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W czternaste rocznicę 6 sierpnia
Czternasta rocznica wymarszu kadrów
strzeleckich z „Oleandrów" na wojnę nabiera
szczególnego znaczenia przez to, że rzuca na
nią promienie bliska, bo tylko o trzy miesiące
odległa dziesiąta rocznica zakończenia wojny
światowej i wskrzeszenia Niepodległej Polski.
Dziesięć lat już żyjemy we własnem, niepodległem państwie, które było niedościgłem ma
rzeniem wszystkich pokoleń polskich przez ca
łe stulecie niewoli. Dziesięć lat! — a więc to
nie sen, lecz rzeczywistość dotykalna, prawda
żywa!
'
Jakiż nadmiar szczęścia rozpiera nam dziś
dusze, nam, garści strzeleckiej, która 6 sier
pnia 1914 wymaszerowała z Krakowa na woj
nę światową z „wemdlami", aby niemi zdobyć
Polskę! Co to za siła wiary, co to za entu
zjazm, co za ukochanie naszego śnionego idea
łu gorzały wtedy w naszych sercach! I przy
nieśliśmy z wojny światowej spełnienie snu,

nlepodległość całej i zjednoczonej ojczyzny,
zmartwychwstanie państwa polskiego. Okupi
liśmy wskrzeszenie Polski ofiarą naszej krwi
i trudu, poległemi ciałami tylu nieodżałowa
nych towarzyszów broni, my, brać legiono
wa!
Istnienie Rzeczypospolitej Polskiej jest
wspaniałą, jedyną, nad wszystko, co się da po
myśleć, najdroższą nagrodą nam, którzyśmy
dożyli, i tym ukochanym towarzyszom, co ży
cie zostawili na pobojowiskach.
.
Dziesięciolecie trw ania państwa polskiego
unaocznia w całej pełni doniosłość historyczną
czynu orężnego, któryśmy podjęli przed czter
nastu laty.
Z tąsamą wiarą niezłomną, z tąsamą pło
mienną miłością, z którą wtedy poszliśmy Pol
skę wywalczać, dziś dźwigamy jej losy, jej
rozwój, jej przyszłość!
— OOP —

lot polski ponad Atlantykiem
OPIS MASZYNY
OPINJA FRANCUSKA
Paryż, 4 sierpnia. (PAT). Samolot lotników ma
jora Idzikow skiego i m ajora Kubali „M arszalek
Piłsudski" jest to w ie lk i dwupłatow iec, zaopatrzo
ny w m otor o sile 650 koni, w a ż y 7.850 kg. i zdol
ny jest do dokonania lotu o długości 7.800 km.
Lotnicy zabrali z sobą 6.250 litró w benzyny. W
razie pomyślnych w arunków atmosferycznych po
w inni oni przybyć do Nowego Jorku w nocy z so
boty na niedzielę. Aparatu radiowego na „M a r
szalku Piłsudskim " niema i oprócz dwóch małych
łódek gutaperkowych lotnicy nasi nie zabrali pra
wie żadnych środków ratunkow ych. Jednakże w
razie przymusowego opuszczenia się na wodę opróżnione zbiorniki pozwolą lotnikom utrzym ać
się przez czas dłuższy na powierzchni morza.
Prasa francuska zamieszcza fotografie lotników
polskich, podając drobiazgowy opis ich lotu. —
„Jo u rn a l" podaje w y w ia d z inżynierem Amiot, k tó 
r y budował dw upłatow iec „M arszalek Piłsudski".
O św iadczył on, że lotnicy polscy przygotow yw ali
się do lotu w sposób godny podziwu, wykazując
systematyczność i wiadomości techniczne, o które
nie posądzali ich koledzy francuscy. Inż. Amiot
zaznaczył, iż lotnicy Kubala i Idzikow ski b y li bo
leśnie dotknięci zachowaniem się części prasy poiskiej, natomiast z wzruszeniem podkreślali ży
czliw ość prasy francuskiej i prosili go o wyrażenie
jej w ich imieniu podziękowania. K onstruktor aparatu „M arszałek Piłsudski" ma nadzieję, iż lot
ten się uda. Przypuszcza on, iż lotnicy pozostaną
w drodze prawdopodobnie przez 45 godzin.
S ta rt „M arszalka Piłsudskiego" odbył się łatw o.
W zniósł się on w powietnze po przebyciu 600 mtrw
w yw o łu ją c entuzjazm licznie zgromadzonej publi
czności, w śród której znajdował się b ra t majora
Kubali oraz liozni przedstawiciele lotnictw a fran
cuskiego. Lotn ic y francuscy po odlocie oświadczy
li, że sposób prowadzenia aparatu wskazuje na
w ielkie doświadczenie i przygotow anie fachowe
lotników .
NAD OCEANEM
Londyn, 4 sierpnia. (PAT). Stacja radiowa w
W alencji (Hiszpania) podaje, że parowiec b ry ty js k i
„P e rth u n te r" otrzym ał od parowęa „A z te c " w ia
domość, wedle k tó re j z parowca tego o godz. 2.40
w edług czasu w Greenwich widziano pod 44 st.
22 min. szer. póln. i 24 st. 8 min. długości zachod
niej w kierunku kom pasowym w edług mapy m or-

skiej 75 stop, dw upłatow iec, którym , jak p rzy
puszczają, b ył dw upłatow iec „M arszalek Piłsud
ski". Samolot szybko znikł z oczu. W edług w ra 
żenia, doznanego przez załogę. parowca „Aztec",
lo t odbyw ał się pomyślnie. Kierunek, w jakim szy
bow ał samolot, wskazuje, że lot odbyw a się w
prostej linjł na N ow y Jork.
N O W Y JORK W OCZEKIW ANIU
N owy Jork, 4 sierpnia. (PAT). O locie m ajorów
Kubali i Idzikow skiego nie otrżym ano tu żadnych
now ych szczegółów. Jeżeliby w szystko szło po
myślnie, to przybycia lotników polskich do Ame
r y k i oczekiwać można jeszcze w ciągu dnia dzi
siejszego. Jednakże informacje biura meteorolo
gicznego donoszą, że nad Nową Funlandją panuje
niepomyślna pogoda. W yrażają tu opinję, że lo t
nicy polscy uczyniliby lepiej, obierając bezpośred
nią drogę A z o ry -N o w y Jork. Tow arzystw a pol
skie w N ow ym Jorku czynią ostatnie przygotow a
nia do p rz y ję c i/ polskich lotników . Z W aszyngto
nu p rz y b y ł tu poseł Rzplitej, ażeby łącznie z tu
tejszym konsulatem ustalić szczegóły przyjęcia.
Wiedeń, 4 sierpnia. (PAT). W edług doniesień
dzienników z Nowego Jorku nie było jeszcze dziś
do godziny 2 rano żadnych wiadomości o lotni
kach polskich. Oczekuje się ich w ciągu soboty
przed południem (czas am erykański). Poseł pol
ski w W aszyngtonie p rz y b y ł do N. Jorku celem
ustalenia z konsulem polskim szczegółów przyję
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cia lotników. Reflektory na lotnisku pracowały
wczoraj przez całą noc.
RAPORT U R ZĘD OW Y O ODLOCIE
Paryż, 4 sierpnia. (PAT). O ficjalny raport o
w ystartow aniu m ajorów Kubali i Idzikowskiego
brzm i jak następuje: Ogólne obciążenie samolotu
8.000 k g „ benzyny 6.300 k g „ o liw y 225 k g „ start
niezw ykle udatny 600-metrowy. W edług w iado
mości z samołotn, towarzyszącego na terytorium
francusldem, w ysokość krtu w ynosiła 400 m., prze
ciętna szybkość 178 km., — oznaki zadowoleraa
ze strony Idzikow skiego i KubaB. W arunki atmo
sferyczne na w ybrzeżu francuskiem średnie, w
dalszej drodze do A zorów świetne, od Azorów do
A m eryki w ia try sprzyjające.
,<(

Lotnicy przelecieli ponad
Azorami
N ow y Jork, 4 sierpnia. (PAT). Godz. 130. —
Kilka stacyj krótkofalow ych amerykańskich dono
si, że wiele okrętów w idziało przelatujący samolot
„M arszałek P iłsudski" w pobliżu w ysp Azorskich.
Paryż, 4 sierpnia (telegram w ł. „Naprzodu").
Jak donoszą radiogram y z okrętów na Atlantyku,
pomyślny w ia fr wschodni, tj. popychający skrzy
dła samolotu tow arzyszy stale naszym lotnikom.
P ozw oliło im to na zwiększenie szybkości krtti
ze 150 km. na 175, rów nież w skutek dogodnych
w arunków atmosferycznych mogił m ajorowie Idzikow ski i Kubala wznieść się na 200 ratr. ponad
powierzchnią morza.
Ostatnie sygnały z Atlantyku meldow-ała&stot
„M arszalka Piłsudskiego" w najlepszej formie.
O godzinie 7 minęli nasi lotnicy Azory.
B iuro meteorologiczne stw ierdza i zapowiadą
dogodną pogodę m iędzy Azoram i a N ow ym -Jor-*
kiein.
Wobec więc uzyskania przez naszych lotników
większej’ hyżości staje się możżiwym lo t bezpo
średni po lin ji na północ od Azorów w prost do
Nowego Jorku, w ciągu przewidzianym tj. 40 go
dzin od startu.
W Paryżu i francuskich kołach lotniczych pa
nuje olbrzym ie zainteresowanie lotem, k tó ry już
dotychczas osiągnął niebyw ały jeszcze dystans.
Ogólnie panuje w ie lki entuzjazm dla naszych lo t
ników.
POGODA POGORSZYŁA SIĘ
Paryż, 4 sierpnia (telegram w t. „Naprzodu").
Do południa w sobotę nie nadeszły do Paryża
żadne dalsze wiadomości o locie polskiego samo
lotu.
Stacja meteorologiczna lotniska Le Bourget do
nosi o niekorzystnych warunkach atmosferycz
nych nad Atlantykiem , w’ obec czego zaznaczyło
się pewne zaniepokojenie o los lotników .
Lotniska na wrybrzeżu amerykańskiem otrzym a
ły polecenie dawania w nocy sygnałów z reflek
torów', celem orjentacji lotników .
(Dalsze depesze na stronie 8).
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Nie będzie wywozu zboża?
Im dalej postępują żuawa, tera w ięcej słych ać
p esym istycznych głosów o ich wynikach. Poza
glosam i urzędowemu, które niezmiennie przed
stawiają stan rzeczy optym istycznie, od zyw a
ją się k łosy pryw atne mniej pomyślne, co mo
że policzyć trzeba na karb znanego usposobie
nia tych sfer, które lubią drożyć się ze sw ym
tow arem , jako, że każdy uwzględni, iż brak
pociąga za sobą drożyznę.
Ostatnio w kw estji zbiorów zabrał głos je
den x najwybitniejszych p rzyw ódców ziemian,
przew odniczący ich Związku senator Jan Ste
c k i W w yw iadzie, udzielonym Agencji W sch o
dniej, p, Stecki określił nadzieje odnośnie do
dwóch gatunków zboża w następujący sp osób :
'żyto sflnte ucierpiało, ale można przypuszczać,
ż e w ystarczy go na potrzeby w ew nętrzne z
doltazentem istniejących, bliżej nieznanych za
pasów. Napewno jednak nie pozostanie nam ża
dna nadwyżka do w yw ozu. Co do pszenicy
niewątpliw ie będziem y musi eh w łasny plon nsnpełnić przyw ozem , ale ponieważ nigdy nie
pokryw ahśm y
zapotrzebowania urodzajami
krafowerra, chodzi w ięc jedynie o sprowadze
nie ilości nieco w iększych niż zazw yczaj.
Marny w ięc z kompetentnej strony pot w ie rdzonte tego, co przed dwom a tygodniami pisafiśnry, mianowicie, że żyta będziem y musieli
dobrze pilnować, by ziemianie ubocznemi
w pływ am i i drogami nie uzyskali możności
dokonania w yw ozu. 2 e oni będą próbowali to
robić, nie ulega wątpliwości wobec tradycyj
nej ich polityki, polegającej na sprzedawaniu,
bez oglądania się na przyszłość i następstwa,
aby tylko dostać gotów kę do ręki. Nic ich to
ule obchodzi, że społeczeństw o i państw o muszą potem płacić koszta tej krótkowzrocznej
gospodarki, ani nie powstrzym ujee ich okolicz
ność, że absolutnie nie mają powodu skarżyć

ADAM POLEWKA

K ilk a słó w w sp raw ie:

Czy niebo istnieje?
(Z CYKLU „SZKOŁA")
O ty nieszczęsna nauko astronomii! O święcie fa
talnych gwiazd! ileż to ludzi męką opłaciło chęć
rozszerzenia granic nieba w mózgach ludzkich!
I pocóż starali się rozpiąć niebo aż do mgławic,
skoro to błękitne, tak złudnie bliskie sklepienie
w ystarcza w zupełności na opędzenie potrzeb Ko
ścioła?
I deble spotkał los męczenników nauki — Janie
Twarogu — biedny, ludowy nauczycielu i niefor
tunny popularyzatorze gwiezdnych prawd. W swo
jej małości popularyzatora jakże śmiesznym jesteś
towarzyszem cierpień Kopernika, Galileusza, Glordana Bruna i jakże jesteś tragicznym na tle dwu
dziestego wieku!
.
Nauczyciel był zupełnie złamany. Organista ze
brał około osiemdziesiąt podpisów. Chytrze prze
kręcona pogadanka o gwiazdach stała się w rę
kach księdza niezwalczoną bronią. Ksiądz sam uczył dzieci, co mają mówić, kiedy inspektor na
śledztwo przyjedzie. Nie było rady. Chyba, żeby
działać zanim pismo odeślą. Upokorzyć się. Księ
dza prosić.
Od rana nie miał nic w ustach. Paliła go gorą
czka. Dziś znowu dostał list. Proszą o pieniądze.
Drożyzna. Trzeba.się upokorzyć — dla nich. T rze
ba się upokorzyć dią posady — dla matki i tych
trojga. Bunt buchnął w duszy udręczonego. Ja
kiem prawem wy innie każecic godność m oją,—

się na brak gotów ki wobec tego, iż państw o
przez sw e banki zaopatruje ich hojnie w kre
d yty.
Chodzi o to, Żeby rząd zastosow ał się 3o
wskazów ek, w ychodzących od człow iek a w o 
b ec rolników z pew nością jak najlepiej uspo
sobionego. P . Stecki ma niewątpliw ie w p ływ
na rolników w b. Królestwie; wątpić jednak
można, c z y w p ływ jego sięga i do Poznańskie
go. A z tej stromy niebezpieczeństw o w yw ozu
jest największe. B ez względu na zak azy jest
tam tyłe tajnych dróg, przez które zboże —
jak to się „technicznie" nazyw a — „przecieka"
do Niem iec, że trzeba niezw yk łej energjl l —
co ważniejsze — chęci, b y temu procederowi
przeszkodzić. O dgrywa tu pewną rolę i tra
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dycja, gdyż ziemianie poznańsfco-pomorscy
mają jeszcze w pamięci s w e nie tak odległe,
jeszcze przed dziesięciu laty zupełnie upraw
nione, stosunki z tamtą stroną obecnej granicy,
a pozatem marka niemiecka bądźcobądź me
p rzeszło dw a razy w ięk szy kurs od złotego.
Obow iązujący do końca w rześnia zakaz w y 
wozu musi b yć Jak najwcześniej przedłużony,
aby nie nastąpił ani jeden dzień przerwy w
trwaniu zakazu. Niechaj będzie bodaj formalny
zakaz, a z "nieformalnym w yw ozem muszą so
bie w ładze jakoś poradzić.
G łówna jednak rzecz, czy ziemianie wezmą
sobie do serca przestrogi jedngo z e sw ych czo
łow ych łudzi, c z y podzielą opinję p. S teck fegu
ż e rzeczyw iście nie mają nic do wyw iezienia.
Ludność miejska, najwięcej w tej sprawie za
interesowana, nie spuści jej z oka.
—ooo—

Ważne um owy polsko-gdańskie
W dniu 4 sierpnia br. podpisane zostaną przez ’ stały sporne kwestie dotyczące przepisów cel
komisarza generalnego Rzplitej Pofeikiej S trass- ; nych i bezpieczeństwa na W esterplatte które by
burgera i wiceprezydenta W. Miasta Gdańska
ły dotychczas przedmiotem sporu w Genewie.
GebJa, trzy umowy regulujące stosunki połsko- W trzeciej umowie Gdańsk cofa swój protest
gdańskle. W edług pierwszej z tych umów, z dn. przeciwko przebywaniu statków pofsłdch w por
1 listopada br. następuje całkowita unifikacja ta cie gdańskim. Co do pobytu tych statków pozo
ryf i przepisów kolejowych Gdańska z taryfami stałe w mocy dotychczasowa umowa, której re
polskfeml. W przyszłości zmiana przepisów u- wizja w każdym razie nae może nastąpić przed uskuteczniona być może tylko przez Polskę. Ta pfywetn trzech la t
ryfy i przepisy w ykonawcze ogłaszać będzie pol
W dniu 17 lipca nastąpiło pomiędzy Polską a
ska dyrekcja koiejl państwow ych w Gdańsku w Gdańskiem podpisanie układu w przedmiocie za
specjalnie w tym celu wydawanym dzienniku roz trudnienia robotników przez rade portu i guber
porządzeń.
natora Gdańska, celem wykonania omowy z dnia
W drugiej umowie Polska w yraża zgodę na u- 1 września 1923. Układ ten podpisali w imiejiiu
żywanie basenu na W esterplatte w czasie kiedy rządu polskiego komisarz gen. Rzplitej Sfcrassnie przychodzi amunicja — na ogólne cele han
burger oraz ze sitrony Gdańska s e n a t dr. Strank.
dlowe rady portu. P rzy przeładunku amunicji ra
da portu zobowiązana jest ew akuować w ciągu © © © © © © © © © © © © © © © © © ©
2 do 7 dni po zawezwaniu przez rząd polski część
względnie cały basen. C ała umowa może być
wypowiedziana w każdym czasie w terminie 6
tygodniowym.
Jednocześnie w umowie tej uregulowane zo-

Czas odnowie przedpłatę
n a s ie r p ie ń

ludzką godność deptać? — krzyczał do tych troj
ga z dalekiego miasta. — Jakiem prawem ?!
A w tedy stanęła przed nim m atka z tą tw arzą
męką brózdowaną, zwiędłą, tw arzą Bolesnej Ma
tki. Tych małych dwoje uczepiło się trwożnie jej
spódnicy i patrzało w niego krzyczącemi o Etość
oczami. M atka podniosła nad nim ręce, zżarte
przez sodę. Oczy jej mówiły nieubłaganie:
— Jeśli nie uczynisz tego — nie dla mnfe, ale
dla nich — przeklęty bądź!
Ugiął się pod tym ciężarem m atczynych rąk. Na
ziemię opadł.
Głowę obręczą rąk ścisnął i buohnął szlochem.
Pod wieczór zamarzało w nim postanowienie.
Chwiejnym krokiem, wolno, jak najwolniej szedł
w górę ku plebanii.
Ksiądz skończył wylizywać słoik z m ordow ą
konfiturą, kiedy drzwi się otw arły i stanął w nich
blady, jak ściana, nauczyciel. Jak w c śnie szedł ku
księ"dzu z zaciśniętemi ustami bez kropli krw i w
twaTzy. Proboszcz cofnął się. z przestrachem.
— Czego pan tu chce? Służbę zawołam. —
N a u czyciel pod sz e d ł bliżej. K siądz o p a rł się o

ścianę i ręce przed siebie dla obrony wyciągnął.
Zdaw ało mu się, żc to widmo człowieka przyszło
schw ytać go za gardło. Nauczyciel jeszcze pół
kroku sie posunął, a potem począł zginać gTzbiet
z wysiłkiem, jakby był z kamienia i zginał, aż gło
w a dosięgła ręki księdza i usta pulchnej dłoni do
tknęły.
— Za w szystko — w szystko przepraszam . Tyl
ko litości nie nademną, ale nad m atką i rodzeń
stwem — szeptał skurczoneini w strasznym bólu
wargami.
A polem zatoczył się w tył.

B ył już człowiekiem z przetrąconym kręgosłu
pem.
Zgodził się na wszystko. Pójdzie do spowiedzi
w najbliższą niedzielę w oczaoh całej parafii. Zer
wie wszelkie stosunki z Kołem Młodzieży. Położy
podpis na liście komitetu „Obrony Boga i Ojczy
zny". Będzie jednak wolny od agitacij ze wzgfęde
na przemęczenie. Wreszcie przyrzekł to najstra
szniejsze. W yrzeka się Zośka. Przecież i tak się że
nić nie może — pocieszał go ksiądz.
Proboszcz był zupełnie zadowokmy. Na odebodnem podaTł akt oskarżenia w oczach nauczycie
la, a potem poklepał go przyjacielsko.
Kiedy Jan Twaróg w yszedł na świat ledwie
mógł iść.
Wirowały koło niego czarne cienie drzew i wi
row ało granatowe niebo usiane gwiazdami.
L e d w ie m ó g ł iść. C z ło w ie k z p rz e trą c o n y m k r ę 
gosłupem .

Zośka nie w yszła za Wicka. Jakby w studnię
wrzucił i ten lichtarz i tego wieprzusia i jak bez
Wiała trzy kopy i grosiwa sporą kupkę.
Nauczyciel właśnie ślęczał nad pisaniom świa
dectw, gdy przed domem stanęli oboje. On czarny
Jasiek i ona chabrowa Zośka. W yszedł do nich
przed próg. P rzed progiem ohciał z niemi mówić
potrosze i z bojaźni, by znowu ktoś księdzu nie
doniósł, że się z Kołem Młodzieży zadaje.
— Przyszliśm y pana prosić na nasze wesele —
urągał mu chłopak czarnem, ognistem spojrzeniem.
P opatrzył na niego z pod powiek z niemą proś
bą o litość.
, — Szczęść wam Boże, ale nśe mogę przyjść —
szepnął z pod spuszczonej głowy.
Ksiądz panu pozwoli. Dałem mu przecie sto
złotyćh za ślub — drw ił chłopak.

(Dokończenienastąpi),
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Ludzkość idzie przecież naprzód!
Za parę miesięcy upłynie 10 lat od zakończenia
woiny światowej. W czacie tej wojny i długo po
niej tyle nagromadziło się nienawiści po jednej i
drugiej stronie, tyle sobie wzajemnie zarzucano
zbrodni przeciw ludzkości, cywilizacji itd., tak
wzajemnie podburzano i zatruwano sobie życie,
że, zdawało się, że ludzkość nigdy nie wyleczy
się z tej psychozy, że następne pokolenia będą da
lej prowadziły choć niekrwawą wojnę, że nigdy
już nie powróci współpraca narodów, której za
wdzięczają wszystkie w ciągu wieków osiągnięte
zdobycze intelektualne i materialne.
Pamiętamy jeszcze, jak przez kilka miesięcy po
zawieszeniu broni w listopadzie, 1918 aż do podpi
sania traktatów pokojowych Niemcy i Austrja by
ły trzymane pod blokadą głodową; pamiętamy,
jak przez lata całe po zakończeniu wojny uczeni
francuscy, angielscy, belgijscy itd. bojkotowali uczonych niemieckich na zjazdach naukowych; pa
miętamy, jak nawzajem Niemcy bojkotowali go
spodarczo dawne kraje nieprzyjacielskie, np. przez
nawoływanie do omijania Włoch itd. Zdawało się,
powtarzamy, że to morze nienawiści pozostanie
zawsze między narodami, może ńietyle pod wzglę
dem gospodarczym, albowiem konieczności życio
we są silniejsze od uczuć, ile pod względem poli
tycznym i kulturalnym.
Natura ludzka nie jest jednak stworzona do odosobnienia, ani nawet do samowystarczalności.
Okazało się, że poprzez nienawiść, poprzez pamięć
okrucieństw i niesprawiedliwości z jednej i dru
giej strony narody nie mogą wreszcie na siebie się
boczyć; że istnieje wspólnota, konieczność utrzy
mywania, Jeżeli nie serdecznych, to bodaj znoś
nych stosunków; że żaden naród nie jest ani tak
bogaty, ani tak silny, aby mógł odgraniczyć się
barjerą od sąsiada 1 udać, iż go nie zna, iż go nie
potrzebuje.

