperjum Brytyjskie
go, a pośrednio i kapitalizmu świato
wego.

A g o n ja Kapitalizmu
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Wahania, jakie ujawniają się w życiu
gospodarczem świata, bezradność ustro
ju kapitalistycznego wobec szeregu róż
norodnych zagadnień, wszystko to ka
że nam przypuszczać, że zbliżamy się do
przeobrażenia ustrojowego, że świat ka
pitalistyczny wkroczył w okres uwiądu
starczego, który musi się skończyć
śmiercią. To co obserwujemy na całym
świecie możemy zaobserwować i u nas,
w Polsce. Ostatnie dziesięciolecie na
szego życia państwowego, wysunęło na
porządek dzienny cały szereg zagadnień
społecznych, których ustrój dzisiejszy
nie jest w stanie rozwiązać. Rozwój
wielkiego przemysłu, powstawanie wiel
kich koncernów przemysłowych, w któ
rych grupują się duże towarzystwa akcyj
ne i spółki oraz łączą się różnego ro
dzaju przedsiębiorstwa przemysłowe i
handlowe, uzupełniając się wzajemnie,
wszystko to stwarza swoiste oblicze or
ganizmu dzisiejszego okresu w dziejach
kapitalizmu.
Wielkie koncerny grupują w sobie
kopalnie węgla, huty żelaza, koksownie,
walcownie rur i t. d., a pozałem należą
do tych koncernów syndykaty handlowe,
zajmujące się sprzedażą wyrobów prze
mysłowych.
To samo mniej więcej widzimy w prze
myślę naftowym. Taki koncern „Mało
polska" grupuje w sobie spółki akcyjne,
kopalniane, magazynowe, transportowe
oraz rafinerje, elektrownie, gazoliniarnie, wreszcie obejmuje sprzedaż swoich
własnych pi oduktów.
Przy takiej organizacji znika postać
właściciela przedsiębiorstwa, a wystę
pie na czoło funkcjonarjusz owego anonimowego właściciela, w osobie Rady
Zawiadowczej i Generalnej Dyrekcji
Koncernu.
Te
fazy rozwoju kapitalistycznego
orzewidział swoim genjalnym umysłem
Karol Marks, my zaś jesteśmy świadka>, jak się dokonywa ten proces na na
szych oczach.
Jednolita
organizacja
przemysłu,
zanik bezpośredniego fizycznego właści
ciela, jako widomego przedstawiciela

kapitału, mniejsze indywidualne ryzyko,
obrona kapitału przez najemnych wy
konawców, wszystko to w sumie wpły
wa na mniejszą ustępliwość organizacji
kapitalistycznych wobec pracowników,
A równocześnie wielki kapitał, skupio
ny w jednej organizacji, przy dzisiej
szym systemie politycznym wielu państw
wywiera często decydujący wpływ na
rządy i ustawodawstwo społeczne. W
ten sposób zorganizowany kapitał ma
do swojej dyspozycji władze państwowe,
administracyjne i pieniądze. I przy po
mocy tych środków paraliżuje, a często
w brutalny sposób niszczy organizacje
społeczne dla niego niewygodne.
Jeżeli porównamy stan przemysłu z
przed dwudzistu jeszcze laty, z dzisiej
szym — to jakże on był różny. Różnica
jaka zachodziła pomiędzy pracującym a
właścicielem przedsiębiorstwa, względ
nie jego dyrektorem, nie była tak wiel
ka jak to jest dzisiaj. Rozpiętość docho
dów dyrektora i pracownika, nie była
tak wielka jak to obecnie. Dochody
właściciela przedsiębiorstwa ani w czę
ści niedorównywały dochodowi niejed
nego płatnego dyrektora w wielkim kon
cernie,
A przecież zarobki Rad Zarządzają
cych i olbrzymich dyrekq‘i w koncer
nach, nie stoją w żadnym stosunku do
wartości ich pracy, ani do potrzeb wy
nikających z ich stopy życiowej. Przez
wypłacanie olbrzymich zarobków jed
nostkom, pozostawiając równocześnie
całą masę pracującą w nędzy, nie zwięk
sza się konsumpcji produktów przemy
słowych, a jedynie daje się w ręce jed
nostek martwy kapitał dla zdobywania
dalszych zysków. Dzisiaj w każdym do
mu robotniczym i chłopskim widzimy
brak najprymitywniejszych rzeczy, a
więc weszliśmy już w okres, w którym
skończyła się oszczędność, a zaczęła się
masowa nędza. A równocześnie widzi
my magazyny przepełnione wyrobami
przemysłowemi, w następstwie czego
przychodzi ograniczenie produkcji, a za
tem idzie coraz większe wzmaganie się
bezrobocia.
K. J,
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Podłoże koalicji
c za rn o -b ru n a tn ej
Czy będzie w Prusiech i Nieanczeoh rząd centrowo- hitlerowski?
Myśl koalicyjna robi postępy, odkąd
Hindenioiiirg „wykiwał" Hiitleira i od
tego czasu rokowania odbywają się
coraz intensywniej. Koalicja ma na
stąpić na podłożu „porozumienia za
wodowego", a majgorliwiej pracują
nad niią b. mina,ster pracy Stegerwald (centrum.) i Grzegorz Strasser,
kandydat Hitlera na premijera pra
skiego. Myślą przewodnią tego poro
zumienia jest „neutralność w watce
partyjnej" między czarnymi i bru
natnymi. Hasto to propagują spe
cjalnie organizacje inteligencji pra
cującej, które, o ile nie należą do
centrum, w całości przeszły z obora
„narodowego" do hiillerowskieigcfc do
starczając mu silnego kontyngentu
jego wyborców miejskich.
A jak wobec tego stoi klasa robot
nicza? Partja socj al no-demotkr atycz
na zgromadziła pod swemi sztanda
rami większość robotników fabrycz
nych. Komuniści są w grancie rze
czy partją bezrobotnych. Jedna sió
dma część robotników niemieckich
należy do tzw. wolnych tj. socjali
stycznych organizacyj zawodowych.
Dlaczegi-i wielki niemiecki rnch ro
botniczy pozostał dotychczas w głów
nych zarysach ruchem robotników
przemysłowych? Riuch hitlerowski
izolował klasycznie uświadomiony
proletarjat, ale i przed tym mchem
niemiecki socjalizm nie miał wielu
zwolenników czy sojuszników w sfe
fach poza robotnikami fizycznymi,
mimo, że kryzys sproletaryzował
także i umysłowych. A właśnie to
wpędziło pracowników umysłowych
w ramiona faszyzmu.
D lac ze g o te s fe ry n ie w id z ia ły i

nie szukały ratunku w socjalizmie?
W erze przedwojennej wielkiem za
daniem socjalizmu było wychowa
nie jądra proletarjatu, tj. robotni
ków fabr. do świadomości klaso
wej, do walki o interes klasowy. Za
czasów cesarstwa socjalna demokra
cja była prześladowana, między nią
a klasami posiadaj ącemd stał mur
nie do przebycia i na tem właśnie
wyrosła siła socjalizmu niemieckiekiego. Po wojnie ruch socjalistycz
ny stanął przed zadaniem pozyska
nia innych sfer do swych szeregów,
czy jako siły pomocnicze, ale speł
nienie tego zadania napotykało na
wielkie trudności.
Bieg wypadków politycznych w y
tworzył taką sytuację, że przeeiwień
stwa między umiiarkowanemi par
tiami burżuazyjnemi a socjalną de
mokracją zatarły się. Chodziło o oderwanie inteligencji pracującej od
demokratów, ludowców i centrum, a
tymczasem socjalna demokracja by
ła z temi partjami w koalicji albo
w porozumieniu. Przed wojną robo
tników gromadzono tylko pod czerwonemi sztandarami, po wojnie
obok czerwonych ukazywały siię czę
sto sztandary narodowe. I to utru
dniło pozyskanie sfer inteligencji
pracującej dla socjalizmu a wpędzi
ło je w szeregi faszyzmu.
Teraz te siły pracują w obu obo
zach: centrowym i faszystowskim
za porozumieniem się, za koalicją.
A centrum nie ma nic przeciw te
mu widząc w takiej koalicji najlep
sze możliwości dla utrzymania
swych dotychczasowych wpływów
politycznych i do rozszerzenia swych
wpływów wyznaniowych. Centrum,
które przed wojną było także partja
drugiej klasy, często prześladowaną
a zawsze bez wpływów politycz
nych, zasmakowało we władzy, lvi 6rą mu dała republika, dała koalicja
z socjalistami- Za długo rządziio,
aby mogło i chciało przejść do opo
zycji! Czy to będzie koalicja z so

