Mależytość pocztowa opłacona gotówka

Kraków, sobota 3 września 1932

Nr. 200
Cena numeru 25 gr.
Radakoj* t Administracja:

Kraków
ul. D un ajew skiego 5
Talaton RadakoJI 103-96
Taiaton Admlnlatraojl 103-10
Adres dla telegramów:

NAPRZÓD

Rocznik XLI

NAPRZÓD
O R G A N

KRAKÓW

P O L S K IE J

P A R TJI

SO C JA LISTY C ZN EJ

Podatki „od siedzenia",
od zabawy i inne
Jak wiadomo, wśród! podatków nałożonych
na fundusz pomocy bezrobotnym znajduje się
też opłata za siedzenie po północy w lokalu
publicznym: restauracji!, kawiarni itd. Opłata
ta wynosi 50 gr. S w e g o czasu taki podatek „od
siedzenia11 istniał w W arszaw ie jako podatek
miejski z tym wynikiem, że było z tego więcej
awantur niż dochodów. I teraz zanosi się na
coś podobnego. Np. w Krakowie życia nocne
go w łaściw ie niema, zdarza się jednak, że' po
teatrze czy jakiejś zabawie towarzystwo uda
się do lokalu publicznego i — można być p e w 
nym — awantura będzie egotowa. A w dodat
ku dekret-ustawa, jak u nas zresztą zawsze:,
b y ł robiony na kolanie. W ydano go na 2 dni
przed wejściem w życie, tj. 1 września, aile
w żadnym lokalu nie pobierano podatku na
1-igo, ponieważ nie było odpowiednich blocz
ków czy kwitków.
Inna jest spraw a z opłatami od zabaw, do
których zalicza się teatry, kina. Tu tak „mą
d rze" wykoncypow ano taksę na bilety, od któ
rych opłata ma być pobierana, że wystarczyła
— lak w kinach warszawskich — obniżka ceny
biletu o 1 gir., aby spodziewany z tego1źródła
dochód został przepołowiony. Z a kiniarzami
warszawskimi pójdą zapewne inni tak, że osta
tecznie podatek i dochód z niego stanie się ilu
zoryczny. W ogóle z całego tego kramu będzie
więcej kłopotu niż efektywnych zysków.
Natomiast inne dochody są lepiej ufundowa
ne i to akurat od1artykułów, które w dzisiej
szych czasach mają w iększy zbyt niż siedze
nie po nocy w restauracji czy chodzenie do
kina. Opłaty od żarówek i gazu, od kw itów
czynszowych i oukm — te naprawdę dadzą
się we znaki, o ile ludzie nie przejdą dp bier
nego oporu, mianowicie przestaną używać, al
bo ograniczą używanie gazu, elektryki, cukru
itd. Będzie niewątpliwie z tego wiele zatargów
z gminami, właścicielami gazowni i elektrow
ni; będzie gorsze odżywianie się. A przytem

nie pamiętano, że te podatki muszą płacie i ci,
na rzecz których zostały po-no wprowadzone,
mianowicie bezrobotni. Gi: w praw dzie prze
ważnie mi© używ ają gazu i elektryki', nie mają
safesów bankowych i mało p iw a piją, ale np.
cukru muszą używać, db kina na najtańsze
miejsca czasem chcieliby pójść — muszą za to
płacić talksaimo, jak Ci, którym to nie robi róż
nicy.
Jak to łatwo przy biurku w ypracow ać taki
dekret i ogłosić go w dzienniku urzędowym
jako obowiązujący, a jak trudno zrealizować
go, tj. osiągnąć zamierzony nim efekt podat-

Wbrew „tr,adyeji“ klub BB nie odbył na 1-go
września posiedzenia, które zwykle odbywa się
z okazji wypłaty diet. Usiłuje się tłómaczyć ten
wyjątek tern, że po niedawnym zjeżdzie legioni
stów w Gdyni klub nie miałby nad czem obrado
wać, gdyż w Gdyni byji mniej więcej cisami lu
dzie, którzy dyrygują w klubie, a powtarzanie
tejisamej piosenki w przeciągu jakichś 14 dni
mogłoby znudzić i naj:wytrwalszych.
A szkoda, gdyż z tych dietowych obrad klubu
BB wychodziły na świat częstokroć informacje
i wskazówki, które były niejako nauką poglądo
wą co do przyszłych zamiarów i środków do ich
zrealizowania. Pamiętamy, jak na jedniem z ta
kich zebrań rzucono hasło „pracy w terenie",
agitacji, propagandy, rozjazdów i podobnych w y
czynów, które miały społeczeństwu zademomstroi wać, że panowie z BB nie otrzymali mandatów
dla parady, lecz „pracują", stykają się z wybor
cami, starają się umocnić wiernych a przekonać
wątpiących. Była to robota nieciężka i przyjem
na; łatwa dlatego, że wszędzie znalazł się nad■ gorliwy przedstawiciel władzy, który takiemu pa
nu z BB prostował drogi i ewentualnie chronił
go przed — raamacaLnemi dowodami zaufania;
przyjemna dilatego, że taki poseł hył „u góry"
dobrze widziany i mógł żyć w nadziei, że przy
zmianie warty i o nim się nie zapomni.

TAK ORZEKŁO STAROSTW O SANOCKIE
sprawy gospodarcze bezrobotnych zostały już uregulowane, a ponadto zachodzi prawdopodobień
stwo, że zgromadzenie to — podobnie jak po

Sanok, dnia 27 sierpnia 1032.

Starostwo sanockie
L. BP. 17/34/1932
Do
Zarządu Związku Robotników Przemysłu
Metalowego
w Sanoku
na ręce Przewodniczącego Pana Franciszka
Stasiczaika,

Na zgłoszenie z dnia 27 hm. o zamiarze urzą
dzenia zgromadzenia bezrobotnych w lokalu
Związku w dniu 29 sierpnia br. starostwo na
(podstawie art. 9 ustawy z dnia 11 marca 1932 o
zgromadzeniach (Dz. U. R. p. Nr. 48) zakazuje
odbycie projektowanego zgromadzenia, ponieważ
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ko w y ! Jest zresztą starem doświadczeniem,
że ludzie najgorzej | najńieehętniej płacą pod
przymusem. Nie można np. twierdzić, że po
bierany w db. ro ta w kawiarniach dodatek
5 -gr. b y ł bardzo uciążliwy, a mimo to by ły
ciągłe scysje, głośne narzekania i kończyło się
na tem, że1 kto nie chciał, nie płacił. Smutne
też b y ły wyniki finansowe z tych „dobro
wolnych" opłat, nieweselsze będą od niektó
rych z obecnych przymusowych. Można bez
narażenia się na większą omyłkę powiedzieć,
że zamierzony dpchód nie dociągnie do tych
choćby 40 miljonów, które mają stanowić dwie
trzecie ogólnego dochodu funduszu pomocy.
A przytem ile niezadowolenia i jak mało ko
rzyści. Ale pozostanie pamięć, jak sanacja
„opiekowała" się bezrobotnymi, którzy z jej
przeważnie w iny takimi się stali. ,

Marne wyniki „pracy w terenie"

Sprawa bezrobotnych już uregulowana!
Związek zawodowy metalowców w Sanoku wo
bec szerzącego się bezrobocia i celem naradzenia
Się nad niezmiernie ciężkiem położeniem materjalnem bezrobotnych, postanowił ztwołać zgro
madzenie w dniu 29 sierpnia. Na wniesione do
starostwa zgłoszenie Związek otrzymał następu
jące, niezwykłe charakterystyczne ze względu na
motywy, pismo odmowne:

Miesięcznie zł. 5*50

przednie z dnia 11 sierpnia — zostanie wykorzy
stane dla celów politycznych.
Przeciw powyższej decyzji wolno odwołać się
do urzędu wojewódzkiego we Lwowie przez tut,
starostwo w ciągu dni 14-tu od dnia doręczenia
niniejszej decyzji.
Za starostę powiatowego: Józef Trznadel.
Zdaniem starostwa sanockiego „sprawy gospo
darcze bezrobotnych zostały już uregulowane" i
kwestja skończona! Nilkt o tem w oałem państwie
nie wiedział, i dopiero dowiadujemy się o tem
z powyższego dokumentu... Gdyby jednak spra
wa ta była uregulowana, nie byłoby wcale mo
wy o — bezrobotnych! Tymczasem bezrobocie
wzrasta, coraz nowe rzesze wyrzucane są z pracy
na bruk, a nędza i głód srożą się, a do tego przy
bywa trwoga wobec zbliżającej się zimy! A bez
robotnym nad ratunkiem przed śmiercią głodo
wą zastanowić się na zgromadzeniu nie wolno,
ponieważ sprawy bezrobotnych „zostały już ure
gulowane"...

Teraz ten „wyścig" ustał, praca w terenie prze
stała widocznie hyc owoonein i nęcącem zajęciem i dlatego wolą się nie zjeżdżać, aby im obo
wiązku nie przypomniano. Cóż bowiem mają bie
dacy począć wobec takiej niie do prześcignięcia
konkurencji, jaką im robią stronnictwa opozy
cyjne, pracując naprawdę w terenie i to z tak
widocznym skutkiem, że dla tamtych niema już
miejsca? Niechby tak który z posłów BB próbo
wał urządzić wiec czy zgromadzenie z taką licz
bą uczestników, jaką wykazują wiece czy PPS
czy Stronnictwa ludowego i to bez żadnego przy
naglania z góiry, bez „łagodnych" środków przy
musu stosowanych przaz czynniki, od których
niejednokrotnie zależy los ludzi w wielu wypad
kach od nich zależnych.
Sanacja już doszła do przekonania, że wśród
ludu, wśród mas miejskich i wiejskich rola jej
jest skończona; że żadna siła, żaden nacisk nie
przywrócą jej tej bodaj sympatji i tej ufności —
na zapas — jaką jeszcze do pewnego stopnia
w pewnych kołach miała. Ani urzędnik czy 'ku
piec czy rzemieślnik w mieście, ani chłop na wsi,
0 Masie robotniczej już nie jmówiąc, nie przy
wiązuje już najmniejszej wagi do zapewnień i
przyrzeczeń z tamtej strony, przekonawszy się,
jak wielką jest różnica między tem, co przyrze
kano między wrześniem—listopadem 1930 a tem,
co od tego czasu się stało jako rezultat „ojcow
skich" starań sanacji i jej przedstawicieli w Sej
mie i w terenie.
Z tej też obawy przed zetknięciem się z ma
sami wynika dalsza obawa przed zwołaniem sesji
■sejmowej. Podczas gdy w lipcu prasa sanacyjna
zapowiadała, że sesja zostanie zwołana nie w sa
kramentalnym 31 października a już wcześniej,
teraz mówi się już skromniej, że może w połowie
października. Nic w tem dziwnego, że sanacji nie
spieszy się do gmachu przy ul. Wiejskiej, gdzie
ją czeka w najlepszym razie mechaniczne odra
bianie kawałków ustawodawczych na wewnątrz
1 groźne pomruki zawiedzionej ludności z zew
nątrz.. Lepiej nie wywoływać wilka z lasu; lepiej
nie stykać się w terenie czy na gruncie sejmowwtn, bo i w jakim celu? Korzystniej dla kieszenC zdrowiej dla ciała jest cicho siedzieć względnie
na rozkaz wstawać i przez to posłuszeństwo za
skarbiać sobie, względy u tych, którzy rozdziela
ją mandaty i inne nie do pogardzenia rzeczy.
0 0 0 © 0 0 © © 0 0 0 © © 0 © © © 0
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Św iatow e porozum ienie naftowe
a nafta sow iecka
Chociaż ostatnia konferencja naftowa w Pary
żu otoczona była ścisłą tajemnicą, to jednak z
jej wyników sądzić można, że światowe koncer
ny naftowe doszły do pewnego porozumienia, do
którego przyłączyła się również Rumunja, nie
bacząc na wpływy nafty sowieckiej. Przedstawi
cielom naftowego przemysłu sowieckiego wpraw
dzie zaproponowano przystąpienie do porozumie
nia, ale oficjalnych wniosków w tej kwestji nie
wysunięto, jak to uczyniono na konferencji no
wojorskiej.
Nowy ten stosunek do nafty sowieckiej w y 
tworzony został tem, że niebezpieczeństwo sowie
ckiego eksportu naftowego oceniane jest obecnie
inaczej zupełnie, tak samo jak i oceniana jest i
rola sowieckiej nafty na rynku światowym. Sto
sunek ten wynika z faktu, że nafta nie jest przed
miotem prywatno-handlowego zainteresowania,
ale że z nią ściśle związane są interesy wojskowo
polityczne. Dlatego też przy pewnych kombina
cjach politycznych nafta sowiecka będzie zawsze
odgrywać doniosłą rolę, a wałka z sowieckim eks
portem naftowym w takich wypadkach będzie
niemożliwa.
Nafta i benzyna w dzisiejszych czasach są nie
zbędne dla zabezpieczenia niezależnych operacyj
okrętów wojennych i samolotów. — Dla państw,
które nie mają własnych źródeł naftowych, waż
ną jest przeto rzeczą, od kogo naftę kupują.
Kwestję tę dosadnie ilustruje poniższa tabelka,
wskazująca, iłe nafty poszczególne państwa za
kupują w Rumunji i Rosji sowieckiej. Chodzi tu
przedewszystkiem o państwa poważnie zaintere
sowane na Morzu Śródziemnem. Większość tych
państw stara się zaopatrzyć się w naftę ze źródeł
niezależnych od wpływów anglo-amerykańskich.
w r. 1930

dowóz
w tonach
' 3,549.000
672.000
1,435.000
115.000
560.000
161.000

z Rosji z Rumunji
w procentach
10,6
6,4
45,4
7,3
31,6
24,7
21,4
70,9
22,1
49.3
54.4
39,8