Już w 1924 r. w stosunkach między narodami
nastąpił gruntowny przełom. P o wyładowaniu się
ostatnich objawów nienawiści i fałszywie pojęte
go interesu w formie okupacji zagłębia Rufory w r.
1923, nastąpił w sierpniu 1924 pierw szy zjazd poli
tyków francuskich, angielskich i niemieckich w
Londynie, z którego zrodził się plan Dawesa, a w
następstwie Locarno, wejście Niemiec do Ligi na
rodów i pakt Kelloga. Dziś Niemcy są na konferen
cjach politycznych i na kongresach międzynaro
dowych równouprawnionymi i — co ważniejsza —
chętnie widzianymi uczestnikami; dziś Francję
łączą z Niemcami w ęzły silniejsze od sojuszu po

M. ZOSZCZENKO *)

C A ŁK IEM PROSTE
(Przekład Haliny Pilichowskiej)
—o—
Do stu djabłów, jak proste jest wszystko na
świecie!
O t w domu naszym mieszkał, na ten przykład,
taki znany psubrat, Krajuszkin. Najpierw był, ro
zumie się, bezrobotnym. Przez sześć lat. Dzie
siątkę płacił za metr kwadratowy. A potem zna
lazł posadkę.
Posadka nie była wspaniała, lecz żywić się, a
grunt bezpłatnie leczyć się można było.
A trzeba wam wiedzieć, że człowiek ten miał
okrutnie wściekły charakter. Charakter miał cał
kiem niemożliwie skandaliczny.
I jeżeli ten Krajuszkin nie bił się z lokatorami to
jedynie z powodu słabego organizmu. Lecz zato
kłócił się ze wszystkimi, wszystkich zaczepiał i żo
nę swoją, Helenę Fiodorównę, poprostu, można
powiedzieć maltretował.
Biedna kobieta uciekła nawet przed takim m ał
żeńskim rajem.
Oświadczyła poprostu na zebraniu, że z takim
Herodem, jak jej szanowny małżonek, dłużej żyć
nie może. Niechaj zarząd domu wyznaczy jej
kawalerski pokój w innem mieszkaniu.
A on, ten Herod Krajuszkin stał na zebraniu tuż
obok z gębą ponurą i słuchał, o czem też mówią.'
Wreszcie powiada:
— Dobrze. Wyznaczcie jej kawalerski pokój.
Charakter, rzeczywiście, nie zapieram się, mam
diabelski. Lecz przeciw naturze także iść nie mo
*) Ze zbiorku p. L ..Pan W ydawca" nakł. Tow.
iWyd. „Rój“ (w druku).

litycznego — Wspólnota gospodarcza w trzech
najważniejszych gałęziach produkcji narodowej;
żelazie, potasie i chemikaliach; dziś Anglja i Ameryka wymieniają z Niemcami profesorów i a r
tystów dla lepszego poznania postępu obustron
nych kultur, dziś — to jest rzecz wprost epoko
w a — Stresemann jest zaproszony do Paryża, jedzie tam i jest kandydatem do najwyższego orde
ru francuskiego.
To są naprawdę niezwykle objawy postępu w
wyrównaniu i usuwaniu przeciwieństw między na
rodami, przeciwieństw pozostałych jeszcze jako
wspomnienie bolesnych wypadków z przed 10 lat.
Nikt nie może oprzeć się wrażeniu, że świat ka
pitalistyczny, — a ten dziś jeszcze decyduje i rzą
dzi — nie wyczerpał wszystkich środków, zdol
nych do stworzenia współżycia ludów. A fakty,
których świadkami jesteśmy w coraz większej liczlbie, pouczają nas, że nie należy poddawać się
pesymizmowi; że myśl o konieczności pokojowe
go współżycia robi postępy j że w dzisiejszych
czasach nie tak łatwo da się ludzkość porw ać do
szalonych czynów, jakie z taką łatwością, prawie
bez oporu popełniła przed 14 laty.
Tę wiarę naszą wzmacniają zajścia z ostatnich
dni, które — pomijając wizytę Stresemanna w
Paryżu i jej następstwa — przekonywują nas, że
„bestja ludzka" może być ujarzmiona, jeżeli wpa
da w środowisko o odpowiedniem ciśnieniu cywi
li żacyjnem. Mamy obecnie w Kolonjl nad Renem
międzynarodową wystawę prasową. W ystawa w
kraju niemieckim, w kraju, będącym pod okupa
cją francuską! Przyjechał zwiedzić wystaw ę fran
cuski minister oświaty Herriot, ten sam, który
jako premjer w r. 1924 dał początek porozumie
nia z Niemcami wraz z premierem angielskim MacDonaldem. Z okazji przyjazdu Herriota odbył się
na jego cześć bankiet, na którym, jak zwykle,
wygłoszono szereg przemówień. 1 przedstawiciel
Francji, przedstawiciel kraju napadniętego i znk
szczonego, mówił do przedstawicieli Niemiec;
„Musimy wyzyskać wszystkie okazje do współ
pracy na pożytek wszystkich narodów, dla stwo
rzenia nowej etyki, która uwolni nas od niewol
nictwa brutalności. Dla przeprowadzenia tego ce
lu trzeba wiele odwagi i wiele cierpliwości. Nie
obejdzie się bez prowadzenia ciągłej walki prze
ciw sceptyzmowi, szyderstwu i głupocie, przeciw
pojawiającym się atakom gwałtu — narody chcą
pokoju i z wdzięcznością powitają ludzi bez wzglę
du na ich narodowość, którzy przyniosą im spo

gę. 1 nie mogę swoich charakterów przerabiać.
Wyznaczono jej wtedy pokój w mieszkaniu Nr.
17. A ten Krajuszkin zaczął tam także szwendać
się, — specjalnie, by urządzać skandale i znęcać
się nad małżonka.
Nadomiar wszystkiego zwierzęta domowe kopał
nogami. Ścienną gazetę iakże raz zerwał ze zło
ści.
A trzeba wam wiedzieć, że w domu naszym aku
ra t nad tym właśnie utrapionym Krajuszkinem mie
szkał uczony. Profesor Chlebnikow’.
I chociaż był to lokator mało uświadomiony i
często zaniedbywał swe obywatelskie obowiązki,
lecz mimo to był to świetny lokator — rubel dwa
dzieścia płacił za metr kwadratowy.
Z tym właśnie uczonym zadaTł uważacie, nasz
Krajuszkin — niby dlaczego szurga w nocy no
gami — chodzi sobie nad jego pokojem.
A może uczony nie potrafi inaczej uczone swe
prace obmyślać? Może musi chodzić?
Podchodzi w ówczas uczony do tego Krajnszkina i powiada:
— Tak i tak. W y, — powiada, — laskawoo,
wszystkich lokatorów w kamienicy straszycie,
wszystkich się ozapiacie i ze wszystkimi kłócicie
się. Jeśli już macie taki charakter, to powinniście
się leczyć, a nie o byle co indyczyć się.
Krajuszkin powiada:
— Jakże to, powiada, leczyć się?
Profesor powiada:
— Tak i tak. — Wy, — powiada, rozmaite ele
menty wprowadzacie do swego charakteru, lecz
co tu gadać, człowiek niema nijakiego charakte
ru, bo według ostatnićh danych naukowych,
człowiek — to 18 funtów węgla, 46 zołotników.
soli, 3 funty maki kartoflanej i pewna ilość płynu.
W waszym charakterze brak może mąki karto
flanej i dlatego denerwujecie się.

kój, spokój dla ich pracy: dla życia ich dzieci. —
Francja wie, jaki udział mają Niemcy we w szy
stkich dziedzinach nauki, literatury i sztuki...
Tak mówi minister republiki francuskiej na
ziemi niemieckiej i nie boi się, że ziomkowie uka
mienują go po powrocie do kraju. Herriot, w ygła
szając te bądź co bądź niezwykłe słowa, był z
pewnością w zgodzie z olbrzymią większością
swego narodu, który nie chce niczego innego, jak
spokoju do pracy, jak zapewnienia życia swego i
swych najbliższych. A to przecież jest najczyst
szy pacyfizm, tem skuteczniejszy, że robi się bez
hałasu i reklamy ale z serca i — co ważniejsze —
z uznania jego konieczności.
Kto śledził przejścia i taję polityczne głównych
państw europejskich w ostatnich 10 latach, umiał
dojść do przekonania, że wiele — naturalnie nie
wszystko — zmieniło się w porównaniu ze sta.
nem dawniejszym. Nie zniknęła wprawdzie tajna
dyplomacja, ale ba, poczuwa się do obowiązku
zdawania bodaj z grubsza sprawy ze swych po
czynań; krzyki ludów o usunięcie głównej przy
czyny wojen: Zbrojenia się bodaj w teorii uznane
przez liczne konferencje i umowy międzynarodo
we; głosy przeciw odosobnieniu raczej odosob
nieniu się gospodarczem znajdują uwzględnienie
w usiłowaniach do przełamania murów celnych —
nie wszystko naturalnie się robi i me wszystko
znajduje echo ale kto zaprzeczy, że dziś żyjemy
w innych niż w 1914 r. warunkach i stosunkach,
że dziś — jako objaw charakterystyczny — ża
den naród nie szedłby już do mobilizacji wśród
śpiewu i muzyki, jak było w 1914 roku.
Możemy być zadowoleni z tego postępu, tem*
bardziej, że nastąpił on w przeważnej części dzię
ki klasie robotniczej. Ona, która była pierwszą i
największą ofiarą stosunków przedwojennych,
całą swą siłą parła do zmiany tych stosunków.
Nie osiągnęła jeszeże wszystkiego, ale jest na do
brej drodze. Ludy się wyzwalają z pod hypnozy
nienawiści — to już jest wielki krok naprzód.
Z dniem 1 sierpnia przeniosłem moje składy 1 bhnro hor
townej sprzedaży krajowej i zagranieśnej

SŁONINY, SMALCU i SADŁA
na ul. W ie lo p o le 12/14 (domy własne)

, W KRAKOWIE

Stale na składzie świeże transporty towaru we wnystkkk
gatunkach. Sprzedaż smalcu od 25 kg, słoniny od 50 kg,
aż do przesyłek eałowagonowyeb.

S T E F A N S IE C Z K O W S K I
Hurtowny skład słoniny, smalcu I sadła
KRAKÓW, UL. WIELOPOLE 1 2-14.

Po tych, uważacie, słowach Krajuszkin zbladł
śmiertelnie i splunął profesorowi na kołnierzyk.
Po tym fakcie upłynęło pół roku.
Pewnego ra,zu wziął Krajuszkin i poszedł do le
karza.
Obejrzał lekarz tego Krajuszkina «e wszystkich
stron i powiada:
— Tak i tak. Nerwy, — powiada — rzeczywi
ście macie kiepskie z powodu robaków. Trzeba
wytępić wszystkie robaki, i w tedy charakter
znów rozpromienieje.
Zaczął Krajuszkin, rozumie się, leczyć się, pił
jakieś obrzydliwe zielone świństwo i wkrótce
poprawił się. Stał się teraz taki dość tęgi, gęba
rumiana, oczy błyszczące. Po podwórzu chodzi
wesolutki, ze wszystkimi wita się. Ani tknie ko
go. Ściennej gazety nie zrywa. Z żoną, uważacie,
też się pogodził. Niedawno wstąjpił także do pro
fesora z w izytą — przeprosił go za tamto plucie.
Profesor powiada:
— Tak i tak. Zawsze wam przecież mówiłem,
że człowiek to 18 funtów węgla, pewna ilość soli
i mąka kartoflana. I żadnych jakichś tam charak
terów człowiek nie miewa.
Taki był koniec.
Teraz — po tym naukowo stwierdzonym fakcie
idzie sobie człek czasem z jakąś dziewoją, a ona
na ten przykład wmawia w człeka — dziś jakoś,
Wasylu Wasyiewiozu, jestem w smutnym nastro
ju. Chryzantemów, na ten przykład, chciałabym.
A ja sobie w duszy myślę;
Wiem. Gadaj do lampy. Białka ci pewnie brak
lub objadłaś się czemś.
Jakie to w szystko piekielnie proste!
I poco dowiedziałem się o tem ? Może dlatego
w la śpię zbrzydło mi teraz życie.