cjalistami czy hitlerowcami — wszy
stko jedno; grant, aby mieć chociaż
wicekanclerza, paru ministrów i in
ne korzyści z udziału we władzy.
Ale i względy klasowe pchają cen
tram do koalicji z Hitlerem. Cen
trum w grancie rzeczy jest partją
ma łomi eszczańsk ą, stało się nią
szczególnie, odkąd masa chłopska w
Bawarji taktycznie od niej się od
łączyła i utworzyła własne — choć
skartelizowane — stronnictwo: ba
warską partję lud. A czern jest hi
tleryzm? Nazwano go partją oszala
łego drobnomieszczafrstwa, oszala
łego wskutek nędzy i kryzysu — sto
wem: zdeklasowania. Ten element
in ałiorni eszczański w obu p a r t j ach
próbuje znałeść wspólną platformę
polityczną i znalazł ją w" haśle wal

ki z marksizmem. Takie hasło łączy
silniej aniżeli interes zawodowy i
nic dziwnego, że nadający w cen
trum ton księża są najsilniejszymi
propagatorami koalicji. Skrupuły
polityczne u tak trzeźwych polity
ków nie odgrywają roli. Jeżeli —
jak powiadają — Windhorst mógł
szukać zbliżenia do Bismarcka, m i
mo kulturkampfu, dlaczego ks. Kaas
'ks. Leicht i Brunimg zs Stegerwaldem nie mają porozumieć się z H i
tlerem, który nie wałczy z kościo
łem katolickim, ograniczając się od
czasu do czasu do sprofanowania
jakiegoś kościoła? A ostatecznie ozy
papież ni© pogodził się z Mussolinkn?
Te względy przemawiają za-doj
ściem koalicji — w ściślejszej łub
luźniejszej formie — do skutku. Ro
zumie się, jak między takimi spóinikami zwykła bywa, jeden spró
buje drugiego oszukać, ale naraizie
gotują się (to ,m łotowych miesię
cy".

N a le ż y ta o c e n a
W numerze 34 z dnia 20 sierpnia
br. przynosi sanacyjne wydawnic
two cieszyńskie „Nowiny Śląskie"
notatkę pod tytułem ,.Nieludzki oficer", którą dosłownie w całości
przytaczamy:
NIELUDZKI OFICER
W dniu 1 sierpnia, koło godziny
11 przedpołudniem spowodował oficer, jadący na koniu, a prowa
dzący oddział żołnierzy, powraca
jących z ćwiczeń, wypadek moto
cyklowy w pobliżu Seminarjum mę
skiego w Bobrku. Motocyklista, ja 
dący prawidłowo prawą stroną, w i
dząc stawiającego dęba konia, zje
chał tuż nad rów i w momencie
mijania trącony został kopytami ko
nia, który w międzyczasie przeszedł
na lewą s tro n ę . U d e rz e n ie b y ło tak
siln e , że maszyna runęła na ziemię,
p r z y g n ia ta j ą c s w y m c ię ż a re m kie
rowcę, a wyrzucając na drogę ja 
dącą na socjusie panią.
Oficer dał koniowi ostrogi, zo
stawiając okropnie skaleczone ofia
ry na pastwę losu. Mimo prośby ze
strony ofiar, nie pomogli maszeru
jący żołnierze usunąć maszyny z
drogi, ani też uważali za stosowne
pomóc ofiarom swego dowódcy do
stać się do najbliższego lekarza. —
Dopiero motocyklista musiał biec
ze szytywniejącą nogą, broczącą ob
ficie krwią, za wozem wojskowym,
na który sam się wdrapał i doje
chał do Kasy chorych.
Po przewiezieniu do szpitala okazało się, że kierowca doznał zła
mania rzepki i rany dartej do ko
ści, wielkości kilku centymetrów,

tak, iż musiał się leczyć w szpitalu
przez trzynaście dni, i jeszcze przez
jakiś czas będzie musiał leżeć w do
mu. Pani, jadąca na socjusie, ska
leczyła nogi i potłukła się dotkliwie.
Sprawę tę dajemy t o publicznej
wiadomości nie dlatego, że ów mo
tocyklista jest redaktorem naszej
gazety, lecz dlatego, iż stoimy na
stanowisku, że wojsko powinno na
wiązać jak najlepszy ^stosunek z pu
blicznością cywilną, a naodwrót, że
publiczność musi się z całą szczero
ścią i życzliwością odnosić t o w oj
skowości i to korpusu oficerskiego.
Dlatego też należy wszystko, — co
przeciwstawia się zasadzie tej, usu
wać, Takie wypadki katastrofy, jak
wyżej opisana, mogą się w życiu
praktycznem zdarzyć, nie może się
jednak zdarzyć, że oficer wyrywa,
skoro spowodował sam katastrofę,
n ie m o ż e m ie ć miejsca, że oficer nie
niesie swej ofierze pomocy w jej
ciężkiem położeniu.
*
*
*
Nareszcie coś. Zdumieni jesteśmy
cywilną odwagą członków redakcji
„Nowin Śląskich", albowiem zawsze
to jeszcze organ panów z radosnej
twórczości.
Szkoda tylko, że ta cywilna od
waga przychodzi po niewczasie. —
Szkoda, że przychodzi ona dopiero
po kawalerskiem potraktowaniu
członka redakcji.
Pytamy się tych panów z redak
cji „Nowin śląskich", gdzie była ich
odwaga w dobie Brześcia.
Szkoda, wielka szkoda, że tę od
wagę cywilną znajdują.,, po niewczasie.

Poszukiwacze dochodów
(Korespondencja własna)
Dziedzice, 21 sierpnia.
Istnieje u nas w Dziedzicach kil
ku osobników, którzy stale szukają
pobocznych zarobków, gdyż dość wy
sokie zarobki tych panów nie w y 
starczają na ich „skromne" życie.
W okresie sanacji moralnej otwo
rzyło się dła tych panów specjalne
pole działania. Tworzenie przeróż
nych organizacyj, związków,, od
działów, komitetów, pobieranie siubwencyj na tworzenie tych organ izacyj, niewyliczanie się z pobranych
pieniędzy — oto cel łych panów.
Piszemy powyższe, by przestrzec
porządnych ludzi przed tymi osob
nikami. Jest w Dziedzicach i oko
licy publiczną tajemnicy o czem
zresztą i wróble dawno ćwierkają,
że p. Marcinowski nie wyliczył się z
pobranych kwot na agitację przed
wyborczą, p. W yw ioł nie wyliczył
się z takich samych kwot przy na-

stępnych wyborach. W obu wypad
kach ma się rozchodzić nie o drobne
kwoty, ale są to sanatorzy, więc jak
to w rodzinie, wszystko ujdzie.
Śladem tych panów wybrał się ostatnio wszechstronny samaitor p. Ja
nik. By zyskać jakieś subwencje
itp., czyni starania, by założyć u nas
oddział bebeków. Dotychczas zebrał
różnych niedobitków ze zbankruto
wanych przybudówek sanacyjnych,
no i czeka na subwencje. P. Janik
jest o tyle sprytniejszy, że chce ko
rzystać odirazu z dwu sitron. Toteż
zapowiada, że nikł nie będzie mógł
u władz jakiejkolwiek sprawy ina
czej załatwić, tylko przez niego, —
czyli przez utworzony oddział be
beków. Spryciarz — czuje, że to mo
że być całkiem dobry interes.
Do tej spółki z nieograniczonemi
chęciami zysku przystąpił również
p. Giejka, który już z niejednego .pie
ca clileb jadał. Szczęściem, ludność

tutejsza zna dokładnie tych panów.
Trudno na to wszystko znaleść
nazwę, jest to jednem słowem ba
gno, które z daleka cuchnie. P rzyj
dzie jednak czas zdawania rachun
ków!