Francja
Hiszpan ja
Włochy
Turcja .
Egipt
.
Grecja .
Niektóre ze wspomnianych państw zakupują
niemal wszystką importowaną naftę w Rosji i
Rumunji. Na rynkach, na których przeważają in
teresy wojskowo-polityczne, jest walka świato
wych koncernów przeciwko nafcie sowieckiej nie
możliwa.
Stan ten nie może jednak doprowadzać do prze
ceniania znaczenia nafty na rynkach światowych
i wyolbrzymiania niebezpieczeństwa sowieckiego
eksportu naftowego. Właśnie tu wchodzi w ra
chubę druga kwestja, która przyczyniła się do
wytworzenia nowego stosunku do perspektyw so
wieckiego wywozu, a mianowicie:
1) eksport sowiecki dotychczas wzrastał z w y 
jątkową szybkością; podczas gdy w roku 1913 z
Rosji wywieziono 948.000 ton nafty, eksport so
wiecki w r. 1921 wynosił 31.000, w r. 1927 ■—
2.181.000, w roku 1928 — 3,008.000, w r. 1929 —
3.815.000, w r. 1930 — 4,803.000, a w roku 1931 —
5,280.000 ton. Taki wzrost wywozu umożliwiony
był przez powiększenie produkcji i niedostate
czne wyposażenie rynku wewnętrznego. Zwięk
szenie produkcji osiągnięte zostało przez eksploa
tację wszystkich pół naftowych i inwestycję wiel
kiej ilości kapitałów.
Obecnie rząd sowiecki nie ma' już do dyspozy
cji dalszych pól naftowych, do których eksploa
tacji mógłby przystąpić bez większych kosztów.
Rząd sowiecki też ani nie rozporządza dostateeznemi kapitałami, któreby mógł inwestować w
przemyśle naftowym. Światowy kryzys gospodar
czy doprowadził do tego, że sowiecki eksport w
roku 1931 był znacznie pasywny i takim też praw
dopodobnie będzie w roku bieżącym. Rząd so
wiecki nie może też obecnie uzyskać nowych kre
dytów w zagranicy. Wskutek tego też zdaniem
europejskich kół handlowych nie można się spo
dziewać spotęgowania się sowieckiej produkcji
naftowej;
2) Jedyna droga, którą sowiecki eksport nafto
w y może kroczyć, prowadzi przez Morze Czarne.
I właśnie na tej drodze eksport sowiecki natra
fia na przeszkody, które dawniej nie były nale
życie uwzględniane. Nafta może być sprowadza
na do brzegów Morza Czarnego albo przewodami
naftowemi, albo też pociągami. Wydajność obu
tych środków komunikacyjnych jest ściśle ogra
niczona. Oto maksymalna zdolność przewozu w
roku (w tonach): dwa przewody naftowe BakuBatum 2,250 tys.; przewód naftowy Groznyj-Tuapse 1,500 tys.; koleje 1,700 tys.; razem 5,450 ton.
Ponieważ już w roku 1931 wywóz sowieckiej

nafty zbliżył się już do maksymalnej cyfry zdol
ności przewozowej przewodów naftowych i ko
lei, dalszy wzrost wywozu byłby niemożliwy bez
wybudowania nowych przewodów naftowych,
lub rozbudowy kolei. Ale obie te ewentualności

wymagałyby dużo czasu i olbrzymich kosztów.
Fakt, że wzrost wywozu sowieckiej nafty doszedł
już do ostatecznych granic potwierdzany jest ten,
że w pierwszym kwartale br. wywieziono 1,334
tys. ton nafty przy maksymalnej kwartalnej mo
żliwości przewozu 1,362.500 ton.
Powyższe fafcta, rzecz można, zadecydowały o
wynikach światowej konferencji naftowej i dzię
ki temu też możliwe było osiągnięcie porozumie
nia bez względu na naftę sowiecką i bez porozu
mienia się z rządem sowieckim.

Bomba niemiecka
Przed kilku dniami zaprzeczano, jakoby rząd
niemiecki wystąpił z żądaniami natury wojsko
wej. Okazało się jednak, że Niemcy nietylko ta
kie żądania postawiły, ale dzieje się to już poraź
trzeci. Zresztą dwukrotne wywiady gen. Schileichera musiały naprowadzić na myśl, że za kuli
sami coś się dzieje, gdyż w przeciwnym razie
groźby, jakie Schleicher rzucał, nie miałyby
sensu.
Niemcy postępują w myśl zasady: wszystko,
albo nic, to znaczy: albo wszyscy równomiernie
się rozbroją albo Niemcy Otrzymają prawo do
zbroić się tj. doprowadzić swe zhrojemiia do tegosamego oo i inine państwa stanu, A ponieważ
Niemcy widocznie straciły nadzieję, aby sławetna
konferencja rozbrojeniowa wydała jakiś rezultat,
zabiały się do forsowania drugiej ewentualności
tj, dozbrojenia. Jest to nii mniej ni więcej jak
przekreślenie zasadniczej tezy traktatu wersal
skiego, wedle której Niemcy jako ponoszące wy
łączną winę za wybuch wojny ograniczone zosta
ły w swych zbrojeniach widocznie na to, aby na
przyszłość nie były w stanie powtórzyć hiiStorjii
z 1914 r.
Ograniczenia nałożone na Niemcy ®ą tego ro
dzaju, że — jak to Ludemdorff nazwał — prze
kreślają najważniejsze prawo narodu: służenia
ojiczyźnie z bronią w ręku. A więc Niemcom niie
wolno utrzymywać armjii z powszechnego obo
wiązku służby wojskowej, tylko armję zaciężną
w ograniczonej liczbie 100,000 żołnierzy przyję
tych na 12 łat. Niemcom wie wolno posiadać cięż
kiej artylerji, czołgów, floty lotniczej, fabryk do
produkowania amunicji ani floty wojennej poza
kilku krążownikami o ograniczonym, tonażu. —
Rzecz jasna, że państwo, które przed wojną mia
ło najliczniejszą, najlepiej zaopatrzoną i najsil
niej zorganizowaną armją, odczuwa te ogranicze
nia z tem zastrzeżeniem, że odczuwa to mała
garstka „nadpatrjotów", którzy widzą najwyższy
wykwit narodu w wielkiej airmji o potężnem uzhrojeniu, gotowej nietylko do odparcia napaści,
ale i do urządzenia jej. Toteż dopóki w Niemczech
jeszcze istniała jaka taka demokracja i republika
nie była jeszcze całkiem w rękach Papenów i
Schleicherów, podnoszono wprawdzie żądania do
zbrojenia, ale raczej dla zasady niż dla rzeczy
samej. Kładziono silniejszy nacisk na dotrzyma
nie przyrzeczenia oo do rozbrojenia innych niż
na powiększenie zbrojeń własnych.

Jest rzeczą zrozumiałą, że żądania postawione
w meomorjale Neuratha spotkały się z żywym od
ruchem we Francji, Angtji i Ameryce. Prziedewisizystlkiem Francja, która wychodzi z założenia,
że bezpieczeństwo jej zagwarantowane być musi
nietylko własmem uzbrojeniem ale i rozbrojeniem
jej sąsiada, podnosi znowu, że żądanie niemiec
kie jest chęcią zrobienia dalszego wyłomu w
traktacie wersalskim. Po unicestwieniu klauzul
reparacy jnych przychodzi kolej na klauzule woj
skowe i w ten sposób traktat staje się tym „świst
kiem papieru“ , za jaki go Niemcy zawsze uwa
żali; starając się zrobić w tym świstku jak naj
więcej dziur. Anglją zainteresowana jest w inny
sposób w żądaniach niemieckich: jest ona prze
cież gwainaintką traktatu łoeameńskiego; dała
gwarancję pod warunkiem i w nadziei, że Niem
cy — przyrzeczenie samo nie wystarcza — nie
będą zdolne do żadnej akcji zaczepnej przeciw
Francji lak, że gwarancja angielska nigdy prak
tycznie ilie będzie miała potrzeby być zastosowa
ną. Wkońcu Ameryka jako najgorliwsza popleczniczka rozbrojenia — naturalnie wedile zasady,
że jej zbrojenia muszą pozostać nieograniczone
— nie może przychylnem okiem patrzeć, jiak
wzmacnia się łańcuch zbrojeń przez utworzenie
w nim oczka i to nie bylejakiego, niemieckiego.
Jak gdyby świat nie miał żadnych innych kło
potów, narzuca mu się jeszcze jeden. Jak gidyhy
wszystkie państwa nie stały już przed widmem
bankructwa, wysuwa się jeszcze jedno żądanie,
zdolnie do wytworzenia nietylko nowych tarć, ale
i n ow ych w ydatków . W

tem w łaśnie leży cały

sens niemieckiego żądania, że jest ono podykto
wane przez niemiecki przemysł wojenny, który
niie może przeboleć, że stracił 'tak wielkie źródło
dochodów, płynących z fabrykacji wszelkiego ro
dzaju broni. Rzetcz zrozumiała, że Krupp woli fa
brykować armaty niż pługi czy samochody, że
wielki przemysł chemiczny woli wyrabiać gazy
niż farby i chemikalja; że wogóle wiszystkie na
Skutek traktatu wersalskiego z fabryk wojennych
na pokojowe przerobione fabryki chcą wrócić do
dawnych dobrych czasów, kiedy szły całą parą na
rzecz dobrze płacącego miłifaryzmu.
Taki jest narazie rezultat kilkumiesięcznych
obrad po kilkuletnich przygotowaniach wielkiej
konferencji rozbrojeniowej. Niema ro mówić, idea
pacyfikacji świata zrobiła tak wielkie „postępy",
że jeden p. Schleicher może je przewrócić do góry
nogami.

Generał posłuszny uchwałom genewskim
PODAŁ SIĘ DO DYMISJI, BY NIE BOMBARDOWAĆ M IASTA
Z Brazylji donoszą, że generał Passa Frugoso
podał się do dymisji z powodu bardzo zasadni
czej różnicy poglądów między nim a prezyden
tem Rzeczypospolitej p. Vargasem. Prezydent na
kazał mianowicie zbombardowanie znajdujące
go się w rękach powstańców miasta Sao Paulo
z powietrza przez aeroplany armji rządowej, po
zostającej pod dowództwem generała Frugosy.
Generał odmówi! jednak spełnienia tego bar
barzyńskiego rozkazu z tem uzasadnieniem, że

Wojna chińsko-japońska i boliwijsko-paragwajska zapewne więcej ten autorytet podrywa
ją, niż go ta niezwykła i niespodziewana demon
stracja wzmocni, ale skały podobno powstały z
ziarnek piasku.

Halo! Warszawa!

uchwały konferencji rozbrójeniowej w Genewie
zakazały bombardowania z powietrza — a jego

Z SZYBKOŚCIĄ D W Ó CH G ŁU PS T W
N A M IN UTĘ

własny honor żołnierski zakazuje mu mordowa
nia bezbronnej ludności.
P. Vargas nie uważał jednak uchwał genew
skich za obowiązujące Brazylji, a przynajmniej
nie wobec „buntowników" i w rezultacie gen.
Frugoso podał się do dymisji, ale rozkazu sprze
cznego z prawami międzynarodowemi i własnym
honorem niie wydal.
Jest to absolutnie pierwszy wypadek tego ro
dzaju i tem charakterystyczniejiszy, że Brazylja
nie należy do Ligi Narodów, odkąd obraziła się,
że nie przyznano jej stałego miejsca w Radzie
Ligi. Cokolwiek było silniejszym motywem po
stępowania gen. Frugosy: poszanowanie dla uchwał genewskich, czy zwykłe ludzkie uczucia,
powołanie się na Genewę świadczy, że uznawał
jej autorytet.

W czwartkowym koncercie popołudniowym,
który nadawała radjostacja warszawska, usły
szeliśmy taką zapowiedź tamtejszego speakera:
„Nadaliśmy sarabandę Ramo (akcent na pierw
szej zgłosce), obecnie usłyszą państwo gawota
Gliika"!!
1 Warszawa widocznie ma już stałego „Gliika"
do przekręcania nazwisk kompozytorów i nie wie
zapewne, że kompozytor francuski J. P. Rameau
(1683— 1764) nie ma nic wspólnego ani z Ramoną
ani z ramolem i że trzeba go koniecznie akcen
tować na ostatniej zgłosce. Gaierja osobliwości
się szybko powiększa: „Do „Puczinji" i „Sippego"
przybył „Ramoglik", Yivat sequens!
OCXXXXXXXXXXXX3QOOCX20CXX}OCXXXXXXXXXXX>

