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PRACY TOW. EMILA HAECKERA
W „NAPRZODZIE44
B ystra, 30 sierpnia 1932.
K ochany Emilu!
Czterdzieści lat „Naprzód", na czele którego
stoicie, spełniał swoją rolę. Bez suibsydijów i bez
protekcji powstał „Naprzód" jako skromny
dwutygodnik, aby po- ośmiu latach istnienia
przeobrazić się w dziennik, z którego zdaniem
liczy się wielka część naszego społeczeństwa.
K on fiskaty i prześladow ania, które mu to
w a r z y s z y ły w latach zab orczych , nie om inęły

Igo i w Polsce niepodległej.
Ale prześladowania te w niczem nie za
chwiały W aszej w iary i ideałów z przed lat
czterdziestu!
Polska marzeń W aszych łat młodzieńczych,
może już niedaleka, Polska dni najbliższych,
zastanie W a s przy pracy mocnych i silnie w ie 
rzących, tak, jak to było przez cały czas dłu
gich czterech dziesiątków lat!
Przyjmijcie odemnie w dniu tak dla W a s
uroczystym bardzo serdeczne życzenia.
W a sz

Ignacy Daszyński.
Lwów, 31 sienpnia 1932.
Szanowny Towarzyszu!
Z okazji czterdziestolecia Waszej pracy dzien
nikarskiej w „Naprzodzie" przesyłamy Wam w y 
razy uznania za wierność sztandarowi i dzienni
karskiej placówce socjalistycznej, której ofiarnie
poświęciliście całe 'swe życie.
Przesyłamy Wam najserdeczniejsze życzenia,
aby zbliżające się pięćdziesięciolecie „Naprzodu"
zastało Was w pełni zdrowia i sił na dzisiejszem
naczelnem stanowisku redakcji.
Z socjalistycznem pozdrowieniem
za redakcję „Dziennika Ludowego"
i OKR PPS we Lwowie:
Jan Szczyrek.
„Robotnik śląski", wychodzący w Karwinie na
Śląsku czeskim, pisze w Nr. 36 z okazji 40-lecia
tow. Haeckera:
„My, socjaliści śląscy, potrafimy n a le jc ie oce
nić zasługi Jubilata dla ugruntowania się socjali
zmu. Tow. Haeoker był nam wzorowym nauczy
cielem i pozostał nim do dzisiaj, chociaż w od
miennych, od naszych, pracuje warunkach.
Jako naczelny redaktor „Naprzodu" po
stawił dziennik na wysokim poziomie.
Tow. Haecker liczy dziś 57 lat i niesłabnącą
energją smaga faszystowskie metody w kraju,
walcząc o postawienie Rzeczypospolitej Polskiej
w rzędzie państw demokratycznych.
Nieugiętemu bojownikowi o socjalizm i demo
krację ślemy z za kordonu życzenia zdrowia i
głębokie wyrazy uznania w pracy dla dobra pro
letariatu."
*
*
*
Od szeregu organizacyj partyjnych, jakoteż od
licznych towarzyszów i sympatyków z Krakowa
i z całego kraju otrzymaj tow. redaktor Emil
Haecker ustnie, listownie i telegraficznie serdecz
ne wyrazy uznania i przyjaźni, za które niniejszem składa im równie serdeczne podziękowanie.

Zawieszenie^Vorwarts’u“
Socjalistyczny dziennik „Yorwarts" został
przez berlińską dyrekcję policji zawieszony na
przeciąg trzech dni za zniewagę kanclerza Rze
szy. W sprawie tego zakazu frakcja socjalistycz
na Reichstagu postanowiła zgłosić interpelację.
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Sanacyjne „sygnały poprawy
Robi się w Polsce nastrój. Wprawdzie naiwet
przez najsilniejsze szkło powiększające nikt tej
poprawy u nas nie spostrzeże, ale — w myśl
zasady sanacyjnej, że -nasz kryzys jest tylko od
biciem kryzysu światowego — gdzieindziej ta
kie sygnały już się pojawiają, a więc niezadłu
go i w Polsce będą widzialne golem okiem.
Jakież to są sygnały zwiastuj ąae poprawę? —
Hoover powiedział, że „największy kryzys świa
ta mija". Papen powiedział, że „jesteśmy już u
dina kryzysu". Oo Herriot powiedział, nie wie
dzą, ale z faktu, że odbył konferencję z angiel
skim ministrem Herbertem Samuelem, wysnu
wają wniosek, że zapewne mówili o zbliżającej
siię poprawie. W jakim celu gubernator Banku
angielskiego Montaigu Norman pojechał do Ame
ryki, także nie wiedzą, ale przypuszczają, że dla
omówienia sposobu zachowania .się w zbliżają
cych się „lepszych czasach".
Na takich i podobnych dziecinnych albo wprosi
z palca wyssanych przesłankach prasa burżuazyjnia buduje swe sygnały poprawy. Gdyby jed
nak zapytać się „eziowkfca z ulicy" u nos albo
gdzieindziej, czy i gdżic on te sygnały widzi',
otrzymałby odpowiedź tak dosadną, że odechcia
łaby siią tym fałszywym prorokom i mącłciełom
— trywialnie mówiąc - - zawracać ludziom gło
wy. Trzeba naprawdę być albo zgoła pozbawio
nym sumienia albo najprymitywniejszego zmy
słu spostrzegawczego, aby innym — sami w to
nile wierzą — wmawiać, że są odznaki popraiwy
tam, gdzie każdy dzień przynosi nowe objawy
pogorszenia się.
Zapytać sdę należy, komu potrzebny ten na
strój, jaki cel chce się osiągnąć rozstawaniem
nadziei, do której niema najmniejszej uchwyt
nej podstawy. Nie wystarczy jako powód robio
ny sztucznie przez niaszą sanację optymizm, w y 
chodzący z założenia, że w dzisiejszym ciężkim
dniiu obietnica lepszego jutra działa wysoce peda
gogicznie; że każe ludziom zapominać o gniotą
cych ich troskach w nadziei, że niezadługo już się
skończą. Nietylko zatem — co jest ostatecznym
celem — odwracanie uwagi i przerzucanie jej ma
inne płaszczyzny życiowe każe sanacji siać opty
mizm i widzieć sygnały poprawy — tu chodzi o
coś dla niej większego, poprosłu o byt, o utrzyma
nie się na zdobytem pięściami i łokciami miejscu,
na którem zaczyna się czuć tak niepewnie.
Jaki jest najwidoczniejszy „sygnał poprawy",
który nam zwiastują, poza mieuchwytneińi i miedającemi się skontrolować wynurzeniami wybit
nych ludzi i ich wyzyskiwaniem dla egoistycz
nych celów? Powiadają i piszą: skarb państwa
mimo ciężkiego położenia, stara się — z jakim
skutkiem, — wolą nie mówić — o utrzymanie
równowagi, 0 utrzymanie waluty. A jak te stapanliia wyglądają, widzimy choćby z ostatnich
wyczynów: równowagę chce się utrzymać zapomoeą tak dwuznacznego środka, jak powiększe
nie obiegu bilonu, waluty broni się zapomocą na
sycania jej wodą, w której gotowo utopić się kieł
kujące ziarno, zasiane w latach 1924 i 1927. Słu
sznie też z tejisamej strony, z której wychodzą
takie poohwiały dla czynników i twórców tych
„zasług", wychodzi ostrzeżenie pod adresem spo
łeczeństwa: nie oglądać się na pomoc rządu, sa
memu starać się przy swym warsztacie pracy o
stworzeni© i wyzyskanie możliwości osiągnięcia
poprawy. Tak jest, nie oglądać się na tę pomoc,
gdyż żadne spoglądanie w tę stronę do niczego
nie doprowadzi. Gzy przedsiębiorca lub rzemieśl
nik zobaczy z tej strony swą należytość za w y
konane zamówienia czy dostawy? Gzy robotnik
zobaczy z tej strony pomoc poza obiecaną mu
„zupką zimową"? Gzy klasa robotnicza może m y
śleć o poprawie przy swym warsztacie pracy,
kiedy tego warsztatu niema, kiedy musi bronić
się przed głodem? Gzy arinja funkcjoinarj uszów
państwowych może przy swym warsztacie my
śleć o poprawie własnemu silami, jeżeli musi cią
gle żyć w obawie, co jej najbliższy, pierwszy przy

niesie?

A w dodatku 'do tych marnych pociech drwi
ny. Pisze się o tych, którzy „z workiem złota czy
plikiem banknotów dolarowych" chcą przeczekać
stagnację, aż przyjdą lepsze czasy. Dużo jest u
nas takich siedzących na workach złota czy pli
kach banknotów, jeżeli się tej garstce przeciw
stawi ogromną masę nieposiadających, wiszących
baz przesady w powietrzu bez nadziei i widoków?
Mamienie, oszukiwanie ludzi jakiemuś sygnała
mi poprawy nie jest niicziem imnem, jak ukołysa
niem niespokojnych, jiak zamykaniem ust nie
zadowolonymi, jak asekuracją przed zbliżającą się
burzą.

Co się teraz
konfiskuje?
Wczorajszy numer naszego dziennika został
skonfiskowany za artykuł na pierwszej stronie,
zatytułowany: PRZYGOTOW ANIA DO „RADO
SNEJ TWÓRCZOŚCI" W SĄDOW NICTW IE
KRAKOWSKIEM. Konfiskacie uległy dwa ustę
py tego artykułu: pierwszy i ostatni, zawierające
wiadomości o mianowaniach i przeniesieniach w
okręgu apelacji krakowskiej.

Szkoda fatygi
„Gazeta Warszawska", a w ślad za nią inne
pisma z opozycji prawicowej silą się na wykaza
nie, że powiększenie obiegu bilonu w drodze zw y
kłego obwieszczenia ministra skarbu jest sprzecz
ne z obowiązującemu ustawmi odnoszącemi się do
stabilizacji waluty. Tok myśli odnośnych wywo
dów jest następujący: podwyższenie obiegu bilo
nu o 76 miljonów na podstawie dekretu prezy
denta Rzplitej jest sprzeczne z udzielonemu peł
nomocnictwami, które wyraźnie wykluczają zmia
nę dekretu z 13 października 1927 o stabilizacji
waluty. Dalej powoływanie się na rozporządzenia
walutowe Wł. Grabskiego jest niedopuszczalne,
ponieważ rozporządzenia te zostały unieważnione
późniejszą, powyżej cytowaną ustawą (dekretem
z ważnością ustawy) stabilizacyjną. Wreszcie po
woływanie się na zgodę Banku Polskiego jest nie
wystarczające, ponieważ Bank może wyrazić zgo
dę albo sprzeciw tylko odnośnie do ustawy bi
lonowej przez Sejm uchwalonej — sama zgoda
Banku nie może zastąpić procederu ustawodaw
czego dla tej siprawy obowiązującego.
Te i inne motywy, podane jako argumenty
prawne przeciw zarządzeniu bilonowemu, uwa
żamy za zbyteczny trud. Gzy jest to bowiem
pierwszy wypadek „interpretowania" ustawy na
specjalne potrzeby? Czy pierwszy raz się zdarza,
że czynniki miarodajne mają inne „zapatrywa
nie prawne", aniżeli każdy umiejący czytać z du
cha i tekstu ustawy sobie wyrobił? Jeżeli były
i to liczne wypadki „interpretowania" nawet
konstytucji, gdy jakiś jej przepis nie dogadzał
potrzebie mających władzę, można się dziwić, że
z równą bezceremonjalnością „interpretuje" się
ustawy ” zajmujące w porządku prawnym po
mniejsze niż konstytucja miejsce?
Można być pewnym, że gdy sprawa ta wejdzie
na porządek Sejmu w drodze interpelacji czy in
nego środka parlamentarnego, sprawcy dekreturozporządzenia nie będą mieli kłopotu z odpo
w iedzią! że większość BB każdą odpowiedź p rzyj
mie do zatwierdzającej wiadomości. Dlaczego
więc wzruszać się sprawą, która jest przecież na
turalną konsekwencją systemu, dla którego pra
wo o tyle ma wartość, o ile może służyć jako pa
rawan dla jego potrzeb, — nie warto.
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Asenterunek studentów
na Uniwersytet Jagielloński
Na mocy uchwały senatu akademickiego Uni
wersytetu Jagiellońskiego zatwierdzonej przez
ministerstwo oświaty, kandydaci dio studjów uni
wersyteckich muszą się poddać badaniu lekar
skiemu, po którem uznany za zdrowego będzie
mógł zapisać się na wyższą uczelnię. W związku
z tem w Collegium N'ovum wywieszono nastę
pujące ogłoszenie: „Informacje w sprawie bada
nia kandydatów do studjów na Uniwersytecie
Jagiellońskim. I. Pirzed zgłoszeniem się do bada
nia trzeba: 1) w klinice lekarskiej Uniw. Jagiell.
ul. Kopernika 15, wpłacić taksę 4 złote; 2) otrzy
many druk wypełnić dokładnie i czytelnie oraz
zaopatrzyć fotografją; 3) wziąć termin badania
(jedynie kandydaci lub kandydatki studjum w y 
chowania fizycznego otrzymają terminy bada
nia za pośrednictwem dyrektora studjum). W y 
dawanie druków i przyjmowanie opłat uskute
cznia się od 1 września w godzinach od 8— 12.
Badania rozpoczynają się w poniedziałek dnia
5 bm.; II. W dniach badań trzeba się stawić przed
komisją lekarską w godzinach od 8 do 10 i od
15 do 16, przynosząc potrzebne druki. Komisja
dla kandydatek czynna jest w klinice chirurgi
cznej przy ul. Kopernika 40, dla kandydatów w
klinice lekarskiej przy ul. Kopernika 5.
Terminy badań nie wyzyskane tracą ważność.
Uszkodzonych lub niewyraźnych fotografij nie
będzie się przyjmować. Lekarz kierujący bada
niem urzęduje od 12— 1 w południe w klinice le
karskiej przy ul. Kopernika 15“ .
Tyle ogłoszenie. Nie wiadomo, jakie są warun
ki, pod któremi kandydaci do studjów uniwersy
teckich będą przyjęci na poszczególne fakultaty,
a jakie choroby nie pozwolą im uczęszczać na
wyższą uczelnię. Jak widać z powyższego, roz
porządzenia są to daleko idące utrudnienia dla
studentów, którzy po ukończeniu gimnazjum chcą

kształcić się dalej. Dowiedzioną jest rzeczą, że
młodzieniec, czy panna, jeszcze nie są dobrze
rozwinięci fizycznie, wstępując na uniwersytet,
i dopiero w ciągu studjów nabierają sił fizycz
nych. Zdumienie ogarnia całe społeczeństwo, że
tego rodzaju rozporządzenie mogło ujrzeć świa
tło dzienne.
Raejonalnem było wprowadzić egzaminy wstę
pne do wyższych uczelni, aby wybrać materjał
odpowiedni wfśród młodzieży, która ukończyła
gimnazjum,, zwłaszcza, że bardzo często profeso
rowie uniwersytetów żalą się, iż dostają materjał
nie przygotowany dostatecznie do wyższych stu
djów. „Asenterunek" na studja uniwersyteckie
przeprowadzony przez komisję lekarską skrzyw
dzi wiele młodzieży zdolnej a należycie nie od
żywionej.
Cios ten uderza przedewszystkiem w dzieci
klasy pracującej, w dzieci robotników, które z
natury rzeczy o własnych siłach wśród głodu i
niewygód ukończyły gimnazjum, aby kształcić się
dalej. Dzieci bogatych rodziców mimo, że wśród
nich znajdują się w wielkim procencie miernoty
umysłowe, dzieci protegowane zapełnią uczelnie
wyższe, aby miernotą swoją zanieczyszczać ławy
uniwersyteckie.
Według informacyj, udzielonych nam w kancelarji Uniwersytetu Jagiellońskiego, badania
studentów, wstępujący na studja w Uniw. Ja
giell. przeprowadzone będą w tym celu, aby za
pobiegać przyjmowaniu młodzieży chorej na gru
źlicę i cierpiącej na choroby budzące wstręt dla
otoczenia. Orzeczenie lekarzy będzie oddawane
dziekanom poszczególnych wydziałów w zam
kniętych kopertach, a ostateczna decyzja przy
jęcia danego kandydata na uniwersytet zależna
będzie od dziekana danego fakultetu.
— ooo —