Z dnia
„SZCZĘŚLIW A POLSKA
PIŁSUDSKIEGO"
Uczestnik wycieczki faszystow
skich ochotników do Polski, Atone
Nosari umieścił w organie swego
związku „Yotomta d‘ Italia" wspo
mnienie z tej wycieczki , a przedewszystkiem wrażenia z zetknięcia
się z ,jpiłsudczykami"‘. Faszysta na
zywa Polskę — cytujemy ilu za „K a
sjerem Porannym" — JPoMcą PSsadskiego",
O przyjęciach doznanych p, Stossari pisze:
„Tak wyobrażam sobie różne
chwile, w których moi towarzy
sze i ja opuszczaliśmy różne gośeaone miejsca Polski, wyciągnię
ciem rąk żegnając tego, co zo« stał, a który był przez godzin kil
tka — brałem."
Faszysta może być pewny, że sanator jest mu stałe brałam... !
Zachwyty swe dła „Polski P ił
sudskiego" p. Nosari kończy takim
ztwrtdem:
„Polsko, o wielka Polsko P ił
sudskiego, bogata w cierpienia i
minione bohaterstwa, gotowa na
wszystko dla obrony swych ognisk, nie żegnaj mi, lecz — to
zobaczenia!
Do zobaczenia, Polsko, odro
dzona własnym czynem, Polsko
tak bliska tego, by nareszcie być
już zupełnie szczęśliwą."
P. Nosari woła: „Polsko Piłsud
skiego, bogata |w cierpienia".-

ROZMAITOŚCI

—o—
STRASZNA KATASTRO FA LO 
T N IK A W POZNANIU. W ponie
działek w południe o godzinie 12,
w czasie pogrzebu zmarłego tragi
cznie w czwartek porucznika-pilo
ta Ludwika Pietraszkiewicza, zda
rzyła się straszliwa katastrofa lot
nicza. Stosownie do zwyczajów lot
niczych krążyła nad orszakiem po
grzebowym eskadra lotnicza, wyko
nując różne ewolucje. Podczas w y
konania tak zw. .krzyżówki" z trój
ki samolotów zderzyły się dwa. —
Maszyny opadły błyskawicznie na
ziemię, a jeden samolot zapalił się.
Jeden lotnik zabił się na miejscu,
a drugi spalił się wraz z aparatem.
Stało się to wśród następujących okoliczności: Gdy pogrzeb wchodził
już na cmentarz, z niestwierdzonych
przyczyn zderzyły się dwa samolo
ty. Kapral - pilot, Wacław Brdasz,
zderzył się z samolotem plutonowe
go Florjana Nowaka. Obaj lotnicy
runęli momentalnie ma ziemię z w y
sokości około 200 metrów, spadając
ze swemi maszynami w odległości
około 40 metrów od siebie, na po
lach pomiędzy cmentarzem garni
zonowym a szosą Obornicką, Sa
molot myśliwski kaprala Bidasza,
podobnie jak i samolot jego kolegi,
uderzyły śmigłem w ziemię i zary
ły się głęboko. Wskutek rozbicia się
zbiornika, aparat sterowany przez
kaprala Bidasza, spłonął doszczę
tnie, pozostały tylko metalowe że
bra maszyny. Pilota wydobyto bes
życia ze spaloną głową i rękami.
Plutonowego Nowalia, którego apa
rat rozbił się, wydobyto w stanie
beznadziejnym. — Przybyły lekarz
stwierdził u Bidasza zgon oraz za
rządził przewiezienie plutonowego
Nowaka do wojskowego szpitala okręgowego, lecz pilot zmarł już w
trlrn,rl7A rłjr czT>itirla.
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stko djabli biorą, a „wierna druży
na" rozpierzcha na wszystkie stro
ny... Dowodem takiego oddziaływa
nia „ideologji" pomajowej jest
„Strzelec" w Kłaju. Jak nam dono
ostrzenie stanu wojennego między szą, członkowie miejscowego oddzia
rządem a narodowymi socjalistami, łu strzeleckiego złożyli na ręce pre
zaś jednostronne ułaskawienie mor zesa Wojtowicza pismo, skierowa
derców narodowo-socjalistycznych
ne do zarządu V okręgu związku
będzie zmierzchem ustroju prawne strzeleckiego w Krakowie, w któgo i powrotem do prawa pięści."
rem to piśmie wszyscy bez wyjątku
Bytom, 23 sierpnia. Dziś rano pa
zgłaszają wystąpienie ze związku,
nował tu spokój. Oddziały szturmo a to z tego powodu, że prezes i se
we z Wrocławia, które wydalone zo kretarz oddziału strzeleckiego m iej
stały wczoraj z Bytomia, znajdują
scowego przy pomocy powiatowego
się dziś w Gliwicach.
prezesa „Strzelca" jednego z sędziów
Mowachjum, 23 sierpnia. Zarząd z Bochni, odebrali członkowi wspie
partji narodowo^socjalistycznej prze rającemu „Strzelca", A. Mięsie, kon
słał dziś prezytdeurtawł Rzeszy i kan cesję na sklep tytoniowy, którą mu,
clerzowi telegram, w kitórym prote jako zastępcy, powierzyli w maju
stuje przeciw wyrokowi sądu doraź br. na trzy lata i oddali ją komu
innemu, przenosząc sklep do lokalu
nego w Bytomiu.
Borucha Liindembergera. W tym celu
Hitler ogłosił w „Voelkiscłier Beoprzyjechał specjalnie z Rabki sa
bachter" odezwę, w kltónej m. im. p i
mochodem prezes powiatowy zwią
sze: „ W tymsamytm dniu, w któ zku strzeleckiego, p. Kozubski. Po
rym mordercy narodowych socjali zbawiony koncesji narażony został
stów w Oławie (nie Iława; Eyłau —
nadto na stratę 630 złotych. ,Strzel
Iława leży w Plruisiech Zachodnich) cy" są przekonani, że tego rodzaju
zasądzeni zostali na niskie kary wię postępowanie przyczyniło się do
ziemia, sąd doraźny v. Papena ska ,moralnego" upadku, oraz upadku
zał 5 narodowych socjalistów na ka powagi „Strzelca"... Fakt powyższy
r ę śmierci. Zrozumiecie teraz dla świadczy o „przywiązaniu" „strzel
czego nie chciałem wstąpić do tego ców" do „ideologji" pomajowej. —
rządu. Sprawiedliwość pana v. P a Niema koncesji, niema „Strzelca"
pena skaże może jeszcze tysiące na Ponadto znamienny dla obecnych
rodowych socjalistów na śmierć. To stosunków jest fakt, że sekretarze i
bezmyślną ślepotą nacechowane, ca prezesi „Strzelca" rozporządzają
ły naród prowokujące postępowanie koncesjami.
rządu nie mogłem kryć swojem na
Niema to jak „ideologją" panów
zwiskiem. Ruch narodowo - socjałi-.
Sławków!
styczny załatwi się jeszcze z rządem
obecnego systemu, jak również z
marksizmem. Wobec skandalicznego
wyroku krwawego jedyną treścią ru
chu naszego będzie walka i znowu
wałka".