PAMIĘTAJCIE

O

FUND USZU

PRASOW YM I

Nr. 200, Soibota 3 września 1932

O tw a rc ie R eich stag u

SZKOŁA

M U Z Y C Z N A

w Krakow ie, Mikołajska 32

konanie faszyzmu, który żelazem i krwią chce
dyrekcja: M. S T E I N
zniszczyć objawy życia mas roboczych, których
Berlin, 31 sierpnia.
sita ufundowana jest w organizacjach politycz G ł ó w n e p r z e d m i o t y :
fortepjan, skrzypce,
Kto w ostatnich dniach czytał nienawistne ka- nych, zawodowych i kulturalnych. Wszelkie pró altówka, wiolonczela, śpiew, plastyka I rytmika;
kimnje i niebezpieczne pogróżki prasy nacjonal- by załagodzenia kryzysu na gruncie gospodarki przedmioty teoretyczne, ogólne zasady muzyki,
socjatastycznej pod adresem .-.moskowiokrej" Kla kapitalistycznej, zaostrzają tylko zło, albowiem harmonja, kontrapunkt i fuga, soifeż, historja
ry Oetkin, której z prawa starszeństwa przypadło nie państwo burżuazyjne ma życie gospodarcze muzyki. — Kursa przygotowawcze do egzaminu
w udziale otwarcie parlamentu Rzeszy, ten mu w swej mocy, lecz kapi tal i styczne gospodarstwo
państwowego na nauczycieli muzyki.
siał się spodziewać, że dzień ten przyniesie nie ma władzę nad państwem. Jest ono aparatem ka
bywałą w dziejach parlamentaryzmu burzę, mo pitału, którego interesów broni kosztem produ G r o n o nauc zy ci el sk i e: pp. Ludmiła Berkwicówna, Stefanja Górecka, Wanda Haburzanka,
gącą stać się punktem wyjścia dla krwawej roz kujących i konsumujących mas. Planowa gospo
Olga Łapicka,
prawy między obiema skrajnemi part jam i Nie darka na gruncie kapitalizmu jest .sprzecznością Kazimiera Liban-Lipszycowa,
Marja
Mściwujewska,
Dorota
Steinowa,
Marja
miec. Nietylko więc stojąca wciąż na ostrzu no
samą w sobie; jedynie na .drodze rewolucji proża sytuacja polityczna, lecz również oczekiwanie tótarjackiej, jedynie przez zniesienie własności Chmiel -Tryczyńska, Prof. Dr. Reiss, E. Rice,
F. Konior, A. Lax, M. Stein i inni.
olbrzymiej sensacji zwabiło, przed parlament prywatnej środków produkcji osiągnięta może być
podniecone, „Deutechland erwache, Juda verre- planowość życia gospodarczego. Nakazem obec W P I S Y przyjmuje sekretarjat szkoły od dnia
cke“ wyjące, z trudem przesz skonsygnowane ma nej godziny dziejów jest front jednolity wszyst 24 sierpnia przy ul. Mikołajskiej 32, męzanin, —
sy policji poskromione tłumy i zapełniło szczel kich łudzi pracy celem pokonania faszyzmu i o- a to w godzinach 11 — 1 przedpołudniem i od
godziny 3 — 7 po południu.
nym tłokiem wsizystkiie trybuny i loże Reichsta oalenia zdobyczy socjalnych, uratowania organi
gu, mirno, iż w ostatniej chwili wiadomem się zacyj robotniczych, a nawet nagiej egzystencji
Bliższe szczegóły będą podane w afiszach.
stało, że z woli i rozkazu Hitlera do żadnego in  proletarjatu. Wobec tej absolutnej konieczności
cydentu na sali nie przyjdzie. Ław y komuni ustąpić muszą na drugi plan wszelkie różnice
stów, socjaldemokracji i centrum były już za polityczne, zawodowe, religijne i światopoglądo mentalnej. Należący do jej frakcji nowy prezy
pełnione, gdy na odgłos dzwonka 230 naejonail- we. Wszyscy, których byt jest zagrożony, którzy dent parlamentu Rzeszy, poseł Goering ślubować
socjałistów w brunatnych mundurach oddziałów
cierpią i swobody łakną, zjednoczyć się muszą musi z trybuny prezydenckiej, że ,będzie dbał o
szturmowych pod przewodnictwem po sta Friclka w jednolitym froncie: ukuta i spiżowymi węzła porządek i godność tej Izby". Partja, której pierw
wkroczyło na salę. Równocześnie od przeciwległej mi skojarzona musi być wspólnota pracujących szym czynem był pucz, która na sztandarze swym
strony, wsparta na dwóch młodych postainkach dla walki przeciwko faszyzmowi.
wypisała .przewrót" i hasłem „narodowej rewo
komunistycznych podchodzi ku Stopniom trybu
Ta mowa starej bojowniczki rewolucyjnej wy lucji" właśnie zwabiła do sweigo obozu miljonony prezydenckiej ledwie na nogach się trzyma
warła wrażenie na wszystkich obecnych, nie wy we masy, siteje na straży znienawidzonej, stokroć
jąca, zgarbiona postać staruszki i z wielkim tru łączając samych nacjonal socjalistów; należy też przez nią oplwanej konstytucji, tego dzieła „zbro
dem wydobywa się na fotel, witana gromkim o- uznać dyscyplinę, z jaką do samego końca w y dniarzy listopadowych" (lerminuis technłcuis nakrzykiietn komunistów: ,,Witamy antyfaszystow trwali, mimo ciężkich zarzutów, skierowanych cjonalsocjałistów dla koalicji wejmarskiej) i li
ski czerwony front jednolity i naszą towarzyszkę pod ich adresem. Ta ich dyscyplina była wyni stami swego prezydenta Goeninga wyraża z try
Klarę Cetkin!" Powsta'je poruszenie na trybu kiem taktyki, mającej na celu zdobycie władzy buny parlamentarnej „głębokie przekonanie, że
nach dła pubłiezności, 230 mundurów szturmo w Rzeszy i Prusiech. Rząd Papena zmierza wy pan prezydent Rzeszy działać będzie jedynie tyl
wych zasiada w milczeniu na ławach, obejmu raźnie do usunięcia parlamentu i rządzenia na ko na zasadzie zaprzysiężonej przez się w tej Iz
jących łukiem odcinek, sięgający do pustych krze podstawie artykułu 48 konstytucji wejmarskiej:
bie k o n s t y t u c jiPierwszym aktem tegoż nacjoset partji Hugenberga, która na znak protestu z podpitsanem przez prezydenta Hindenburiga :nałsocjalistycznego prezydenta Reichstagu jest
przeciwko prezydenturze „agieniki moskiewskiej*1 pełnomocnictwem w kieszeni czeiba on na pierw wystanie telegramu do prezydenta Hi ndembarga
na sali się nie jawiła. Z 'trudem podnosi się z fo szą lepszą sposobność, mogącą posłużyć mu za z prośbą o audjencję celem przekonania go, że
telu Klara Getikin. Z trudem wydobywa z dzwon dowód, że Rełchstag niezdolny jest do pracy i że parlament niemiecki jednak „rozporządza silną,
ka ton. Z trudem załatwia pierwsze formalności.
nie jest w stanie wyłonić ze siebie większości. zdolną do pracy większością narodową" — nota
Na trybunach i w sali przygniatająca cisza, jak- Tak więc powstała sytuacja paradoksalna: par bene, gdy chodzi o zagarnięcie rządów. Ta pugdyhy w obawie, że ta, niemal do innego już tja, której ideowe założenia skierowane są niaj- 'cżorwąr, („rewolucyjna" partja ma nagle „front,
świata należąca postać lada drwili się załamie skrajniej przeciwko demokracji parlamentarnej, zwrócony przeciw zamachowi stanu" (jak głosi
a że tein nieopisany wysiłek katastrofą się zakoń która antyparlamemtarną demagog ją właśnie po na czele dzisiejszego (31. V III. 32) numeru sw‘ej'
czy. Inaczej się dzieje. R ozlega ją lSię słowa w y zyskać zdołała masy swych zwolenników, musi berlińskiej „Nationalpost **), — notabene, o ile ten
raźne, gorąice, słowa rosną, a mikrofon niesie je
obecnie, o ile chce dojść do władzy bez jawnego zamach stanu ma wyjść nie od niej. Faiszyzm nie
do ostatnich zakątków olbrzymiej sali tak iż ani , wkroczenia na drogę nielegalności i puczu, w
miecki umie tak, ale umie i inaczej.
jeden dźwięk nie zostaje uroniony. To już nie ! pierwszym rzędzie bronić samej zasady partaDr. Marek Krieger.
chorobą strawiona, złamana, niby szkielet wy- :
chudła postać z zaświata, ale z ziemskich więzi i
■wyzwolona, żadnych obaiw i względów nie zna- j
jęica Idea socjalizmu na skrzydłach wiiary się
wznosi, głosząc bój o wyższą formę ludzkiego by- j
towanaa i ostateczne tej walki zwycięstwo. Klara j
szeregu zagranicznych mężów stanu i wybitnych
„BerłŁner Tageblatt** (30 V III), zamieszcza taki
Cetkin mówi o cierpieniach proletarjatu niemłec- !
osobistości znajdują się na liście osób, które oT-hgram ze Sztokholmu:
kiego, o nędzy miijonowych mas bezrobotnych, ;
Irzymaly pożyczki lub zapomogi. Nietylko osoby
„Szczegółowe badanie manipultacyj Kreugera
o niesłychanie niskim poziomie pteey tych( któ- | - - jak donosi „Nya Dagligt Allehanda** — nie bę zresztą, lecz całe grupy otrzymały podobno zna
rzy jeszcze są zatrudniani, płacy, nie dającej I dzie ukończone na 10 września, w dniu gdy za
czne zasiłki. Kreuger sam sporządził pełną listę
zwrotu utraconej saly muszkatów i nerwów, a co i rządcy masy upadłości złożą swe sprawozdanie. tych interesów; są też zachowane kwity z 10 lat.
dopiero zaspokojenia potrzeb kulturalnych! Kła- ' Całkowity obraz działaj Kreugera będzie się m ia Większe wydatki są jednak w niewielkiej ilości.
ra Cetkin mówi o proietar jacie niemieckim, ale ło dopiero późnem latem r. 1933. W czasie do Kreuger nie miał określonego stano wiska poi to
w jego nędzy i niedołi odzwierciedla się cierpie- j tychczasowych badań, jak donosi wymienione
tycznego, chciał jedynie mieć dohre stosunki a®
nie mas robotniczych całego świata. Wszędzie I powyżej pismo, ustalono, że zaangażowanie się wszystkiemu kołami. Wymienione wyżej pismo
wzrastające zastępy rzemieślników, małych prze- :■ Kreugera na cele polityczne było większe, niż do
wyraża w końcu przypuszczenie, że nazwiska
mysłowców, drobnego i średniego włościiaństwa, t tychczas przypuszczano. Jego działania politycz
tych co korzystali z pożyczek i zapomóg, nie będą
pogrążają się w rozpaczliwych otchłaniach nę- | ne rozciągały się także na zagranicę; nazwiska
nigdy ogłoszone".
dzy. Upadek życia gospodarczego, kurczenie się j
wydatków na cele kulturalne podry wają byt umy
słowych pracowników i zacieśniają coraz bar
Nowocześni piszą wieszcze,
dziej kres ich działalności, ich wiedzę i s iły . __
Że gdzieś „Djabły zwyciężały".
Również i w politycznem życiu Niemiec odbija
Gdy się czyta, biorą dreszcze.
się jak w zwierciadle sytuacja polityczna innych
Go za wzniosłe ideały!!
K S IĄ Ż K I
krajów. Władzę posiada w Niemczech „gabinet
4
Życiorysy „wielkich ludni"
Już rok szkolny się zaczyna,
prezydjałny", który wyeliminował parlament i
Po
złociszu, wybór wielki,
Do
nauki
młódź
się
wzięta,
nie jest niczem innem jak sługą strustowanego
Czyta się je dla rozrywki,
Dla młodzieży kurs państwowy
kapitału monopolowego oraz agnarjuszy. opiera
No i na wypadek wszelki.
Stworzył nowe wielkie dzieła:
jącym się na bagnetach Reichswehry. Jego we
wnętrzną politykę charakteryzują dekrety, zwdęk
Historja się „poprawiła"
Odtąd każdy ze studentów
saające nędzę mas, jego „opieka socjalna** ma na
Przez poprawki, różne wstawki,
Ma na pamięć kuć wywiady
celu mżenie zadłużonym agrarjuszom, skraohoByła
mętna i zawita,
I prócz różnych wciąż przebojów
wanym baronom przemysłowym, dyrektorom
W ięc wstawiono jędrne skrawki
W yśpiewywać tekst „brygady**.
wielkich koncernów bankowych i .spekulantom
W ięc dla dobra, dla naprawy,
giełdowym. Polityka zagraniczna tego rządu kie
Czytać tylko rzeczy wielkie: —
(W tem jest także dużo racji),
rowana jiest potrzebami imperjałizmu ii oscyluje
„Mowy posłów", „Nasza wiara"
Idą nowe szkół ustawy
Maturzyści muszą poznać
między narzumraem się z przyjaźnią i pobrzę
O
państwowej edukacji.
kiwaniem szablą. Najciężej obarczony jest tan
„Prawo ustaw" pana Cara.
rząd winą za morderstwa ostatnich tygodni, któ
Młódź się kształci, ani słowa,
Dla klas niższych jest lektura
re są konsekwencją zniesienia: zakazu mundu
Duch w niej będzie mocny, zdrowy.
Jędrna,
żywa
i
treściwa,
rów oddziałów szturmowych. Genłrałnem zada
Gdy lektura „pomajowa"
Poseł
z
BB
wszak
wydaje
niem Reichstagu jest obalenie rządu Rzeszy, usi„Upaństwowi" młode głowy.
W ciąż „Tajnego Detektywa".
łującego usunąć parlament na drodze zamachu
(„Żółta Mucha").
stanu. Celem następnym postawienie prezydenta
Nowa jest literatura
; <X3£XXXXXXXS2TOCKX?OOOO<XXXXXXXJ0OGOOC»O
Rzeszy i ministrów w stan oskarżenia, oczywiście
Bez Reymonta i bez Nobla,
nie w drodze Trybunału Stanu, lecz pozaparla
Bo od dawnych ją utworów
|
TOW ARZYSZE! TOW ARZYSZKI!
mentarną akcją. Chodzi przedewszystkiem o po
Sanacyjna dzieli grobla.
ROZPOWSZECHNIAJCIE SWÓJ DZIENNIK!
(Korespondencja własna)