Nowe opłaty na Uniwersytecie Jagiellońskim
Opłaty ustalone przez ministerstwo oświaty re
skryptem z dnia 12 lipca 1932 na Uniwersytecie
Jagiellońskim są następujące:
1) Dla nowowpisujący się, wpisujących się po
przerwie i przechodzących z innego Wydziału:
a ) wpisowe 30 zł. jednorazowo, b) opłata mani
pulacyjna 10 zł., c) opłata za badanie lekarskie
4 zł,;
2) Opłaty zryczałtowane: na I-szy roku stu
djów 270 zł., na Il-gian roku studjów 250 zł., na
Ill-ch n roku studjów 220 zł., na IV-tym roku
i dalszych latach studjów 200 zł.
Opłaty te pobierane będą w roku akademickim
1932/33 od studentów I-ego roku. Natomiast w r.
akademickim 1932/33 studenci II i dalszych lat
studjów; w roku akad. 1933/34 studenci III i dal
szych lat studjów; w roku akad. 1934/35 studenci
IV i dalszych lat studjów — uiszczać będą opłaty
w wysokości dotychczas obowiązującej.
Opłaty przyjmuje kwestura w godzinach urzę
dowych.
Opłata winna być złożona z początkiem roku
akademickiego.
Opłata może być uiszczona w dwóch równych
ratach: na początku roku akademickiego, najpóź
niej do dnia 1 grudnia i w połowie roku, najpóź
niej do dnia 1 kwietnia.
Studentowi niezamożnemu, wykazującemu na
leżyte postępy w studjach, rada wydziałowa mo
że odroczyć w całości lub w połowie opłatę ry
czałtową, na okres nie dłuższy niż dziesięć lat
od dnia ukończenia lub opuszczenia szkoły; nad
to rada wydziałowa może zwolnić studenta od
piątej części tej opłaty.
Przy uzyskiwaniu odroczeń i zwolnień będą
mieć pierwszeństwo — przy równych z innymi
kandydatami warunkach — dzieci inwalidów
wojennych, kawalerów orderu „Virtuti Militari",
oraz czynnych i emerytowanych funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych.
Student, uzyskujący odroczenie opłaty, składa
piśmienne zobowiązanie zwrotu; za studentów
niepełnoletnich podpisuje zobowiązanie ojciec, a
w braku ojca — opiekun (matka-opiekunka).
Studenci urlopowani mogą być przez radę w y 
działową zwolnieni od opłaty ryczałtowej:
a ) w połowie, jeżeli mimo urlopu korzystają
z zakładów lub iinstytucyj, na rzecz których są
obracane sumy, płynące z opłat studenckich;
b) całkowicie, jeżeli z tych zakładów (instytuc yj) nie korzystają.
Wpisowe, opłata manipulacyjna ,i opłata za
badanie lekarskie nie podlegają ani zwolnieniu
ani odroczeniu.
Ogólna kwota zmniejszenia wpływów z tytu

łu odroczeń i zwolnień nie może przekroczyć: na
I-szym roku studjów 5 procent; na Il-gim roku
10 procent; na III-cim roku 15 procent; na IV
i dalszych lalach studjów 20 procent — sumy,
jaka powinnaby wpłynąć od wszystkich studen
tów danego roku studjów.
Starający się o odroczenie opłat składają w
dziekanacie prośby pisemne, do których mają
dołączyć wiarygodne świadectwa niezamożności,
potwierdzone przez władzę polityczną I-szej in
stancji i świadectwa ze złożonych kollokwiów, ubiegający się zaś o rozłożenie opłat na dwie raty,
przedstawiają przj zgłoszeniu się w dziekana
cie wiarygodne świadectwa niezamożności, — po
twierdzone przez właściwą władzę polityczną.
Uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.
*

*

*

W dniu 30 ubiegłego miesiąca delegacja Brat
niej Pomocy studentów Uniwersytetu Jagielloń
skiego w Krakowie: prezes mgr. Tadeusz Iskrzy
nki i wiceprezes Edward Wawrzoń została przy
jęta przez ministra W R i OP Jędrzejewicza i zło
żyła mu memorjał następujący:
„Bratnia Pomoc studentów Uniwersytetu Ja
giellońskiego w Krakowie w związku z zarządzonem na rok 1932/33 podwyższeniem opłat akade
mickich pozwala sobie niniejszem przedłożyć, co
następuje: opłakane warunki materjalne szero
kich rzesz; młodzieży akademickiej, minimalne
poparcie finansowe, jakie uczącej się młodzieży
udziela starsze społeczeństwo, możność pomocy
lekarskiej i gospodarczej, oparta niemal całkowi
cie na funduszach młodzieży — zbyt dobrze zna
na jest ministerstwu, abyśmy musieli przytaczać
cyfry i dane statystyczne. Obecny fakt zarządzo
nej podwyżki opłat uderza najboleśniej w rze
sze uczącej się młodzieży tem bardziej, że daje
faktyczne uprzywilejowanie studentom, materjał
nie dobrze sytuowanym bez względu na ich zdol
ności czy pracę naukową. Przy takim stanie rze
czy pozwalamy sobie obok powyższego podkre
ślić fakt dalszy — całkowitą niewystarczalność
obecnej wysokości i ilości stypendjów państwo
wych, które choć w części mają usunąć przyw i
lej studjów wyższych dla ludzi materjalnie nie
zależnych. Wkońou pozwalamy sobie podkreślić
z wielkim naciskiem fakt wielkiego zaniepoko
jenia, jakie wśród ogółu młodzieży wzbudziło
zarządzenie rozciągnięcia przepisu składania opłat w dwóch ratach, a nie jak dotychczas zezwa
lano w poszczególnych wypadkach w trzech —
dla studentów starszych roczników. Fakt ten już
dzisiaj wywołuje daleko idące rozgoryczenie i obawiamy się, iż mógłby być wyzyskany dema
gogicznie w sposób niewątpliwie sprzeczny z in

tencjami ministerstwa. Mając nadzieję, że po
wyższe znajdzie najżyczliwsze ustosunkowanie
się ministerstwa, podkreślamy, że stanowisko
nasze, aczkolwiek niespowodowane niską demagogją odzwierciedla najżywotniejsze postulaty
szerokich rzesz młodzieży akademickiej".
TERMIN W PISÓW
W pisy odbywać się będą zasadniczo między 15
a 30 września. Tylko z bardzo ważnych powo
dów może student (nie słuchacz wolny) w ciągu
najbliższego tygodnia po terminie wpisu wnieść
do rady wydziałowej prośbę o dodatkowe przy
jęcie, a w razie odmowy, wolno mu odwołać się
do senatu. Późniejsze prośby winny być przed
łożone przez irady wydziałowe senatowi, który je
tylko wtedy uwzględni, jeżeli widoczne względy
słuszności przemawiają za proszącym i jeżeli po
danie będzie wniesione w terminie wyznaczo
nym przez senat.

Przegląd prasy
—o—■
POSEŁ W ITOS O CELACH CHŁOPSKICH
Ostatni numer (36) „Piasta" przynosi (nieskonfiskowany) artykuł posła Wincentego Witosa p.
tyt. „Chłopi a inne warstwy społeczeństwa". —
Poseł Witos pisze:
„Praca nasza nie mia na edu walki z miastem
i inteligencją pracującą, ozy z robotnikami, gdyż
my wierny, że im się tak dobrze ptotwodizd, jak i
chłopom.
Jej celem jest skupianie i organizowanie mas
ludowych, wytknięcie im dróg, wskazanie ce
lów, walka z korupcją i deprawacją, coraz wię
cej się panoszącą, obrona przed krzywdą i bez
prawiem, dążenie do zmiany stosunków, wspól
na praca nad opanowaniem i usunięciem anarchji, zaprawienie mas w służbie dla państwa...
Staramy się przytem tępić lokajstwo, tchórzo
stwo i służalstwo, zaszczepiamy natomiast poczu
cie odpowiedzialności, alle też dumy i godności lu
dzkiej, chcemy wychowywać obywateli państwa,
a nie pretorjanów i poddanych jakiejkolwiek je
dnostki lub kliki.
Samo wołanie: „Państwo! Państwo!" nie w y
starczy jeszcze za wszystko. Państwo bowiem
jest pojęciem ogólnem, do którego musi być treść
dorobiona. Każdy inaczej patrzy na Ojczyznę,
kióra go przytuli, nakarmi i odzieje, a inaczej,
gdy go poniewiera, lekceważy i głodzi. Inaczej
będzie bronił obywatel dóbr ogólnych, w niej się
znajdujących, niż pensyj i awansów pułkownikowskich, albo też folwarków Radziwiłłów czy
Potockich!
Trzeba być na wsi i słyszeć co się mówi, mimo
licznych szpiclów i donosicieli, tam grasujących".
„My pracę rozpoczętą, mimo trudności i prze
szkód, poprowadzimy dalej, a wołanie Stapińskich i innych spodlonych służalców o nowe ka
zamaty i o mowy Brześć, nie odstrasza nikogo, kto
spełniając swój obowiązek, kieruje się'prawem",

Radosna twórczość
na kresach
„Kurjer Warszawski" z 30 b. m. zamieścił ob
szerną korespondencję z wycieczki wakacyjnej
wzdłuż Niemna. Korespondencja ta utrzymana
-w lekkim, feljetonowym tonie przytacza mimo
chodem następującą rozmowę jej autora z pew
nym gajowym lasów państwowych:
„P o śniadaniu sięgnąłem po papierosa i poczę
stowałem gajowego. Tamten natychmiast wyjął
z kieszeni parę kamyków i kawałek grzyba drzew
nego.
— A to co takiego? — zdziwiłem się.
1
—• Krzesiwo, proszę pana. Przecież na zapałki
mnie nie stać.
— Żartuje pan chyba. Przecież jest pan bądź
co bądź na państwowej posadzie...
— A jednak na zapałki mnie nie stać. Palę du
żo, innych częstuję, pudełko zapałek ledwo na
dzień starczy. A to przecież stanowi 3 zł. mie
sięcznie. Takiej sumy mój budżet nie wytrzyma.
— Przepraszam za niedyskrecję. W iele leż gaży
miesięcznie pan pobiera?
—• Po tych wszystkich redukcjach ma 45 zł.
Ale z tego strącają na Kasę choTych, na fundusz
emerytalny...
— I z tego może pan wyżywić siebie i żonę?
— Ano cóż poradzić, muszę. Tylko już na żad
ne zbytki pozwolić sobie nie mogę. Gazet nie czy
tuję — zbyt drogie. Radjo chciałbym założyć. Na
odbiornik łobym jeszcze potrafił zaoszczędzić, ale
później przecie trzeba płacić abonament mie
sięczny..."
Ano, radosna twórczość!
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Upadek adwokatury
W artykule, zatytułowanym „Kryzys inteligen
cji zawodowej*' (Nr. 170) omówiliśmy ogólnie za
łamywanie się podstaw ekonomicznych zawodo
wej inteligencji. — Wiskazywaliśmy na niektóre
przyczyny tego upadku, podkreślając, że kryzys
inteligencji zawodowej wyprzedził właściwy kry
zys gospodarczy o lata, i wychodzi często poza
jego ramy zmienionemi kształtami odrębnego za
gadnienia.
Dzisiaj, chemy omówić szczegółowo kwestję upadku jednej z grup inteligencji zawodowej: ad
wokatury.
„Adwokatura upada, umiera autorytet zawodu“ — wołają dzisiaj starzy adwokaci — „nie
mamy chleba" — skarżą się młodzi. I w tych
rok :
1925
adwokaci
. . . 3.608
aplikanci adwok. .
931

1926
3.870
1.001

Znamienne, że rozmieszczenie tej liczby adwo
katów nie jest równomierne. Małopolska wyka
zuje w stosunku do innych dzielnic nienormalne
przeludnienie adwokatury. Na rok 1930 przypa
dały na poszczególne okręgi sądów apelacyjnych
takie liczby adwokatów: Lwów — 1717, Kraków
— 830, Katowice — 160, Toruń — 126, Poznań —
302, W ilno — 214, Lublin — 234, Warszawa —
1073. Gzyli, że dwa okręgi apelacyjne w Małopolsce miały więcej adwokatów (2.547), jak pięć
okręgów apelacyjnych pozostałej Polski. (2.109).
Źródła tego stanu leżą w paradoksalnej państwo
wo sytuacji, że adwokaci jednej dzielnicy nie mo
gą wykonywać swego zawodu w drugiej.
W związku z tem znaczna część adwokatury
wiąże ze zniesieniem barjer dzielnicowych na
dzieje lepszej przyszłości. Niezależnie od tego, że
żądanie wolnoprzesiediności należy uznać za słu
szne i godne pełnego poparcia, jest w tych na
dziejach dużo nieuzasadnionego optymizmu. —
Wszystko wskazuje, że napływ do adwokatury
będzie wzrastał w dalszym ciągu na sile. Dotych
czas adwokatura była terenem odpływu przeważ
nie inteligencji mniejszości narodowych. Pozo
stali prawnicy wypełniali w znacznym odsetku
sądy i urzędy. Dzisiaj, kryzys zatrzasnął bramy
urzędów. Zresztą młode państwo znajduje się ma
dłuższy czas w stanie nasycenia. Dokąd odpłynie
cała młodzież prawniczo wykształcona? Pozosta
je tylko adwokatura. Czy pojemność pozostałych
dzielnic pomieści w sobie takie kale przypływu?