—o o o —
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Parlamenty i kontrparlamenty
Na zwołane do Belgradu posiedzenie skupsztyny, na którem przedstawi! się i wygłosił swój
program nowy rząd ks. Koroszeca, nie przybyli
posłowie obu stronnictw chorwackich: partji
chłopskiej Radtoza i partji demokratycznej Pribiczeviaza. To wstrzymanie sie od udziału w po
siedzeniach parlamentu nie byłoby niczem nadzwyozafnem, gdyż i poza Jugosławią zdarzało
się już, że opozycja jafco najsilniejszej broni, gdy
obstrukcja zawiodła, używała usuwania się od
obrad. Tu jednak nie było prostej absencji, była
próba, i .to dokonana, utworzenia kontrparlamentu. jako demonstracji i jafco groźby.
W lymsamym dniu, w którym zbiera się skupsztyna w Belgradzie. zebrało się w Zagrzebiu 80kilku posłów chorwackich i w sali dawnego sej
mu chorwackiego odbywają oni tajne posiedze
nia, z których wydaje się tylko krótkie komunikaty dłp prasy? Z powodu choroby Radicza
przewodzi na tych posiedzeniach Pribiczevicz,
który sformułował żądania opozycji chorwackiej
w tym kierunku, źe domaga się ona na razie roz
wiązania krwią spławionej skupsratyny i rozpisa
nia nowych wyborów, w dalszym zaś pianie ma
dalej idące żądanie: tu właśnie zachodzi niepe
wność, czy żąda ona tylko szerokiej autonomii
dba Chorwacji, czy też rozdziału z Serbią i pozo
stania z nią w stosunku wyłącznie unji personal
nej.
Rząd belgradzki dotychczas przeciw temu
koetrparfameatowi nie przedsięwziął żadnych
kroków, mńno że pisma serbskie nazywają to
zdradą sta/ru. a jego inicjatorów rewolucjonista
mi. Tak też pod względem prawnym rzecz sic
przedstawia. Jugosławia dotąd stanowi jedno terytorjum, a na jednem terytorium dwóch parla
mentów, dwóch emanacyj wołi narodu być nie
może. Rząd belgradzki nie chee jednak widocznie
przeciągnąć struny i narazie próbuje zapotnocą
środków pokojowych skłonić zebranych w Zagreebta posłów do rozejścia się. Jednym z tych
środków była dostarczona im poufnie wiadomość,
że W ło c h y skoncentrowały i m granicy jugosło
wiańskiej trzy korpusy 1 że z Rjcki wyjechała eskadra okrętów. Miało to oddziałać na patrioty-

I czne uczucia Chorwatów, ale nie oddziałało.
Kontrpartament obraduje dalej i nikt przewidzieć
nie może, jak się ta niebezpieczna historia zakoń
j czy.
Coś podobnego dzieje się w Rumunii. Tam
wprawdzie parlament jest obecnie na feriach, ale
mimo to przywódca stronnictwa chłopskiego Ma
ńki zw ołał posiedzenie należących do stronni
ctw a chłopów i proklamował bojkot parlamentu
bukareszteńskiego, nic uznając jego prawnego
istnienia. Maniu wskazuje nie bez rac®, że obec
ny parlament, wybrany rumióskiemi metodami,
nie reprezentuje opinii narodu. Żąda więc Maniu
nowych wyborów, grożąc w przeciwnym razie
rozłamem między nowemi (Siedmiogród, Bcsarabja, Banat) a starem! prowincjami królestwa.
Rząd BratKwiu dotychczas te groźby lekcewa
ży. Czuje się on dość silnym, aby stawić czoło
opozycji. Istotnie Bratiann opiera się nictylko na
arm i i biurokracji, ale może też łkazyć na popar
cie przez Francję, która w obecnym rządzie wi
dzi najsilniejszą podporę swego z Rumunją soju
szu. Francja popiera ten rząd nietylko płatonioznle, ale i czynnie, ostatnio przez udzielenie mu
olbrzymiej pożyczki na stabilizację waluty.
Dda Rumunii Rządzenie w brew woli większości
narodu nie jest niczem nowem; należy to do nor
malnego tam stanu rzeczy. Kto wie jednak, czy
obecnie dadzą się zastosow ać stare praktyki:
przeciw masom chłopskim mogą i bagnety oka
zać się zawodnym środkiem.
Na Bałkanic i u jego wtó Ł jest niespokojnie.
Buropk patrzy z nieufnością na bo ognisko nie
bezpieczeństwa dla pokoju.

!
1
i

Dr. D. GotOieb
L ekarz chorób wewnętrznych
Specjalista chor, serca i płuc

powrócił

:
| Kraków, ni. Dietlowska 68. — Telefon 2852.

zane się ponosić wszelkie konsekwencje, wynika
jące z przekroczenia tych przepisów.
W szystko to trwa zaledwie parę godzin, a noW ..Szoferze krakowskim'1 znajdujemy następu wonabywca samochodu udajc się na nim w dro
jące ciekawe dane o rozwoju automobilizmu w A- gę dla załatwiania siwoióh interesów.
meryce. Jak ważną rolę w życiu gospodarczcni
Na każdym kroku stacja materiałów pędnych,
Ameryki Północnej odgrywa samochód, niech po zaopatrzona pozatem w wodę dla chłodnic i skom
służy tych uwag kilka.
prymowane powietrze dla pneumatyków.
Powszechnie znanetn jest, że w tym święcie sa
Dopełnienie chłodnicy wodą, a pneumatyków
mochodów przypada 1 samochód na 6 osób.
powietrzem jest bezpłatne.
Przem ysł samochodowy 1 związane z nim za
Wszędzie pałacowo budowane garaże, parki sa
trudnienia dla zajętych fabrykacją samochodów, mochodowe na woluem powietrzu.
fabrykacją przedmiotów służących dla ich w ye
Żaden właściciel nie myśli o czyszczeniu 5 sma
kwipowania, zatrudnionych w garażach i stacjach rowaniu samochodu, wszystko to zrobią mu w
materiałów pędnych, dalej, jeśli wliczymy w to garażu czy parku samochodowym za miniiralną
zastępców, handlarzy starych wozów, pośredni opłatą.
ków, agentów etc., to śmiało rzec można, że
Ilość wypadków samochodowych pomimo wy
przeszło 10 proc, ludności tamtejszej daje utrzy datnie wzrastającej ilości samochodów stale się
manie samochód.
zmniejsza, dzięki nadzwyczajnej organizacji ru
I nic dziwnego, skoro się zważy, że na jednym chu i wyszkoleniu publiczności, która od ławki
z ruchliwych punktów Nowego Jorku w ciągu 12 szkolnej poucza się w tym kierunku.
godzin przewinie się około 30.000 samochodów,
Na każdym zakręcie, niebezpiecznym przejeż
jak to wykazuje statystyka,
dżać napisy, znaki ostrzegawcze, a niejednokrot
F otó , którego najtańszy samochód (2-sfedzenio- nie spotyka się bardzo przekonywujące ostrzeże
wy) kosztuje w Ameryce 250 dolarów, produku nia w postaci zniekształconego w katastrofie roz
je dziennie ponad 10.000 sztuk samochodów, a bitego samochodu, umieszczonego na zdała wido
prócz Forda istnieje co najmniej 10 innych fabryk, cznym postumencie. Taki „pomnik11 jest nieza
zbliżonych do Forda pod względem ilości produk- przeczalnie bardziej przekonywującym aniżeli
zw yczajny napis ostrzegawczy.
cn i niskiej ceny.
Mało używany samochód kupuje się tam w ce
Nic dziwnego, że samochód w Ameryce dawno
nie od 100 dolarów, a nowy samochód można na już przestał być uważanym za przedmiot zbytku,
być na raty, mając 10 proc, ceny kupna w gotów Amerykanin, jak twierdzi, jest za ubogim, aby
ce.
mógł chodzić piechotą — ten luksus to dla boga
Skoro zatem na kupno nowego taniego samo czy próżniaków, zaś człowiek pracy musi szanochodu w ystarcza mieć w kieszeni 25 dolarów, nic wać czas i siły fizyczne.
dziwnego, że tysiące tysięcy łudzi pracy spieszy
do sprzedawcy Samochodowego, wpłaca tych 25
S to m a to lo g (D e n ty s ta )
dolarów, a na pozostałą resztę podpisuje deklara
cję, zobowiązującą go do spłacanie jej w 12 mie
sięcznych ratach.
• * Banki, których paręset prosperuje wyłącznie z
finansowania tych interesów, przyjmują za nie
wielką opłatą gwarancję za kupującego samo
chód — tow arzystw a zaś asekuracyjne ubezpie Kraków, Al. Słowackiego 3 6 1 p. (5—7)
czają go od wypadków, a właściciela od odpo
wiedzialności prawno-cywilnej.
Odnośne władze w ydają bez żadnych trudności
numer* rejestracyjne dla samochodu, a broszurę
z obowiązującemi przepisami dla jcgQ właścicie
la, który podpisując odbiór, tern samem zobowią

Samochód w Ameryce

Dr. med. St. Pcdwiński
pow rócił

ROZPOWSZECHNIAJCIE
„NAPRZÓD"!

Sprawo partyjne
RAD* NACZELNA PPS
W dniach 30 września i 1 października b. r.
w W arszawie, w lokalu ZPPS w Sejmie, odbę
dzie się posiedzenie Rady Naczelnej P PS z nastepującyim porządkiem dziennym: 1) sprawy polity
czne i organizacyjne CKW P P S ; 2) kongres par
tii; 3) wnioski konferencji ogólnokrajowej kobiet;
4) konferencja członków zarządów gminnych PPS
5) wolne wnioski. W terminie obrad Rady Naczel
nej odbędzie się odsłonięcie pomnika na grobie
tow. FeBksa Perła, oraz akademia i wobec po
wyższego obecność wszystkich członków jest ko
nieczna.
Sekretariat generalny CKW P PS : K. Pużak.

Z letnisk i uzdrowisk
(Korespondencja własna Jffaprzoda")
Ojców, 3 sierpnia.
Kto naprawdę szuka wypoczynku po całorocz
nej pracy, kto nie goni za Mkhtrem większych ką
pielisk. kto wśród cudnych, zalesionych skal i w
boskiem powietrzu chce koić nerwy i odświeżyć
płuca balsamiczną wonią drzew, ten nie buja po
„dalekich światach11, ale cichutko i przytulnie untieści się w Ojcowie.
Polska ma dość ślicznych zakątków ziemŁ ale
z pewnością Ojców niepoślednie zajmuje miejsce.
Naprawdę tu przyjemnie, cicho i ńkojnie, naprawdę
tu się ma to, co dla zdrowia potrzeba, a i rozry
wek nie brak.
Od czasu poprawienia drogi z Krakowa do Oj
cowa, Ojców stanie się letniskiem wprost poszutówanem. Droga autobusowa trwa 46 minut, połą
czeń autobusowych moc. Zdałoby się tylko więcej
wozów, szczególnie w niedziele i święta i Zakład
powinien wystawić poczekalnie dla gości przyjeż
dżających i odjeżdżających, bo niesposób obywać
się bez tejże na sposób dzisiejszy. Kwestia pomie
szczeń bardzo jeszcze chroma. Za mało ich jest na
nich, jaki powstaje. Z urządzeń przecież po euro
pejsko pomyślanych jednakże jest „Goplana" z
zakładem bydropatycznym, prowadzonym staran
nie i zapobiegliwie. „Goplana** należycie zrentontowana ma doskonałe kierownictwo tak w kierun
ku lecznictwa, jaik i administracyjnym. Dbają tn
rzetelnie o kuracjusza, jakoteż nie zdejmują mu
siódmej skóry, czy koszulki przez głowę za papu
i zabiegi kuracyjne _ co w naszych stosunkach
staje się coraz większą rzadkością. W e wszystkich
pensjonatach i willach ojcowskich zapełnienie i nie
rzadko dobrze trzeba schodzić się za wyszuka
niem choćby skromnego pokoju. P oza pensjonata
mi restauracja „Pod Łokietkiem'* wydaje potrawy
wcale smaczne, tylko ceny — trudno zrozumieć
dlaczego — warszawskie. Środki żywności dostar
cza okolica tanio, Kraków pod nosem, drożyzna
nieuzasadniona.
Budowa ojcowskie! drogi postępuje wcale raźno.
Wije się przępdęknemi serpentynami wśród szpi
kowego lasu i tak pomyślana, jakby zmuszała po
dróżnego do obwożenia się wszędzie, gdzie oko
spooznńe rozkosznie. Można tu oko napieścić ślicznemi widokami.
Piublićzność tu z wszystkich stron Polski. Sil
nie bardzo zasiła Ojców Górny Śląsk. Masę się tu
spotyka wycieczek, a język niemiecki daje się tu
często słyszeć. Dziwna rzecz, że pomimo blisko
ści Krakowa Ojców się niezażydził teira elemen
tami, które papierkami, łupinami z jaj i pestkami
z owoców zaśmiecają nawet i spacery. Porządek
tu dobrze utrzymany, miejsc spacerowych na cale
godziny. Setki osób dziennie przybywa na owe
właśnie spacery i choćby na kflkogodzrnne ode
tchnięcie dobrem powietrzem.
Nietylko sam Ojców, ale i jego okolica śliczna.
W pobliżu przepiękny zamek w Pieskowej Skale
wprost nęci do siebie. Zamek ten zamierza kupić
gmina miasta Krakowa, tam częścią pomieści sta
ruszków z angielskiego ogrodu w Krakowie, który
ina zamiar sprzedać, częścią zamieni n a miejsce
wypoczynkowe dla funkcjonarjuszów gminy mia
sta Krakowa. Tylko że się z temi zamiarami śpie
szyć nie umie i gotowa być uprzedzoną przez in
nych kompetentów.
• Ojców ma ogromną przyszłość. Gdy tylko wy
budują więcej will, gdy uruchomią na dwie strony
większą ilość autobusów, gdy dadzą i więcej
godziwych rozrywek, a nie zaczną zdzierać „po
krynicku1* — rozwój Ojcowa będzie w oczach po
stępował, a czego serdecznie życzyć sobie należy.
St. Sł
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Zatarg polsko-litewski ośrodkiem
p o lit y k i e u r o p e js k ie j
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GDZIE MA ODBYĆ SIĘ KONFERENCJA
POLSKO - LITEWSKA?
„Berliner Tageblatt" w depeszy z W arszawy,
zapowiada, że odpowiedź polska na propozycję
litewską w sprawfie terminu konferencji iw Kró
lewcu wyraźnie zaiznacza zgodę co do terminu i
miejsca. Równocześnie jednak wyjawia ona ży
czenie, aby konferencja przeniesiona została do
Genewy i odbyła się w okresie przed sesją Rady
Ligi, ponieważ minister Zaleski nie mógłby około
15 sierpnia wziąć udziału w konferencji królewiec
kiej. W razie gdyby Litwa nie zgodziła się na
kontrpropozycję polską, prawdopodobnem jest, że
minister Zaleski wyślle do Królewca swego zastęp
cę. Jest rzeczą oczywistą, — zdaniem korespon
denta, — że Polska stara się wzmocnić swoją pro
pozycję w obec Litwy, dążąc do przeniesienia kou
ferencji porozumiewawczej przed forum genew
skie. Zachodzi jednak pytanie, ozy Litwa zechce
się na to zgodzić.