Kreuger 1 łapówki
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P o l s K i e
W odpowiedzi na mój artykuł o
Z jeżd zie Lęgjonistów , prasa „sana
cyjna", jak zwykle, obrzuciła mnie
ste tikiem wyzwisk i obelg. Na osobistte zniewagi z te j strony — przesta
łem już dawnio reagować, Ale mu
szę podnieść jaknajbardziej energicz
ny protest przeciwko metodzie, za
stosowanej ostatnio przez „Gazetę
P o ls k ą ', która — ohcąc uderzyć we
mnie — godzi równocześnie w god
ność ogrom nej części narodu polskie
go.
„ T r e p " powiada na mnie pogardli
wie „Gazeta Polska", — dodając, że
tak nazywano żołnierzy austriackich,
którzy umieli tylko „uciekać", „gra
bić" i „żebrać". Zapomniał widocz
nie autor notatki, że tych „trepów "
polskich poza mną było blisko m il
jo n ; że setki tysięcy tych „trep ów "
polskich: chłopów , robotników i inte
ligentów , — którym „Gazeta Polska"
dziś cynicznie zarzuca tchórzostwo i
grabież — stało wytrwale na froncie,
wykonyipając obowiązek, narzucony
im nietyłko przez władze austriackie,
lecz również przez Naczelny K om itet
N arodow y i K o ło Sejm owe, które —
słusznie, czy niesłusznie —■ uważali
wówczas za Naczelną W ładzę N a ro
dową. T e pogardliw ie traktowane „tre
py“ polskie przelały swą krew i za
słały frupąm i prawie pół Europy. Temi „trepami" polskimi łamał front
rosyjski Mackensen pod Gorlicami;
polskim i żołnierzami forsowano n aj
trudniejsze pozycje włoskie pod Tol
minem; polskich pułków używano
przy złamaniu frontu rumuńskiego.
Posłuszni dyrektywom Naczelnego
Komitetu Narodowego i Koła Sejmo
wego, w najcięższych warunkach umieli wytrwać i — w przeciwstawie
niu do żołnierzy czeskich, którym ich
władze narodowe nakazały inną tak
tykę ■— swój obowiązek żołnierski
spełniali nie gorzej, niż inni.
Można mieć najwyższy kult dla
Legjonów; można przypisywać im
najwyższe
znaczenie — ale, żeby
dlatego posunąć się do tego, by ogromnej części narodu polskiego za
rzucić grabież i tchórzostwo, by w

ten sposób pluć na ieb przelaną krew
i trupy — , na to trzeba już być zwyrodnialcem ,
A przy tej sposobności niech mi
będzie wolno porobić parę poprawek
w uwagach „Gazety P o ls k ie j", O d 
powiadając na moje zarzuty oo do
wartości obecnej „elity" — „Gazeta
Polska" powiada, że to przed majem
„łobuzy, politycznie ustosunkowane,
chodziły stale na wolności", a dziś
nawet najbardziej łaszące się, jak
np. Tasiemka i Czuma, zostają po
ciągnięci do odpowiedzialności. Prze
oczyła „Gazeta P olsk a ", że właśnie
proces Tasiemki wykazał, iż grasował
on bezkarnie i pociągnięty został do
odpowiedzialności
wówczas,
gdy
„Frakcja Rewolucyjna" straciła swe
polityczne dla „sanacji" znaczenie, A
p, Czuma, już po wyroku za zdradę
państwa, gdy stał się politycznie po
trzebny — został ułaskawiony i po
wołany do szeregów „elity". Nie mó
wię już o tem, że do dziś dnia cały
szereg fałszerzy wyborczych chodzi
wolnych — i nikt ich do odpowiedział
noścł nie pociąga.
Zdaje mi się, żę daleko prościej i
uczciwiej przystąpił do tego zagad
nienia p, Gat, w „S łow ie" wileńskim
Przyznaje on, że dziś, po maju, ło
buzy ustosunkowane politycznie cho
dzą również na wolności, przyznaje,
że jest wśród nich mnóstwo ..kariero
wiczów, majmiów drabńw i bpawów", ale,,, pociesza się, że był je
den człowiek czysty i bezinteresowny,
tylko niestety, i ten już nie żyje.
O tym „raju polskim", jaki stwo
rzyła „sanacja" pod względem eko
nomicznym i politycznym, pisać, nie
stety, nie mogę, bo nie chcę narażać
pisma na konfiskaty, jakkolwiek, w e
dle „G azety P o ls k ie j", mają być one
tak łagodne i sprawiedliwe, że tylko
wyjątkowo uchylały je sądy. Zapom
niała, zdaje się, „Gazeta Polska"
że zarządzeń konfiskacyjnych cenzu
ry na całym terenie b. zaboru rosy j
skiego skarżyć nie można; tam nato
miast, gdzie to jest dopuszczalne ( np
w M a ło p o lsce ) — są one właśnie mu
sowo uchylane przez Sądy.

JAN NEPOMUCEN MILLER.

R ozKład w e w n ętrzn y

„Wiadomości Literackich”
krajów. Zdołały skupić wielką ilość piór
ludzi z przeciwstawnych nawet obo
sw obody jego krytyk i i jego oceny dzia zów, co wytwarzało wcale przedni ob
łalności „Wiadomości Literackich",
raz względnej bezstronności i pulsujące
Red. go życia wewnętrznego pisma.
W roku ubiegłym P, H. Laskowski
Wprawdzie od początku ludzie świa
(„Wiadomości Literackie" Nr, 142) za domi rzeczy widzieli forytowanie ludzi,
stanawiając się, jako lojalny i pełen kur nastawień i kierunków wygodnych dla
tuazji wobec redakcji współpracownik, polityki literackiej „Skamandr®", ale
nad dorobkiem kulturalnym „Skaman- wobec niewątpliwych walorów informa
dra“ i „Wiadomości Literackich", do cyjnych pisma, które na naszym grun
szedł do bardzo pocieszających dla te cie skutecznie rywalizować mogło z
go pisma i ukrytej poza nim grupy li „Nouvelles Litteraires" i „Die Literariterackiej wniosków.
sche Welt11, wobec braku zresztą ws.zel
Zachęca mnie to, jako pisarza, któ kiej innej placówki tego typu pismo
ry niemałą część swego ubożuchnego miało powodzenie zapewnione.
Przyczyniły się do tego rozległe wpły
dorobku krytycznego uroni! w „Wiado
mościach Literackich", do podjęcia po wy i stosunki bardzo solidarnej i zgra
dobnej próby oceny, zwłaszcza że w nej w sobie grupy „Skamandrytów",
czasach ostatnich „Wiadomości" doko którzy umiejętną reklamą, korzystającą
nały dość ciekawego „salto mortale", bez skrupułów ze wszystkich udosko
mogącego zainteresować nietyłko czy nalonych środków technicznych z tego
telników, lecz i piszących w tem piśmie zakresu — prasy „czerwonej" i „czar
literatów.
nej", szopek i kabaretów, „Band" i
„Wiadomości" w swoim czasie przy „Cyrulików" — zdołali wmówić w je
czyniły się w niemałej mierze do oży dynych czytelników pism literackich w
wienia naszego życia literackiego, sprzy Warszawie... klijentelę p. Albrechta W
jaly w dużym stopniu zaznajomieniu „Ziemiańskiej", że są jedynymi w Pol
się z szerokiem korytem życia umysło sce pisarzami, godnymi tego miana, że
wego przodujących w życiu kulturalnem poza nimi są tyllko grafomani. Drogą
Zamieszczając artykuł J. N. M illera,
nie krępujemy, rzecz jasna, w niczem

t r e p y

Istny raj w tej Polsce pod rządami
„sanacji"! „Trwa spokój i praca" —
a wszystko dlatego, że „istnieje w
Polsce odpowiedzialność *, Mnie zaś
zdaje sję, że cechą obeonego syste
mu jest nieodpowiedzialność. Jeżeli
się mylę, to proszę odpowiedzieć mi
na stawiane tylokrotnie pytania: —
K T O ? — P R Z E D K IM ? I W J A 
K I E J M .IE R Z E ponosi dziś odpo
wiedzialność? Dotąd słyszałem bo
wiem tylko o jednej odpowiedzial
ności =— o „odpowiedzialności przed
hisłorją", ale tę ponosi na równi ca
łe nasze pokolenie.
Biada dalej „Gazeta Polska*', że
dawniej, za poparcie Rządu, żądano
pozwolenia na wywóz świń.
Nie
wiem,
może tak było. A le chciał
bym znowu wiedzieć, jaka jest istot
na różnica pomiędzy obietnicą popar
cia za wywóz świń, a udzielaniem go
za eksport węgla, czy cukru?
Ja
niestety — jak słusznie przypuszcza
„Gazeta Polsk a'* —- faktycznie tego
zrozumtoć nie mogę,
A w końcu moja osobista sprawa:
„Gazeta P o ls k a " zarzuca mi, że „za
pewne" brałem z Kas Chorych wię
cej niż Minister Rzeczypospolitej Nie
twierdzi tego stanowczo — bynaj
mniej — przypuszcza tylko, jakkol
wiek komisarze rządowi mają do swej
dyspozyeji wszystkie księgi instytucyf ubezpieczeniowych, ną czele któ-

rych stałem — i mogą najdokładniej
stwierdzić, ile „ b ra łe m ' za swe „po
sady" pod jakim ikolw iek tytułam i, i
ile brali m oi towarzysze — a ile bio
rą dziś „id e o w i" działacze „sanacyj
ni". A le zamiast tego, lepiej jest rzu
cać nieokreślone zarzuty, że „zapew
ne" brałem! — A ja mogę na to oś
wiadczyć, że „zapew ne" niejednego
z dzisiejszych „ideow ców " w Kasach
Chorych wsadziłbym do kryminału,
gdyby mi um ożliw iono taki wgląd w
ich księgi, ja k i ord m ają w m oje.
Niech nii „Gazeta P o ls k a " wskaże
jednego człowieka z pośród wszyst
kich „ideowców" „sanacyjnych", któ
ryby przez Jata stał na czele instytu
cji, mającej obrót roczny dwadzieś
cia kilka miljonów złotych, kierował
nią i bezpośrednio załatwiał jej spra
wy — i brał za to razem, jako jedy
ne wynagrodzenie, w formie zwrotu
własnych wydatków, 83 złote miesię
cznie —- a odwołam wszystkie moje
zarzuty. Faktycznie, ma rację „G a 
zeta P o l s k a żal mi tej placówki, nie
83 złotych, ale zmarnowanego dłu
goletniego,^ ofiarnego dorobku klasy
robotniczej.
Artykuł w „G azecie P o ls k ie j" mu
siał pisać „zapew ne" ktoś o poczuciu
honoru,,, dzisiejszej „elity",
Zygmunt Żuławski.

W ia try w o d z a „WalKi"
(x) T ow arzystw o W zajem nej A doracji z
„W a lk i'1 pośw ięciło p rzed paru dniami z łe z 
ką napisany panegiryk

im ieninowy p. Ja

minający (p. .Jlaworowskiemu
lat ostatnich,

jego

posiew

N ie robi się tego w dzień imienin!

To jedno.

worowskiemu,
tyku poświęcono wiatrom. Jest tam wiatr,

A drugie to już rzecz zupełnie rew olu
cyjna! P. Jaw orow skiego „W a lk a ” krenje

k tóry

..W od zem ” przez duże „ W “ .

Dużo w yjątk ow o m iejsca w

iest

„omuskał

będzie

wiatr „m niejszy11 i

dom y
w iatr

tym panegii d rzew a ";
„w ię k s zy " i

iest wiatr „delikatny, że niemal bez w ich
ru11 i t. d.
N ie wiem y, c zy w iatr b ez wichru jest
rzeczyw iście delikatny, ale to pewną, że

A to co znowu! Czy w „W ailce" nie zna
ją p ierw szego „sanacyjnego" przykazania:
, N ie będziesz m iał innych W o d zó w nadem nie?"

Gdzie mores, gdzie?

niedelikatny jest autor panegiryku, przypo-

umiejętnej polityki obłaskawili sobie
kilku wybitnych pisarzy, którzy popar
li ich swoją powagą i wpływami.
Dla naszej prasy reakcyjnej, wolnej od
wszelkich tęsknot nowatorskich, wszy
stko to było żydowstwem i bolszewizmem, ale poza tę stereotypową syntezę,
stosowaną zresztą, jak wiadomo,
z
rozrzutną szczodrobliwością do wszy
stkich nieendeków, z tej strony frontu
rzadko kto wychodził.
Skamandryci na tyle zmonopolizowali
organy opinjii literackiej W „Warsza
wie". że żadne pismo „postępowe nie
ośmieliłoby się podać w wątpliwość ich
bezapelacyjnych uroszczeń. Piszący sło
wa niniejsze, chcąc wiązkę światła kry
tycznego rzucić na dorobek literacki
„Skamanidra” — w artykule p, t,s „Tsetse" w „Skamandrze" — musiał się
chronić aż na łamy nieznanego w War
szawie „Tygodnika Wileńskiego".
Na „prowincji" tedy jeszcze pokuto
wała pozbawiona wpływów zresztą opozycjia w rodzaju „Zwrotnicy" w „sto
licy" jednak, jak za czasów Koźmianów
i Osińskich, rozparła się wszechwładnie
— zakłamana, lecz czynna i mściwa je
dnolita opinja od redakcyj do urzędów
od „Astorji” do „Cyrulika", od „Quip,ro-quo" do wszystkich „postępowo radykalnych" „Kurjerków".
Oblicze polityczno - społeczne tej
grupy (poza jednym Słonimskim, które
go stać na sąd niezależny) wyrażało się
zawsze w dewizie Penelopy: krok na
przód i tnzy kroki wtył.