dwóch głosach kryje się cała życiowa katastrofa
tego stanu: materjalny upadek i kryzys moralny.
Toczenie się adwokatury po równi pochyłej,
jest zjawiskiem ogólnem, o głębszem podłożu spo
łeczno gospodarczem. Składa się na to pewien
zasób przyczyn.
Jedną z głównych przyczyn jest napływ sił
nie stojący w żadnym stosunku do pojemności
rynku pracy. U nas idzie rozwój w tym samym
kierunku. Ostatnie lata wykazują mimo powsze
chnego zubożenia ludności i zmniejszania się agend, stale wzrastający napływ do adwokatury.
Liczba adwokatów i aplikantów adwokackich
wzrastała w ubiegłem pięcioleciu:
1927
4.075
1.272

1928
4.171
1.308

1929
4.394
1.470

1930
4.656
1.561

Zresztą przyczyny upadku adwokatury tklwią
głębiej. Adwokatura nie żyje w oiderwanłiu od
rozwoju społecznego. Nie jest instytucją o isamoist
nym bycie. Czerpie soki z ustroju i ducha, który
go ożywia. Okres świetności adwokatury przypa
da na erę liberalizmu, erę, która w teorji apoteozowała jednostkę i jej prawo. Adwokat bronił te-

Łakną krwi
W X X W . ROZSTRZELIW UJE SIĘ LUDZI ZA GARŚĆ ZBOŻA
Mosldewsłca „Prawda" znowu bije na alarm.
,.Szkodnikami" są tym razem sowieccy sędziowie
prowincjonalni, którzy — zdaniem „Prawdy" —
okazują niedopuszczalną łagodność wobec „kra
dzieży zbożowych", zwłaszcza gdy idzie o tak
zwane kradzieże kieszeniowe i fartuchowe, tj.
gdy żniwiarze i żniwiarki nabiorą trochę kło
sów do kieszeni i fartuchów. „Łagodność" ta po
lega na tem, że częstokroć sędziowie w odległych
zakątkach Rosji skazują chłopa, który napchał
do kieszeni kilkanaście zerżniętych przezeń k ło 
sów, lub chłopkę, która odchodząc z pola po żni
wach zgarnęła w fartuch parę przygarści zboża
tylko na kilka lat ciężkiego więzienia, gdy tym
czasem nowy dekret stanowczo wyznacza za taką
zbrodnię karę śmierci.
„Prawda" nie szczędzi również ostrej nagany

Niemieckie paradoksy
Spokojne, bez awantur i normalne ukonstytuo
wanie się parlamentu niemieckiego jest jednem
z nienormalnych zjawisk w życiu piolitycznem
Niemiec, zjawisk codziennych i niezwykłych 'tak,
że wyjście poza te ramy uważa się za coś wy
jątkowego, za nadzwyczajność. Go i jak w dniu
30 sierpnia stało się? PtrzedieWi&zystkdem otwar
cie posiedzenia przez Klarę Zeitkin. Jeszcze na 24
godzin przedtem prasa hitlerowska odgrażała się,
że nie dopuści do „sprofanowania" reprezenta
cji narodowej przez komunistkę i żydówkę (na
wiasem mówiąc, Klara Ztełkiki nie jest żydówką,
pochodzi z rodziny pastorskiej) — tymczasem
Zetkin zagaiła, wygłosiła godzinną mowę, pod jej
przewodnictwem odbył saę wybór prezydenta, a
hitlerowcy zachowali się zupełnie spokojnie, ani
jednego okrzyku wrogiego nie było. Powtóre —
wybrany prezydentem hitlerowiec Goering wy
głosił przemówienie na cześć parlamentaryzmu,
pochwalił się istnieniem większości narodowej i
wyciągnął z tego faktu wniosek, że rząd nie ma
prawa rozwiązać parlamentu z powodu miaistnieinła większości. Po trzecie — stanowisko cen
trum, które mimo nieukończonych jeszcze roko
wań we wszystkiem poszło hitlenowcom na rękę,
głosowało na uch ludzi i — jak mówtią — decy
duje się na wspólne zasiadanie z rnkni w rządzie.
Nonsensem i perfidją jest próba wyjaśnienia
tych paradoksów uproszczoną metodą „Kiurjierka“ , dla którego te odskokii hitlerowców i centrum
od normalnego ich zachowania się -są wynikiem
obawy przed rozwiązaniem, przed ntratą man
datów, przed ^odsunięciem tod żłobu". Perfidją
jest też przypisywać socjalistom a także komu
nistom tesaine motywy, dla których nite sprze
ciwili się słowami i czynami ukonstytuowaniu
się parlamentu. Taka. „publicysta" kurjerkowy
nie może naturalnie zrozumieć jednej rzeczy,
mianowicie że u socjalistów a komunistów w całej
pełni, a w centrum częcłowo decydującą rolę co
do ich zachowania Się odegrała woda obronienia
ostatniego bastjenu republiki i demokracji, jakim
jest parlament ze swą — w sumie tych trzech
stronnictw — niezaprzeczalną większością repw-

go prawa, prawa jedynostki i świecił jego odbi
tym blaskiem. Świat powojenny, świat katakliz
mów społecznych, pięści faszystowskiej, brutal
na] bezwzględności, powiesił prawo jedynostki na
kołku.
Jaką rolę odgrywa adwokat obrońca tego pra
wa w państwie, które go nie uznaje.
Dołącza się do tego stała mechanizacja wymia
ru sprawiedliwości. Sąd staje się maszyną, któ
rej dewizą jest nie „jak" ale „ile". Rola adwoka
ta pracującego przy tej maszynie jest coraz bar
dziej bierną. Ginie samodzielność jego myślenia
i działania, Adwokat staje się automatem formu
łek prawnych. Był kiedyś współczynnikiem w y 
miaru sprawiedliwości, mechanizacja sądów czy
ni go pośrednikiem wymiaru sprawiedliwości.
Mają rację starzy adwśfcaci mówiąc, że ginie
autorytet społeczny ich zawodu, mają rację mło
dzi, wołając o chleb i pracę. Ale głosy te są tak
długo typem niemych i bezsilnych racyj, jak dłu
go nie zdają sobie sprawy, że upadek tego zawo
du jest tylko fragmentem załamywania się pod
staw starego świata.
Adwokatura dzieli losy proletaryzującej się in
teligencji zawodowej. Jej upadek jest minjaturowym symbolem zmierzchu mieszczaństwa. W y 
wrócenia się jego koncepcyj politycznych, praw
nych, gospodarczych i kulturalnych.
Dr. Józef Loos.

bliikańsko - demokratyczną. Nic łatwiejszego nie
było, jak na pierwszem posiedzeniu rozbić par
lament i w ten sposób pójść na rękę rządowi, dla
którego spokojny, pracujący parlament jest naj
większą przeszkodą w przeprowadzeniu jego pla
nów.
Z innej strony należy ująć spokojne zachowa
nie się hitlerowców na pierwszem posiedzeniu.
Hitlerowcy są zasadniczymi przeciwnikami par
lamentaryzmu i nie Łają się z tem wcale, że nie
uważają ■trybuny parlamentarnej za podstawę
swych zamierzeń o utworzenie „trzeciej Rzeszy",
ale są, muszą być realnymi politykami, do któ
rych — mimo zakutych łbów i niezwykłej w y
bujałości demagogicznej — także przeniknęła
świadomość, że „djabła należy wypędzić Belze
bubem", tj. że chcąc obalić Papena dla usado
wienia na jego miejscu Hitlera mają jedyną i
najlepszą do tego drogę właśnie przez parlament.
Z tej racji Goering cli wali parlament, stwierdza
jego zdolność do pracy i wysuwa go przed Hiirndeniburgiem — nikt nie niszczy narzędzia, zanim
nie wykonało przeznaczonej mu pracy, potem
można je wyrzucić na śmietnik.
Dążenti© eto utrzymania parlamentu, które jest
podstawą polityki socjalistów, komunistów i cen
trum, zbiegło się z dążeniem hitlerowców z uży
ciem parlamentu jako tarami przeciw Papeniowi
i stąd wynikł ów paradoks, że parlament nie
rozleciał się od wewnątrz na pierwszem swem
zebraniu się. Wynikła stąd w rządzie silna kon
sternacja, której widomą odznaką jieist niebywa
ła w dziejach parlamentaryzmu odmowa przyję
cia prezydjum przez głowę państwa, Papen i
Schleicher liczyli, że parlament z miejsca zade
monstruje swą słabość talk, że rozwiązanie będzie
wobec świata usprawiedliwione silnym pozorem
konstytucyjnym. A tu przeliczyli się i muszą cze
kać ma inną sposobność, na uchwaleni© wotum
nieufności! A jeżeli parlament i tę zasadzkę omi
nie, wówczas rząd będzie musiał szukać inlmego
motywu dila wykonania zamachu — tu już \v całej nagości objawi ,sdę gwałt na konstytucji i
wszystkie jego konsekwencje.

prowincjonalnej prasie sowieckiej, która „pozo
staje bezwstydnie w tyle w walce ze „zgniłym li
beralizmem" miejscowych sędziów". Przypuszczać
należy, że po takiej reprymendzie ze strony o fi
cjalnego organu partji komunistycznej, tj. kasty
panującej w Rosji, prowincjonalni sędziowie i
redaktorzy „poprawią się", nie czekając, aż sami
będą postawieni przed trybunałem „rewolucyj
nym" jako „sabotażyści" i — dość już poważna
— liczba rozstrzelań za „kradzieże zbożowe"
wzrośnie jak lawina.
Byłby to znakomity temat dla sowieckich re
żyserów filmowych. Niedawno budził zachwyt w
Europie film sowiecki p. t. „Matka". Teraz mo
gliby nakręcić nowy pod tym samym tytułem. —
Dzieje matki, robotnicy folwarku państwowego
zwanego gospodarstwem kollektywnem, rozstrze
lanej za „/kradzież fartuchową". Wątpić jednak
należy, czy z tego tematu skorzystają?
Bardzo interesujący jest także użyty przez
„Prawdę" termin „gniłoj liberalizm", tj. zgniły
liberalizm. Swojskie to dźwięki dla uszu ludzi
pamiętających carat i prasę czarnosecinną. Daw
niej nazywało się to „gniłoje zapadniczestwo", tj.
zgniła zachodowość, którem to mianem oznaczano
najmniejszą nawet odrobinkę najbledszej nawet
idei wolnościowej lub humanitarnej, która przy
pominała znienawidzony przez „istinno-ruskioh"
kulturalny i demokratyczny zachód Europy. Te
raz to się nazywa „gniłoj liberalizm" i oznacza
zupełnie to samo.
Termin został trochę zmieniony zapewne w
imię logiki, gdyż ostatecznie kara śmierci za kra
dzież jest pojęciem obcem nietylko Europie za
chodniej, ale nawet dawnej carskiej Rosji, która
nic podobnego nie znała.
Dla pewnej kategorji literatów w stolicach Eu
ropy, zawsze gotowych stanąć w obronie każdego
Kurtena czy Gorgonowej, byłaby to piękna oka
zja do wystąpienia z publicznym protestem. —
Ale oni z niej nie skorzystają.
I wypadki potoczą się swoim trybem. Kaci wbi
ją już sowieckim fornalom do głowy, że w Rosji
sowieckiej tak samo jak w każdem kapitałistycznem państwie — bez względu na to czy jest to
kapitalizm państwowy jak w Rosji sowieckiej,
czy też prywatny —
ROBOTNIK NIE MA ŻADNEGO P R A W A
DO OWOCÓW SWEJ PRACY
i że eksport ważniejszy jest dla kierowników
aparatu kapitalistycznego, choćby się zwał „ko
munistycznym", niż życia ludzkie. Dla tych pa
nów, choćby mieli pełne gęby świętokradczo skra
dzionych socjalizmowi haseł, robotnik musi w y
twarzać towar, musi stwarzać nadwartość, ale
nie musi jeść i głód nie jest dla nich żadną oko
licznością łagodzącą. Kapitalizm jest zawsze jeden
i ten sam.
W Rosji obecnej „władcze kompleksy" kierow
ników gospodarczych mogą się wyżywiać swobod
nie. Nie napróżno przedstawiciele Lewiatana tak
się z a ch w y ca li „porządkiem" w Rosji sowieckiej:
„Dyscyplina" jest! Kaci nie znają bezrobocia.
Bogowie Kremla łakną krwi!
W . J. G.
— o o o ---
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Cenzurowanie dożynek chłopskich
Gdy na 4 września 1932 roku zapowiedzieli lu
dowcy uroczystość dożynek we wsi Kaszubach
pod Koninem, naczelnik wydziału bezpieczeństwa
p. Lutomski polecił starostwu konińskiemu nie
dopuścić do jakiejkolwiek manifestacji, a więc
zabronić banderj i i cyklistom przejazdu przez
miasto i udania się przed dworzec. Jedynie poseł
Langer, jako poseł tej ziemi, może sam udać się
na dworzec. Między innymi zabroniono 6-letniemu chłopczykowi Wojtusiowi świderskiemu, aby
przemówił do przybyłych gości, bo i to ma gro
zić manifestacją.
Cenzorzy starościńscy w Koninie cenzurowali
śpiewki dożynkowe, skreślając z przemówienia
przodownika żniwiarzy, jako niebezpieczną, na
stępującą zwrotkę:
Sanacyjne wielkie pany nie zdołają zabić ducha.
Mocy w nas nie obezwładni żadna podła
zawierucha.

Szczytem zaś obaw cenzorów był lęk przed
zwrotką na cześć posła Witosa:
Prezesa Witosa chciały wrogi skosić,
Ale już niedługo muszą go przeprosić.
Skreślono tę zwrotkę i kategorycznie zabronio
no ją zaśpiewać.
To samo uczyniono w odniesieniu do przy
śpiewki „o więźniu brzeskim Bagińskim". Rów
nież zabroniono ludziom łodziami i promami je 
chać Wartą na dożynki. Domagano się od komi
tetu, aby poseł Langer przedłożył jako zagajający
dożynki tekst swego przemówienia, bo to może
być również wysoce niebezpieczne, lecz wreszcie
zrezygnowano. Kilkakrotnie wymierzały władze
plac dożynkowy i zabroniły wznieść bramę trium
falną przy szosie, a jeno o sto metrów od szosy,
bo inaczej odmówią zezwolenia.