WYWIAD Z WOLDEMARASEM
Europie wschodniej w następsitwic wzrastającej
Berllii, 4 sierpnia. (PAT). Warszawski korespon agresywności Polski zaczynają być rozumiane
dent „Berliner Tageblattu" Dubrowicz, wyjechał przez szerokie koła europejskiej opinii publicznej.
do Kowna, gdzie dla dziennika swego uzyskał wy Fakt koncentracji w rejonie Wilna licznych od
wiad od premiera litewskiego Wołdemarasa. Na działów amiji polskiej i strzelców, jak również
pytanie korespondenta, jakie obecnie Woldemaras informacje dotyczące bliskiego wystąpienia marsz.
widzi możliwości zbrojnego konfliktu z Polską, Piłsudskiego zwróciły na siebie specjalną uwagę,
premjer litewski odpowiedział, że nie przewiduje i Doniesienia „Chśfcago Tribune** w sprawie zaon możliwości wojny, z pewną troską myśli je i mierzenia marsz. Piłsudskiego wyruszenia we
dynie o kongresie legionistów w Wilnie, na któ ■ wrześniu na Kowno, świadczą, że możliwość urym marszałek Piłsudski ma wyjawić swą wiel tworzenia na Litwie, przy popareśu bagnetów rzą
ką tajemnice. Aczkolwiek nie jest rzeczą wyklu du, któryby zapewnił urzeczywistnienie wszyst
czoną, iż ta tajemnica okaże sie tuczem, to w każ kich aspiracyj polskich, jest już w Polsce oma
dym jednak razie, o ile zechce sie dać wiarę po wiana, Podobne demarche Polski byłoby takirasagłoskom, można oczekiwać oświadczenia marszał mym aktem gwałtu na narodzie litewskim, jak i
ka w kwestii wileńskiej. Gdyby marszałek Pił jawna okupacja wojskowa Litwy. Podkreślając
sudski ogłosił odłączenie Wileńszczyzny od Pol przedstawienia, uczynione przez Niemcy rządowi
ski, a przez to utworzył drugie niepodległe pań polskiemu i doniesienia „Chicago Tribune" w spra
stwo litewskie, co równałoby się wezwaniu, rzu wie wyjazdu do Paryża specjalnego przedstawi
WSPÓŁPRACA SZTABÓW: POLSKIEGO
conemu pod adresem Litwy Kowieńskiej do przy ciela Niemiec w cełu zwrócenia uwagi rządu fran
I RUMUŃSKIEGO
łączenia się do Polski, to rząd litewski przeciw cuskiego na niebezpieczeństwo napaści Polski na
stawi się temu sposobowi rozwiązania konfliktu Litwę, Jzw iestja" zaznaczają, że Niemcy popra
Nacjonalistyczna agencja berlińska „Tel. Union"
wszystkiemi rozporządzalneini środkami, jak rów wiają Iinję swego postępowania, zdając sobie spra donosi w depeszy z W arszaw y o przybyciu de
nież każdemu innemu rozwiązaniu, któreby god?i- w ę z tego, że jednostronne demarche w Kownie legacji wyższych oficerów rumuńskiego sztabu
ło w niepodległość Litwy. Natomiast rząd ko było krokiem niezręcznym o tyle, że niebezpie generalnego do W arszaw y i podkreśla, że według
wieński okaże jaknajwiększc zrozumienie każde czeństwo pogwałcenia pokoju zachodzi z połskiej krążących tam domysłów, obecna wfizyta rumuń
mu rozwiązaniu, które uszanuje nietykalność pań a nie z litewskiej strony. Wkońcu dziennik oświad ska ma być niejako dalszym etapem tajnych na
cza, że opinja publiczna Europy powinna uzyskać rad. które odbyw ały się poprzednio w Bukaresz
stw a litewskiego.
Korespondent zapylał Wołdemarasa, czy wie od rządu polskiego odwołanie nadzwyczajnych za cie, W arszawie i Paryżu, między sztabem gene
rzy pogłoskom, że sir Lindsay w czasie pobytu rządzeń 'w rejonie Wilna i utworzenia bardziej ralnym polskim i rumuńskim, o których celu, jak
swego w W arszawie omawiał z marszałkiem Pił spokojnej atmosfery na granicy polsko - litewskiej zaznacza depesza, do tej pory nic nie wiadomo.
sudskim możliwości autononyi dla Wilna, premjer w celu pokojowego zlikwidowania konfliktu pol
DYKTATOR HISZPAŃSKI PCHA SIĘ, GDZIE GO
kowieński oświadczył, że nic zna on wprawdzie sko - litewskiego.
stanowiska urzędowych sfer londyńskich, ale o ile
NIE PROSZĄ
NIEMCY ZAPRZECZAJĄ DONIESIENIOM
zdołał w czasie swego pobytu w Londynie spraw
Według doniesień z Waszyngtonu, wywołała
SOWIECKIM
dzić, to w opinji tamtejszej nurtują tendencje ży
Berlin, l sierpnia (PAT). „Deutsche Allgemeine tam w kołach rządowych wielkie zdziwienie wia
czliwe projektowi autonomii Wileńszczyzny. Stru
domość. żc generał Prim o de Rivera wyjeżdża
ktura polityczna umysłowości angielskiej z upo Zeftung" w depeszy z Królewca stwierdza, że w dniu 25 sierpnia do P aryża celem podpisania
dobaniem poszukuje zawsze wyjścia w tenden ostatnie pogłoski alarmujące o rzekomej koncen paktu potępiającego wojnę (Kelloga), mimo że Hi
tracji wojsk polskich na granicy korytarza i Prus
cjach federalistycznych.
szpania nie została formalnie zaproszona. P rzy 
Na pytanie korespondenta, czy z uwagi na opinje Wschodnich są przesadzone. Ludność pograniczna puszcza się, że dyktator hiszpański przybędzie
fachowców wojskowych, iż Rosja jest zbyt sła nie uważa tych alarmów za niepokojące, Polska do P aryża celem podpisania dokumentów na pod
ba, aby myśleć o wojnie, nie obawia się on możli nie wydała żadnych specjalnych zarządzeń ani w stawie kfórytćh Hiszpanja przystąpi do tego ukławości zlokalizowania ewentualnego zbrojnego kon sprawie małego ruchu granicznego, ani też w spra in .
I
fliktu miedzy Polską a Litwą, Woldemaras odpo wie w yd an ia w ja zd o w yc h wiz. Komunikacja na
wiedział, że z chwilą rozpoczęcia wojny nie moż pogranicza lest zupełnie normalna. Niemieckie wła
na przewidzieć jej dalszego rozwoju.- Dowodem dze pograniczne nie wiedzą nic o jakichkolwiek
tego jest ostatnia wojna światowa, w którą wszy przy goto wantach w Polsce. Osoby, przejeżdżające
stkie państwa zostały wciągnięte. Domniemana granicę polsko - pruską, stwierdzają, że wpraw
słabość jakiegokolwiek państwa, jak dowodzi te dzie widziały w okolicach Grudziądza transporty
NA TUR. Tow. dr. Wanda i Roman Szymańscy
zo historja, nigdy nie była zaporą uniemożliwia wojska, uważają jednak, że chodzi tu o zwykłe
ćwiczenia wojskowe. Podróżni nie wiedzą nic o na Biblioteczki wędrowne zł. 15, celem uczczenia
jącą jakiemuś państwu brania udziału w wojnie.
Woldemaras zakończył swoje wywody podkre rzekomym zakazie polskim, nie pozwalającym lu pamięci tow. Ryszarda Wasserbcrgera.
śleniem, że jednak nie wierzy w możliwość zbroj dności cywilnej wychodzić po 9 w nocy na ulice.
nego konfliktu; „Według mo)cgo przekonania — Nie czyniono niemieckim podróżnym żadnych tru
oświadczył Woldemaras — Franbja w decydu dności, nawet ci, którzy posiadają krewnych w
jącej chwiłi rozporządzać będzie wystarczającemi armii polskiej, nie wiedzą nic o jakichś szczegól
środkami, aby siłą powstrzymać Polskę". Wolde n e groźnych okolicznościach.
Berlin, 4 sierpnia (PAT). Socjalistyczny ,,Abcnd“
maras sądzi, że dyplomatyczna sytuacja Francji
jest dziś bardziej skomplikowana, aniżeli w chwili, (wydanie wieczorne „Vorwarłsu“, piętnuje w bar
SK ŁA D FU TER i SER D A K Ó W
gdy zawierano sojusz wojskowy z Polską. Gdyby dzo ostrej formie alarm y znanej nacjonalistycznej
KRAKÓW , RYNEK GŁ. 29 , LINJA G-D.
doszło do konfliktu polsko-litewskiego, wówczas agencji „Telegiraphen Union", która w formie znie
Poleca w wielkim wyborze:
Francja stanęłaby wobec dylematu: zerwać z Pol kształconej podała depeszę, otrzymaną rzekomo
ską, aibo też sprzeniewierzyć się umowom locar- z Kowna, mianowicie artykuł kowieńskiej „JiidiFutra męskie i damskie, serdaezki, kożuszki.
Wukonnfe wszelkie roboty i reperacje w ja kn a jneńskim i innym podobnym umowom. W szystko sche Stimme" o planie marsz. Piłsudskiego zajęcia
krótszym czasie. Przyjm uje fu tra do przechowania
wskazuje na to, że Francja chce kontynuować po Kowna w ciągu bieżącego miesiąca. Agencja „Tena lato, oraz skóry do garbowania.
litykę pokojową. We Francji nikt nie ukrywa swo legraphen Union", oświadcza „Abend", jest kuź
Ceny bardzo przystępne.
1006
jego niezadowolenia z polityki marszałka Piłsud nią kłamstw, których celem jest podjudzanie prze
skiego. Zdaniem p. Wołdemarasa, przyjęcie, zgo ciw sobie narodów. Agencja Huggetiberga stara się
towane generałom Sikorskiemu i Hallerowi w Pa- ' poróżnić Polskę z Dtw ą, wysuwając twierdzenie, 0E1EEEEESEEE23EEEEEEEEEEE0E10EJ
ryżu, świadczy, że nietylko pomiędzy rządem Pa- j że Piłsudski przygotowuje się do marszu na Ko 0
Z A W I A D O M I E N I E .-'
ryża i W arszawy, ale również pomiędzy sztaba- i wno.
Mam zaszczyt zawiadomić P. T. Publiczność Iż
mi generalnymi obu państw panują stosunki nic- f
KONFERENCJA W PARYŻU
otworzyłem z dniem IS lipca
zbyt serdeczne, z czego jednak nic wynika, jako
Berlin, i sierpnia (PAT). Wczorajsza konferen
by nacisk Francji na Litwę w Lidze Narodów miał cja paryską między ambasadorem niemieckim v.
budowlano galanteryjną
sie zmniejszyć. W ręcz przeciwnie. Likwidacja za noeschem a ministrem spr. zagranicznych Brianw Krakow ie, przy ul. Krow oderskiej 19,
targu polsko-litewskiego, w myśl życzeń polskich, aem omawiana jest żywo na łamach dzienników
Posiadając długoletnią praktykę jestem w motoote: podelwować i wykonywa* wszelkie najtrudniejaie, skompliko
mogłaby dla Francji być najlepszem wyjściem z berlińskich. „Vo®s. Ziig.“ twierdzi, że v. Hoesch
wane roboty: krycie koSdolOw. wlot, sygnatur, dachów
wnelkiemi materiałami oraz wsrolkie reperacje w zekrci
jej opresji. Według wszelkiego prawdopodobień zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo, mogące wyblachatstwa wchodzące.
stwa, Francja będzie sie wiec starała zmusić Litwę mkną.- w razie zaostrzenia się konfliktu polsku Polecając się łaskawym względom proszę o łaskawe po
parcie. Krobię się Z Wysokiem poważeniem
do ustępliwości.
litewskiego. W związku z tern miał ambasador
1009
Piotr Wllb.
Na pytanie korespondenta, czy Litwa bierze pod zw rocie specjalną uwagę na zapowiedziany w
uwagę ewentualność wystąpienia z Ligi Narodów, dniu 12 sierpnia zjazd legionistów w Wilnie, któ
odpowiedział Woldemaras, żc jakkolwiek korzy rego Litwa oczekuje z wiełkim niepokojem. „Voss. ■
ści. jakie daje Litwie przynależność do Ligi Na Ztg. oswnaucza, że ze strony niemieckiej podjęte
rodów w obecnej chwili nie są jeszcze widoczne, zostały również u innych rządów kroki, mające
automobilowe, prze
to jednak narazie rząd kowieński nic zastanawiał na cełu doprowadzenie do porożu mienia między sztabowe,
w od niki dla turystów , do gier
się poważnie nad usunięciem sie z Genewy. Może Polska a IJtw ą. „Berliner Tageblatt" poprzestaje i sportów, podręczniki, dla szo
SZKLANNE
jednak nadejść taka chwila, w której przynależ na stwierdzeniu, że konflikt polsko - litewski był ferów, radjo-amatorów, wzory
ność do Ligi Narodów me dałaby się pogodzić z przedmiotem konferencji, której szczegóły nie są stolarskie, nu ty na rozmaite oraz szkło okienna
instrumenta poleca
poleca i w ykonuje roboty
honorem Litwy.
dotychczas znane. Rząd francuski, pisze „Berli KS IĘ G A D N IA POLSKA
szklarskie najtaniej
ner Tageblatt", zdaje sobie sprawę z tego,
o z n a - i Krakćw, ulica Sławkowtka, rój
FANTAZJE SOW IECKIE
S. FIKKELSTEIFi
cza zaostrzenie konfliktu polsko - łiłewskiego~i L , uL iw; Tomasza
Moskwa, 4 sierpnia (PAT). (Agencja Tass) „łz- p r.sn ie uczynić wszystko, aby 7ioob.ee dalszemu
ul. św. Krzyża L. 3.
wiestja" zaznaczają, że wskazania prasy sowiec z ao gn ien iu sie nienomtAii-mwMui*» ,w ,icv., _
dawnictwa nu ty i
Trleton UftOU.
kiej na niebezpieczeństwo, grożące pokojowi w
k s i ą ż k i s z k o ln a .