w Bytomiu
Berlin, 23 sierpnia. Cala prasa
niemiecka komentuje dziś obszernie
wyrok sądu doraźnego w Bytomiu.
Organ narodowych socjalistów „An
griff" występuje z jak najostrzejszą
krytyką wyroku i pisze: „Arm ja H i
tlera, licząca 500 tysięcy ludzi, pod
nosi dziś głos i woła: W yrok by
tomski nie śmie być wykonany! —
Chodzi o przyszłość całego społe
czeństwa narodówego Niemiec“ . —
„Germania" pisze, że sędziowie sądu
doraźnego w Bytomiu nie mogli wy
dać innego wyroku, jeśli nie chcieli
narazić na szwank autorytetu pań
stwa i sprawiedliwości. Podnoszo
ny przez narodowych socjalistów
protest przeciw wyrokowi dowodzi,
iż niektóre sfery nie brały poważnie
rozporządzenia w sprawie waJM z
terrorem politycznym. Ludzie, którzy
obecnie ukarani zostali przez sąd
doraźny, powinni byli zdawać sobie
sprawę, co ich czeka za wtargnięcie
w dniu 10 hm, do mieszkania i za
mordowanie bezbronnego człowie
ka. „Vorwarts“ w związku z wyro
kiem pisze: „Rząd Papena znalazł
się w sytuacji niełatwej i musi się
iteraz troszczyć jak pozbyć się krwa
wych duchów, które wywołał, zno
sząc zakaz oddziałów szturmowych.
Jedno należy jasno stwierdzić: Uła
skawienie morderców byłohy rów
noznaczne z wydaniem wyroku
śmierci na dekret w sprawie walki
z terorem politycznym z dnia 9 bm.
Dekret ten nie może być jednostron
nie stosowany wobec lewicy, cofając
się przed zastosowaniem tegosamego środka wobec prawicy. Postępo
wanie takie miałoby nieobliczalne
następstwa. Gdyby po ułaskawieniu
morderców z Potempy zaszedł w y 
padek wykonania wyroku śmierci
na przestępcach z lewicy, oznacza
łoby to koniec sprawiedliwości. —
Rząd Papena razem ze swym komi
sarzem musi zadecydować sam. Od
mówienie lub przyznanie ułaska
wienia będzie miało bardzo daiefcoidące konsekwencje polityczne. Od
mówienie ułaskawienia oznacza za

TCIC6R A H Y

Berlin, 23 sierpnia. Rokowania
centrum i narodowych socjalistów
w sprawie koalicji celem utworze
nia rządu pruskiego zostały ponow
nie odroczone. Koła polityczne w y
rażają przekonanie, że jeśli między
temi frakcjami sejmu pruskiego doj
dzie do porozumienia, rząd pruski
zostałby utworzony w przeciągu 48
godzin.

Utonięcie dwóch studentów
w zatoce puckiej
(Telef. od naszego korespondenta)
Warszawa, 23 sierpnia.
Dopiero dziś wyszło na jaw, że
jeszcze przed kilku dniami w zatoce
puckiej utonęło dwóch młodych lu
d zi wśród następujących okoliczno
ści: W sobotę sołtys z Boru koło Ja
starni otrzymał wiadomość, że w za
łoce puckiej rybacy znaleźli w y 
wrócony kajak, który przyholowali
do brzegu. W kajaku znaleziono ka
stjum kąpielowy, różne drobiazgi,
jchusteczkę z nr. 396 i literą N. Do
chodzenia wykazały, że kajakiem
tym wyjachah dwaj studenci: Jerzy
Stoi eman, syn dyrektora spółki 'bu-

dowlanej w Warszawie i kolega je
go Caspary, syn dyrektora w So
snowcu. Wyjechali oni w ub. czwar
tek kajakiem zaopatrzonym w ża
giel z Jastarni na Hel do znajo
mych. Dalsze dochodzenia wykaza
ły, że kajak do celu nie dobił, a ka
tastrofa musiała się wydarzyć po
wyjeździe z Jastarni. Wczoraj znaleźlir ybacy w zatoce puckiej zwłoki
Stolomana, zwłok Gasparego dotych
czas nie znaleziono. Wedle przypu
szczeń przyczyną katastrofy był sil
ny podmuch wiatru, który uderzył
w żagiel i przewrócił kajak.

„Id eo lo g ją "
strzelców potna jo w y ch
R O ZW IĄZA N IE ZW IĄ ZK U STRZELECKIEGO W KŁAJU
Na ostatnim ogólnym zjeździe
O moralności tych wychowanków
strzeleckim w Warszawie, dużo mó pomajowej „ideołogjd" pisano wiele
wiono o „ ideologji“ pomajowej, — i wiele przytaczano faktów, ilustru
której twórcą jest „genjalny" orga jących tę „moralną legitymację".
nizator BB. W duchu „jego" „ideo
Z „ideologją" jest tak samo. W ie
logji" ma być „wychowany" cały my, jakie to argumenty przekonynaród, zwłaszcza mlodizdeż, a prze- wują „czwartobrygadzistów" o po
dewszystkiem „strzelcy" pomajowi. trzebie „współpracy" z „ideologją"
Prowodyrzy BB „w bijali" strzelców i wysługiwania się obozowi brze
w ambicję, że przynależność do skiemu i jego „gęnjuszowi". Posad
„Strzelca" ma być legitymacją „mo ki, koncesyjki, libacyjki i t. d. —•
ralności", „bezinteresowności" i „ooto namacalne pierwiastki tej „ideologja". Gdy tego braknie — wszy.
fiarności"

KURCZENIE SIĘ OBIEGU
P IE N IĘ Ż N E G O

Warszawa, 23 sierpnia (tel. wł.).
W y k a z B a n k u P o lsk ie g o za d ru g ą

dekadę sierpnia wykazuje znaczny
spadek obiegu pieniężnego. Na dzień
20 bm. obieg biletów bankowych wy
nosił 1034‘2 miljony zł., co w porów
naniu ze stanem w dniu 10 bm. w y
nosi spadek o 34‘2 miljony zŁ Zapas
bilonu na dzień 20 bm. wynosił 26‘9
miljonów zł., co w porównaniu z I.
dekadą oznacza spadek o 6‘3 miłjona zł. Razem spadek obiegu pienięż
nego w II. dekadzie bm. wy nosi 40‘5
miljonów zt. Zapas złota na dzień
20 bm. wynosił 4761 m ilj ona —
wzrost o pół miljona zł. Pieniądze
i należytości zagraniczne zaliczone
do pokrycia wynosiły 46‘4 miljonów
zł. — wzrost o 1‘2 miljony. Pienią
dze i należytości niezałiczone do po
krycia wynoszą 104‘9 miljonów —
wzrost o 3‘3 miljony zł. Portfel we
kslowy wynosi 948‘2 miljony — spa
dek o 10‘9 miljonów.
DOCHODY I W Y D A T K I
M INISTERSTW A POCZT
Warszawa, 23 sierpnia (tel. wł.).
Wedle danych ministerstwa poczt
dochody z poczty, telegrafu i telefo
nu dały w czerwcu br. 17,589.101 zł.,
wydatki 16,669.320 zł., nadwyżka
wynosi zatem 919.780 zł.
W YC O FAN IE SREBRNYCH
2- ZLOTÓ W E K
Warszawa, 23 sierpnia (tel. wł.).
Ministerstwo skarbu wydało kasom
skarbowym i Bankowi Polskiemu
polecenie wycofania z obiegu srebr
nych 2-złotówek. Monety te nie bę
dą więcej puszczane w obieg.
KOMISJA MIESZANA
POLSKO-NIEM IECKA
Warszawa, 23 sierpnia (tel. wł.).
Przedstawicielem Polski w komisji
mieszanej polsko-niemieckiej w Ka
towicach mianowany został radca
prawny ministerstwa spraw zagra
nicznych p. Leon Babiński.

W YM IA N A W IĘ ŹN IÓ W Z L IT W Ą
Warszawa, 23 sierpnia (teł. wł.).
Specjalny delegat komitetu główne
go Czerwonego Krzyża w Genewie
p. Brown, który bawił przez kilka
dni w Warszawie, wczoraj w yje
chał do Kowna. P. Brown pośredni
czy w sprawie wymiany więźniów
między Polską a Litwą. Z pośród kił
kudziesięciu więźniów polskich na
Litwie niektórzy zapadli wskutek
złych warunków na gruźlicę płuc i
kości, dwóch więźniów popadło w
obłęd.
AUSTRJA A PROTOKÓŁ
LOZAŃSKI
Wiedeń, 23 sierpnia. Po dłuższej
debacie Rada Narodowa 82 głosami
przeciw 80 zatwierdziła swoją po
przednią uchwałę w sprawie przy
jęcia protokołu lozańskiego w spra
wie pożyczki dla Austrji. Jak wia
domo, uchwała Rady Narodowej
została przez Radę Związkową od
rzucona. Na mocy dzisiejszej uchwa
ły Rady Narodowej protokół lozań
ski stał się prawomocny — mimo
sprzeciwu Rady Związkowej.
POGRZEB TOPIELCÓW
„Z NIOBE"
Berlin, 23 sierpnia. W Kilonji od
był się dziś pogrzeb ofiar statku
szkolnego „Niobe".
RAID AW IO N ETEK
Rzym, 23 sierpnia. Uczestnicy mię
dzynarodowetgo raidu lotniczego w y
startowali z Rzymu dziś o godz. 6
rano grupami w odstępach 5-minu.towych.
ZATONIĘCIE P Ł Y W A K A
W K AN A LE LA MANCHE
Londyn, 23 sierpnia. Pływak nie
m ie c k i

F r i t z F is c h e r w y s ta r to w a ł

wczoraj
celem
Manche
tarł do
miejsce
pływak

rano z brzegu francuskiego
przepłynięcia kanału La
i do chwili obecnej nie do
celu ani też nie wrócił na
startu. Istnieją obawy, że
zatonął.