Bez planu — tylko do zjedzenia
Jak wiadomo, kanclerz niemiecki 'ogłosił w nie
dzielę na zebraniu w Monastyrze program gospo
darczy rządu. Program ten, naturalnie obliczony
w pierwszym rzędzie na pomoc dla rolnictwa i
przemysłu, spotyka się z różnemi zastrzeżeniami,
szczególnie ze strony Związków zawodowych, ale
faktem jest, że rząd jakiś plan ma, że rząd nie
siedzi na łauraoh, mimo 'że jest dość silny, aby
nic nie robić i ograniczyć się do odpierania ata
ków na swą egzystencję. Rząd Papena, zagrożony
przez parlament, w walce z większością ludności,
na drodze do złamania konstytucji — mimo to
znalazł czas na przygotowanie planu gospodar
czego. Swoją drogą, jest to plan bojowy, pomy
ślany jako „odtrutka" na niechęć i opozycyjne
nastroje z różnych stron i ź różnych pobudek, ale
plan jest i posuwa się go do realizacji.
Rząd Papena ogłosił, że jednym z podstawo
wych jeigo założeń jest walka z kryzysem gospo
darczym, z najsilniejszą jego wybujałością: z bez
robociem. Obok antyspołecznego projektu wpro
wadzenia pracy przymusowej rząd planuje też
rozpoczęcie wielkich robót i na ten cel przeznacza
2 miljardy marek. Powtarzamy: nie wchodząc w
pobudki, jafciemi ten rząd się kieruje, należy l i 
czyć się z wynikiem, a ten jest taki, że przezna
cza się kolosalną sumę na roboty produktywne,
które wedle obliczeń mogą liczbę bezrobotnych
zmniejszyć o miljon ludzi. Nie będą to pieniądze
wydane na zjedzenie w jakiejkolwiek formie, ale
na nakręcenie maszyny gospodarczej, na spełnie
nie najgorętszego życzenia masy bezrobotnych:
dania im pracy zamiast upokarzających i nie
wystarczających zasiłków.
A robi się to, mimo że Niemcy są w opiakanam
położeniu finansowem. Deficyt jest olbrzymi, za
dłużenie wprost fantastyczne, handel, przemysł i
rolnictwo w fcrytycznem położeniu, pomijając już
nieformalną ale faktyczną wojnę domową, unie
możliwiającą koordynację wysiłków dla osiągnię
cia poprawy. Tam w sposób nieraz brutalny, ale
celowy nakłada się ciężary nie dla zjedzenia, nie
dla chwilowego wybrnięcia z kłopotów, a dla uzy
skania jakiejś ullgi,, jakiejś bodaj furtki do lepsze
go jutra.
A jak jest w Polsce? Nie można twierdzić, ja 
koby Polska pod względem finansowym była w
gorszem niż Niemcy położeniu. Jest wielka różni
ca między deficytem, między obdłużeniem, mię

dzy ciężarami, jakie oba kraje muszą ponosić.
A w dodatku u nas stosunki polityczne są — nie
prawdaż, sanacjo? — skonsolidowane, mamy sil
ny rząd, mamy spokój wewnętrzny (z sądami doraźnemi), mamy parlament zdolny do pracy, o ile
mu się pracować pozwala. A mimo tych lepszych
i dogodniejszych walorów u nas o jakimś planie
gospodarczym, o jakichś pozytywnych zamiarach
choćby na jednym odcinku: odnośnie do bezro
bocia nic nie widać i słychać, a to, co się nazywa
planem i robotą, obliczone jest tylko na zjedze
nie, na dokarmienie przez pewien czas — przy
szłość wedle miary sanacyjnej obejmuje prze
strzeń jakichś sześciu miesięcy, po których zno
wu wraca się do kompletnej bezczynności, zdając
się na łaskę słońca, pogody, lata.
Ilustracją tej bezplanowości i liczenia na „w yż
szą siłę" jest omówiony przez nas wczoraj dekret
o utworzeniu funduszu pomocy bezrobotnym. Co
to jest ten fundusz i co można nim — pod wa
runkiem nieprzeliczenia się co do jego dochodo
wości — osiągnąć? Sami jego inicjatorzy i później
wykonawcy są na tyle skromni, że wychodzą z
założenia: byle przetrwać zimę, byle zamaskować
masowe padanie na ulicach z głodu i masowe sa.mobójslwa. Więcej nie chcą i nie spodziewają
się osiągnąć. A przecież ma się zebrać kilka tuzi
nów miljonów wyłącznie ma zjedzenie, bez pozo
stania z nich śladu w bilansie gospodarczym i
społecznym.
1
Czy te setki tysięcy bezrobotnych, których w
nadchodzącej zimie z pewnością będziemy mieli,
odniosą z tego jakąś korzyść? Czy ta część społe
czeństwa, którą się pociąga do dobrowolnych i
przymusowych ofiar, będzie miała przynajmniej
tę satysfakcję, że z jej ciężkich ofiar wyniknie
jakaś korzyść, pozostanie jakiś ślad? Nic z tego
nie wyniknie poza łudzeniem nakarmionych zup
ką ludzi, że są syci; nic poza pomnożeniem i tak
już zbyt wielkiego i kosztownego aparatu biuro
kratycznego; nic poza zwiększonem rozgorycze
niem ludzi zdolnych i chętnych do pracy, że pań
stwo jako jedyny środek uchronienia ich przed
głodem ma apal do miłosierdzia publicznego!
Taką jest polityka sanacyjna, taką cała jej
egzystencja. Byle samej mieć dużo, a dla innych
cośkolwiek do zjedzenia — o resztę niech się Pan
Bóg troszczy.
1

Walka o krótszy czas pracy
Jak wiadomo, egzekutywa amerykańskiej fede
racji związków zawodowych (A. F. of L.) wypo
wiedziała się energicznie za skróceniem czasu
pracy. Na podstawie tego oświiadozemia rozpoczę
ły się między rządem amerykańskim a przemy
słowcami rozmowy, które doprowadziły do tego,
że przez skrócenie czasu pracy tylko o 10% znaj
dzie 3 miljony z 11 mdljonów bezrobotnych pra
cę. Ten wynik nie zadowolił jednak Egzekutywy,
która idzie jeszcze daleij, żądając, aby tydzień
i dzień pracy, zostały bez ograniczenia skrócone
tak, żeby wszyscy bezrobotni mogli znaleść za
trudnienie. Dla zrealizowania tego planu egze
kutywa zaproponowała prezydentowi Hoove,rowi
zwołanie konferencji gospodarczej, Mór aby te żą
danie w praktyce przeprowadziła.
Amerykański minister pracy Doak, który już
kilkakrotnie oświadczył się za tą reformą, poszedł
jeszcze o krok dalej, uważając skrócenie czasu
pracy nietylko jako środek zaradczy przeciw kry
zysowi, ale jako zasadnicze dostosowanie się do
technicznego rozwoju wogóle. W ten sposób mi

dy administracyjnej. Wobec tęgo sprawa ta już
nie jest zagadnieniem wyłącznie amerykańskiem
a zagadnieniem światowem, któremu wszystkie
państwa pierwej czy później będą musiały pod
porządkować się.

nister Doak staje na temsamem stanowisku, ja
kie zajęła Międzynarodówka zawodowa już przed
łaty i to wtedy, gdy kryzys był dopiero w zacząt
kach i nie było jeszcze powodu do spiesznego
zajęcia się kwestją czasu pracy.
Z okazji konferencji w „Białym Domu" z przed
stawicielami przemysłu oświadczył minister Doak,
że kwestja skrócenia czasu pracy przekroczyła
ramy zarządzenia wyłącznie kryzysowego i że
jskrócenie czasu pracy wywrze decydujący wpływ
ina życie gospodarcze. Minister oświadczył dailej,
że zawsze był zwolennikiem krótszego tygodnia
(5 dni) i krótszego dnia (6 godzin) pracy i że nic
takiego się nie stało, coby go od tego zapatrywa
nia odwiodło.
Jak się zdaje, koła przemysłowe, nie mają już
zasadniczych zarzutów przeciw przeprowadzeniu
tego planu. Już w najbliższym czasie spodziewa
ją się. dojść do praktycznego rezultatu, temtoardziej, że międzynarodowe Biuro pracy postano
wiło postawić sprawę skrócenia czasu pracy na
porządku dziennym specjalnego posiedzenia Ra

Z życia robotniczego
MIEJSKIE ZA K ŁA D Y W K RAKO W IE
PRZODUJĄ W OBNIŻANIU ZAROBKÓW
Krakowska piekarnia miejska obniżyła z po
czątkiem lipca płace robotników piekarskich o
25 procent, podnosząc natomiast normę wypieku
chleba z 4000 na 4500 kg. Przykład ten znalazł
niedługo naśladowców: — majstrowie piekarscy
postanowili obniżyć płace do poziomu płac w
piekarni miejskiej, — czem spowodowali wybuch
strajku robotników piekarskich w Krakowie.
Kierownictwo piekarni miejskiej także nic nde
wie, czy wiedzieć nie chce o ustawie o czasie pra
cy. Praca trwa tam 10— 12 godzin dziennie, a w
soboty lub przed świętami po 15— 18 godzin na
dobę, bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia
za nadliczbowe godziny pracy! Mimo tego wszy
stkiego trzeba było uzdrawiać deficytową gospo
darkę kosztem zarobków robotniczych, majstrów
i kierowników bowiem obniżka płac nie dotknę
ła! To jednak widocznie nie wystarczyło, bo zno
wu wypowiedziano pracę dwom robotnikom z
zaznaczeniem, że jeżeli zgodzą się pracować za
4 złote dziennie, to pozostaną w pracy!
Propozycja taka, to wyczyn naprawdę godny
napiętnowania. Nie można też pominąć milcze
niem sposobu traktowania robotników przez m aj
stra, w szczególności jego „stylu" w wymyślaniu
robotnikom. Inspektor pracy powinien zainte
resować się tą „wzorową piekarnią" i przypom
nieć kierotwinictwai obowiązujące ustawy o czasie
pracy.
— Oo o ^
RAJ W Y Z Y S K IW A C Z Y W GORLICACH
Jak każda pora roku obfituje w specjalne no
wości, bądź to wypadki tragiczne, bądź to śmie
szne, tak i nasze miasteczko Gorlice ma swoją
sensację, wołającą o pomstę do nieba. Klasa rObotnicza u nas utrzymuje się jedynie z ruchu bu
dowlanego. Jak cała Polska przesiąknięta bezro
bociem, tak i u nas go wcale nie brakuje. Gdy
któryś z robotników dostanie się do pracy, przy
pisuje to niezwykłemu szczęściu, a później do
wiadujemy się z rozpaczą o kwiatkach, jakie sto
sują nasi przedsiębiorcy, o czem sobie pozwolimy
napisać i sądzimy, że tym artykułem przemówi
m y naszym przedsiębiorcom do „serca" i przesta
ną tych igraszek z ludzką nędzą. Otóż mistrz bu
dowlany i „dytaktor" pracy Marjan Święeh chcąc
zburzyć organizację robotników, nabrał do pracy
samych masarzy i szewców, którym płaci trzecią
część zarobku, któryby musiał zapłacić kwalifi
kowanemu murarzowi, przytem pracę mieć może
tylko ten, kto ma protekcję i kto pracuje po go
dzinie czwartej na większą chwałę bożą, a do
jego kieszeni (gdyż buduje plebanję). Gdy się
zgłosił do tego „dyktatora" niejaki Michał Augu
styn, robotnik bez środków do życia i mający
matkę ciężko chorą, to zamiast pracy dostał taką
odpowiedź, że „twoja matka może zdechnąć". —
Inni robotnicy murarze, zmuszeni głodem, ofiaro
wali się do pracy za 5 zł. na 8 godzin, lecz p.
Święch odpowiedział, że płaci 3 zł. To się nazy
wa uczciwość majstrów!
Następny karbownik p. Stabacha, niejaki Za
krzewski Adam. U niego się pracuje po 10 godzin,
a płaca wynosi 50% tej, która się należy. Który
z pracowników należy do związku zawodowego,
tego wyrzuca na bruk, bo taki pracuje 8 godzin.
A pan Stahach na takie sprawy reaguje, bo gdy
przyjdzie delegacja Związku to ich wyśmiewa i
wymyśla od „sakramenckich dziadów", a zapo
mina o tem, że podpisał umowę z Centralnym
Związkiem Rob. Bud. w Polsce, oddział w Gorli
cach.
Byłoby wielkim grzechem z naszej strony, gdy
byśmy nie wspomnieli o spółce z nieograniczoną
bezczelnością, do której należy p. Bartyzel, Rozchoch, Tabor, Trybus i śp. podmajstrzy robót
warszawskich p. Klimkowicz, znany z afery
gdyńskiej, gdzie za kaucją mieli dawać pracę.
U nich się pracuje bez ograniczenia godzin, a w y
płaca się butami itd. Apelujemy do wszystkich
władz o sprawiedliwość i poszanowanie praw ro
botniczych. Go na to gorlickie starostwo, co rm to
inspektor pracy? Go robotnicy mają robić, jak
się bronić przed dyktaturą majstrów gorlickich?
Domagamy się bezwzględnie szybkiego wglądnięcia przez p. inspektora pracy w te stosunki
na miejscu.
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Wybuch strajku
w przemyśle naftowy
ROZBICIE PERTRAKTACYJ
(Telefonem od naszego korespondenta)
Drohobycz, 1 września.
Z inicjatywy okręgowego inspektoratu pracy
we Lwowie, inspektor pracy w Drohobyczu inż.
Wasyłyszyn zwołał w czwartek konferencję
przedstawicieli robotników i przemysłowców w
sprawie załagodzenia zatargu w przemyśle naf to
wym. Wskutek jednak nieustępliwego stanowi
ska przemysłowców pertraktacje zostały zerwane.
Imieniem delegacji robotników tow. Stańczyk
oświadczył, że wobec opornego stanowiska praco

Z W IN Y PRZEMYSŁOWCÓW
dawców strajk stanie się faktem, a odpowiedzial
ność za to ponoszą całkowicie przemysłowcy.
Następnie (delegaci robotników udali się na ko
palnie, gdzie poinformowali zgromadzanych ro
botników o stanowisku kapitalistów i wytworzo
nej sytuacji. Robotnicy zaakceptowali jednomyśl
nie proklamowany strajk generalny w przemyśle
naftowym.
W czasie strajku czynne będą tylko elektrow
nie, obsługiwane przez urzędników.
= 00 0 —