„Wiadomości Literackie” wyrosłe na
gruncie wpływów likwidującego się „Ska
mandra" niezależnie od właściwej im
koteryjnej zaprawy opinji literackiej, odegrały mimo to wcale poważną rolę,
stały się placem boju dla krzyżujących
się na ich kolumnach piór, użyźniły p o i
wielu względami grunt ugorującej lite
ratury.
Naogół biorąc jednak już zdawna wy
suwano nie beiz racji zarzut, że w dzia
le informacyjnym „Wiadomości" istnie
je rażąca dysproporcja między literatu
ry obcą i polską (oczywiście pozaskamandryczną...). Że pisarze dziesiątej na^
Wet rangi zagraniczni cieszyli się nie
równie większą uwagą niż krzepcy na
wet tubylcy.
Mimo tej stronniczości oświetleń dział
informacyjny i niezależnej krytyki li
terackiej był na tyle zasobny, żywy i
bogaty, te okres czasu od roku 1925 do
1930 należałoby uważać za pięciolecie
rozkwitu pisma, które zagadnienia li
terackie zdołało rzucić na szersze tło
prądów społecznych, nurtujących epukę.
Dzięki rozległości zainteresowań, swa
dzie pisarskiej swych współpracowni
ków pismo zdołało sprawami literatury
zająć szersze warstwy opornej wobec
tych kwestyj naszej publiczności, stać
się pożywką każdego myślącego „po
stępowego" Polaka.
Od tego czasu wiele się jednak zmieaiid,
(Dok. nast.).
•J
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posiedzenia rady ministrów omawiane było nie
mieckie memorandum w kwestji równoupraw
nienia w dziedzinie zbrojeń, w kołach politycz
nych sądzą, że sprawa ta była rozważana i przy
najmniej w głównych zarysach wyjaśniona. Dzi
siejsza prasa poranna daje do zrozumienia, że
żądania niemieckie będą spokojne i rzeczowo po
ści o sytuacji strajkowej, donosząc, jakoby część
traktowane. Dzienniki wskazują, że sprawa ta
rafinerji była w ruchu, gdy w rzeczywistości
zostanie załatwiona za pośrednictwem Ligi na
strajk jest powszechny.
rodów. Wedle „Petit Parisień* Herriot wręczył
Wśród pracodawców nastąpił rozdźwięk: Mali
wczoraj posłowi angielskiemu tekst memoran
przedsiębiorcy proponują utrzymanie dotychcza
dum niemieckiego, a równocześnie zwrócił się do
sowych warunków za cenę przerwania strajku.
rządu angielskiego z zapytaniem, czy podziela
Konferencja delegatów strajkujących po przemó
słuszność żądań niemieckich. W memorandum
wieniach tow. Stańczyka i Halncha uchwaliła bowiem rząd niemiecki zaznacza, że wysunięte
przyjąć tę propozycję pod warunkiem, że umowa żądania znajdują pełną zgodę rządu angielskie
zbiorowa zostanie podpisana na rok.
go. Na skutek interwencji Herriota rząd angiel
ski założył w ambasadzie niemieckiej w Londy
nie protest i oświadczył, że rząd niemiecki nie
jest uprawniony do twierdzenia, jakoby rząd an
gielski godził się z żądaniami niemieckiemu
Paryż, 2 września. Jutro odbędzie się w pałacu
Elizejskim pod przewodnictwem prezydenta re
delegację robotników, że magistrat umowy nie publiki rada ministrów, której przedmiotem ozawrze, gdyż stoi na stanowisku utrzymania do brad będzie ponownie memorandum niemiecki®
w sprawie równouprawnienia.
konanej obniżki plac o 24 do 33 procent.
Paryż, 2 września. „ L ‘Intransigeant“ dowiadu
To stanowisko sanacyjnego magistratu uniemo
żliwiło zlikwidowanie strajku. Winę za dalszy je się, że premjer francuski Herriot w sprawie
strajk ponosi wyłącznie magistrat, który wziął memorandum niemieckiego w kwestji równou
na siebie nłezaszczytną rolę i usiłu je swoim upo prawnienia w dziedzinie wojskowej wszedł w
rem pogrążyć w nędzy przeszło 400 robotników porozumienie z państwami dawnej koalicji. Cho
dzi mianowicie premjerowi francuskiemu o to,
piekarskich w mieście.
Do wałki z piekarzami wciągnięto również i czy kwestją ta ma być załatwiona w drodze dy
wojiSko. Oto do miejskiej piekarni, w której ro plomatycznej, czy też przekazana Lidze Naro
botnicy strajkują, odkomenderowano żołnierzy. dów, lub konferencji rozbrojeniowej. Dalej do
Żołnierz, który ma zaszczytną misję -obrońcy oj wiaduje się dziennik, że przed nadejściem odpo
czyzny, obecnie ma zamiast piekarzy pracować wiedzi od państw dawnej koalicji nie należy się
spodziewać żadnej decyzji rządu francuskiego.
w piekarni. Robotnicy to stobie zapamiętają.
Ciekawe jest również stanowisko inspektoratu
pracy. P. Czarnecki, który nie miał wpływu na
pracodawców, ażeby ich skłonić do zawarcia uPOLSKA PARTJA SOCJALISTYCZNA
mowy w okresie długotrwałych pertra-ktacy-j, usi
łował mimo wyrażonej ostatnio zgody tychże na
W niedzielę 4 września o godz. 10 przedpo*
zawarcie um-owy zbiorowej
wywrzeć nacisk łudniem odbędzie się w Wieliczce na rynku
na delegację robotniczą, aby zawierała umowy
indywidualne, oświadczając, że w przeciwnym
razie „strajk będzie przegrany**. Ciekawe jest t<t
oświadczenie inspektora pracy i wiele mówiące.
Robotnicy piekarscy swą solidarność potrafią
jednak przeciwstawić postronnym wpływom.

Imponujący przebieg strajku
w przemyśle naftowym
(Telefonem od naszego korespondenta)
Borysław, 2 września.
Strajk robotników w przemyśle naftowym w
pierwszym dniu wałki mial przebieg imponujący.
Praca stanęła w nocy na wszystkich szybach, a
o godz. 10 rano zastrajkowali robotnicy w rafinerjach. Państwowy „Połmin" stoi całkowicie?)
Przedsiębiorcy pragnęliby wywołać popłoch
wśród strajkujących, posługując się lwowską
prasą brukową, która podaje fałszywe wiadomo

Sanacyjny magistrat utrudnia zakończenie
strajku piekarzy w Krakowie
Wczoraj przedpołudniem odbyła się w kra
kowskim inspektoracie pracy konferencja między
delegacją strajkujących robotników piekarskich,
a delegacją obiu cechów celem omówienia warun
ków, umożliwiających zlikwidowanie strajku. —
Z ramienia inspektoratu byli na konferencji obecni pp. inspektorzy Czarnecki i Lipczyński.
Przedstawiciele cechów oświadczyli na wstępie,
że nie mają pełnomocnictw do zawarcia umowy
zbiorowej, natomiast są skłonni zawrzeć umowy
indywidualne, ale tylko w swajem własinem
imieniu.
Oczywiście na tego rodzaju załatwienie spra
wy nie mogła zgodzić się delegacja robotników
i stwierdziła zlą wolę pracodawców, albowiem
przez całe cztery miesiące odbywały się pertrak
tacje o zawarcie umowy zbiorowej, której projekt
uzgodniono na konferencji 8 lipca, ponadto w li
ście z 26 sierpnia oba cechy stoją na stanowisku
umowy zbiorowej.
Po namyśle delegaci pracodawców wyrazili
zgodę r,ą zawarcie umowy zbiorowej na warun
kach z 8 lipca z zastrzeżeniem, że do tej umowy
przystąpi również piekarnia miejska. P. inspektor
Czarnecki odbył w tej sprawie rozmowę telefo
niczną z prezydentem miasta, poczem oświadczył,
że ten nie godzi się na zawarcie umowy na wa
runkach u zgodnionych przez oba cechy, przyczem
prosi obu cechmistrzów o odbycie konferencji z
kierownikiem piekarni miejskiej p. Daniszew
skim dła omówienia szczegółów. Konferencja zo
stała odroczona do godz. 3 dła definitywnego za
warcia umowy.
O godz. 3 pop. inspektor Czarnecki zawiadomił

wielki wiec
chłopsko-robotniczy

NAJW IĘKSZA P IE K A R N IA ZA W A R ŁA
UGODĘ
Jak się dowiadujemy, „Ziarno" podpisało w
inspektoracie pracy umowę zbiorową z robotni
kami piekarskimi, którzy wobec tego wrócili -do
roboty w „Ziarnie".

z porządkiem dzien nym : 1) położenie gosp o
darcze i polityczne w kraju, 2) w ałka o pokój.
P rzem a w ia ć będą to w a rzy s ze p o sło w ie : Z y 
gmunt Żuławski, N orbert Barlickł, Stanisław
Dubois, oraz tow . dr. Romuald Szumski.
Chłopi i robotnicy jawcie się jaknajjiczniej!

Śledztwo przeciw adwokatowi Hofmoklowi
War-szawa, 2 września (tel. wł.). Wczoraj wła
dze prokuratorskie zarządziły rewizję u znanego
adwokata dra Zygmunta HofmoMa-Ostrowskiego. W rewizji wzięli udział wiceprokurator Sie
roszewski, sędzia śledczy Wrzosek i funkcjonarjus-ze policji. Rewizja trwała kilka godzin. Przej
rzano jego archiwum i akta adwokackie oraz
notatki osobiste. Część tych dokumentów zabra
no. W godzinach popołudniowych wydano nakaz
zatrzymania adw. Hofmokla-Ostrowskiego. —
W tym czasie bronił on w pewnej sprawie przed
Sądem Najwyższym. Prz-ed wyjściem z gmachu
sądu czekał przodownik policji, zbliżył się do
wychodzącego adwokata i po okazaniu mu naka
zu zatrzymania odwiózł go taksówką do sędzie
go śledczego. Po 3-godzinnem przesłuchaniu ad
wokat został zwolniony.
Prz3rozyny rewizji i zatrzymania są, jak dono

si „Wieczór Warszawski", następujące: Do pro
kuratury wpłynęły dwiie skargi klientów adwo
kata Hofmokla, zarzucające mu puszczenie w obieg weksli gwarancyjnych na 20.000 zł. Gdy
klienci otrzylnali wiadomość o puszczeniu ich
weksli w obieg, zażądali ich zwrotu, czemu Hofmokl odmówili, wobec czego zrobili doniesienie
do prokuratury.
Dr. Hofmoikł-Ostrowski jest jedynym w stoli
cy adwokatem, nie należącym do warszawskiej
Rady adwokackiej, tylko do krakowskiej Izby
adwokackiej, którą też prokuratora zawiadomiła
o rewizji i zatrzymaniu.
W sferach adwokackich, jak donosi „Wieczór
Warszawski", krążą też pogłoski, że rewizja u
dra Hofmokla stoi w związku z aresztowaniem
we Lwowie dwóch adwokatów pod zarzutem oszustw parcelacyj nych.

Ułaskawienie 5 morderców bytomskich
Berlin, 2 września. Rząd pruski na dzisiejszem
posiedzeniu w drodze łaski zamienił 5 mordercom
Piecucha karę śmierci na więzienie dożywotnie.
Postanowienie swoje motywuje rząd tem, że mor
dercy w chwili czynu nie wiedzieli jeszcze o w y 
daniu przez prezydenta rozporządzenia przeciw
terorowi poi i ty cznemu z dnia 9 sierpnia br.

Berlin, 2 września. Z kół dobrze poinformowa
nych donoszą, że wniosek obrony o wznowienie
procesu przeciw 5 mordercom Piecucha zostanie
uwzględniony, ponieważ wniosek zawiera nowe
fakty, które rzekomo usprawiedliwiają rewizję
procesu.
— OOO —*»

Anglja i Francja wobec żądań niemieckich
Londyn, 2 września. Prasa angielska zajmuje
się diziś szczegółowo krokiem rządu niemieckiego
w Paryżu w kwestji równouprawnienia wojsko
wego. Większość dzienników stwierdza, że stano
wisko rządu angielskiego nie jest we wszystkich
szczegółach równe stanowisku rządu francuskie
go, jednak wszystko wskazuje, iż oba rządy będą
działać wspólnie. Zaznaczają przytem dzienniki,

że podczas ostatniego spotkania na wyspie Jersey
angielski minister spraw wewnętrznych sir Her
bert Samuel zapewnił Herriota, iż rząd angielski
uważa równouprawnienie za rzecz pożądaną, nie
sądzi jednak, aby równość zbrojeń była zasadni
czym warunkiem rozbrojenia.
Paryż, 2 września. Jakkolwiek komunikat o fi
cjalny. nie wspomina, czy podczas wczorajszego