NA ŻAGLÓWCE
PRZEZ A T L A N T Y K
Baryż, 23 sierpnia. Do Tangeru
(Marokko) przybyła wczoraj łódź
żaglowa, w której pięciu amerykań
skich studentów uniwersytetu w
Princeton przebyło Atlantyk. Odje
chali oni w dniu 5 lipca br. z Massachusets na łodzi żaglowej, dłu
gości pięć metrów. Nie mieli oni ze
sobą żadnych nowoczesnych instru
mentów nawigacyjnych, lecz tylko
zwykły kompas.
K AN A D A A FRANCJA
Paryż, 23 sierpnia. „Malin" do
nosi z Ottawy, że rząd kanadyjski
jednego z delegatów kanadyjskich
na konferencję brytyjską zamierza
wysłać do Paryża, celem podjęcia
pertraktacyj w sprawie zawarcia
nowego układu handlowego z Fran
cją.
ZAGADKOW A W IZ Y T A
Noiwy Jork, 23 sierpnia. Niespo
dziewana wizyta gubernatora Ban
ku Angielskiego Montajgu Normana
w Nowym Jorku, której sfery finan
sowe przypasują większe znaczenie,
nie jest — jak z kół Federał Reserve Banku donoszą — połączona z ja
kąś specjalnie ważną misją.
ZNOW U REWOLUCJA
W BRAZYLJI?
Nowy Jork, 23 sierpnia. Wedle
wiadomości jakie nadeszły z nad
granicy brazylijskiej, w Rio de Ja
neiro miała wybuchnąć rewolucja.
Na ulicach miasta miało dojść do
krwawych walk. Z kół miarodaj
nych dementują te pogłoski. Wedle
wiadomości pochodzących z Rio de
T n n o iia w irnorw iiiła ł o m
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PRZENIESIENIE z w ł o k ś . p .
TOW . LU D W IK A KUSTOW SKIEGO prezesa związku pracowników
użyteczności publicznej w Krako
wie, s k a r b n i k a OKR PPS i radcy
miejskiego, do grobowca rodzinnego
odbędzie się w czwartek, 25 bm. o
godzinie 9 rano na cmentarzu ra
kowickim.
POLSKIE KOLEJE PAŃSTW O W E ROZUMIEJĄ POSTĘP. Od za
łożenia liinji kolejowej Kraków—
Wiedeń, biegnącej przez Oświęcim.
Brzeszcze miały zawsze pociągi ran
ne umożliwiające mieszkańcom m.
Brze&zcz wyjazd i przybycie w tym
samym dni-u przed godziną dziesią
ty tak do Oświęcimia jak również
przez Oświęcim do Wadowic, a za
razem umożliwiające górnikom z
Dankowie przyjazd na pierwszą
zmianę do miejsca ich zatrudnienia
nia kopalni w Brzeszczach. Dopiero
w roku bieżącym skasowane zasta
ły dwa pociągi ranne z Dziedzic do
Krakowa a to o godz. 5 z minutami
i 7 z minutami i pozostał jedynie
pociąg wychodzący z Brzeszcz w kie
runku do Krakowa o godzinie 8-ej
53 min., kitóry przychodzi dio Oświę
cimia już po godzinie dziewiątej, a
naturalnie zarówno z Wadowicami
jak i z Krakowem niema połączenia
umożliwiającego przybycie w go
dzinach rannych — tak, że jeżeli
mieszkańcy Brzeszcz muszą przy
być przed godziną dziewiątą napr-zy
kład na rozprawę sądową do Oświę
cimia, Wadowic lub Krakowa muSzą wybrać się na piechotę w drogę
do Oświęcimia, albo już w dzień po
przedni wyjechać do Wadowic, Kra
kowa i tam nocować. W tem samem
położeniu są górnicy z Dankowie i
<'Koi iczny.cli wsi, którzy długie tata
korzystali z tego d o ja z d u a obecnie
muszą dwie godziny iść pieszo, by
zdążyć na czas do pracy na kopalni
w Brzeszczach rozpoczynającej się
0 godzinie pół do szóstej. Powoduje
to'dezorganizację w życiu zaintere
sowanych, narażając na znaczną
stratę zdrowia, czasu i pieniędzy, umniejszając przytem dochody kolei,
gdyż stojąc przed perspektywą stra
ty czasu przez dwa dni decyduje się
każdy na używanie innych środków
lokomocji autobusu, furmanki i w
ostatecznym razie per pedes apostotorum. Równocześnie ze skasowa
niem pociągów o których mowa,
wprowadziły władze kolejowe tak
zwane bilety podmiejskie, z których
korzystają obywatele całego pań
stwa tylko nie mieszkańcy Brzeszcz,
którzy biletów takich przy kasie ko
lejowej w Brzeszczach dostać nie
moigą, a na wielokrotne interpelacje
otrzymują od urzędującego kasjera
odpowiedź: „pisałem do dyrekcji ale
biletów zniżkowych z dyrekcji nie
otrzymałem. Jak długo Brzeszcze
miały swojego posła robotniczego
było dość pociągów a nawet moto
rówka kursowała i wszystkie zaku
sy »a ten stan spotykały się z na
leżytą odprawą. Obecnie są jednak
Brzeszcze całkiem bezbronne i w y
dane na łup każdego „działacza",
który stara się przeiz szykany zła
mać ducha robotników i chłopów,
1 zrobić ich potulnymi jak baranki.
W sprawie tej była delegacja, skła
dająca się 2 przedstawi ciel i kopaiłnd
w Brzeszczach, przemysłowców i okołicznych gmin w krakowskiej dy
rekcji kolei państwowych i otrzy
mała solenne obiecanki, ale pomimo
upływu znacznego czasu nie widać
by sprawa ruszyła z miejsca. Utrzy
muje się ogólne mniemanie, że ma
czał w tem palce były naczelnik sta
cji w Jawiszowicach p. Hupert,. ale
zapytujemy na tem miejscu czy go
dzi się by dla zadowolenia ambicji
jednostki niszczono w ten sposób
niewinnych obywateli.