Niemcy żądają równouprawnienia
w zbrojeniach
Paryż, 1 września. Z kół miarodajnych po
twierdzają wiadomość o wpłynięciu do francu
skiego ministerstwa spraw zagranicznych noty
niemieckiej w formie memorandum w sprawie
równouprawnienia Niemiec pod względem m ili
tarnym i dodają, że jieist to już trzeci podobny
krok Niemiec. W kwietniu br. interweniował
kanclerz Br timing w sprawie równouprawnienia
Niemiec u prem jera Tairdłeiu, Mac Donalda i Stimsoina. Drugi podobny krok uczynił kanclerz voin
Papen u Heirriota w Lozannie w łipcu. Wówczas
premjer francuski oświadczył kanclerzowi, że w
chwili obecnej niie może się tą sprawą zajmować.
Przed kilku dniami podjął rząd Rzeszy kampanję
za równouprawnieniem w prasie a w poniedzia
łek zaprosił minister spraw zagranicznych Rzeszy
v. Neurath ambasadora francuskiego w Berlinie
na rozmowę d przy tej sposobności wręczył mu
memorandum dotyczące równouprawnienia Nie
miec w dziedzinie uzbrojenia.
Paryż, 1 września. Ostatni krok rządu niemiec
kiego w Paryżu wywołał w opinji publicznej od
ruch energicznego sprzeciwu. Aczkolwiek treść
memorandum niemieckiego nie jiest znana, sądzą
powszechnie, że zawiera ono stanowisko ujęte
w ostatnich wywiadach ministra Reichiswehry
geografa v. Schleichea-a. Niezwykłe pretensje nie
mieckie w dzdiedizinie ró wmofuipnaw iliejuia m ilita r
nego spotkały się w dzienniku H erriota, „Ere
Nouvelłe“ z niezwykle ostrą odprawą. Dziennik,
atakując żądania niemieckie zapytuje, czy chciał
by generał Schleicher pogrzebać traktat wersal
ski. „Jeśli v. Schleicher ma jeszcze pewne złu
dzenia — pisze daiej „Ere Nouvell3“ — to niechże
raz zrozumie, że klauzula wojskowa traktatu
wersalskiego była koniecznym środkiem ostroż
ności, skierowanym przeciw tym, którzy nie za
wahaliby się przygotować nowej wojny. Repu
blikanie we Francji zachowali jednak ducha ja
kobińskiego, który troszczy się zarówno o dobro
ojczyzny j.ak całej ludzkości. „L ‘Homme Librę"
wzywa wszystkich Francuzów do skupienia się
wokół Hermom, aby pokazać światu, że Francja
niczego więcej nie pragnie jak pokoju i swego
bazpieiczeństwa. „ L ‘Ordre“ zauważa, że generał
Sohłeiicher przechodzi z-wołna od gróźb do czynu.
W chwili, gdy reszta świata stara się o napra
wienie następstw ogólnego kryzysu, Niemcy ot wancie zrzucają maskę obłudy. „Quotidien“ wzy
wa również naród francuski do jednomyślnego
poparcia premjeoa Herriota i pisze; „Niemcy oskarżają Francję, iż nie chce się rozbroić. Należy
im otwarcie powiedzieć, że tak długo Francja nie
może się rozbroić, dopóki Niemcy niie wejdą na
drogę uczciwej gry i jak długo niie przestaną się
potajemnie zbroić. „Jourmee Industriiełle" mówi
otwarcie o gotowaniu się Niemiec do nowej woj
ny i domaga się od rządu francuskiego zajęcia
stanowi sika zdecydowanego. „Petit Pari;sien“
stwierdza, że sformułowanie żądań niemieckich
w dokumencie dyplomatycznym stoi w jawnej
sprzeczności z postanowieniami traktatu wersal
skiego. Wszystkie wogóle dzienniki zajęły jedno
lity front i jednomyślnie odrzucają pretensje nie
mieckie.
Paryż, 1 września. „Echo de Pamiis" dowiaduje
się, że po przeczytaniu dokumentu niemieckiego
w Cherbourgu premjer Hierriot oświadczył, iż
krok ten nie zaskoczył milkogo. Sprawozdawca
„Exeel9iora“ , który towarzyszył premjenowi H erriotowi w drodze powrotnej z wyspy Guemesey,
pisze: „Po pobieżnem przeglądnięciu noty nie
mieckiej premjer oświadczył: Muszę to pismo do
kładnie przestudjowac. Będzie ono również przed
miotem obrad rady ministrów. Niie zdradzę taje
mnicy, jeśli dodam, że żądania niemieckie dadzą
powód do wymiany not dyplomatycznych. Póź
niej zobaczymy. Jestem pewny, że opinja publicz

na Francji podobnie jak rząd zachowa zimną
kirew, jak to już uczyniła podczas pertraktacyj
w Genewie i Lozannie. Nie mamy powodu do za
niechania naszego dotychczasowego stanowiska.
Poza tem zamierzam ostatnie trzy dni mojego
urlopu spędzić spokojnie".
Londyn, 1 września. Gała prasa angielska przy
nosi dziś ma widocznych miejscach wiadomość o
ostatnim kroku rządu niemieckiego w Paryżu, nie
poświęca jednak — z małemi wyjątkami — wia
domości tej własnych komentarzy z powodu spóź
nionej poiry i braku bliższych infortmaoyj co do
treści memorandum.
Berlin, 1 września. Doniesienia francuskie o
kroku rządu niemieckiego w Paryżu w sprawie
równouprawnienia wojskowego Niemiec wywoła
ły w sferach oficjalnych rządu Rzeszy wiieilką
konsternację. Sfery miarodajne niemieckie wy
dały dziś prasie enuncjację, w której zaznacza
ją, że krok rządu niemieckiego utrzymany był
w ramach dawniejszych rozmów ministrów nie
mieckich z ministrami innych państw i miał cha
rakter ściśle poufny a przedostał się do opinji
publicznej tylko dzięki niedyskrecji francuskiej.
Enuncjacja przyznaj, że w poniedziałek odbył
minister spraw zagrran. v. Neurath z ambasa
dorem francuskim Framoois PoincielDem rozmowę,
zaprzecza jednak, ab y v. Neurath wręczył mu
pirzytem notę lub memorandum. Wedle enuncja
cji niemieckiej sprawia przedstawia się następu
jąco: W rozmowie z ambasadorem francuskim
minister spiraw zagranicznych v. Neurath wyłuszczył stanowisko Niemiec w kwestji równoupra
wnienia Niemiec w dziedzinie uzbrojenia, w sen
sie stanowiska zajmowanego przez delegatów nie
mieckich na konferencji rozbrojeniowej. Celem
uniknięcia wszelkich nieporozumień wręczył mi
nister swe wywody ustne na piśmie. Nazwanie
pisma tego notą lub memorandum, nie jest ści
słe. W dokumencie tym powołuje się minister
niemiecki na rezolucję zamykającą piierwiszy okreis prac konferencji rozbrojeniowej. Ponieważ
rezolucja nie zawiera żadnych wskazówek, czy
nowe postanowienia rozbrojeniowe dotyczą także
Niemiec, przeto została przez delegata niemiec
kiego odrzucona, Minister v. Neurath oświadczył
teraz wobec ambasadora, że Niemcy żądają w y
jaśnienia kwestji równouprawnienia. Niemcy sto
ją na stanowisku, że rozbrojenie innych państw
musi być przeprowadzone wedle wzoru niemiec
kiego. Niemcy są zasadniczo za powszechnem i
radykalnem rozbrojeniem. Rozbrojenie musiałoby
być przeprowadzone na równiej zasadzie dla
wszystkich państw. Szczegóły nie były omawia
ne i w dokumencie nie są wymienione. W ym ie
nione przez niektóre dzienniki paryskie i berliń
skie szczegóły, zawarte w 10 punktach nie były
rozważanie. Omawianie były tylko ogólne zasady
stanowiska niemieckiego, które dadzą się stre
ścić w formule: Go wolno innym, miusi być także
Niemcom dozwolone. Komunikat zauważa wresz
cie, że o przebiegu tej rozmowy zawiadomione
zostały także inne państwa.
Paryż, 1 września. Premjer francuski Herriot,
który dziś rano powrócił do Paryża odbył przed
południem długą konferencję z ministrem wojny
Paul Bonioouram i podsekretarzem stanu w m i
nisterstwie spraw zaigranicznych Pagamonem. —
Następnie przyjął Herriot zastępcę ambasadora
angielskiego w Paryżu Gampbełla. Q godiz. 17-ej
rozpoczęła się rada ministrów.
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Czas odnowie przedpłatę
na wrzesień

TEIEORANY
—o—
Z W IĄ ZE K PARLAMENTARNA
POLSKICH SOCJALISTÓW
Warszawa, 1 września (tel. wł.). Dziś odbyło
się posiedzenie ZPPS pod przewodnictwem tow.
posła Niedziałkowskiego, który też zreferował sy
tuację polityczną w związku z zbliżającą się sesją
sejmową. Zadania klubu PPS w pracy organizacyjno-partyjnej referował tow. poseł Pużak.
W obszernej dyskusji posłowie zdawali sprawę
z sytuacji w kraju. ZPPS uchwalił wysłać nastę
pujące telegramy:
I. Do organizacji robotników naftowych w Bo
rysławiu: ZPPS pozdrawia robotników przemy
słu naftowego w momencie podjęcia przez nich.

walki strajkowej w obronie swoich najżywotniej
szych praw i życzy proletarjatowi naftowemu
zwycięstwa w tej walce, na którą zwracają się
oczy całej polskiej klasy robotniczej.
II. Do tow. Emila Haeckera w Krakowie: W 40•lecie ofiarnej pracy partyjnej zasyła ZPPS po
zdrowienia i życzenia wielu lat dalszej pracy i
walki.
U C HW AŁY STRONNICTW A LUDOWEGO
Warszawa, 1 września (tel. wł.). Dziś odbyło
się posiedzenie klubu sejmowego stronnictwa lu
dowego pod przewodnie lwem posła Malinowskie
go w: obecności prezesa Rady naczelnej posła
Witosa. W dyskusji stwierdzono olbrzymi roz
rost Stronnictwa w kraju, podano ostrej krytyce
nowy kodeks karny, zawieszenie nieusuwalności
sędziów i zaprowadzenie sądów doraźnych w ca
łej Polsce, co znaczy, że sanacja chwyta się ostałecznych i wyjątkowych środków. Wszystkie
powyższe sprawy zostaną poruszone na najibliższem posiedzeniu Sejmu.
JAK SIĘ OBCHODZI DEKRET O OPŁATACH
NA FUNDUSZ POMOCY DLA BEZROBOTNYCH
Warszawa, 1 września (tel. wł.). W ogłoszo
nym przed kilku dniami dekrecie o utworzeniu
funduszu pomocy dla bezrobotnych i o opłatach
na rzecz tego funduszu, przewidywano między
innemi opłaty od biletów kinowych, mianowicie
od biletu do 1‘99 zł. — 10 groszy, do 2‘99 zł. —
20 groszy i t. d. Kina warszawskie dziś obniżyły
ceny biletów o 1 grosz i w ten sposób opłaty bę
dą znacznie mniejsze.
TAJEMNICZE

SAMOBÓJSTWO
URZĘDNIKA

WYSOKIEGO

Warszawa, 1 września (tel. wł.). Jak już do
niesiono, popełnił w Gdyni samobójstwo przez
zastrzelenie się i rzucenie się do morza Rudolf
Jabłoński. Dziś nadeszła z Gdyni wiadomość, że
zwłoki Jabłońskiego zostały wyłowione. Przyczy
na samobójstwa dotychczas jest niewyjaśniona,
na ten temat krążą najrozmaitsze pogłoski. Ja
błoński był kolejno: dyrektorem Tow. aprowiza
cji miast, szefem sekretarjatu komitetu ekono
micznego ministrów, naczelnikiem wydziału ak
cyz i monopolów, naczelnikiem wydziału w mo
nopolu .spirytusowym, ostatnio naczelnikiem w y
działu osobowego w monopolu tytoniowym.
K ATASTRO FA LOTNICZA KAP. ORLIŃSKIEGO
Warszawa, 1 września (tel. wł.). Dziś miał
miejsce tragiczny wypadek znanego lotnika kapi
tana Orlińskiego. Dziś przedpołudniem wystarto
wał on z lotniska mokotowskiego na samolocie
typu „P Z L V II“ . Około godziny 9, gdy samolot
znajdował się na znacznej wysokości, oberwały
się z nieznanej przyczyny płaty sterowe, wobec
czego Orliński zmuszony był wyskoczyć ze
spadochronem w okolicy Piaseczna. Spadochron
wprawdzie otworzył się, ale kap. Orliński wylą
dował tak nieszczęśliwie, że złamał nogę.
W YCIECZKA NIEMIECKA W POLSCE
Warszawa, 1 września (tel. wł.). Dziś przyby
ła do Polski wycieczka profesorów i absolwen
tów wyższych szkół handlowych w Berlinie. —
Wycieczka zwiedzi ośrodki przemysłowe, dalej
Kraków, Poznań i t. d.
ZBIÓRKA NA SAMOLOT D LA POR. ŻW IR K I
Warszawa, 1 września (tel. wł.). Dziś w trze
cim dniu zbiórki na samolot dla zwycięzcy lotu
międzynarodowego porucznika Żwirki zebrano do
godziny 12 w południe 7.39270 zł.
CIĄGNIENIE DOLARÓW KI
Warszawa, 1 września (tel. wł.). Przy dzisiej
szem ciągnieniu dolarówki wygrana 40.000 dola
rów padła na nr. 175311; 5000 dolarów na nr.
52114; po 3000 dolarów na nra 1323134, 1265977 i
958309; po 1000 dolarów na nra 154888, 285873,
952410, 58925 i 341389.«
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W Y M IA N A W IĘ ŹN IÓ W PO LITYCZNYC H
Z ROSJĄ
Warszawa, 1 września (tel. wł.). Termin w y 
miany więźniów politycznych między Polską a
sowietami ustalony został na 15 bm. — Sowiety
wyraziły zgodę na wydanie Polsce czterdziestu
więźniów politycznych. Oprócz tego powróci ks.
Skalski z Kijowa. Wśród powracających więź
niów jest ośmnastu, którym sowiety zezwoliły
zaihrać rodziny i domowników. — W zamian za
więźniów polskich wysłana zostanie do Rosji od
powiednia liczba aresztowanych działaczów ko
munistycznych, wśród nich kilku wybitnych.
P A R A LIŻ DZIECIĘCY
Wrocław", 1 września. W Wałbrzychu, na Ślą
sku, poczyna się szerzyć epidemja paraliżu dzie
cięcego. Dotąd zanotowano szesnaście zasłabnięć,
z których jeden wypadek zakończył się śmiercią.
RO KOW ANIA CENTRUM Z HITLEROW CAM I
Berlin, 1 września. W Reichstajgu odbyły się
dziś pod przewodnictwem prezydenta Reichsta
gu hitlerowca Goeringa rokowania frakcji cen
trum z hitlerowcami. — Obie frakcje wydały
wspólny komunikat, w którym donoszą, że obie
partję prowadzą pertraktacje w tym celu, aby
doprowadzić do uspokojenia i utrwalenia we
wnętrznej sytuacji Niemiec na dłuższą metę.
SAMOLOTEM Z AM ERYKI DO EUROPY
TRUDNIEJ
Nowy Jork, 1 września. Na skutek perswazji
żony i rady lekarskiej lotnik angielski Mołlison,
przebywający obecnie w Sydney (Nowa Szkocja)
zaniechał zamiaru odbycia drogi powrotnej sa
molotem i postanowił wrócić do Anglji drogą
morską.
N O W Y REKORD SZYBKOŚCI
Nowy Jork, 1 września. Lotnik amerykański
Doolittle dokonał wczoraj w Gleveland (stan
Ohio) nowego rekordu szybkości, osiągając na
przestrzeni 3 km. szybkość 471 km. na godzinę.
„ZEPPELIN** W BRAZYLJI
Nowy Jork, 1 września. Sterowiec „Graf Zep
pelin" przybył dziś rano do Pernambuco (Birazyija)-