SKłABHI
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K ongres M ię d zy n a ro d ó w k i s o cja listy czn ej
Trzeci kongres Socjalistycznej Międzynaro
dówki, który 5 bm. zbiera się w Brukseli, będzie
znacznie liczniejszy od poprzedniego, który w sier
pniu 1925 odbył się w Marsylii. Do dnia 25 lipca
zgłoszono już 500 delegatów, która to liczba do
otwarcia kongresu znacznie urośnie. Z samej An
glii zgłoszono 65 delegatów, gdy na poprzednim
kongresie było ich tylko 38, z Austrii 67 (44), z
Danji 31 (11), z Niemiec 100 (73), z Czechosło
wacji 26 (14). Z Polski wyjeżdża 15 delegatów.
Również liczna będzie delegacja ze Stanów Zi.
Am. Półn., na czele której staną członkowie egze
kutywy tow. Berger i Hrtlourt.
Z Argentyny poza delegacją partii socjalistycz
nej przybywa delegacja Niezależnej Partji Socja
listycznej, która zgłosiła swe przystąpienie do
Międzynarodówki. Ponadto przybywa szereg eg
zotycznych gości, przedstawicieli organizacyj za

wodowych z Indji, Triuidadu, Cejlonu itd.
Delegaci będą usadowieni według jednego z
trzech języków, jakim się porozumiewają. A więc
delegaci, mówiący po angielsku, zajmą miejsca
naprzeciwko trybuny, delegaci, używający fran
cuskiego języka, zajmą prawą stronę sali uroczy
stej Domu Ludowego, delegaci, mówiący po nie
miecku — lewą stronę. Idaie w danym wypadku
o oszczędność czasu, gdyż przekłady przemówień
będą jednocześnie wygłaszane.
Na przywitanie delegatów odbędzie się wielki
pochód młodzieży z udziałem 1.500 dzieci robo
tniczych, dwudziestu tysięcy gimnastyków, cykli
stów i członków różnych związków sportowych i
oświatowych organizacji młodzieży. W pochodzie
uczestniczyć będzie 4 tysiące chorążych i tyluż
zastępców, zgórą 10 tysięcy „milicjantów czerwo
nych" oraz 150 orkiestr.

W ię źn io w ie p o lity c zn i m e będę o sad zani
r a z e m z k r y m in a ln y m i
Ministerstwo sprawiedliwości rozesłało okólnik | pozycji sędziego śledczego. P rzy wyznaczaniu
do podległych sobie władz w sprawie osadzania miejsca w celach wspólnych władze więzienne
więźniów. Ministerstwo poleca wyodrębnić od powinny uwzględniać w każdym wypadku rodzaj
działy dla skazanych na ciężkie więzienie, dla przestępstwa i kary, następnie powinny zainte
skazanych na więzienie zastępujące dom popra resować się poziomem moralnym i umysłowym,
wy i dla skazanych na karę aresztu. Poza tern po by osadzić go w; celi odpowiadającej temu pozio
winni osobno być zamykani aresztowani do dys- mowi.

W ie lk a d e fra u d a c ja w izb ie sk arb o w ej
Jak się dowiadujemy, śledztwo policyjne w
sprawie defraudacji, popełnionej w Izbie skarbo.
wej przez tamtejszego urzędnika Korneckiego zo
stało już ukończone przez policję. Akta całej spra
w y odesłano do sądu. Obecnie sędzia śledczy
Gabryel zaznajamia się z tokiem śledztwa policyj
nego, a wczoraj przystąpił do pierwszego przesłu
chania pojedynczych oskarżonych. W przyszłym
tygodniu rozpocznie się szczegółowe śledztwo i
przesłuchanie świadków. Sędzia śledczy zażądał
od Izby skarbowej przedłożenia czeków i dekla
racji, których Kornecki użył do oszukańczych tnanipulacyj.
Ogólne zdziwienie panuje w Krakowie z powodu dalszego milczenia "władz i braku Informacyj
ze strony urzędowej, co do defraudacji Kornec
kiego. Ludzie, którzy płacą tak wysokie podatki,
mają prawo wiedzieć, co się z ich pieniędzmi
dzieje, i żądają stanowczego wyjaśnienia na jakie
właściwie Kornecki straty naraził skarb państwa.
Niewytłumaczoną jest rzeczą, dlaczego dotąd nie
wydano urzędowego komunikatu, gdy przeszło
przez tydzień prasa informowana może nawet nie
dokładnie, czuje się jednak w obowiązku podać
fakty, dla zaspokojenia szerszego ogółu. Lepiejby
było, gdyby wydano komunikat urzędowy, niż
trzymano całą siprawę w tajemnicy. W ten spo
sób i przesadzone plotki, jakie krążą w Krakowie
zamilkłyby, a ludność dowiedziałaby się prawdy.

Z ranni soctalW M ®

—o—
CZŁONEK PARTJI PRACY - ARCYBISKUPEM
Na miejsce 81-letniego arcybiskupa Davidsona.
ustępującego ze swego stanowiska w październiku r. b.. mianowano arcybiskupem Canterbury, dotychczasowego arcybiskupa Jorku Cosmo G. Lan
ga. który jednocześnie otrzypta godność prymasa
kościoła anglikańskiego Anglji. Miejsce Langa obejm-ie dotychczasowy biskup manczesterski Wil
liam Tempie, który od r. 1919 należy do Partji
Pracy.
Kiedy w Polsce możliwy będzie arcybiskup-socjalista?

Przegląd gospodarczy
BEZPOŚREDNIA KOMUNIKACJA Z EUROPY
DO AZJI
Praga. 4 sierpnia. (PAT). Dnia 13 listopada rozpocznie się w Pradze międzynarodowa konferen
cja w sprawie bezpośredniej komunikacji osobo
wej i towarowej z Europy przez Sybir do Azji.
Konferencja zajmie się sprawami handlowo-taryfoweini oraz poszczególnemi linjanii. W konferen

SPROSTOWANIE URZĘDOWE
Na zasadzie art. 30 tozp . Prez. Rzpłitej z dnia
10 maja 1927 Nr. 45, poz. 399. Dapp. proszę o za
mieszczenie następującego sprostowania artykułu
z napisem: „Aresztowanie drugiego urzędnika Iz
by Skarbowej w aferze Korneckiego" zamiesz
czonego w Nrzie 177 czasopisma ..Naprzód** z daty
K raków , sobota 4 sierpnia 1928. Nie jest prawdą,
jakoby aresztowany Joachim Kwolek był urzędni
kiem Izby Skarbowej, a natomiast prawdą jest, ie
Joachim Kwolek jest osobą prywatną. Nie jest
prawdą, jakoby przybyła z W arszawy do Kra
kowa komisja skarbowa, która rozpoczęła bada
nia ksiąg w Izbie skarbowej w Krakowie, a naK tomiast prawda, jest, że żadna komisja z Warszai wy nie przybyła, ó badanie ksiąg przeprowadziła
' sarna Izba skarbowa krakowska. Nie jest prawdą,
i jakoby Kornecki zeznał w śledztwie, że defrau, ;'ację ułatwił mu zupełny brak kontroli, a natomiast prawdą jest, że Kornecki zeznań takich n-ię
złożył. Nie jest prawdą, że sprzeniewierzenie na
szkodę Państwa przekroczy kwotę 40.000 zł., a na: tomiast prawdą jest, żc wysokość kwoty sprzc! niowierzonej nie przekracza 30.000 zł. Nie jest
wreszcie prawdą, jakoby afera zataczała coraz
szersze kręgi, a natomiast prawdą jest, że ograni
cza się ona do osób, już pociągniętych do odpo
wiedzialności sądowej.
Prokurator przy sądzie okręgowym: wz. (Pod
pis nieczytelny).

Z TEATBB
(j) WILCZUR POEMATÓW TANECZNYCH. Taneczną parę Parnellów zna Kraków z niedaw
nych odwiedzin. Obok zalet technicznych wnoszą
oni program urozmaicony, w szczegółach wyko
nywany pomysłowo. Feliks Parnell w epizodach
takich, jak „Łucznik" mógłby dzięki swojej kształ
tnej budowie pozować do rzeźby hi'b obrazu,
przeznaczonego na Olimpiadę.
Ich przybrana partnerka p. Pictrakiewicz w pro
dukcjach salowych okazuje przywiązanie do bar
dziej klasycznych tradycyj tańca. Posiada dużą
wirtuozie, ale taniec jej zwłaszcza na estradzie
choć nęci wzrok elegancją, jest szablonowo słodkawy, pozbawiony żywszej treści.
W tych punktach programu, gdzie występowa
ła łącznie z Parnellami, umiała się zastosowywać
jednak do ich bardziej charakterystycznego ujmo
wania zadań tanecznych.

Zwlozlti ? zgromadzenia
ZGROMADZENIE PRACOWNIKÓW ELEK
TROTECHNICZNYCH odbędzie się w niedzielę 5
sierpnia o 3 popołudniu w sali szoferów plac Ma
tejki 4. Na porządku dziennym sprawa spółdzielni.
ZABAWĘ LUDOWA urządza Ognisko pocz
towców w niedzielę 5 bm. w parku ludowym na
Panieńskich Skałach z tańcami i niespodziankami.
Wstęp 50 groszy. Dostęp od Przcgorzał przez Las
Wolski i od Woli Justowskiej przy byłej kawiarni
Bisanoa. Początek o godzinie 2 popołudniu.
II ZGROMADZENIE PARTYJNE W MIELCU.
Komitet miejscowy P P S w Mielcu zwołuje na
niedzielę 5 bm. do Ipkalu Związku zawodowego
praoowników fizycznych drugie zgromadzenie
członków i sympatyków P PS w ważnych spra
wach organizacyjnych i politycznych.

REPERTUAR
KINOTEATRY

Corso: „Tragedia nocy poślubnej'1 (z Rudolfem
Valentino)
N ow ośoi: „ P rz e są d y i przywidteenia'*.
P rom ień: „Na strunach zm ysłów ".