Trup w krzakach ogrodu szpitalnego
CHORA ODEBRAŁA SOBIE ŻYCIE PRZEZ POW IESZENIE
niesiona został na oddział chorób pidemicznego zwłoki powieszonej ja
wewnętrznych, skąd po paru dniach kiejś kobiety, którą okazała się wła
śnie zaginiona chora Katarzyna Fa
wydaliła się i przepadła. Poszuki
wania na terenie szpitalnym pozo ber. Przyczyną rozpaczliwego kroku
stały bez skutku. Aż oto onegdaj po nieszczęśliwej kobiety była najipraw
południu służba szpitalna znalazła dopodobniej przedłużająca się cho
roba.
w krzakach za barakami szpitala e-

Przed kilku dniami wydaliła się i
znikła bez śladu pozostająca w le
czeniu w szpitalu św. Łazarza w
Krakowie, 33-letnia Katarzyna Faber, służąca z Kaszowic, powiatu
Miechowskiego. Leczyła się ona na
oddziale V szpitala, a 13 bm. prze-

SAMOCHÓD CIĘŻAROW Y PRZE j mysłu chemicznego ze względu na
W RÓCIŁ SŁUPY ŻELAZNE. Onag- I to, że w konsekwencji nasze wyrodaj o godz. 12 w nocy samochód cię- j by znacznie obniżyłyby swój gatu
o z n a le z ie n iu n a s tr y c h u k o śc io ła w
G e b u łto w ie s ta ro ż y tn y c h m o n e t z lo - , zarowy przejeżdżając placem kole nek, a znane były dotąd jako w y
soko war tościo we.
ty c h . O tó ż ja k się d o w ia d u je m y , w j jowym najechał na dwa słupy że
p o n ie d z ia łe k w o b e c n o śc i k s. m e tro - j lazne, które przewrócił. Samochód
Z TARGU WTORKOWEGO
uszkodzony, wypadku w ludziach
pO lity S a p ie h y o d b y ło się k o m is y j
Ceny
płacone 23 sierpnia na pla
niema.
n e o tw a r c ie S k ry te k w ścianie k o 
cach targowych w Krakowie: mleko
ZN
A
LE
Z
IO
N
Y
ZEGAREK
srebr
śc io ła w G e b u łto w ie , w k tó r y c h to
niezhierane 1 litr 20—25 gr., mleko
s k r y tk a c h z n a le z io n o je szc ze 2 zło te ny jest do odebrania w komisar jacie kwaśne 1 litr 20—25 gr., śmietana
policji
przy
ul.
Grodzkiej
65.
d u k a ty . W o b e c u k o ń c z e n ia d o c h o 
kwaśna 1 litr 1‘20— 1‘60 zł., ser zw y
— ooo —
d z e ń a re s z to w a n e g o o n e g d a j Jo z e fa
czajny 1 kg. 60—80 gr., masło de
L u te g o , k tó r y b y ł z a tr u d n ia n y p rz y
T E A T R Y i K O N C E R T Y serowe 1 kg. 3‘60—3‘80 zł., masło
r e s t a u r a c j i te g o k o śc io ła , w y p u s z 
„PORW ANIE SABINEK" PORAŹ O- zwyczajne 1 kg. 3—3‘20 zł., jaja świe
czono n a w o ln o ść .
STATNil. Gościna znakomitego- arty sty że szt. 7—8 gr., ziemniaki 1 kg. 8— 10
AW ANTU RU JĄCA SIĘ KAM IEA leksandra Zelw erow icza w 1teatrze im.
gr., buraki ćwikłowe 1 kg. 7—9 zł.,
N 1CZNICZKA. Lokatorzy domu uł. J. Słow ackiego zakończy się już Wi pią marchew 1 kg. |10— 12 gr., cebula
1 kg. 20—40 gr., pietruszka 1 kg.
Rękawka 10, żalą się na postępowa tek bieżącego tygodnia. Dzisiaj w środę
nie właścicielki tego domu p. Szu- 'Ostatnie pow tórzenie nadzw yczaj weso 15—20 gr., selery 1 kg. 20—25 gr.,
łe, pełnej przekorni-oznych sytuacyj ko
tranowej. Nienawidzi ona starych medii F. i P . Siohónthanówi „Porw anie jabłka 1 kg. 20—60 gr., gruszki 1 kg.
lokatorów, których radaby się po Saibfciełc", której realizacja przyniosła 0‘30—1‘20 zł., śliwki 1 kg. 0‘4O—1‘80
zbyć, i dlatego szykanuje ich w spo krakow skiej scenie pełny sukces. — U zł., winogrona 1 kg. 2—3 zŁ, kury
sób oburzający i godny najsurow szczytów aktorskiej sztuki stojąca k rea sztuka 2‘50— 4 zł., kurczęta para
2—4 zł., kaczka szt. 1‘50—2 zł., gęsi
szego napiętnowania. P. Szutrano- cja znakom itego gościa rew elacyjnego
wa szuka wiecznie zwady z lokato odtw órcy rołi dyrektora te atru Striese szt. 4—6 zł.
rami, szkaluje kh i oczernia, odgra go n a długo pozostanie wi pamięci k ra
ża się biciem „po pysku". Nie dość kow skiej pulbiiiczniości, n a każdetn przed
stawieniu tej komedii zapełniającej wi
tego. Szmtranowa zamknęła ostatnio
dow nię te a tru serdecznie okSasikaitiąicąi
wspólny wodociąg znajdujący się genialnego arty stę wir^iz z koncertow o
na parterze, bo właśnie parter i ofi- zgranym zespołem artystów krakow skiej
ciny zajmują starzy lokatorzy, któ sceny pip.: Kjlońskiej, Ludwiiżanfci, Jamiirych właścicielka nazywa stałe „ho kowiśkiiej!, Trapszo, Zalewskiej, Fahiisiałotą", której należałoby się pozbyć. fca, Burnatow icza, Kułakowskiego, Sta
Kamieniczniczka ta chciałaby, aby szew skiego i Utnitoa. Ze wizgtędu n a nie
TEROR A L A TASIEM KA W
starzy lokatorzy płacili jej lichwiar byw ałe pow odzenie, to w arzyszące a-rW IĘ Z IE N IU
W ARSZAW SKIEM .
cyzaibawtiej farsie ,Jlu lta di Bulla" z
skie czynsze, tak jak to płacą loka bezkonkurenicyjinym odtw órcą roli sta
Na skutek skarg kilkunastu więź
torzy w nadbudowanych mieszka
ty sty filmowego Gagaszka. Aleksandrem
niów, odsiadujących w więzieniu
niach II i III piętra, tj. po 150 zł.
Zelwerow iczem , zostanie pow tórzoną
(ul. Danłowic-zowska), t. zw. „Bri
za dwa pokoiki z kuchnią. Również na przedstaw ieniach ostatnich jutro we
stolem", policja wdrożyła dochodze
z d o z o rc ą d o m u o b c h o d z i się p. Sza
czw artek i w piątek. Będą to pożegnafltra nowa w sposób niesłychany, mi- ; n e przedstaw ienia przed w yjazdem z nie w sprawie, odsłaniającej z ca
mo, że je s t to sp o k o jn y człowiek, j K rakow a wielkiego a rty sty i reżysera, łą jaskrawością metody bandy T a
któremu lokatorzy nie mają nic do j niewątpliwie więc cały Kraków pośpie siemki z K ercetaka, -które przedo
zarzucenia. Dozorcę domu i jego żo- : szy na ostatnie przedstaw ienia, by z a  stały się za miury więzienne, śledz
dokum entow ać wielkie uznanie dla zna two w tych dniach zakończone, po
nę Szutrainowa lży w sposób wywo- !
komitego gościa krakow skiej sceny.
twierdziło istnienie zorganizowanej
łujący powszechne oburzenie. Loka
bandy terorysłów, operujących na
torzy podobnego postępowania ze
terenie wspomnianego więzienia,
strony właścicielki dalej cierpieć nie
którą stanowili: Ele Rozensztajn,
myślą. Radzą jej, aby się opamię
10-kroitnde karany za rótżne prze stęp
tała, nie prowokowała lokatorów i
stwa; Majloch Grynberg, Kazimierz
wywoływała awantur i nie szkalo
Książek, karany za napad bandyc
wała. W przeciwnym razie szyka
ki
i Feliks Bunkawsfci. Więźniowie
nowani znajdą dość środków praw
ci są oskarżeni o to, -iż w drugiej po
„PEPEGE" ZA W IE R A UKŁAD
nych, aby rozbrykaną bezkarnością
łowie 1931 r. zapomocą gwałtów i
Z W IE RZYCIE LAM I
panią gospodynię uspokoić, grzecz
teroru zabierali przemocą innym
ności i poszanowania dła lokatorów,
W przyszłym miesiącu upływa
nauczyć.
termin odroczenia wypłat udzielone więźniom tytoń> bieliznę, żywność i
ZDERZENIE SAMOCHODÓW. — -go przez -sąd firmie ,,Pepege". 15 drobne sumy pieniężne. W silan ostoarżenła o bezczynność władzy po
Na ul. Grodzkiej u wylotu pl. Mag września odbędzie się zebranie wie
stawiony
został dozorca więzienny,
daleny zderzyły się dwa samochody, rzycieli firm y — na które przedło
Stanisław Kozłowski. Zamiast noży
żony
zostanie
układ
pojednawczy.
które zostały uszkodzone. Powodem
zderzenia nieostrożna jazda szofe „Pepege" proponuje podobno pokry i rewolwerów teroryści więzienni
posługiwali się zmoczonemi ręczni
rów. Wypadków w ludziach nie by cie swych długów, wynoszących okami i czerpakami, którymi grozili
ło. Szkoda wynosi paręsei złotych. koło 7 miljonów zł. w wysokości 70 opornym, nie chcącym poddać się
proc.
należności,
płatnych
w
ciągu
N A JE C H A N A PRZEZ ROW E
żądaniom bandy rabusiów.
RZYSTĘ. P rz e c h o d z ą c u l. k s. J ó z e  lat 2. Dyrektor „Pepege" podjął ro
POLIGJAiNT
W SPÓLNIKIEM
kowania
z
kapitalistami
angielski
f a n a je c h a n a z a s ta ła p r z e z r o w e r z y 
W ŁAM YW AC Z Y. Warszawski sąd
mi
w
sprawie
uzyskania
większej
stę K az. O p ro c h ę M a r ja A n to ń o z y k z
okręgowy rozpoznawał sprawę wła
pożyczki na sanację fabryki.
P rz e g o rz a ł, o d n o sz ą c c ięż k ie o b r a ż e 
mywaczy, którzy dokonali rozpru
n ia p r z y u p a d k u n a b r u k na c a łe m
OBNIŻENIE GATUNKU
cia kasy w starostwie przy ul, Dłu
ciele. P o g o to w ie r a tu n k o w e p o u giej. Sensacyjność sprawy polega
POLSKICH WÓD FRYZJERSKICH
d z ie le n iu p ie rw s z e j p o m o c y n ie sz c z ę
na tem, że wspólnikiem zlod-zieji
Monopol spirytusowy w swojem
śliw ę j, p rz e w io z ło j ą d o s z p ita la św . rozporządzeniu, które wyda 1 wrze
był policjant, pełniący służbę w sta
Ł a z a rz a .
śnia jako uzupełnienie ustawy o rostwie. Starszy posterunkowy Jó
O S Z U S T W A . Piotr Janus urzęd
monopolu spirytusowym, zamierza zef Potyralski był osłoną dla wła
nik magistratu, zastał oszukany wprowadzić przepisy, które znacz mywaczy, którzy, zanim przystąpi
przez „społeczną kasę gospodarczą" nie obniżyłyby gatunek naszych li do rabunku, inscenizowali ślady,
w Krakowie, której agenci wyłudzi wód fryzjerskich z wodą kolońską jakoby dostali się do lokalu przez
li od niego w kwietniu w p iso w e i
otwór w dachu i uciekli po- lince z
na czele.
udział w kwocie 115 zł. Na szkodę.
Dotąd obowiązywał pirz-epis, że do pierwszego piętra. Dopiero ujęcie
Andrzeja K ęsick ie g o w Lesznie do wód fryzjerskich należało używać
kryminalisty Frenarza odkryło ikonano oszustwu przez „Tow. kre- spirytusu, którego moc nie mogła stotę rzeczy. Frenarz opisał całą adytowo-spółdzielcze Pallas" w Kra być niższą niż 60 stopni. Obecnie ferę. Jak się okazało, miał on paść
kowie na kwotę 673 zł.
ofiarą zmowy: oto organizator wła
monopol chce obniżyć m-oc spiryA R E S Z T O W A N O Karola S c h n e i- i tusu używanego do celów perfumemania, Andrzej Kowalski, umówił
się z policjantem Potyralśkim, iż
dra za sprzeniewierzenie zegarka ryjno-kosm-etycznych na 45 proc.
złotego wartości 150 zł. na szkodę Przeciwko tej inowacji z a p r o te s to 
Frenarz będzie zastrzelony w chwi
Stefan j i Barbachen.
li opuszczenia się po lince. W ten
wał gorąco i słusznie Związek przeZŁOTO W SKRYTKACH KO
ŚCIELNYCH. W c z o ra j d o n ie ś liś m y