Co to było na Polesiu?
(Telefonem od naszego korespondenta)
Warszawa, 1 września.
Półurzędowa „Iskra** donosi, że w ostatnich
dniach w pewnej części prasy zagranicznej uka
zały się nieprawdziwe wiadomości o użyciu ja
koby dużej ilości wojska do stłumienia zamie
szek o charakterze narodowościowym i o dużych
ofiarach wśród ludności miejscowej na Polesiu.
W rzeczywistości sprawa — wedle „Iskry** —
przedstawia się następująco: W lipou grasowało
w powiecie Kamień Koszyrski kilkudziesięciu han
dytów, którzy dokonali kilku napadów rabunko
wych na miejscowych kupców żydowskich oraz
na klasztor prawosławny w Mielcu. Wzmocnione
organa bezpieczeństwa stłumiły działalność ban
dytów. Po kilkudniowym pościgu aresztowano

kilkudziesięciu podejrzanych o bandytyzm. Dwie
osoby oddano pod sąd doraźny. Partja komuni
styczna, jak podaje „Iskra**, wzięła działalność
bandytów na swój rachunek, przedstawiając ją
jako powstanie ludności przeciw władzom. Po
dobne przedstawienie rzeczy nie odpowiada rze
czywistości. Ludność miejscowa poza bardzo nielicznemi wypadkami współdziała w ujęciu ban
dytów.
CO PISZE PRASA ANGIELSKA
Nadeszłe dziś pisma angielskie opisują zajścia
na Polesiu, przyczem korespondenci angielscy
mówią o „pacyfikacji". Prasa angielska poświęca
dużo miejsca tej sprawie, o której prasa polska —
z wiadomych powodów — donosiła bardzo po
wściągliwie.

urlopy bezpłatne, redukcje pracowników, obniż
ki płac itp. rzeczy, które w „Kolejarzu-Związkowcu" z dnia 1 bm. dokładnie wyjaśnione zo
stały. Przebieg zgromadzenia był nadzwyczaj po
ważny i referenta nagrodzono hucznemi oklas
kami. Wkońeu zgromadzeni jednomyślnie uchwa
liii rezolucję, stwierdzającą, że obecny system
wyduszania z kolei — kosztem pracowników i
sprawności kolei — fikcyjnego czystego zysku,
prowadzi kolejnictwo do ruiny. W iec domaga się
by sprawy takie, jak: uposażenia służbowe pra
cowników, przepisy służbowe i uposażenia spo
łeczne były załatwiane w drodze ustawodawczej,
z uwzględnieniem opinji reprezentantów praco
wników, a nie w drodze rozporządzeń admini
stracyjnych, oraz wzywa ogół kolejarzy do złą
czenia się pod sztandarem ZZK.

pozostałych zwolnił do chwiiłi uprawomocnienia
się wyroku.
NIEBOSZCZYK N A K A T A F A LK U Z A Ż Ą 
D AŁ WODY. Z Sosnowca donoszą: Niesamowity
wypadek wydarzył się w Korczynie. Niedawno
zachorował tam bogaty 36-letni gospodarz, W a 
wrzyniec Scholastyk. W nocy chory kazał zawe
zwać księdza, który udzielił mu ostatniej posłu
gi. W dwie godziny Scholastyk wyzionął ducha.
Tej samej nocy rozegrały się w obejściu Schola
styka niesamowite sceny. Z wybiciem północy
zwłoki zmarłego, spoczywające na katafalku, ru
szyły się i trup zachrypniętym jakby z oddali
wydobywającym się głosem zażądał wody. Stru
chleli ze strachu domownicy rzucili się do ucie
czki, jednakowoż „zmartwychwstały" Schola
styk jakimś nieludzkim skowytem zdołał zatrzy
mać żonę Paulinę i jeszcze raz powtórzyć prośbę.
Po wypiciu wody Scholastyk bez wypowiedze
nia słowa położył się z powrotem na katafalku.
Gdy po chwili żona, która w międzyczasie zdo
łała nabrać trochę odwagi, przystąpiła do męża,
ten był już bez życia. Zawezwano lekarza, który
stwierdził, że Scholastyk znajduje się we śnie letargicznym. W letargu przebywał Scholastyk je 
szcze przez dwa dni, dopiero drugiej nocy zmarł
na atak sercowy. Mimo urzędowego stwierdzenia
zgonu, żona zmarłego nie chciała dopuścić do
pogrzebu i d opiero w ładze m u siały oporną wdo
wę zmusić do pogrzebania zwłok. Przez kilka
następnych dni kobieta spędzała cały czas na mo
gile, nadsłuchując, czy nie dojdą jej jakieś szme
ry z za grobu. Imaginacja uczyniła swoje. W do
wa wbiegła do urzędu gminnego z krzykiem, że
wyraźnie słyszała głos, wołający o pomoc, po
chodzący z igrobu mężowskiego. Na polecenie
prokuratury dokonano ekshumacji zwłok, lecz
z wynikiem ujemnym.
OBRABOWANIE KONDUKTORA W TRAM 
WAJU. W nocy z wtorku na środę w pociągu
elektrycznej kolejki dojazdowej Warszawa—
Grodzisk zoistal dokonany zuchwały rabunek. Do
pociągu odchodzącego z Grodziska do Warszawy
o godzinie 1 min. 5 w nocy, wsiadło 6 pasaże
rów, w tem 2 kobiety. Pięciu pasażerów zajęło
miejsca w wagonie, jeden zaś, elegancko ubrany
młody mężczyzna, stanął na pomoście, paląc pa
pierosa. .Gdy pociąg ruszył nieznajomy wdał się
w rozmowę z konduktorem Jachimowiczem. —
W pewnej chwili, gdy pociąg przebiegał prze
strzeń między Otrębuisami i Nową W sią przez
Las, ijłeznajomy dobył rewolweru, przystawił lu
fę do piersi konduktora i zażądał wydania pie
niędzy. Sterroryzowany Jachimowicz oddał rabu
siowi torbę, z której ten zabrał 200 zł. oraz bi
lety. Schowawszy pieniądze, bandyta pociągnął
za dzwonek chcąc zatrzymać pociąg. Ponieważ
pociąg nie zatrzymywał się, gdyż bandyta nie
untiał dać sygnału, opryszek kazał konduktorowi
pociąg zatrzymać. W obwili, gdy pociąg zwolnił
biegu, napastnik wy skoczył .i skrył 'się w mrokach
leśnych. Cała ta scena miała przebieg tak szybki,
że nikt z pasażerów rabunku nie spostrzegł, zwła
szcza że opryszek słał tyłem do pasażerów, tak,
że dopiero gdy pociąg 'Stanął a ikondUktor wszczął
alarm, dowiedziano się o wszy sitkiem.
SIŁACZ POLSKI ZAANG AŻO W ANY PRZEZ
„PARAM OUNT". Donoszą z Los Angeles, że zna
ny siłacz polski Stanisław Zbyszko Cyiganiewicz
zaangażowany został przez firmę „Paramounit" w
Hollywood do nowego filmu sportowego pt. „Ma
dison Stjuane Garden". Główną atrakcją tego fil
mu będą zapasy siłaczów.

I krajulzeŚwiata

W W AR SZAW IE , ŁODZI I L W O W IE NAJ
WIĘCEJ ROZMÓW TELEFONICZNYCH. N aj
większą liczbę rozmów telefonicznych, przeiprowa
dzono w pierwszem półroczu br. w Warszawie,
gdzie zanotowano 131,801.000 rozmów miejsco
wych. Na drugiem m iejsou pod wiziględiem ilości
rozmów telefonicznych znajduje się Łódź —
29,892.000 rozmów, na trzeciem Lwów — 28.260
tysięcy rozmów. W Krakowie przeprowadzono w
ciągu pierwszego półrocza br. 19,181.000 miejsco
ZGROMADZENIA PROTESTACYJNE
wych rozmów telefonicznych, w Wilnie 11,246.000
KOLEJARZY
w pozostałych miastach poniżej 10 miljonów
Dnia 19 bm. w Piotrowicach, dnia 20 bm. w rozmów.
Rzeszowie, zaś dinia 21 w Dębicy odbyły się ma
SAMOBÓJSTWO URZĘDNIKA M. KATOW IC.
sowe zgromadzenia kolejarzy,') ma których refero W mieszkaniu przy ul. Drzymały zastrzelił się
wał cizł. W W ZZK tow. Bator. Na powyższych
wystrzałem z mauzera w prawą sikroń egzekutor
zgromadzeniach po bardzo ożywionej dyskusji umiejski 35-letai Jan Kotyrba. Zmarły pozostawił
chwalono następującą rezolucję:
dwa listy, jeden do magistratu, w którym donosi
„Pracownicy kolejowi po wysłuchaniu sprawo o pewnych brakach finansowych w swojej kasie,
zdania czł. zarządu gŁ ZZK i po zapoznaniu się a drugi do Zw. Hallerczyków", prosząc, by go
z rozporządzeniami rady ministrów w sprawie
Hallerczycy pogrzebali. Jan Kotyrba przyszedł
pragmatyki i ustawy emerytalnej protestują jaik- wieczorem de domu i wywołał awanturę ze swo
najenergiczniej przeciw narzuceniu ika wymię-’ ją żoną. W czasie kłótni strzelił z rewolweru w
nionych ustaw bez wysłuchania opinji przedsta sufit. Pani Kotyrba zabrała iswoje dzieci i poszła
wicielstwa ogółu kolejarzy. Zebrani stwierdzają,
na noc do swojego brata. Rano wróciła z bratem
Że dawne nabyte ich prawa objęte ustawą eme de domu. Jian Kotyrba w czasie rozmowy, ze
rytalną zostały znacznie pogorszone. Łącznie z
szwagrem nagle dobył mauzera i pozbawił się
obecnem położeniem materjałnem zebrani doma życia. Kotyrba założył ostatnio sanacyjny Zwią
gają się przywrócenia poborów w pierwotnej w y zek Hallerczyków, celem rozbicia chadeckiego
Zw. Hallerczyków.
sokości i zniesienia redukcji dni pracy. Zebrani
wzywają ogół kolejarzy do łączenia się w szere
NIESZCZĘŚLIW Y W Y P A D E K N A K O P A L
gach organizacji klasowej, jakiem jest ZZK ce N I „RICHTER" SIEMIANOWICACH. Na kopal
lem skutecznej obrotny swych postulatów ekono ni „Richter** w Siemianowicach wydarzył się nie
szczęśliwy wypadek, w którym jeden górnik po
micznych i praw".
niósł śmierć, drugi zaś doznał bardzo ciężkich
W IE C KOLEJARZY W BIELSKU
obrażeń. Mianowicie oberwały się wielkie złomy
W dniu 31 lipca br. odbyło się u nas ogólne węgla, zasypując 39-letniego górnika Alojzego
zgromadzenie kolejarzy z ustalonym przez zarząd
Gołębiowskiego d Roberta Gębalsklego. Gołębiow
główny ZZK porządkiem dziennymi) Przewodni
ski doznał pęknięcia czaszki i poniósł śmierć na
czył założyciel koła i długoletni jego przewodni
miejscu, Gębalski wyszedł z wypadku z ciężkieczący tow. Hónigsmann, referował tow. Kacza
mi ranami. Władze górnicze prowadzą dochodze
nowski, redaktor „Kolejarza-Związkowca". Refe
nia, celem ustalenia powodu katastrofy.
rat tow. Kaczanowskiego trwał przeszło dwie go
W YR O K W PROCESIE PRZECIW KO CZŁON
dziny i obejmował najważniejsze zagadnienia z
KOM OW P. W GDYNI. W Gdyni zakończyła się
obecnej chwili, jak pragmatyka służbowa, usta
trzydniowa rozprawa przeciwko 13 członkom „owa emerytalna, opieka lekarska itd. Z referatu
tego dowiedzieli się zgromadzeni rzeczy wprost bozu „wielkiej Polski**, którzy byli oskarżeni w
związku z zajściami podczas zjazdu „Sokoła" w
dla przeciętnego kolejarza niezrozumiałych. Prze
dewszystkiem poruszył sprawę budżetu kolejo Gdyni. Sąd wydał wyrok skazujący Wacława Gie
sielskiego na jeden rok i jieden miesiąc więzienia,
wego. Budżet kolejowy zamyka się wprost defi
Bernarda Pipera na jieden rok ciężkiego więzie
cytem. Koleje państwowe jednak muszą wpła
nia, dwóch innych oskarżonych na 7 miesięcy
cać do skarbu państwa miljonowe kwoty, jako
więzienia, trzech na 6 miesięcy. Wszystkich za
czysty zysk z koleji. Poruszył dalej niefortunną
umowę ze stocznią gdańską, według której na zakłócenie spokoju publicznego i opór władzy. —
Gźterecb z pośród oskarżonych sąd uniewinnił.
prawa parowozów, wagonów osobowych i towa
Wszystkim skazanym oprócz Pipera zaliczono
rowych kosztuje o grube miljony złotych więcej
areszt prewencyjny. W stosunku do Ciesielskie
rocznie, niż gdyby te naprawy wykonywały wła
go, Sobczaka i Pipera sąd postanowił utrzymać
sne warsztaty kolejowe, w następstwie czego we
własnych warsztatach zaprowadza się świętówki, dotychczasowy środek zapobiegawczy tj. areszt,