Sztuka: „Emancypantka" i „Rin-tin-tin**.
Uciecha: „24 godzin z życia kobiety".
W a r s z a w a : „ K a lif o r n ia " .

RADJO
Medzłela 5 sierpnia

Kraków (566 ni.). 10.15: Nabożeństwo z Wifrfa. 12.00:
Sygnał czasu, hejnał z wieży Mairiackiei, komunikat
loljticzo-ineteorologiczny. 16.00: Pogadanki dla rolni
ków. 17.00: Rocznica wymarszu strzelców z Krakowa.
1830: Rozmaitości. 18.50: Odczyt: „Juliusz Llgoń, poe
ta I Stanisław Ligoń, malarz śląski" — wygłosi prof.
M. Asanka-Japotł. 19.15: Odozyt: ..Wpływ morza Śród
ziemnego na kulturę narodów południowych" — w y
głosi prof. Stefania Wintuschka. 19.40: Odczyt: .Nisz
czenie archiwów byłej okupacji austriackiej w Króle
stwie Boiskiem w czasie wojny światowej" — wygłosi
podpułkownik dr. Józef Seruga. 20.05: Komunikat spor
towy i Jnne. 20.30: Koncert: Roman Wraga, artysta op.
warszawskiej, Anna Kalinowska (śpiew), Olga Wachtlowa (fortepian), Kazimierz Petecki (akompaniament).
22.00: Sygnał czasu, PAT i komunikaty. 22.30—23.30:
Muzyka taneczna.
Warszawa (11>11 m.). 10.15: Nabożeństwo z Wilna
12.00: Sygnał czasu, hejnał z wieży Mariackiej, komu
cji wezmą udział przedstawiciele kolei licznych nikat lotariczo-meteorologiczny. 1555: Komunikat meteo
państw europejskich. Przybędą przedstawiciele: rologiczny. 16.00: Odczyty rolnicze. 17.00: Koncert or
kiestry. 18.30: Rozmaitości. 18.50: Odczyt prof. L. Kul
Austrii, Belgji, Estonji. Francji, Włoch, Litwy
| Łotwy, Niemiec, Polski, Rosji oraz licznych kolei czyckiego: .Dzieje ruchów rewolucyjnych w Rosji".
19.45: Odczyt: „O wozach rakietowych i komunikacji
i chińskich i japońskich.
międzyplanetarnej".
20.15: Koncert z Doliny Szwajcar
>
skiej. 22.00: Sygnał czasu, PAT i komunikaty. 22.30—
i
23.30: Muzyka taneczna.
Poniedziałek 6 sierpnia
Kraków (566 m.). 12.00: Koncert z płyt gramofono
wych. 13.00: Sygnał czasu, hejnał z wieży Mariackiej,
komunikat lotniczy-rneteorologiezny. 17.00: Audycja z
Związek Polskich towarzystw turystycznych W arszawy dla dzieci. 17.25: Odczyt: „Istebna, perła
zaproponował Polskiej łinji lotniczej „Aerolot". a-‘ śląskiej ziemi" — wygłosi prof. M. Asamka-Japołł. 18.00:
by w pełnym sezonie leitnim i zimowym urucho Muzyka lekka z Wilna. 19.00: Rozmaitości. 19.30: Od
miła komunikację lotniczą W arszaw a—Kraków— czyt: „Wpływ morza Północnego i Bałtyku w dziejach
północnych ludów Europy" — wygłosi prof. Stefania
Zakopane. O ile w Zakopanem ze względów tere Wmtuschka. 1955: Komunikat rolniczy. 20.05: Komuni
nowych nie inożnaby bez dużych kosztów zbu kat sportowy i inne. 20.30: Koncert z W arszawy. 22.00—
dować lotniska, wysunięto projekt, aby końcową 22.30: Sygnał czasu. PAT i komunłtaty.
stacją ohrano lotnisko wojskowe w Nowym T ar
W arszawa (1111 m-)- 12.00: Muzyka gramofonowa.
gu, skąd pasażerowie dojeżdżaliby do Zakopane 13.00: Sygnat czasu, hejnał z wieży Mariackiej w Kra
kowie, komunikat totoiczo-meteorołogicziiy. 15.00: Ko
go w ciągu pół godziny samochodami.
Projekt ten został już przedstawiony przez .A- munikaty: meteorologiczny i gospodarczy. 1650: T y
erotot** ministerstwiu komunikacji z prośbą o wy godniowy przegląd komunikacyjny. 17.00: Program dla
rażenie opinji. O ile opinia ta wypadnie przychyl dzieci. 17.25: Odczyt: „Piąta wycieczka międzynarodo
wa geografów-botaników po Polsce". 18.00: Muzyka
nie, oinawfiana komunikacja ma być niezwłocznie lekka
z Wilna. 19.00: Rozmaitości. 1930: Lekcja fran
otwartą, o ile lotnisko nowotarskie okaże się od cuskiego. 1955: Komunikat rolniczy. 20.05: Komunikaty.
powiednie i o ile „Aercdot" uzyska pozwolenie na 20.15: Koncórf. 22.00—-22.30: Sygnał czasu, PAT i ko*
korzystanie z niego.
mułiikaty.

K om unikacja lotnicza
W a rs za w a — Z akopane

„N A P R Z O D“ — Nr. 179 Poniedziałek 6 sierpnia 1928

Komisja Kulturalno-oświatowa Związku Zawo
dowego Kolejarzy w Krakowie
urządza w n ie d z ie lę dnia 5 sie r p n ia 1928 roku

WIELKI FESTYN

W PA R K U M IE JS X IM N A K R ZK .4 IO N K A C H
z różnemi urozmaiceniami. — Program ogłoszony afiszami.

KRONIKA
Kraków, 5 sierpnia.
POGRZEB PILOTA -KAP. SWTEYKOWSKEEGO. Wczoraj popoł. odbył się z szpitala garnizo
nowego przy ul. Wrocławskiej pogrzeb pilota-kap.
Swieykowskiego, który zginął tragiczną śmiercią
w czasie katastrofy lotniczej na polach bieńczyckich pod Krakowem we czwartek 2 bm. W po
grzebie wzięli udział przedstawiciele wojskowości
z gen. Wróblewskim i szefem sztabu pułk. Bolesławiczem na czele, oraz reprezentacje wszyst
kich pułków załogi krakowskiej. Na czele konduktu
niesiono szereg wieńców, dalej szła orkiestra woj
skowa i oddział honorowy, poczem żołnierz z 2 p.
lotniczego niósł na atłasowej poduszce odznacze
nia Zmarłego lotnika. PodcźSs pogrzebu krążyły
nad miastem samoloty wojskowe. Z chwilą skła
dania trumny do grobowca z samolotów posypały
sie kwiaty.
PUŁKOWNIK SZT. GEN. MARJAN BOLESŁAWICZ, szef sztabu okr. korp. Nr. V, wyjechał na
kilkutygodniowy urlop wypoczynkowy. Zastęp
stwo w urzędowaniu objął major szt. gen. Zyg
munt Berling.
REMONT MOSTÓW NA WIŚLE. Na starym
moście na Wiśle przeprowadzany jest rem ont Na
prawiane są górne przęsła drewniane i wstaw ia sie
w niektórych miejscach nowe belki przytw ierdza
ne śrubami. Również jezdnie i chodniki boczne na
prawiono. Na III moście przeprowadzany jest do
kładny remont przeseł żelaznych i badanie wią
zadeł. P rócz tego, przęsła są pokostowane.
OBYWATELE POLSCY, A KSIĘGI HIPOTE
CZNE W WIEDNIU. Sądowe księgi gruntowe czyli
hipoteczne w Wiedniu zostały w czasie zaburzeń
socjalnych zniszczone skutkiem czego brakło pod
staw do ustalenia prawa własności i innych praw
na nieruchomościach w mieście Wiedniu. Ponie
w aż obywateld polscy posiadają w Wiedniu nie
ruchomości, sprawa ta jest i dla naszych czytel
ników aktualną. Konsulat austriacki w Krakowie
zawiadamia, że obecnie zakłada sie na nowo
wspomniane księgi gruntowe i to ukazała się już
dalsza część obejmująca 7420 wkładów. W yższy
Sąd Krajowy w Wiedniu zarządził postępowanie
sprostowawcze dla tej grupy i jako termin koń
cowy dla zameldowania w otwartych księgach nie
zawartych praw, jakoteż dnia wniesienia rekla
macji przeciw przyjętym prawom, wyznaczył
dzień 15 bm. Na skutek tego są 3/4 zniszczonej
księgi gruntowej znowu założone. Trzecia grupa,
będzie uKbńczona w ciągu lata br. Spis nierucho
m ości, dla których nowa księga gruntowa dotych
czas została założona, żnajduje się w Austriackim
Konsulacie w Krakowie, ul. Wolska 4 i użycza się
interesantom w godzinach urzędowych (w dnie
powszednie od 10—12 przedpołudniem) wglądu.
Zgłoszenia oraz sprzeciwy wolne od należytości
oraz opłaty stemplowej.
ZAMACH SAMOBÓJCZY. W czoraj wezwano
pogot. ratunkowe na ul. Kazimierza Wielkiego L.
80, gdzie w przystępie podniecenia alkoholem po
wiesił sie 38 letni Leopold Królikowski. Sąsiedzi
odcięli desperata i wezwali lekarza pogotowia,
gdyż Królikowski nie dawał znaków życia. Po
dłuższem ratowaniu desperata przywrócił lekarz
do przytomności i przewiózł go do szpitala.
CHOROBY ZAKAŹNE W KRAKOWIE. W cza
sie od 29 lipca do 4 sierpnia br. zgłoszono w Miej
skim urzędzie zdrowia następujące wypadki cho
rób zakaźnych: szkarlatyna 5, odra 2, błonica 5,
tyfus brzuszny 3 i czerwonka 4.
NAGŁA ŚMIERĆ. Na ul. Zabłocie zasłabła 52
letnia Mindla Pomeks. Za nim przybył lekarz po
gotowia Pomeksowa zmarła. Stwierdzono śmierć
wskutek udaru serca. Ciało przewieziono do za
kładu medycyny sądowej.
FATALNY KONIEC SPRZECZKI Z NARZE
CZONA. Podczas sprzeczki z narzeczoną na ul.
Topolowej 36, Bolesław M archewka (lat *31) po
derżnął sobie tętnice u lewej ręki. W ezwany le
karz pogotowia ratunkow ego opatrzył rannego.
DAŁ SIĘ NABRAĆ. Antoni Wilk z Barw ałdu
zgłosił w krakowskiej policji, że gdy przechodził
ulicą Długą, przystąpiło do niego dwóch osobni
ków, którzy oferowali na sprzedaż m aterję na ubranie. którą on kupił za 120 złotych. Później je
dnak przekonał się, że m aterja ta w arta kilkana
ście złotych.

Nowy miejski dom noclegowy w Krakowie
W dniu 1 bm. otwarła gmina miasta Krakowa
miejski dom noclegowy przy ul. Nadwiślańskiej 4,
w Podgórzu (dawan elektrownia). Zakład urzą
dzony dla 300 osób po połowie dla mężczyzn I
kobiet. Zakład jest połączony z zakładem kąpieto—o

wym I dezynfekcyjnym, w którym poddać się mu
szą kąpieli i dezynfekcji ubrania wszyscy nocują
cy. Zakład otw arty codziennie od godziny 3-ciej
popołudniu. Oplata dla dorosłych 30 gr. dla dzieci
10 gr.
o —.