Z kraju
i ze świata

Przegląd
gospodarczy
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sposób Potyralski miałby dowód
swej gorliwości, Kowalski zaś um
knąłby z pieniędzmi. Istotnie z ka
sy zrabowano 12 tysięcy złotych.
Frenarz zaś nie został zabity. —
Twierdził, iż strzał w jego kierun
ku padł istotnie, Jednak nikt ze
świadków strzału tego nie słyszeli.
Kowalski i Potyralski wyparli się
winy, twierdząc, iż padają ofiarą
Frenarza. Policjant Potyralski, jak
się okazało, był kuzynem jednego
z włamywaczy, Niżańskiego, który
brał udział w włamaniu. Niziński
w jakiś czas później został zastrze
lony przez policję podczas ucieczki
po napadzie na jubilera. Przed są
dem F'renarz powtórzył swą hisłorję. Kowalski i Potyralski wyparli
się raz jeszcze winy. Do sprawy
powołano cały szereg świadków, —
wśród których cały szereg aresztantów. Świadkowie Kowalskiego ze
znawali, że krytycznej nocy byli u
niego na libacji, więc Kowalski nie
mógł być na „robocie". Jedni z nich
zeznali, iż Frenarz w celi więziennej
chwalił się, iż wziął do „roboty"
policjanta, mówiąc, że takiego moż
na „sypać", bo „policjant dość zło
dzieja namęczył". Jeden z funkcjonarjuszów policji przytoczył inte
resujący i charakterystyczny szcze
gół. Zeznał oto, iż otrzymał konfi
dencjonalną wiadomość, że w spra
w ie Frenarz—Kowalski odbył się
„sąd" i zapadł wyrok orzekający, iż
Frenarz ma prawo „sypać" Kowal
skiego, bowiem ten chciał go pod
stępnie zabić. Koniec końców za
padł wyrok, którego mocą Frenarz
skazany został na trzy lata więzie
nia, Potyralski na cztery lata wię
zienia, Kowalski na cztery lata cię
żkiego więzienia.
W ŁOCH Y MAJĄ WIĘCEJ KO
BIET N IŻ MĘŻCZYZN. Ostatni
cenzus włoski z kwietnia 1931 roku
wykazuje, że we Włoszech jest 666
tys. 65 kobiet więcej niż mężczyzn.
Dokładna liczba kobiet jest 21 milj.
187.823 a mężczyzn 20,521.758. W ło
chy utrzymywały się zawsze na rów
ni, dopiero z początkiem bieżącego

*
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stulecia liczba kobiet przewyższyła
mężczyzn.
H AND LOW E ZNACZENIE A T 
LAN TYK U . Przez wiele lat przepo
wiadano, że ocean Spokojny w krót
kim czasie pobije ocean Atlantycki
co do ekonomicznego znaczenia w
świecie. Jednakże przepowiednie te
nie sprawdziły się dotychczas. P o
mimo wielkiego wzrostu i rozwoju
krajów położonych nad Pacyfikiem,
75 procent handlu światowego ciągle
jeszcze odbywa się przez Atlantyk.

— o---

T E A TR

Adria: „M adame S atan".
Apollo: „Na ślubnej drodze" i „Kusocińsiki".
Dom żołnierza: „O rkan".
Prom ień: „D ziew czątko z P ra teru " (An
n y Ondira, Igo Sym).
Słońce: „Skazaniec ze Stambułu".
S ztuka: „Złoto".
Ś w it: ,P a t i Patachon jako banśkowicy".
Uefecha: „Bieg Kuso©: ński ego" i „Cgda
św iata" (dram at).
W anda: „Awanturnica".