Ruch bolcjarsftł

Zlot młodzieży robotniczej
ZACHODNIEJ MAŁOPOLSKI
w Tarnowie w niedzielę 2 października.
Młodzi towarzysze! Przybywajcie masowo!
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Strajk piekarzy w Krakowie

KRONIKA
— o—

Dalsza zniżka ceny chleba

Najnędzniejsi, najbardziej przydeptani robot
nicy, pracujący nocami w najgorszych warun
kach i za najmarniejsze plac-e: piekarze — zastrajfcowali, broniąc się przed jeszcze potworniejiszem obniżeniem poziomu swej nieludzkiej egzy
stencji. Oczywiście kryzys stwarza niepomyślną
dla strajku koujunfcturę: bez liku bezrobotnych
nędzarzy, którym każdy grosz zarobku uśmiecha
się, jak zbawianie, a więc zewsząd garną się ła
mistrajki, Strajkujący starają się tedy niepomyśl
ne okoliczności nadrobić solidarnością. W na
stępstwie wymiana słów, bójki, jakie zazwyczaj
zdarzają się ii przy innych strajkach, a w ślad za
tem energiczne aresztowania i groźba sądu do
raźnego...
Komunikat policyjny zapowiada postawienie
przed sądem doraźnym robotników piekarskich,
aresztowanych w środę po godz. 9 wieczorem za
awanturę z łamistrajkiem Mendlem Lehrerem
przed piekarnią Mojżesza Leiblera przy ul Trau
gutta 3; łamistrajk miał zostać poturbowany, po
noć nawet skaleczony nożem. Komunikat policyj
ny wymienia następujących aresztowanych: Fran
ciszek Kawa, Konstanty Marzec, Stanisław Resz
ka, Jan Tylko.
*
*
*
Strajki piekarzy cieszyły się zawsze Zrozumie
niem i sympatją publicznośioi. I teraz mylą się
ci, którzy mniemają, że kryzys tak znieczulił ser
ca ludzkie, tak zgaisił współczucie społeczne, iż
opinja publiczna obojętnie przejdzie nad traigedją parjiasów najgorzej wyzyskiwanych. Nie! —
Przygnębieni biedą ludzie znajdą w swych du

szach współczucie dla tych najbiedniejszych.
*
*
*
Sytuacja strajkowa nie uległa złagodzeniu w
ciągu dnia wczorajszego. Pracodawcom udało się
uruchomić ośm piekarń przy pomocy łamistraj
ków, sprowadzonych z Katowic, w około dzie
sięciu piekarniach majstrowie razem z uczniami
i służbą wypiekają trochę pieczywa, reszta pie
karń jest n ie c zy n n a . Zachowanie się policji jest
dialekie od bezstronności, jakiej należałoby się
spodziewać od organów państwowych. Policja
eskortowała auta, wiozące łamistrajków, patro
luje przed piekarniami, nawet zamkniętemi, a
przedewszystkiem dokonywuje aresztowań wśród1
strajkujących. Każdy strajkujący robotnik, któ
ry ukaże się w pobliżu piekarni zostaje areszto
wany. Do godziny 5 popołudniu liczba areszto
wanych wynosiła dwanaście osób.
Okropne są warunki, w jakich odbywa się pra
ca w „uruchomionych" piekarniach. Importowa
ni łamistrajkowie są zamknięci w piekarniach
przez cały dzień i noc, tam śpią i jedzą i pracują
całą dobę bez przerwy. Majstrowie biorą do po
mocy ludzi niefachowych, brudnych i niechluj
nych, którzy wyrabiają ciasto w brudzie. Pieczy
wo ich wypieku jest zakałcowaie i zanieczysz
czone.
Z goryczą komentują robotnicy krakowscy fakt
że, gdy w roku 1930 i później, województwo ślą
skie wydalało ze Śląska krakowian, którzy znale
źli pracę w piekarniach na Śląsku, to dziś poli
cja eskortuje łamistrajków z Katowic do Krako
wa.

Wobec dalszej zniżki ceny żyta. i mąki żytniej
obniżył magistrat krakowski w porozumieniu z
cechami piekarzy, cenę chleba żytniego o dwa
grosze, ciemnego o jeden grosz na 1 kg. Od dnia
1 bm. cena maksymalna za 1 kg. chleba jasnego
żytniego, wypiekanego z mąki 65-procentowej wy
nosi groszy 36 zaś chleba żytniego ciemnego tzw.
morawskiego gr. 31.
Cena bulki wodnej taw. poMdisj o wadze 6 dlk.
wynosi 5 gr.
Jednocześnie magistrat przypomina, że wedle
obowiązującego zarządzenia chleb wszelkich ga
tunków wypiekany i sprzedawany ma być w bo
chenkach o pełnaj wadze pół, 1, 2 i 3-kilogramowych i wzywa publiczność, aby przy zakupnde
chleba w bochenkach kontrolowała we własnym
interesie wagę i w razie stwierdzenia mniejszej
wagi żądała dokładki do pełnej wagi. Winni po
bierania cen wyższych względnie wypiekający
i sprzedający pieczywo o wadze mniejszej karani
będą wedle obowiązujących przepisów.
— o oo —
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOL
NEGO odbyło się w dniu wczorajszym we wszyst
kich zakładach szkół powszechnych i średnich.
Dziś odbywać się już będzie normalna nauka.
Ruch w mieście jest wzmożony. Młodzież czyni
zaknpy książek i przyborów szkolnych. Giełda
książkowa na ul. Szpitalnej tamuje ruch uliczny.
PREZES SĄDU APELACYJNEGO W KRAKO
W IE dr. Franciszek Paryiewicz powrócił z urlo
pu i objął urzędowanie.
Z W IE D ZA N IE DOMU I MUZEUM M ATEJKI
oraz zabytkowych domów ul. Florjańskiej (stro
na nieparzysta) z pokazem ostatnich ciekawych
Wczoraj o igodz. 8‘45 rano nagle zabrakło prą gle motory stają, uniemożliwiając pracę.
odkryć architektonicznych, odbędzie się w sobotę du elektrycznego w icałym Krakowie. Tramwaje
Przed kilku dniami cała dzielnica gęsto zalu
3 bm. jako 31 wycieczka naukowa z cyklu Tow.
ma wszystkich liujach stanęły. Przerwa w ruchu dniona, Półwsie Zwierzynieckie, pozbawiona była
mil. Krak. pod kier. dra J. Dobrzyckiego. Wstęp
tramwajowym trwała blisko dwie godziny. Jak elektryczności przez blisko 24 godzin. Podobno
1 zł. Zbiórka punktualnie o godz. 3‘45 pod Barsię dowiadujemy, brak prądiu elektrycznego w ma- przepalony został kabel A musiano go aż 24 godzin
bsksncni.
naprawiać.
szem mieście spowodowany został defektem w
MOTOCYKL PRZEJECHAŁ ROBOTNIKA. Na
Mieszkańcy Krokowa, płacąc wysokie ceny za
elekłrownii w Jaworznie. Częste wypadki brttfeu
szosie koło rogatki wielickiej motocykl pędzący prądu elektrycznego w Krakowie budzą troskę u prąd elektryczny, żądają, aby nareszcie położono
w stronę Krakowa wpadł na 31-letniego W łady mieszkańców naszego miasta, którzy narażeni są koniec temu .skandalicznemu bałaganowi w go
sława Stelmacha robotnika z Brzeska. Stelmach
na straty, gdy w zakładach przemysłowych ma- spodarce elektrycznej Krakowa.
doznał złamania żeber oraz ciężkich obrażeń we
— ooo
wnętrznych. W ciężkim stanie po opalr zianiu, pirze
wiozło pogotowie ratunkowe nieszezęśliweigo do
N A NOW YM CMENTARZU ŻYDOW SKIM na skich na nowym, cmentarzu w W oli Duchackiej.
szpitala św. Łazarza na oddział chirurgiczny.
gruntach W oli Duchackiiej pod Krakowem odbył
W IE LK IE W ŁAM AN IE W ŚRÓDMIEŚCIU. —
KIESZONKOW CY GRASUJĄ. Wincenty W ie się onegdaj pierwszy pogrzeb, na który zjawili
Niejwyiśileldzeni sprawcy włamali się do sklepu
cheć aresztowany został za usiłowaną kradzież
się reprezentanci kahału. Jak wiadomo nowy
konfekcyjnego przy ul. Św. Marka L. 35, skąd
torebki z kwotą 100 zł. na placu targowym przy
cmentarz żydowski otwarty został uroczyście je
skradli 112 m. maiterji oraz garderobę męską,
szcze w kwietniu. Po ukończeniu prac w hali wartości około 3.000 zł. Posterunkowy policji
ul. Grzegórzeckiej. Kurkiewiiciz Tadeusz i Zakrzew
ski Lucjan skradli portmonetkę z pieniędzmi na przed pogrzebowej, ' umożliwiaj ących przeprowa w pobliżu wymienionego sklepu konfekc. znalazł
szkodę p. St. Kra-sianówiny. Obaj dostali się „pod dzenie stosownego rytuału przystąpiono we wto- część skradzionej garderoby, którą włamywacze
| rek do grzebania zmarłych izraelitów knakowprawdopodobnie spłoszeni — porzucili.
Telegraf".

Znowu brak prądu elektrycznego w Krakowie

JAN BOJER
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M O B IL U

(Ciąg dalszy)
Nastawiają uszu i wlepiają weń oczy. Na wielki
folwark w Naust, do córek gospodarskich — gdy
oni wszyscy pochodzą wszak tylko z tych małych
zagród przybrzeżnych! Czy om się upił? Ale bądź
co bądź budzi to w nich pewne poczucie przyna
leżności, właśnie dlatego, że wszyscy przecież są
zbyt mizerni dla dziewcząt z wielkiego folwarku.
Gdy szczęśliwie wydostali się ze spichrza, jeden
z nich powiada nagle, że dalej w górach przy
stadninach są dziewki stajenne. Młode dziew
częta! Daleko, bo daleko, parę mil drogi, ale
w taką pogodę, to przecież nic wielkiego. Zamy
kają spichlerzyk i znów wyruszają w drogę. Perowi Fiata wcale to nie w smak, bo najmłodsza
córka w Inderberg, Brygita, nie powinmaby wie
dzieć, że ugania za innemi dziewczętami. Ale od
łączyć się od towarzyszy, by pomyśleli, że jest
„obudzonym" — nie, Za nic w świecie, raczej już
stanie na czele całej gromady.
Droga prowadzi w górę, poprzez stoki okryte
liściastemi drzewami, w poprzek bagnisika i przez
dalsze wzgórza, a stale trzeba się piąć. Trawa
między brzozami mokra jest od rosy i tworzą się
na niej ciemne smugi od tylu nóg, listkowie strze
puje im na twarze krople wody, gdy przesuwają
się przez gęstwę drzew, ale to ich tylko odświeża,
wydają okrzyki radości i biegną dalej. Ptaki,
które z główkami wtulonemi pod skrzydła sie
działy ukryte w gałązkach, zerwały się teraz, ni
zina z wszystkiemi temi domkami wzdłuż w y 
brzeża tonie u ich stop. Czysty senny fiord staje
się coraz szerszy a za nim długie, wilgotnawo błę
kitne góry zachodnie, na których leżą jeszcze
smugi śniegu, odcinają się od czerwonawych la
wie chmur. Po nocnem niebie przemknie tu i ow

dzie odblask płomienny, na północnym zachodzie
plonie jeszcze po zachodzie słońca, ale po prze
ciwnej stronie na wschodzie, rumieni się już
brzask zaranny. W godzinę po północy słońce
rozpoczyna znowu swój bieg dzienny.
Płoszą całe stada owiec, które ułożyły się do
spoczynku, dzwonki wydają tr woźne dźwięki,
wełniste grzbiety zmykają między drzewami. —
Kłaniam się! — mówi do Aasan. Na wzgórzu na
łączce leży kilka koni, bułanych, gmiadych i karych, kiwają lekko głowami, ale jeden z nich
pełni straż, zwróciwszy nozdrza w kierunku wia
tru. Chłopcy przestają, by odsapnąć, flaszka krąży
znowu. To krzepi. I znów biegną przed siebie. Do
stają się na bagnisko i są całkiem brudni, prze
chodzą wpław strumienie i znów stają się czyści.
Ale mają przed sobą jeszcze jedno wzgórze,
ostatnie, brunatne i nagie wrzosowisko, ka
mienna strażnica wskazuje niebo. Gdy nakomiec
docierają na miejsce, czerwona kula słoneczna
wyziera właśnie z poza gór na wschodzie. Rozpło
mienia tylko kilka drobnych chmur, poza tem nie
widać wokół nic, jak tyłko głębokie świetlistożółte niebo, roziskrzone tu i owdzie jakby drobnemi słońcami. Natomiast wszystkie grzbiety
gór, na wschodzie i zachodzie, to jedna masa czy
stego złota. — Ho, ho, będę tu mógł zapalić sobie
fajkę — powiada Jo Aasan, wskazuje na słońce
i wykonuje ruch, jakby je przykładał do fajki.
Parę mil dalej na południu rozpoznają wielki
fiord, szeroki jak morze, w miejscu gdzie rozramienia się w dwóch kierunkach, ale teraz przed
stawia się tylko jako czerwonawe zwierciadło!,
a całkiem w głębi w oparach wstającego słońca
widać kilka błyszczących punktów: miasto samo.
Tym widokiem muszą się jednak rozkoszować
przez chwilę. Następnie biegną dalej, przez trzę
sawiska i płasko wzgórze. Płoszą śniegule i ich
pisklęta, próbują schwytać młode, ale nie tracą
na to dużo czasu. I wreszcie stają na wzniesieniu i