Rada wojewódzka PPS w Krakowie.
Komitet PPS w Wieliczce,

Echa zajśćw Jaworznie
Kraków, 3 września.
Jak wiadomo, dnia 19 maja 1931 odbył się w
Jaworznie strajk na tle gospodarczem. Po prze
mówieniach robotniczych delegatów, którzy zda
wali sprawę z rokowań z pracodawcami, wzbu
rzony tłum ruszył na kopalnię „Piłsudski", gro
żąc jej zatopieniem. Przytem doszło d*o gwałtow
nego starcia między policją a nacierającym tłu
mem, padły strzały i na miejscu pozostało pięć
trupów. W następstwie tych zajść prokuratura
oskarżyła 21 robotników o gwałty rozmaitego ro
dzaju.) W pierwszej instancji sprawa zakończyła
się uwolnieniem części oskarżonych, a zasądze
niem oskarżonych: Stelmarskiego, Kani, Bujasa,
Langera, Szałasa, Jana Kuligowskiego, Polaka i
Majcherczylca na karę więzienia od 6 do 18 mie
sięcy. Wszyscy ci skazani wnieśli przeciw wyro
kowi zasądzającemu apelację, która dnia 10-go
czerwca, a w dalszym ciągu w1dniu wczorajszym
była przedmiotem rozpatrywania przez sąd ape
lacyjny w Krakowie. Trybunat odwoławczy prze
słuchał w przewodzie apelacyjnym licznych no
wych świadków, a do rozprawy, którą wyzna
czono na dwa dni, powołał ponadto dziewięciu
już poprzednio słuchanych świadków. Okazało
się bowiem potrzeba ich dodatkowego przesłu
chania. W yrok przypuszczalnie zapadnie w so
botę, o ile nie zajdzie potrzeba dalszego uzupeł
nienia przewodu.
Przewodniczy senatowi ssa. Wołoszczuk, refe
ruje ssa. dr. Gniewiosz, a wotuje ssa. dr. Feill.
Oskarża prokurator dr. Gołąb, a bronią oskarżo
nych adwokaci: dir. Gottlieb, dr. Fedemgrun i Z.
Gross
— ooo —
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KONFERENCJA W SPRAW IE BANKU
POLSKIEGO
Warszawa, 2 września (teł. wł.). Dziś w godzi
nach południowych p. prezydent Rzplitej odbył
dłuższy konferencję z prezesem Banku Polskiego
p. Wróblewskim.
DRUGA W YM IA N A W IĘ ŹN IÓ W
Z SOW IETAMI
Warszawa, 2 września (tel. wł.). W rejonie
Stołpców odbyło się przed wymianą więźniów
spotkanie komisji polsko-sowieckiej, na którem
ustalono listę Szczegółową więźniów przebywają
cych w Mińsku, Połocku, Moskwie i Briańsku.
Ogółem do wymiany przyjdzie 58 osób. Po do
konaniu pierwszej wymiany w dniu 15 hm. na
stąpi w grudniu druga wymiana więźniów poli
tycznych.
ODZNACZENIE POLSKIEGO UCZONEGO
Warszawa, 2 września (tel. wł.). Znany uczony
prof. Tadeusz Zieliński otrzymał godność zagra
nicznego członka Akademji włoskiej w Rzymie.
ZBIÓRKA NA SAMOLOT DLA POR. ŻW IR K I
Warszawa, 2 września (tel. wł.). Do dziś w po
łudnie zbiórka na samolot dla por. Żwirki przy
niosła 13.265*90 zł.
ARBITRAŻ RZĄD O W Y W STRAJKU
GDYŃSKIM
Warszawa, 2 września (tel. wł.). Do Gdyni
przybył wojewoda pomorski celem interwencji
w strajku robotników transportowych i porto
wych. Wojewoda zaproponował arbitraż ministra
przemysłu i handlu.
KATASTR O FA LN Y ĘOŻAR
Warszawa, 2 września (tel. włT). W e wsi Żuryn (pow. Puławy) wybuchł wczoraj pożar, któ
rego ofiarą padło 135 budynków: 47 mieszkal
nych, 44 stodół i 44 obór. Spalił się też inwentarz
żywy i martwy oraz zboże z tegorocznego zbioru.
Szkoda wynosi 250.000 zł.
PRZED KONFERENCJĄ GOSPODARCZĄ
Genewa, 2 września. Ustanowiona przez kon
ferencję lozańską komisja mająca przygotować
światową konferencję gospodarczą zbiera się w
Genewie w dniu 10 października br. Składa się
ona z 12 rzeczoznawców (po dwóch z Anglji, Bełgji, Francji, Japonji, Niemiec i Włoch), 2 człon
ków Banku Wypłat Międzynarodowych, 3 rzeczo
znawców finansowych i 3 rzeczoznawców gospo
darczych — razem 20 osób. W porozumieniu z
generalnym sekretariatem Ligi Narodów prze
wodniczący komitetu organizacyjnego angielski
minister spraw zagranicznych sir John Simon
proponuje, aby jako rzeczoznawców finansowych
mianowano Musy‘ego (Szwaj carja), Barańskiego
(Polska) i Ryti‘ego (Finlandja), a jako rzeczo
znawców gospodarczych Dworzacizka (Czechosło
wacja), Niekla (W ęgry) i Carlosa Tonąuista (A r 
gentyna). Pozatem komitet organizacyjny zwróci
się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o miano
wanie 2 delegatów.
AM ERYKA N IE U STĘ PLIW A
Londyn, 2 września. „Times** donosi z W a
szyngtonu, że podsekretarz stanu Gastle wczoraj
oświadczył, iż stanowisko rządu amerykańskiego
w dziedzinie długów wojennych jest nadal nie
ustępliwe. Rząd amerykański stoi twardo na sta
nowisku, że długi wojenne muszą być zapłacone.
Stany Zjednoczone oczekują, że płatna w dniu
30 bm. część spłat niemieckich, wynosząca 12 i
pół milj ona marek z tytułu kosztów okupacyj
nych i 20 i pół miłjona z tytułu pretensyj oby
wateli amerykańskich — zostanie uiszczona.
JAPOŃSKA OKUPACJA „NIEPODLEGŁEJ**
MANDżURJI
Londyn, 2 września. Jak donoszą z Tokio, układ
między Japonją a nowem państwem mandżurskiem ma być zawarty jeszcze w ciągu pierwszej
połowy miesiąca bieżącego. Układ przewiduje
wzajemne uszanowanie suwerenności terytorial
nej, przyznaje jednak Japonji prawo utrzymy
wania wojsk w całej Mandżurji. W zamian za to
zobowiązuje się Japonja troszczyć się o bezpie
czeństwo zewnętrzne i wewnętrzne kraju.
W A L K I RELIGIJNE W INDJACH
Londyn, 2 września. „Times** donosi z Delhi
o wielkich rozruchach, jakie zaszły w Fatehpur
Sikri w prowincji Agra na tle religijnem, Po
śmierci swego męża, wyznawcy Brahmy, wdowa
po nim postanowiła zginąć dobrowolnie na stosie,
jak przepisuje rełigja. Skłoniona przez innych
wdowa zaniechała tego zamiaru. Na wieść o tem
zebrały się z całej okolicy tłumy współwyznaw
ców, domagając się, aby wdowa spełniła oho-

wiązek. Gdy odmówiła, tłum wtargnął do mie
szkania, wywlókł wdowę z domu i usiłował ją
spalić na stosie przemocą. Nadeszła policja i roz
poczęła z tłumem formalną walkę, w toku której
trzy osoby zostały zabite a 5 osób odniosło rany.
Wdowę zdołano uratować i schronić w bezpiecz
ne miejsce.
U STĄPIENIE BURMISTRZA NOWEGO JORKU
Nowy Jork, 2 września. Burmistrz nowojorski
Walker podał się wczoraj wieczór do dymisji i
natychmiast złożył swój urząd, gdyż wytoczono
mu proces o łapownictwo.
PO W STANIE W EKW ADORZE
Nowy Jork, 2 września. — Wedle doniesień z
Quito, całe miasto, stolica Ekwadoru, znajduje
się w rękach wojsk rządowych, z wyjątkiem dziel
nicy północnej, — gdzie trwają jeszcze zaciekłe
walki między powstańcami a wojskami rządowemi. Wedle doniesień Czerwonego Krzyża ostatnie trzydniowe walki na ulicach Quito po
chłonęły 380 zabitych i 730 rannych.
— ooo —
WYBUCH SKŁADU AMUNICJI W RUMUNJI
Bukareszt, 2 września. W miejscowości Rudeni
położonej kilka kilometrów od Bukaresztu w y
buchł wczoraj po południu pożar, który wkrótce
przerzucił się na pobliskie składy amunicji arty
leryjskiej. Kilka mniejszych składów wyleciało
w powietrze. Przybyła straż pożarna i oddziały
saperów nie mogły podjąć akcji ratunkowej z po
wodu ustawicznie powtarzających się wybu
chów. W ciągu nocy wylatywały kolejno dalsze
składy amunicji, wyrządzając w pobliskich wio
skach wielkie zniszczenie. Ogółem do rana w y
leciało w powietrze 6 dużych i szereg mniejszych
składów, w których mieściło siię kilkaset tysięcy
granatów i szrapneii. Istnieją obawy, że jeszcze
dwa ostatnie składy wylecą również w powietrze.
Po pierwszym wybuchu zaginęła straż magazy
nów, składająca się z 20 żołnierzy i do chwili obecnej niewiadomo, co się z ludźmi stało. Poza
tem kilkanaście osób z okolicznych miejscowości
odniosło rany od odłamków wybuchających gra
natów. W Bukareszcie wywołały wybuchy pa
nikę. W wielu domach powyiatywały szyby.
K ATASTR O FA LN Y WYBUCH OGNI
SZTUCZNYCH
Paryż, 2 września. W pobliżu Lizbony wyda
rzył się wybuch w fabryce ogni sztucznych. Trzy
osoby zostały zabite.

l Kraju i zc m i m
NADUŻYCIA W BANKU EW ANGELICKIM
W CIESZYNIE. Odnośnie do korespondencji z
Cieszyna, zamieszczonej w Nr. 185 naszego dzien
nika z 17 sierpnia, nadesłał nam p. Jan Gałgonek ze Skoczowa następujące wyjaśnienie swo
jego stosunku do wispomniamego banku: „Nie jest
prawdą, jakobym jako członek zarządu pobrał
kredytu około 40.000 zł., natomiast prawdą jest,
że jako udziałowiec pracowałam przez 7 lat wy
łącznie tylko z Bankiem Ewamg. i m i a ł em w tym
Banku rachunek otwarły. Transakcje, przezemniie
przeprowadzone, były zgodne ze statutem Banku
i nie mogą być w żadnym wypadku uważane
jako nadużycia.
N IE Z W Y K Ł A „KOEPENICKIADA** W KOLE.
U właściciela młyna we wsi Wóllka, gmina Gór
aków, p. Cielkicgo wydarzył się nieszczęśliwy
wypadek. Podczas przemiału maszyna zmiażdży
ła rękę uczniowi młynarskiemu. O wypadku (tlym
dowiedział się znany policji aferzysta Janicki,
który udał się do Cielkicgo i strasząc go więzie
niem, wyłudzał od niego większe sumy pienięż
ne. Janecki, chcąc wykorzystać okazję, dobrał so
bie wspólników, mianowicie krawca Marynfcowsfciego ze wsi Przedesz, którego „zamianował** ko
misarzem policji państwowej i drugiego wspólni
ka, niejakiego Brata z Kłoda,wy, który miał wy
stępować w charakterze ,,nadprokura tor a“ . „Dy
gnitarze" ci, odpowiednio przebrani, zajechali sa
mochodem do p. Gielkiego, którego zaaresztowali
za spowodowanie wypadku przez niedbalstwo.
Następnie udali się z aresztowanym Cielfciem do
Koła, gdzie zamieszkali w hotelu i obietnicami
uwolnienia wymusili od CMkego gotówką i wek
slami kwotę kilka tysięcy złotych, poczem po su
tej libacji, nie zapłaciwszy rachunku ulotnili się.
Oszustwo wyszło na jaw i policja przytrzymała
sprytnych aferzystów.
S PR A W A NADUŻYĆ W M AGISTRACIE M.
CHEŁMA zatacza coraz szersze kręgi. Ławnik
magistratu W . Kalwairy nadal pozostaje w wię
zieniu, władze zaś prowadzą śledztwo. Według
informacyj, aferą chełmską zainteresowały się
władze centralne, które w porozumieniu z wła

dzami woj ewódzki emi mają poczynić radykalne
posunięcia. Jak donoszą z Chełma, opinja pu
bliczna jest wrogo usposobiona do obecnych
władz miejskich, oczekując interwencji władz
nadzorczych.
KUPNO I SPRZEDAŻ SYNA, ABY DOGODZIĆ
MĘŻOWI. Do zakładu położniczego przy szpita
lu Dzieciątka Jezus w Warszawie przyjechała p.
Z. S. żona dygnitarza prowincjonalnego z pod
Białegostoku. Pand owa urodziła córkę, choć mał
żonek jej życzył sobie koniecznie syna. Pani S.
leżała na sali ogólnej. Sąsiadka jej była biedną
koibietą, która tegosiamego dnia została matką tę
giego chłopaka. Pani S. zaadoptowała chłopczyka
i zawiadomiła męża, że powiła bliźnięta. Po kil
ku dniach zaczęła żałować lekkomyślnego czynu,
gdyż chłopiec był brzydki. Poradzono jej, by za
mieniła go na innego. W tym celu pani S. zwró
ciła się do Stanisławy Sadowskiej,, specjalistki
od takich traiisakcyj. Sadowska dostarczyła pand
S. pięknego kilkudniowego chłopczyka, zabiera
jąc brzydkie niemowlę. Wieść o całej aferze roz
powszechniła się po szpitalu, w wyniku czego po
licja zaaresztowała Sadowską, oskarżoną o handel
dziećmi.
W YP A D E K PODCZAS ĆWICZEŃ. Na polach
ćwiczebnych 41 pp. pod Grodnem zdarzył się
onegdaj wypadek. Podczas rzucania granatami,
jeden z pocisków uległ przedwczesnemu wybu
chowi i 'zranił ciężko porucznika Bykowa. Ranio
ny w stanie ciężkim umieszczony został w szpi
talu garnizonowym w Grodnie.
ZU CH W AŁY NAPAD N A POCIĄG. O godz.
20*30 na 29 kilometrze na szlaku Brzezie—Luba
nie na odcinku Kutno—Toruń nieznani złoczyń
cy dokonali zbrojnego napadu rabunkowego na
pociąg towarowy nr. 479. Złoczyńcy steroryzowaili rewolwerami obsługę pociągu, powybijali
szyby w budkach hamulcowych, otwwzyli drzwi
szczytowe 5 węglarek, z których około 50 korcy
węglu wy sypało się na międzytorze. Po napadzie
pociąg ruszył w dalszą drogę, a banda opryszków
zajęła isię wywożeniem węgla. Rabusiów nie
ujęto.
N A T L E SPORÓW GRANICZNYCH ZAMOR
D O W AŁ SĄSIADA W IDŁAM I. Z Sieradzia do
noszą o besłjalskietm morderstw,ie, dokomumem
we wisi Górki Mieleckie w pow. łaskim. Zamiesz
kały tam Antoni Bartczak, który od dłuższego
czasu pałał nienawiścią d-o sąsiada Wacława Zaglisaczyka z powodu przegranego procesu o pas
ziemi granicznej, uzbroił się w widły i udał się
pod dom przeciwnika. Bartczak podszedł cicho
pod okno i całą siłą uderzy! Zagliszozyka w ple
cy, pozostawiając widły w ciele. Zagliszczyk
zmarł po kilłku min/utach a zbrodniarz zbiegł.
ZW YC IĘSTW O POLSKIE W JABŁONKOWIE
Jabłonkowskie, ważny teren pograniczny, łączą
cy Śląsk czeski ze Słowa,czyzną, jest najbardziej
polskim okręgiem Czechosłowacji. We wszyst
kich gminach tego powiatu Polacy .posiadają fak
tyczną większość. Pomimo to, w najważniejszej
miejscowości, w mieście Jabłonkowie rządził do
tychczas czeski burmistrz, wybrany głosami czeskiemi, niemieckiemu, ślązakowskiemi i komunislycznemi. Tegoroczne wybory komunalne przy
niosły jednak ludności polskiej poważny sukces,
gdyż zdobyła ona absolutną większość manda
tów. Z ogólnej liczby trzydziestu mandatów przy
padło 13-ście na polskie listy Związku Śląskich
1 Katolików, Stronnictwa Ludowego i Polskiej
Socjalistycznej Partji Robotniczej, trzy mandaty
zdobyli polscy komuniści, dwa Śląska Partja Lu
dowa, itrzy Niemcy. Na wszyskie stronnictwa
czeskie przypadło dziewięć mandatów. W dniu
29 sierpnia, odbyły się wybory burmistrza mia
sta Jabłonkowa, które zakończyły się pełnym su
kcesem polskim. Burmistrzem został wybrany 17
głosami dyrektor polskiej szkoły wydziałowej w
Jabłonkowie, p. Paszek. Głosowali na niego soli
darnie nietylko wszyscy Polacy, lecz również
Niemcy i ślązakowcy. Komuniści wstrzymali się
od głosowania. Kontrkandydat czeski, dotychcza
sowy burmistrz otrzymał tylko dziewięć głosów,
zastępcą burmistrza wybrany został Ślązakowiec
Kuchejda, drugim zasLępcą dotychczasowy bur
mistrz Smyczek. Do ściślejszej Rady miejskiej
weszło czterech Polaków, dwóch Niemców i Ślązakowców, oraz trzech Czechów. I tam zapew
niony jest decydujący wpływ polski. W ten spo
sób w prastarem polskiem miasteczku Jabłonko-,
wie, stolicy śląskiej góralszczyzny, rządy prze
szły z powrotem w ręce polskie. Rezultat wybo
rów jest jednem z największych zwycięstw pol
skich, odniesionych w wyborach ostatnich. Suk
ces ten jest tem cenniejszy, że zakończył on 4-o
letnią walkę o Jabłonków, jaka toczyła się po
między ludnością polską i czeską; Wiadomość o
wyborze burmistrza polskiego przyjęta cala lud
ność na Śląsku czeskim z najżywszem zadowo
leniem.
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Sanacyjna „rozbudow a"
krakow skich s zk ó ł pow szechnych
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zmarła dnia 1 września 1932, w 62 roku życia
Wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecz
nego spoczynku odbędzie się w niedzielę
dnia 4 września o godzinie 12 w południe
z domu przedpogrzebowego na cmentarzu
izraelickim przy ulicy Miodowej o czem
zawiadamia