I W SOW IETACH UŻYW AJĄ
OBFICIE KOSMETYKÓW. W opiwybitnej socjałistki angielskiej
trice Webb, odbywającej podróż
po Rosji, dzisiejsza kobieta sowiec
ka jest gorliwszą pod względem ko
smetyki od swej dawnej siostry z
czasów kapitalistycznych. Powiada
ona, że dzisiejsza Rosjanka nie ża
łuje ani pudru, ani też karminu.
REKORD... BEZROBOCIA. Szcze
gólną katastrofą bezrobocia dotknię
te jest przemysłowe miasteczko
Preetz, w pruskiej prowincji Hol
sztyn. Na ogólną liczbę 5630 mie
szkańców, pobiera publiczne zasił
ki 1688 rodzin, liczących razem 3688
osób, czyli 65‘86 procent ludności.
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POSIEDZENIE WYDZIAŁU RADY
ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH odbędzie
się we czw artek 25 bm. o godzinie 6‘30
wieczorem w sekretariacie R ady, uL
Dunajewskiego 5, II piętro.
ZGROMADZENIE KELNERÓW odbę
dzie się dziś w© środę o godzinie 12 w
nocy w sal: Domu Robotniczego (ul. Du
najew skiego 5, II piętro) wi spraw ie ak 
cji o umowę zbiorow ą. W zy wa się ogół
kelnerów do udziału w zigromadizenln.
ZGROMADZENIE
ROBOTNIKÓW
TRANSPORTOWYCH odbędzie się w
niedzielę 28 bm. o godzinie 2‘30 popołu
dniu w Domu Robotniczym (ul. Duna
jewskiego S, II piętro) z następującym
porządkiem dziennym: 1) projekt re o r
ganizacyjny, 2) dyskusja, 3) wnioski, 4)
■sprawa urnowy zbiorowej : urlopów fur
manów.
EGZEKUTYWA OKR PRS KRAKÓW
MILAlSTO odbędzie posiedzenie w po
niedziałek 29 bm. o godzinie 6‘30 w ie
czorem w sekretariacie OKR.
PÓŁROCZNE WALNE ZGROMADZE
NIE ZWIĄZKU METALOWCÓW, OD
DZIAŁ I, KRAKÓW odbędzie się iw nie
dzielę 4 w rześnia o godzinie 10 przed
południem p rzy ulicy Dunajewskiego 5,
H piętro, z następującym porządkiem
dziennym : 1) zagajenie, 2) odczytanie
protokołu, 3) spraw ozdanie zarządu, 4)
spraw ozdanie kasow e, 5) spraw ozdanie
komisji rewizyjnej, 6) wnioski i inter
pelacje. Członkowie, zailegający więcej
niż z 6 składkami, nie będą mieli praw a
głosowania.

Środa, 34 sierpnia
11.58: Sygnał czasu, hejnał. — 12.10:
Przegląd p rasy. — 1220: Gramofon. —
12.40: Komunikat meteorologiczny. —
12.45: Gramofon. — 15.00: Komunikat
gospodarczy. — 15.10: Gramofon. —
15.30: Chwilka m orska i kolonialna. —
15.40: Program dla dzieci. — 16.05:
Gramofon. — 16.40: Najnowsze w ydaw 
nictw a, omówi dr. Adam B ar. — 17.00:
K oncert orki es ty. — 18.00: O dczyt z
W arszaw y. — 18.20: M uzyka lekka :
tameczna z Ciechocinka. — 19.15: Roz
maitości, komunikaty. — 19.35: Dzien
nik raidijowy. 19.45: Inż Stanisław Bro
niewski: .S k rzy n k a pocztow a". — 20.00:
Słuchowisko ze Lw owa. — 20.40: K w a
dran s literacki z W arszaw y : „Rozmo
w a z papugą" S tanisław a Wasynow
skiego. — 20.55: K oncert solistów z
W arszaw y. — 21.55: W iadomości bie
żące. — 212.05: M uzyka taneczna. —
22.26: O dczyt esperameki: „Bogactw a
naturalne Polski" — wygłosi p. T. Hodakowski. 22.40: W iadomości sportowe.
22.50: M nzyka tameczna.

STO L A T SZCZĘŚLIWEGO PO 
ŻYC IA MAŁŻEŃSKIEGO. W małej
serbskiej wiosce, koło Niszu, jest
małżeństwo, które uważane jest za
najdłużej trwające w świecie. Para
tych wieśniaków obchodziła uroczy
ście setną rocznicę wstąpienia w
związki małżeńskie. W ciągu 100
lat ani razu się nie rozwodzili. On
liczy lat 117, ona lat 115. Wesele
stuletnie mieli liczniejsze niż ory
ginalne, bo zgromadziła się rodzina
licząca przeszło 100 osób.
UKRADŁ LOKOMOTYWĘ, BY...
ODWIEDZIĆ NARZECZONĄ. A r
thur Whipkey wsiadł do lokomo
tywy w parowozowni kolei Balti
more and Ohio i wybrał się w po
dróż „do swej panny", jak się póź
niej tłumaczył policji. Jazda skoń
czyła się rozbiciem lokomotywy i...
kozą.

Czw artek, 25 sierpnia
■ 11.58: Sygnał ozasn, hejnał. — 12.10:
P rzegląd prasy. — 12.20: Gramofon. —
12.40: Komunikat meteorologiczny. —
12.45: Gramofon. — 15.00: Komunikat
gospodarczy. — 15.10: Gramofon. —
15.30: KormwiiTcait LOIP1P. — 15.35: Gra-

Rozpowszecbniafcle

mofon. — 16.40: Rzeczy ciekawe. —
17.00: Koncert solistów z W arszaw y. —
18.00: O dczyt z W arszaw y : „Przem ysł
budow lany rw] Polsce". — 18,20: Mnzy-

„NAPRZÓD"
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JUŻ W YSZEDŁ:

W P I S Y na kursy dokształcające

krawiectwa damskiego i dziecin
nego, obejmujące krój, m o d e lo w a n ie
i szycie. Dla kandydatek na zawodowe
mistrzynie, krojczynie i instruktorki, oraz
dla początkujących. Informacyj udziela
Zarząd kursów — na żądanie prospekta.
Klementyna Bobrowska, Swałtek,
podstarsza cechu, Plac Matejki 8. 440

KODEKS KARNY
prawo o wykroczeniach i prze
pisy wprowadzające, z objaśnie
niami i uzasadnieniem Komisji Kodyfi
kacyjnej, w opracowaniu Dra Zygmunta
Wusatowskiego, sędziego okręgowego.
Stron 340 druku. Cena 6'— zł, z prze
syłką pocztową zł. 6"50, opr. w płótno
ang. zl. 7'30, z przesyłką poczt. zł. 7'80.

© 0 © 0 0 0 Q 0 0 0 0 0 0

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

U n i e w a ż n i a m zagubioną książeczkę
wojskową (duplikat) na nazwisko Józef
Franciszek 2-ga im. S a d l i k , wystawioną
przez P- K. U. Kraków-M iasto.
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DRUKARNIA LUDOWA
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Stowarzyszenia

RADJO KRAKOW SKIE

M r CENY NISKIE! TB®

i

SŁOWACKIEGO

K IN O TE A TR Y

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

i

J.

C zw artek: „Hulla di Bulla".
P iątek: „Hulla di Bulla".

K r a k ó w , u l . n n p a 2. I I p .

l

IM.

Środa: „Porw anie Saibinek".

JÓZEFA GODULI

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

fca lekka. — 19.15: Rozmaitości, komu
nikaty. — 19.35: Dziennik radjow y. —
19.45: O dczyt: „G rzyby trujące", w.ygł.
dr. Boi. Skarżyński. 20.00: Koncert: pp.
Julllja Ilnicka (śpiew), Mela Sacew iczow a
(fort.)., Jan Hoffman (fort.), Franciszek
Nieryohło (obój.). — 21.50: Wiadomości
bieżące. — 22.00: Miuzyka taneczna. —
22.40: W iadomości sportow e. —■ 22.50:
M uzyka taneczna.
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wykonuje w s z e lk ie roboty drukarskie
I
n szybko, wykwintnie i po przystępnych cenach a

1
i

5. -

b o g a to z a o p a trz o n a w d o b ó r c z c io n e k d z ie ło w y c h
1 afiszowych oraz w najnowsze typy maszyn drukarskich
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Drukarnia Ludowa w Krakowie pod zarz, Ignacego Winiarskiego.