i między poszarpanemi górami dostrzegają je
ziorko. Wokół na zielonych łąkach rozsiadły się
folwarki. Poniżej jednej z chat wypoczywa hu
lanek. A tam jest stadnina! Tam dziewki sta
jenne. Halo!
Aż tu właśnie teraz Jo Aasan zwichnął nogę
i musi usiąść. Tamci obstępują go i pytają, czy
jest o czem gadać. O tak, krzywi twarz z bólu
i klnie. Próbuje rozsznurować trzewik, lecz daje
temu spokój i złorzeczy. — Idźcie dalej — po
wiada — nie umrę z tego. Posiedzę tu i zacze
kam na was. Ale utnijcie mi wpierw konar brzozowy na laskę.
No tak, skoro to nic wielkiego, więc idą dalej,
przyniósłszy mu laskę. Zaledwie jednak gromada
zniknęła za wzgórzami, Jo wstaje i śmieje się,
Teraz się ich pozbył.
W ciągu ostatniej półgodziny nie opuszczała
go myśl, że za wszelką cenę musi eoś podjąć na
własną rękę. Zawróci teraz. Dzisiejszej nocy musi
odwiedzić Martę Fiata, chociażby miał rozbić
okno. Ten jasnowłosy chłopak uchodzi za w iel
kiego kobieciarza, ałe na poddasze we Fiata nie
dostanie się nikt. Ostatniej niedzieli widział Martę
koło kościoła, ach Boże, jaka ona ładna — chcia
łoby się ją wprost zjeść, i to tylko srebrną łyżką.
Zbiega w dół. Ileż to już razy stał tu i ostrożnie
szarpał drzwiami we Fiata, i wszystko napróżno,
ale dziś w nocy — dziś w nocy! Zobaczymy, do
kroćset! A oto znowu fiord, cały lśniący w bla
skach wschodzącego słońca, do połowy błękitny,
do połowy złoty, góry stoją w nim na głowie
i może im to nawet wyjść na dobre, że i one zo
staną raz zanurzone. Mewy i ostrygojady siedzą
na kamieniach nad wybrzeżem i zapowiadają
gwizdaniem piękną pogodę. Ale wieś uśpiona,
wszystkie te domki pogrążone we śnie. Dopiero
druga po północy, gdy wreszcie biegnie na prze
łaj przez pierwsze role.
(Ciąg dalszy nastąpi),
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KARAMBOLE ULICZNE. Na ul. Starowiślnej
potrącony został przez tramwaj Pnus Józef (lal
60) z Kobierzyna, który jechał wozem jednokon
nym. Pnus doznał potłuczenia a koń został zra
niony. — Również na ul. Starowiślnej motocykl
z przyczepką, prowadzony prziaz szeregowca po
trącił przechodzącą przez jezdnię Annę Purdnan.
Doznała ona okaleczenia lewej nogi. Pogotowie
ratunkowe przewiozło nieszczęśliwą do szpitala
św. Łazarza.
W „CICHYM KĄCIKU " nieznani sprawcy za
pomocą dobranego klucza dostali się do spiżarni
i skradli tam kilkanaście flaszek wody mineral
nej. Oszukani sromotnie złodzieje porzucili flasz
ki z wodą za płotem — myśleli bowiem, że do
stała sdę im wódka.

— Ooo— A

TEATRY I KONCERTY
„S T R A S Z N Y D W Ó R ", „B A R O N C YG A Ń SK I", „O P O 
W IEŚC I H O FFM A N A '4. Jutro w sobotę rozpocznie się
krótki cykl przedstawień operowych po cenach zni
żonych. Na pierwszem przedstawieniu ukaże się ar
cydzieło muzyki Moniuszkowskiej „Straszny d w ó r", w
którem zaprezentują się naszej publiczności rzadko w i
dziane w Krakowie znakomite siły śpiewacze pp.: He
lena Lipowska, prima donna opery warszawskiej i Iwo w
skiej oraz p. Konstanty Użejko, basista opery bukare
szteńskiej i lwowskiej. Obok świetnych artystów głów 
ne partie wykonają ulubieńcy naszej publiczności pp.:
Tadeusz Szymonowicz, Stefan Romanowski i Adam
Mazanek, w raz z towarzyszącym i im pp.: Falstówną,
Bodmicką, Gedlową, Mazurkiem, Woźniakiem i Rogoziewiczem. „Straszny d w ó r" został przygotow any mu
zycznie p rzez dyr. Bolesława W al 1ek-W a 1e wis.ki ego,
w reżyserii Stefana Romanowskiego. W niedzielę na
popoludniowem przedstawieniu po cenach zniżonych ukaże się „Baron cygański" w niezmienionej obsadzie
premierowej z gościnnie występującą primadonną p.
Franciszką Platówną w; głównej partji kobiecej. W nie
dzielę wieczorem powtórzenie opery „Opowieści Hoff
mana", która odniosła na naszej scenie wielki sukces
artystyczny. W operze tej gościnnie wystąpią: świa
towej sław y artystka Ada Sari oraz Konstanty Użejko.

SKŁAD KI
—o—
NA OŚRODEK Z D R O W IA IM IENIA D RA
Skowron Klemens, W ieliczka 2 zt.

W

B I B L J O T E C E

MARKA.

wielki wiec
chłopsko-robotnlczy

DEPŁPIDAD
—o—

z porządkiem dziennym: 1) położenie gospo
darcze i polityczne w kraju, 2) w alka o pokój.
Przem aw iać będą towarzysze posło w ie: Z y 
gmunt Żuławski, Norbert Barlicki, Stanisław
Dubois, oraz tow. dr. Romuald Szumski.
Chłopi i 'robotnicy jaw cie siię jaknajliczniej!

Rada wojewódzka PPS w Krakowie.
Komitet PPS w Wieliczce.
fXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)OOGOOOOOt>

ROZMAITOŚCI

TEATR IM. J. SŁOW ACKIEGO
Piątek: Teatr nieczynny.
Sobota: „Straszny d w ó r" (opera).
Niedziela popołudniu: „Baron cygański";
„Opowieści Hoffmana".

tomiu odbył się drugi sąd doraźny, tym razem
na ławie oskarżonych zasiadło 17 komunistów,
wśród niich kilka kobiet, oskarżonych o dokona
nie w dniu 10 lipca w Mifcuilczycaioh napadtu na
policję. Rozprawia (trwała kilka godzin i sąd wy
dał wyrok skazujący oskarżanego PawiLiezka i
Minkusa na 2 lata ciężkiego więzienia, zaś oskar
żonego Gietbiga na 1 rak i 6 miesięcy więzienia.
Reszta oskarżonych otrzymała kary od 6 dio 9
miesięcy więzienia. Uwolnione zostały tylko dwie
kobiety.

Z w ią z k i i z g r o m a d z o n a
KONFERENCJA ZA R ZĄ D Ó W Z W IĄ Z K Ó W Z A W O 
D O W YC H odbędzie się w poniedziałek 5 września o
godzinie 6‘30 wieczorem w sali Domu Robotniczego,
ul. Dunajewskiego 5, II piętro.
PÓ ŁRO CZNE W A LN E ZGROMADZENIE ZW IĄZK U
M E T A LO W C Ó W , O D DZIAŁ I, K R A K Ó W , odbędzie się
w niedziele 4 września o godzinie 10 przedpołudniem
przy ul. Dunajewskiego 5.

Fotografia Daszyńskiego . . . . . .
Zaremba: Racjonalizacja. Kryzys. P ro 

R A D JO K R A K O W S K IE
Piątek 2 września
11.58: Sygnał czasu, hejnał. 12.10: Przegląd prasy.
12.20: Gramofon. — 12.40: Komunikat meteorologiczny.
12.45: Gramofon. 15.00: Komunikat gospodarczy. 15.10:
Gramofon. 16.40: Odczyt z Wilna: .Kultura staropol
ska". 17.00: Koncert orkiestry z W arszaw y. 18.00: Od
czyt z W arszaw y. 18.20: Muzyka lekka i taneczna. —
19.15: Rozmaitości, komunikaty. 19.35: Dziennik radio
wy. 19.45: R zeczy ciekawe. 20.00: Koncert symfonicz
ny z W arszaw y. 21.50: Wiadomości bieżące. 22.00: Mu
zyka taneczna. 22.40: Wiadomości sportowe. 22.50: Mu
zyka taneczna.
Sobota 3 września
11.58: Sygnał czasu, hejnał. 12.10: Przegląd prasy.
12.20: Gramofon. — 12.40: Komunikat meteorologiczny.
12,45: Gramofon. 15.00: Komunikat gospodarczy. 15:10:
Gramofon. 15.30: Wiadomości wojskowe. 15.40: Słu
chowisko dla dzieci. 16.0®: Gramofon- 16.40: Pogadan
ka dla chorych w; szpitalach. 17.00: Koncert popularny
z W arszaw y. 18.00: Nabożeństwo z Ostrej Bram y wt
Wilnie. 19.00: Gramofon: muzyka religijna. 19.10: R oz
maitości, komunikaty. 19.35: Dziennik radiowy. 19.45:
Przegląd polityk: zagranicznej ubiegłego tygodnia —
w ygłosi dr. Reguła. 20.00: Muzyka lekka z W arszaw y.
21.50: Wiadomości bieżące. 22.05: Koncert szopenow
ski z W arszaw y. 22.40: Wiadomości sportowe. 22.50:
Muzyka taneczna.

JUŻ W Y S Z E D Ł :

.....................................................75

Dr. Kłuszyński: Regulacja urodzin (o za
................................ 1.50

Kopankiewicz: Ubezpieczenie P ra c o w 
ników U m y s ło w y c h ................................1.50

Pamiętnik Hermana Diamanda (listy do

.......................................... 10.—
Porczak: Dyktator Piłsudski i Piłsudżony)

.......................................................1-50

Porczak: W alk a o Demokracje
. • .
Porczak: Piatiletka sanacyjna . . .

1.50
.50

R oszkowski: Urlopy .w ypoczynkow e
. 3.—
Sądy pracy
........................... 2.40

Socjalizm. Zarys bibliograficzny i meto
dyczny
.....................................
Szkolnictwo w obliczu katastrofy
. .
Szymorowski: Um ow a o prace robotni

3.—
1.—

ków

.......................................................2.40
Dr. Rubinrauth: Skuteczne i- nieszkodliwe
środki zaipobiegania ciąży
. . . .
1.—

Ustawodawstwo Pracy. T. III. Inspekcja
pracy
• • • * • • « « » » • •
Za grodzki: U m o w a o prace praeown.

W KRAKOW IE

SPOŁECZNE BIURO
1—

POŚREDNICTWA PRACY
DLA SŁUŻBY DOMOWEJ
ul. D unajew skiego 5, U. p., le w a ofic.
Telefon Nr. 123-14

przy Związku Dozorców i Służby
Domowej w Krakowie

Oddział w P o d g ó r z u
ul. Smolki 9, p arter
poleca pierwszorzędne siły w zakres pracy domowej
wchodzące, jak również wysyła do miejsc uzdro
wiskowych w sezonie letnim i zimowym.

P oleca również pielęgniarki do osób cho
rych 1 masaży stiii.
Warunki opłaty za pośredniczenie są minimalne, bo
wynoszą zaledwie 2 zł. 50 gr.

K ierow nictw o Biura

u m y s ł o w y c h ......................................... 3.-—
letariat

..................................................... 75
Zygmunt I Feliks Grossowie: Socjologia
partji politycznej
. . . . . . . .
2.50

Zamówienia z prowincji należykierować
wprost do Księgarni Robotniczej,Warszawa,
td. W arecka 9.

Najtańsze ceny!

KODEKS KARNY
p raw o o w ykroczeniach i p r z e p i s y
w p ro w ad zające, z objaśnieniami i uzasad
nieniem Komisji Kodyfikacyjnej, w opracowa
niu Dra Zygmunta Wusatowskiego, sędziego
okręgowego.
Stron 340 druku. Cena 6’— zł, z przesyłką
pocztową 6'50 zł, oprawne w płótno angielskie
7 30 zł, z przesyłką pocztową 7‘80 zł.
Do nabycia: W W Y D A W N I C T W I E K O D E K S U

(K raków , wł. Sienkiewicza L. 2 a).

WODOLECZNICZE ZABIEGI
wzmacniają serce i nerwy, regulują przemianę materji
i czynność żołądka.

Z a k ła d

wodoleczniczy

„ S A L U S “ , Kraków.

Hotel Rogal
warszawa

Chmielna 31

obok Dworca Głównego.

5?

W o d a bieżąca z i m n a i ciepła.
Telefony w pokojach i tel. m/miast.
Usługa restauracyjna. Windy. Wanny.

koks górnośląski, węgiel
dąbrowiecki i węgiel z kopalni »Bory “ oraz
drzewo opałowe jodłowe, sosnowe i bukowe

Garaż bezpłatny.

4,*=

Zaremba: Racjonalizacja, Kryzys, P ro 

wieczorem

k in o t e a t r y
Adria: „Serca na wygnaniu" ł „Podróż poślubna".
Apollo: „Niech żyje wolność".
Dom żołnierza: „Harold^ trzymaj s:ę!“ .
Promień: „Scaramouche" (Ramon Novar>ro).
Słońce: „Burza nad Azją".
Szitukia: „Skandal papy".
Świt: „A kordy miłości".
Uciecha: „Pogrom cy nieba",
Wanda: „Upiór P a ry ża ".
^

DRUGI SĄD DORAŹNY W BYTOMIU. W By

NAJW IĘKSZE

są do nabycia:

pobieganiu d ą ż y )

W niedzielę 4 września o godz. 10 przedpo
łudniem odbędzie się w Wieliczce na ryniku

POSIEDZENIE SĄDU PARTYJNEG O odbędzie sie w
niedzielę 4 września o godzinie 11 przedpołudniem w,
redakcji „Naprzodu". Obecność wszystkich członków
Sądu bezwarunkowo konieczna.
Feldman, przewodniczący.

T U R

(Kraków, ul. Dunajewskiego 5).

letariat

POLSKA PARTJA SOCJALISTYCZNA

Zygmunt Rendel
poleca węgiel i

Biura:

Telefony;

Składy:

Kraków, Zacisze 14.

Biura 136-11.

Tel. 155-77.

Na mundurki i na fartuszki
szkolne, oraz wełny, jedwabie,
płótna, flanele, kołdry, koce itd.
kupuje się w wielkim wyborze

Wydawca: Emil Haecker. — Redaktor odpowiedzialny: Marjan Porczak.

—

Ceno zniżone

od Zl. 5—

Praktykant cukierniczy. 19 lat życia, ma rok prak
tyki, poszukuje posady na ukończenie praktyki. Zygmunt
Golański, Tarnów, ul. Na łąkach 347.

NAJTANIEJ

u FREIWALDA
Kraków

ulica FSorjańska L. 44,1. piętro.

Drukarnia Ludowa w Krakowie pod zarz. Ignacego Winiarskiego.