SYN Z RODZINĄ.

KRONIKA
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OBW IESZCZENIE O SĄDACH DORAŹNYCH.
Rozporządzenie rady ministrów o wprowadzeniu
swojego czasu postępowania doraźnego na całym
obszarze Rzeczypospolitej, ponownie podano w
Krakowie do wiadomości przez opublikowanie go
obwieszczeniami roz-lepio-nemi na murach na
szego miasta. Pod rozporządzeniem podpisany
jest nowy starosta gr-odżki w Krakowie p. W ła 
dysław Pałosz.
DALSZE AR E SZTO W A N IA W ZW IĄ Z K U ZE
STRAJKIEM PIEKARZY. W związku ze straj
kiem piekarzy policja aresztowała 22-letniego
Józefa Kubalę, 20-letniego Hipolita Urbanca, 20let-niego Franciszka Tomaszka, 21-letniego Juljana Gwoździka i 18-letniego Franciszka Rączka.
Policja zarzu-ca aresztowanym, że usiłowali po
bić chłopca piekarskiego z firm y Jana Klokosza
przy ul. Lubelskiej 9. Wedle komunikatu poli
cyjnego aresztowani m-ieli także porozrzucać
chłopcu pieczywo.
NIECHLUJNA PIEK ARN IA. Jak nas infor
mują, szczególnie wyróżnia się niechlujnym w y
piekiem podczas obecnego strajku piekarnia Ka
narka przy ul. Kochanowskiego. Po starym chlebievw składzie piekarni spacerują szczury, za
nieczyszczając go w wysokim stopniu. Kanarek
kazał zemleć na młynku na mąkę ten chleb i
daje tę lak zwaną tartą bułkę do c-iasta. Poda
jemy to miejskiemu urzędowi zdrowia do wia
domości.
F A L A KRADZIEŻY. Na szkodę Józefa Kupfera, zam. przy ul. Wolskiej 1 skradziono ub. nocy
po wybiciu szyby wystawowej 4 aparaty fotograficzne. — Z gmachu Kasy chorych przy ul.
Batorego skradziono na szkodę Józefa Wątora z
W yeiąż rower wartości 300 zł. — W restauracji
p rz y ul. Lubicz 15 na szkodę Błażeja Zalewskiego Skradziono portfel z k-wotą około 100 zł.
JAN BOJER
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(Ciąg dalszy)
Dziwne to uczucie zbliżać się do takiego domku, leżącego w pełnem słońcu i wiedzieć, że ludzie
w nim spią jeszcze głębokim -snem nocnym. W o 
kół niezliczone okna, zwrócone W tę stronę, ale
teraz nikt przy nich nie stoi d nie patrzy za nim.
Przed małą stajnią stoi taczka i czeka” na czło
wieka, parę sztuk bielizny wisi na sznurze, może
koszule Marty, cebrzyk oparty uchem o próg
drzwi. Ale drzwi zamknięte.
W ie, że mu-si próbować dostać się przez kuchnię.
Zdejmuje obuwie, bo mmi stąpać cicho. Na
stępnie ujmuje klamkę, bardzo ostrożnie. Praw
dopodobnie założone w ewnątrz na silny hak że
lazny? Ale do licha, co to jest? Drzwi się rozchy
lają. W iszą na zawiasach z wierzbiny i zaczy
nają piszczeć, djabli to nadali, ale nie trzeba ich
przecież rozwierać tak szeroko, by móc s'ę wśliz
gnąć. Dzisiejszej nocy zapomnieli zarnk iąć.
Na dworze słońce wznosi się coraz wyżej, mu
chy brzęczą. Ale wieś &pi.
X III
I pewnego dnia znów nadeszła jesień z de
szczem i wichrem, ale mimo to Marjanna-Kulaska musiała ruszyć w drogę i kusztykać od do
mu do domu, bo teraz ma naprawdę wielką no
winę. I jak zawsze, tak i teraz było jej przykro,
że na świecie jest tyle złego. — Tym we Fiata też
to nie będzie w smak — zaczynała, ocierając sobie
nos — bo chybaście już słyszeli o tem z Marlą, —
Nie, co takiego z Martą? — He, he — nie wiecie
jeszcze? — I zabiedzona twarz zaczyna promie

Onegdaj zarząd miasta odebrał od przedsię
biorcy budowlanego inż. Wartha miejski budy
nek szkioły powszechnej im. św. Scholastyki przy
ul. św. Marika 34, w którym przeprowadzono ka
pitalny remont oraz nadbudowano III piętro z
dwunastu nowemi salami szkolnemi.
W komisji odbiorczej wzięli udział przedsta
wiciele miasta, kuratorjum i inspektor szkolny
dr. Cichocki. Budynek po przebudowie przedsta
wia się imponująco tak oo do wielkości sal szkol
nych, oświetlenia i Wentylacji, jak i wewnętrz
nego urządzenia. Osobna szatnia dla młodzieży
pozwala na swobodne użytkowanie szerokich i
jasnych kurytarzy na rekreacje w czasie przerw
w nauce. Poraź pierwszy zastosowano w ume
blowaniu sal krzesełka- ze stolikami różnej w y
sokości, dostosowane d-o wieku młodzieży szkol
nej.
Zaznaczyć należy, że gmina wykonała również
nadbudowę I piętra szkoły powszechnej w Dą
biu z pięciu nowemi salami o-raz salą natrysko
wą ze szatnią dla młodzieży.
Niezależnie od tego przeprowadzono w ostat
nich dwóch latach gruntowne odświeżenie i od
malowanie kilkudziesięciu budynków szkół po
wszechnych. Wobec tego, że gmina ze względu
na adaptacje nie miała pieniędzy, by te przepro
wadzić sama, przeto inspektor szkolny dr. Ci
chocki powziął inicjatywę przeprowadzenia ro—

bót adaptacyjnych po szkołach powszechnych
przez przedsiębiorców — angażowanych do tego
wprost przez odnośnych kierowników szkół przy
pomocy finansowej nietylko gminy, ale głównie
komitetów ro-dz-i cle 1skich.
Wspomniane wyżej dwie nadbudowy oraz adaptacje szkolne przeprowadziła gmina kosztem
pół miljona złotych z pożyczki długoterminowej
Zakładu pensyjnego specjalnie na ten cel zacią
gniętej.
Inspektor szkolny dr. Cichocki mimo nawału
pracy w organizacji szkolnej zdołał w czasie dwu
letniej swej działalności zorganizować dwie szko
ły specjalne dla dzieci niedorozwiniętych i głu
choniemych, trzy pracownie biologiczne i roz
szerzyć dawną pracownię przyrody martwej. —
Ponadto urządził w kilku szkołach świetlice, a
w dwóch wzorowe bibljoteki szkolne wraz z czy
telnią. Rada szkolna uruchomiła w trzech szko
łach żeńskich naukę gospodarstwa domowego, —
połączoną z gotowaniem'.
Niestety rozbudowa szkolnictwa powszechnego
mimo wysiłków dr. Cichockiego napotyka na za
sadnicze przeszkody. Robi się szkoły dla niedo
rozwiniętych, a równocześnie w szkołach dla roz
winiętych dzieci -dokonywa się „redukcyj" i „kom
presyj" i do każdej klasy natłoczono po kilka
dziesiąt dzieci rozwiniętych, Tak wygląda sana
cyjna „rozbudowa" szkolnictwa.
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POMIESZCZENIE ZBIORÓW MUZEUM E T 
NOGRAFICZNEGO W KRAKOW IE. Dotychcza
sowe pomieszczenie zbiorów w budynku kapitul
nym na Wawelu jest — jak to wielokrotnie w
prasie poruszano — zupełnie nieodpowiednie, a
co gorsza fatalny stan budynku grozi zbiorom
niebezpieczeństwem, którego skutków nie da się
nawet w przybliżeniu określić. Miasto starało się
w zarządzie Wawelu o lepsze pomieszczenie dla
tych cennych zbiorów. Zarząd Wawelu uznał za
jedynie możliwe czasowe zresztą pomieszczeń i
w lokalu zajętym dotychczas przez kuratorjum
na państwowe wyższe kursa nauczycielskie, któ
re zajmowały część II p. budynku poszpitalnego.
Ost-aŁnio kursa powyższe pomieszczono w lokalu
parterowym budynku szkoły miejskiej przy ul.
Szujskiego. Tak więc — kosztem krakowskiego
szkolnictwa powszechnego — lokal w budynku
poszpitalnym może być obecnie zajęty na pomie
szczenie zbiorów Muzeum etnograficznego.
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nieć. — Ale co ja zawsze mówiłam? Co Pan Bóg,
to jednak Pan Bóg.
Zaczęły tedy kobiety chodzić od domu do domu
na filiżankę kawy. A jakkolwiek niemal każda
z nich na długo przed ślubem miała bębna, to
przecież żegnały się teraz i wzdychały, że świat
staje się coraz bardziej grzeszny.
Do Jo Aasana przyszli koledzy i chichotali: —
Z ciebie to frant nielada, że tam się dostałeś. —
A Jo miałby ochotę przechwalać się trochę, ale
rychło pozbył się jednak tych wszystkich. Bo cho
ciażby niewiadomo jak kręcić i wiercić, jednak
część hańby spadała też i na niego, a (któregoś
pięknego dnia będzie jeszcze musiał ponieść ko
szta, wobec czego potajemnie nosił się już z pla
nem umknięcia do Ameryki.
W e Fiata śpiewano wieczór psalmy a Marta
próbowała też śpiewać, ale nie mogła, więc wsu
nęła się do kąta pod piecem i zaczęła płakać.
Starzy spojrzeli po sobie. Marta nie była
wprawdzie pierwszą i z pewnością nie będzie też
ostatnią, co wszakże nie zmniejszało nieszczęścia.
Paal nie mógł pojąć, jakim sposobem chłopcu
udało się wejść. Ale Elżbieta często teraz długie
chwile przesiadywała w stajni, z bezczynnie założonemi rękami. Bo ona wiedziała kto zapomniał
zamknąć dirzwi, i to nie jeden raz, ale przez kilka
wieczorów, niech Bóg zlituje się nad nią.
Paal ogolił się któregoś dnia, włożył odświętne
ubranie i z laską w ręku ruszył ku wsi. Łatwo
było poznać po nim, że podejmuje coś wielkiego,
ale w duszy czuł się tak dziwnie zawstydzony.
Nie dlatego, że ludzie tak się teraz gapili, gdy
przechodził, nie, lecz dlatego, że pamiętał, jak to
sam młodym będąc, wyprawiał, co się dało, a te
raz — teraz ma iść i udawać obruszonego i mło
demu chłopcu wyrżnąć poprostu kazanie.

„W SZYSTKO DLA UCZNIA". Pod tem ha
słem urządza Liga propagandy wytwórczości kra
jowej w Krakowie aktualną w sezonie otwarcia
roku szkolnego wystawę, poświęconą w zupełno
ści naszej młodzieży szkolnej. Jak się dowiadu
jemy, różnorodność eksponatów zapewniona jest
przez zgłoszone firmy, tak że całość wypadnie
niezwykle interesująco. Znana z zeszłorocznej
wystawy wnętrz działalność Ligi propagandy
wytwórczości krajowej na terenie krakowskim
oraz sprężystość organizatorów daje gwarancję
wysokiego poziomu wystawy, Prace są już w peł
nym toku. Termin otwarcia wystawy nastąpi w
pierwszej dekadzie września.
W ANDALIZM . Przed kilku dniami uszkodzili
nieznani sprawcy popiersie Juljusza Słowackiego
w parku Jordana. Popiersie to zostało niedawno
przez magistrat gruntownie odnowione i napra
wione, — i jako jedno z pierwszych nanowo ustaw-ione w alejach parku Jordana. Barbarzyń
skie niszczenie pomników należy z całą bez
względnością potępić. Niezależnie od zarządzeń
wydanych własnym organom magistrat zwraca
się talęże do publiczności z prośbą o roztoczenie
opieki nad pomnikami mni-eszozonemi w parku
Jordana.
Gdy przyszedł do Aasan, wszyscy siedzieli wła
śnie przy jedzeniu. Nie chce usiąść, musi tylko
pomówić parę słów z Jo. Młodemu krew uderzyła
do głowy, odłożył łyżkę i wyszedł z tamtym za
stajnię. Tu przystanęli i spojrzeli po sobie,
a Paal przestępując z nogi na nogę spytał, czy Jo
zamierza ożenić się z dziewczyną.
Jo wsunął ręce do kieszeni i wił się mówiąc,
że nic jeszcze co do tego nie postanowił. Więcej
niepodobna było wydobyć z niego. Stary nie miał
odwagi wygrzmocić go, zgrzytnął tylko zębami
i parsknął gniewnie: — Ładny z ciebie łotr! —
A ty, kiedy byłeś młody? — szydersko odrzucił
młodzik. Trafił w samo sedno. A w chwilę potem
Paal zmiarkował, że idzie z powrotem, ale teraz
był jeszcze bardziej pochylony niż wpierw, a nogi
nie mogły mu jakoś nadążyć. Widocznie nie może
być inaczej, Morze jak zwykle wyrzucało fale na
wybrzeże, szare chmury pędzone zachodnim
wiatrem przewalały się nad okolicą, a małe bu
dynki we Fiata leżały bezbronne i w miarę moż
ności stawiały opór. Nic się nie zmieniło. Ach nie,
nic.
Per wyruszył na połów śledzł, ale któregoś
dnia przyszedł przez łąki Piotr Norset, z pleca
kiem na grzbiecie i laską w ręku. Przechodził
tędy od czasu do czasu, a oto wita wszystkich,
zdejmuje kapelusz i oddaje pozdrowienie od
Anny. Następnie siada koło drzwi i wyjmuje
fajkę. I wciąż jeszcze jest tym oświeconym czło
wiekiem, umiejącym opowiadać o nowym rzą
dzie i królu i storthimgu. Nie abomował już gazety,
ale tu i owdzie posłyszał niejedno, wędrując tak
po całej okolicy. — W sąsiedniej gminie zabrano
się właśnie do budowy kościoła, ale jego zda
niem cały plan iest niemożliwy.
(C iąg dalszy nastąpi).
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Na|WQ2szii gatunek za najnttsza cene
oto zasada produkcji perfumowanego mydła z JASZCZURKĄ.

Zwracajcie uwagę na znak fabryczny
„JASZCZURKA*, gdyż mydło to jest

pełnowartościowe a tanie.
LEGI SZKŁO Z DAGHU KAM IENICY PR Z Y
UL. GRODZKIEJ. Z dachu domu pod L. 4 przy
ul. Grodzkiej spadł kawałek szkła, raniąc w gło
wę 12-letniego Marjana Bochniaka. Na miejsce
wypadku przybył lekarz pog. ratunkowego i po
opatrzeniu chłopca pozostawił go opiece domo
wej. Ładne stosunki bezpieczeństwa.
W ŁA M YW A C Z E POD KLUCZEM. Swojego
czasu dokonano włamania do budki w składzie
drzewa Zdmmerspitza przy ul. Kai wary j sklej 70.
Pod zarzutem tego włamania aresztowano wczo
raj 24-letniego Bolesława Szczurka bez miejsca
zamieszkania. — Za uczestnictwo w kradzieży
biżuterji wartości 3500 zł. na szkodę Józefa Gulina aresztowano 27-letnią Stefanję Alber i 23letndego Bernarda Fdlingera. Aresztowanych od
stawiono do więzień sadowych.
OSZUŚCI PIERŚCIONKOWI. Na ulicach Kra
kowa uwijają się zawodowi oszuści, którzy sprze
dają pierścionki metalowe za złote. Ofiarą takich
oszustów padają przeważnie wieśniacy przybyli
do miasta w dni targowe. Niema dnia, by kroni
ka policyjna nie notowała tego rodzaju oszustw.
Znowu wczoraj pod zarzutem sprzedaży pier
ścionków metalowych za złote aresztowano 52letniego Józefa Dzięgiela oraz 34-letniego Toma
sza Gąciara z Wagonowic (pow. Miechów).
— OoO —

T E A T R Y I KOSSSCERTY
W ZNO W IENIE PR ZE D STAW IE Ń O PERO W YCH . —
Dziś w sobotę ro zp oc zy n a opera krakowska krótki
cykl przedstawień operowych arcydziełem Stanisława
Moniuszki „S tra szn y diwór“ , w którem wystąpią go 
ścinnie świetni śpiewacy,, a to pp.: Helena Lipowska,
prima,donna opery warszawskiej i lwowskiej i Kon
stanty Użejko, basista opery bukareszteńskiej i lw o w 
skiej. W dalszych głównych partiach wystąpią pp.:
Pastówna, Bodnieka, Gedlowa, T. Szymonowicz, Stef.
Romanowski, A. M azanek, M azurek, Woźniak i Rogoziawicz.
„B AR O N C YG A Ń S K I" — „O P O W IE Ś C I H O FFM A
N A ". Jutro w niedzielę na przedstawieniu popołudnio-

„BIELSKA CENTRALA"
K raków rio rjoń sh a 28.
poleca N o w o ś c i j G S i o n n e w wielkim

— o—

TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO
Sobota: „Straszny dwór" (opera).
N ie d ziela p o p o łu d n iu : „ B a ro n
„ O p o w ie ś c i H o ffm an a ".

c y g a ń s k i" ;

RADJO KRAKOW SKIE
Sobola 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 dzieoi. 16.06: Gramofon. 16.40: Pogadan

Hoda Dziecięca
Krahów. nuneh Ol. L 17
p o le c a :

TU I PM AM
I IL L b lT IH Il

S p e c ja lis t a I wynalazca

o p a t e a fo w a n y e h

KR AKÓW , UL. SSL A K 39. -

ban daży

TEL. 156-27.

Ż ą d a ć p ro sp ek tó w b ezpłatn ie.

ka dla chorych w szpitalach. 17.00: Koncert popularny
z W arszaw y. 18.00: Nabożeństwo z Ostrej Bramy w
Wilnie. 19.00: Gramofon: muzyka religijna. 19.10: R oz
maitości, komunikaty. 19.35: Dziennik radjowy. 19.45:
Przegląd polityki zagranicznej ubiegłego tygodnia —
wygłosi dr. Reguła. 20.00: Muzyka lekka z W arszawy.
21.50: Wiadomości bieżące. 22.06: Koncert szopenow
ski z W arszaw y. 212.40: Wiadomości sportowe. 22.50;
Muzyka taneczna.
^
Niedziela 4 września
10.00: Nabożeństwo z Łow icza. 11.58: Sygnał czasu,
hejnał. 12.10: Komunikat meteorologiczny. 12.15: Kon
cert kapeli z Łowicza. W przerwie odczyt z W arsza
w y: „W alka z nieszczęśłiwemi wypadkami przy pra
cy". 14.00: O dczyt: „Choroba Banga" — wygłosi dr.
S't. Karasiński. 14.15: O dczyty dla rolników ,i muzyka
łowicka. 15.40: Radjotygodnik dla młodzieży i opowia
danie dla dzieci. 16.06: Gramofon. 16.40: Finał rozgry
wek tenisowych w; Parku Krakowskim. 17.10: Koncert
solistów, z W arszaw y. 18.00: Felieton z W arszaw y:
„Tabliczka mnożenia". 18.20: Muzyka taneczna. 18.55:
Felieton dźwtiękowy ze L w o w a : „B allad a w ilanow
ska". 19.15: R ozm aitości, komunikaty. 19.35: S k rzy n 
ka pocztowa techniczna. 20.00: Koncert popularny z
W arszawy. 21.50: Wiadomości sportowe. 22.00: M uzy
ka taneczna. 22.40: Wiadomości bieżące. 22.45: W iado
mości sportowe. 22.50: Muzyka taneczna.

KINOTEATRY

wyborze

PRZEPUKLINĘ

w ie c z o re m

Adria: „Serca na wygnaniu" i „Podróż poślubna".
Apollo: „Niech żyje wolność".
Dom żołnierza: „Harold trzymaj się!“ .
Promień: „Scara.mouche" (Ramon Novarro),
Słońce: „Burza nad A zją".
-—— ........
Sztuka: „Skandal papy".
Świt: „A kordy miłości".
Uciecha: „Pogrom cy nieba*
Wanda: „Upiór Paryża".

po cenach ściśle fabrycznych!

Dużo rzekom ych specjalistów ogłasza się, że ich spo
soby leczenia przepukliny są jed yn ie skuteczne. A b y
zaś przekonać się, że tylko przez znane pow agi nau
k ow e polecone, bandaże, usuwające radykalnie po
osobistem jaw ien iu się, najzastarzalsze i najniebez
pieczniejsze przepukliny u psń, panów i dzieci naj
nowszego wynalazku M . T i l l e m a n a , oddawna zna
nego w całej Polsce s p e c j a l i s t y i prof. Raskała, są
w prost zbawienne — w ystarczy przyjść i przeglądnąć
liczne entuzjastyczne podziękowania ludzi o znanych
nazwiskach, profesorów uniwersytetu, lekarzy, ze sfer
duchowieństwa, najw yższej arystokracji oraz z ludu.
•

R EPER lIU tlt

(przechodnia na Bracką)

BACZNOŚĆ!
CIERPIĄCA NA

M

wem po cenach zniżonych powtórzona będzie melodyj
na słynna opera komiczna J. Straussa „Baron cygań
ski" z ulubioną śpiewaczką p. Franciszką Platówną,
primadonną opery warszawskiej i lwowskiej, w, reżyserskiem przygotowaniu p. J. Stępniowskiego. — Nie
dzielne wieczorne przedstawienie wypełni fantastycz
na opera J. Offenbacha „Opowieści Hoffmana", wi in
scenizacji p. J. Stępniowskiego. Przedstawienie to uświetni współudział naszej sławnej śpiewaczki p. Ady
Sari, oraz świetnego basisty opery bukareszteńskiej i
lwowskiej p. Konstantego Użejki. Partnerami ich będą
nasi świetni śpiewacy pp.: T. Szym onowicz ł A. Ma
zanek, Pastówna, Nowakowska, Woźniak, Mazurek i
inni. Dyryguje dyr. Bolesław Waliek-Wałewski. Sceny
baletowe wi „Baronie cygańskim" i
„Oipowieściach
Hoffmana" wykona doskonała para baletowa pp.: pri
mabalerina I. Soboltówna i bałetmistrz Eugenjusz W oj
nar.

Fartuszki alpagowe . . od 1*25
Fartuszki rypsowe . . » f —
S u k ie n k i s z k o ln e . . .
» 7- —
Swetry wełniane . . . y> 3*90
Spodenki tyrolskie . . » 5*25
Płaszczyki welurowe . » 1 6 * U b r a n k a a n g ie ls k ie .

.

Jopki tyrolskie. . . .
Ubranka granat, wełn.
Sukienki barchanowe .
Pijamy flanelowe . . .

»
»ł
n

P ła s z c z y k i b ia łe b a r a n k o w e
w e ł n i e o d 21*— z ł .

6-75
6*50
6-50
1-90
4-50
na

pozatem poleca się m undurki studenc
kie, płaszcze angielskie, m ontyniaki,
w y ro b y sw etrow e oraz bielizn ę dzie
cięcą w w ielk im w yborze.
C e n y ś c iś le fa b r y c z n e .

Wydawca: Emil Haeeker. — Redaktor odpowiedzialny: Marjan Porczak.
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ZwiazM i zgromadzenia
KONFERENCJA ZAR ZAD Ó W Z W IĄ Z K Ó W Z A W O 
D O W Y C H odbędzie się w poniedziałek 5 września o
godzinie 6‘30 wieczorem w sali Etom,u Robotniczego,
ul. Dunajewskiego 5, II piętro.
POSIEDZENIE SADU PARTYJNEG O odbędzie się w
niedzielę 4 w rześnia o godzinie 11 przedpołudniem w
redakcji „N a p rzo d u ". Obecność wszystkich ozłonków
Sądu b ezw aru n k ow o konieczna.

Feldman, przewodniczący.
PÓ ŁRO CZNE W A LN E ZGROMADZENIE ZW IĄZKU
M E T A LO W C Ó W , ODDZIAŁ Ł K R AK Ó W , odbędzie się
w n iedzielę 4 w rześnia o godzinie 10 przedpołudniem
przy ul. D un ajew skiego 5.

Zygmunt F E L D M A N N
mistrz szklarski
artyst. szlifiernia szkła i wytwórnia luster

Kraków XYII, ulica Jana Tarnowskiego 5, telefon 129-51

w ykonu je i dostarcza szyby okienne, lustra b elgij
skie, czeskie, rzeźby w szkle, ochrauiacze w około
klam ek, oprawy w m osiądz oraz w szelkie roboty
w zakres szklarstwa i szlifierstw a wchodzące, po
0100020102000201000201020201090001000002020053484800005348
cenach przystępnych.

Choroby scrco. astma, reumatyzm, cukrzycaLecznica „SALUS" Dra KUPCZYKA, Kraków.
S z u js k ie g o

11.

NIEBYWAŁA OKAZJA
TYLKO 8 DNI S
Resztki sukna, w ełny 1 kamgarnów

po 10 zł. za 1meSr

„BIELSKA CENTRALA
Mroków, Floriańska 26.

Drukarnia Ludowa w Krakowie pod zarz. Ignacego Winiarskiego.