W TRZY GODZINY PO WŁAMANIU UJĘTO umiarkowanych. Poduma wnosić cło Zakładu PenSPRAWCÓW. Jak Już donosiliśmy dnia 3 bm. syjnego, przy dołączeniu poświadczeń lekarskich.
WYJAZD LAUREATA WIERZYŃSKIEGO DO
między godziną 10 a LI przedpołudniem popełnio
no n p. Laszkiewicza, dyr. Towarzystwa Ubezpie AMSTERDAMU. W dniu wczorajszym wieczo
czeń, zamieszkałego przy Aleji Słowackiego kra row ym pociągiem via Berlin, wyjechał do Amster
dzież różnych akcyj i garderoby, łącznej w arto damu celem osobistego odbioru przyznanej ma
ści 15.000 zł. Pan Laszkiewicz zawiadomił po nagrody laureat konkursu artystycznego na Olim
licje państwow ą o kradzieży dopiero o godzinie piadzie w dziale fiteraitnry, p. Kazimierz W ierzyń10 wieczorem. Na skutek przeprowadzonych na- ' ski. Przed odjazdem otrzym ał on depesze gratu
tydm iiast dochodzeń przez organa półton państw, lacyjne od ministra oświaty Switalskiego, od d y 
a w szczególności precz komisarza dra Kobiele, rektora departamentu sztuki w temże minister
zostali sprawcy kradzieży przytrzym ani. przy- stwie, p. Skotnickiego i od prezydenta miasta
czem wszystkie skradzione przedm ioty odebrano. W arszaw y, inż. StommskiegoZNOWU ODM OW A CHRZTU DZIECKU SO 
Sprawcami włamania okazali się Mieczysław
Kruk, Bolesław Kozio łi Józef Fuksik. Sprawców CJALISTY I Piszą nam z Kamesznicy pad Żyw
schwytano w ten sposób, he jeden z wywiadow cem: ksiądz Setwa w MBówce znany powszech
ców policyjnych, przechodząc ulicą Lubicz, zau nie ze swej dzikiej nienawiści do socjalistów, do
w ażył podejrzanego osobnika, którego przytrzy puścił się nowego nadużycia swego stanowiska.
mał, wylegitymował i zaprowadził na komisariat. Mianowicie odmówił chrztu dziecku towarzysza
Na komisariacie znaleziono przy przytrzym anym Kubicy, motywując tem, że ojcem chrzestnym
skradzione rzeczy. — Podnieść należy sprawność miał być tow. Białożyi, także jeden z czynnych
policji, która zdołała spraw ców znaleźć w nie pepesowców. Postępek ks. Selw y wywołał zrozuspełna trzy godziny po zawiadomieniu o kradtzie- mżałe oburzenie wśród ludności Zaznaczyć należy
ży. Gdy bowiem wieczorem koło godziny 23-ciej że ks. Selwą stanowiska swego nie zmienił, dziec
przeprowadzono śledztwo w mieszkaniu p. Lasz- ko zaś ochrzcił ks. proboszcz Patykułą.
Czy długo Jeszcze będzie ks. Sełwa prowoko
kiewieźa, równocześnie aresztowano jednego ze
sprawców kradzieży i odebrano rzeczy skradzio w ał w ten sposób ludność robotniczą i chłopów,
z których ciężko zapracowanego grosza żyle?
ne.
KRADZIEŻE I WŁAMANIA.
Do magazynów
CZĘSTE POŻARY KOLO WIELICZKI. O k a
firmy „Ziarno" włamali się jacyś opryszki, skąd dni zaledwie temu, jak donosfliśmy o spłonięciu
skradłi artykuły spożywcze w artości 350 złotych. dwóch domów w Sierczy, koto Wiełiczki Tym
Również do zakładu p. Adolfa Złotniewskiego czasem posucha robi swoje dalej. Dnia 31 lipca
przy ul. Bernardyńskiej 2 włamano się i skradzio wybuchły dwa pożary: nad ranem w Bogucicach
no tow ary blawatne, w artości 350 złotych. — Z u tow. Michalskiego, wybuchł pożar na strychu,
mieszkania Israela Gertnera przy ul. Dictiowtstóej na szczęście nie doszło do większych strat, gdyż
85 skradziono garderobę i jeden lichtarz, łącznej miejscowa straż pożarna ogień zlokalizował, ma
wartości około 2000 złotych. W kościele Mariac jąc wody do gaszenia poddostaflkiem. Tegoż dnia
kim p. G. Halkę z Pszczyny skradziono torebkę w godzinach popołudniowych wybuchł pożar w
z kwotą 80 złotych i przepustką graniczną.
Grabówkach, tuż przy Wieftczce u nie&kiej JWajGALERJA PRZESTĘPCÓW. Aresztowano 29- tykowej, żony górnika salinarnego, której spłonął
letniego Reinholda Kalmana za kradzież i sprze dom. Ratunek straży pożarnej z Wieliczki był uniewierzenie na szkodę inż. P o w era, właściciela trudmiony wskutek braku wody. Nie dopuszczono
! sklepu technicznego przy uł. Paw iej 6. — Józef tylko do rozszerzenia się ognia na sąsiednie domy.
■ Kolofkiewioz (lat 39), skradł drut telegraficzny na Dnia 1 bm., w Koźmicach Wielkich, n prowizjonii szkodę dyrekcji poczt i telegrafów. Kototkiewicz sty salinarnego Franciszka Panczyka, spłonął dom
! skiradl ten drut koło niostu kolejowego, na czem prawie doszczętnie. Dostęp do pożaru był niebez
j został jednak przytrzym any przez policjanta.
pieczny, gdyż dach domu był pokryty eternitem,
I ZŁOŚLIWY KON DOROŻKARSKI. W czoraj ne który niezmiernie trzaskał od ognia, a w dodatku
i placu przed dworcem kolejowym, przechodzącego brak był wody na miejscu w pobliżu. S traty bar
koło dorożek p. Jana Dzidę, urzędnika pryw atne dzo znaczne.
go. pogryzł koń dorożkarski dotkliwie po ramie
URZĘDNIK KOLEI W R O LI AW ANTURNIKA.
niu. Dorożkarz na widok tego podciął konia i Z Suchej piszą nam: Panu Prezesowi Barwiczowi
1 chcial uciekać, lecz policjant zatrzym ał właści podajemy do wiadomości następujący wypadek:
ciela złego zwierzęcia. P. Dzidę opatrzył lekarz Kasjerem kasy towarowej w Suchej jest st. ase
pogotowia ratunkowego.
sor P . K. P. Michał Szczepkowski, szlachcic, her
SPORT bu „Jastrzębiec4*. Pan ten, ufny w protekcję, każ
ZAWODY LEKKOATLETYCZNE „CRACOYH" odbę- dego traktuje „per noga**, nic go nie obchodzą go
; dą sie dziś w niedziele o godzinie 10 przedpołudniem dziny urzędowe, treba mieć szczęście, aby zastać
i i o godzinie 4 popołudniu na bieżni „Cracovii“. Do już go o 9 w kasie. W dodatku pan ten robi aw antury.
podanych zgłoszeń doszły w ostatnimi dniu jeszcze KS I tak korzystając z urlopu wypoczynkowego (któ
Mała Dąbrówka 22 z rekordzistami Śląska z Rzepusiem
rego „zwykły" kolejarz nie ma szczęścia dostać),
i Zielińskim oraz KS Katowice 06. Nadto zgłosił śląski
wracał pociągiem z Żywca do Suchej Nr 1223 A.
klub lekko-atletyczny Czajównę i Preissówne, znako dnia 26 lipca. Rozłożył sie w przedziale I klasy z
mite zawodniczki do skoków, KS Stadion — Król. Huta
dwiema jeszcze osobami, mimo, że miejsc jest na
Majorcizyka i Kołodzieja. Ogółem zgłoszonych zostało
sześć osób. Jadący za biletem dziennikarskim kl. I.
z górą 80 zawodniczek i zawodników.
TKS — WISŁA. Dziś w niedzielę odbędą sie zawody p. Adis T. Kasjan, korespondent pism zagranicz
nych w Gdańsku, nie mógł usiąść, a na grzeczną
w piłkę nożną między Wisłą a drużyną Toruńskiego
Klubu Sportowego o godzinie 5 popołudniu na boisku
uwagę, żeby mu zrobjł miejsce, Szczepkowski ob
Wisły. Przedpołudniem odbędą się na tern samem boi rzucił go stekiem wyzwisk jak: głuptak, dureń,
sku rozgrywki o mistrzostwo klasy A o godzinie 9: Crawarjat, osioł, a po opuszczeniu wagonu w Suchej
covia Ib — Sparta; o godzinie 11 Korona — W isła Ib. uderzył go w twarz, wywołując aw anturę i zbie
TEATRY I KONCERTY gowisko na peronie, Jak, że dopiero interwencja
JEDYNY WIECZÓR PIOSENKI, HUMORU I ŚMIE posterunkowego z posterunku Sucha-Dworzec po
CHU W STARYM TEATRZE odbędzie się dziś w nie łożyła kres awanturze.
P ytam y się, jakie wyobrażenie może mieć za
dziele 5 bm. Wykonawcami będą znakomici artyści w ar
szawscy, a to: niezrównana Hanka Ordonówna, ulubie granica o stosunkach na kolejach polskich, jeżeli
nica naszego miasta, świetny Kazimierz Krukowski, korespondenta prasy zagranicznej bije po tw arzy
stawny w całej Polsce, ja to „kochany Lopck", oraz wyższy urzędnik kolejowy? Zaznaczyć również
znana naszym melomanom WI. Jaśkówna. Wieczór ten, należy, że p. Szczepkowski nie posiadał (w raz z
jak świadczy wielki pokup biletów, zgromadzi tłumy otoczeniem) biletu na kl. I., bo dopiero po aw an
publiczności. Bilety dziś w niedzielę 5 bm. są do naby
cia w kasie Starego Teatru od godziny 10 do 1*30 w po turze kazał konduktorowi w ystaw ić dopłatę w
Suchej na miejscu (trochę zapóźno), a na interwen
łudnie i od godziny 5—9 wieczorem.
cję pobitego u naczelnika stacji p. Holzera (kumo
p. Szczepkowskiego) tenże odpowiedział, że
I POlSfcl tra
nie ma... służby.
KRYNICA DLA UBEZPIECZONYCH CZŁONZapytujemy p. prezesa Barwicza, co zamierza
KÓW ZAKŁADU PENSYJNEGO WE LWOWIE. i uczynić, ażeby podróżnych, zw łaszcza cudzoziem
Od miesiąca Września br. ubezpieczeni członkowie ców zabezpieczyć przed pobiciem przez p. Szczep
Zakładu Pensyjnego w e Lwowie, mogą o trzy  kowskiego. Sądzimy, iż p. prezes, znany ze spramać ^mieszkanie z wiktem w pensjonacie „Lwi- (I wiedliwości i energji, ukróci wojownicze zapędy,
gród** w Krynicy -za opłatą około 50 procent cen tego pana i przeniesie go tam, gdzie pieprz rośnie.

,N A P R i u u " PREZES STANISŁAWOWSKIEJ DYREKCJI
KOLEJOWEJ OMAL NIE PADL OFIARA KATASTROFY. Oncgdaj Onufry Fecak z Kopyczyniec
w czasie wypasania bydła dla żartu na linji kole
jowej między Kopyczyńcami a Cliorostkowem
wbił hak żelazny w miejscu styku szyn w ten
sposób, że połowa tego haka wystaw ała ponad
szyny. W międzyczasie nadjechała motorówka z
Chorostkowa, którą jechał prezes stanisławowskiej
dyrekcji kolei p. Wiktor i kilku urzędników. Dzię
ki orientacji jadących, którzy w ostatniej chwili
zauważyli przeszkodę i wstrzymali motorówkę, uniknięto katastrofy. Motorówka jechała z szybko
ścią 60 kim. na godzinę. Przeciw Fecakowi wdro
żono dochodzenia karne.

z zagranico

JA K URATOWANO LOTNIKA ANGIELSKIE

GO. W Londynie otrzymano radjodepeszę od ka
pitana Courtneya, w której opisuje w krótkich
słowach przebieg wypadku opuszczenia się na
wodę a następnie przybycie parowca „Minnewatte“. Courtney donosi, że wyciągnięto go wprost
z wody, a wkrótce potem aparat spłonął. Aparat
zapalił się, gdy był na wysokości 1.500 stóp nad
powierzchnią oceanu. Poza tą depeszą otrzymano
radjówkę parowca „Minnewatte", w której po
twierdza wiadomość, że wodnopłatowiec skutkiem
zniszczenia przez ogień musiał być porzucony, że
jednak zarówno kap. Courtney jak i dwaj jego to
warzysze wyszli z groźnego wypadku bez szwan
ku.
CYKLON. P o fali upałów Ruś Zakarpacka zo
stała nawiedzona przez cyklon, który przeszedł
nad Użhorodem, posuwając się w kierunku północ
no-zachodnim. Jedna osoba została zabita, wiele
odniosło rany. Straty materialne są olbrzymie. Po
łączenia telegraficzne i telefoniczne zostały przer
wane.

Przegląd społeczno
PODWYŻSZENIE RENT DLA PRACOWNIKÓW
UMYSŁOWYCH
Rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej z
dnia 24 listopada 1927 roku, o ubezpieczeniu pra
cowników umysłowych, przyniosło wszystkim osobom ubezpieczonym dotąd na podstawie daw
nych ustaw niemieckiej i austrjackiej bardzo po
ważne podwyższenie świadczeń, których w ypła
tę uzależniono jednak od istnienia określonych re
zerw majątkowych. Z tego względu ministerstwo
pracy i opieki społecznej zarządziło, by od 1-go
stycznia br. tymczasowo wypłacano świadczenia
podwyższone o 50 procent przewidywanego wzrostn. Obecnie na terenie działania Zakładu Ubez
p ie c z e ń Pracowników Umysłowych we Lwowie
obliczenia zostały ukończone, wobec czego mini
sterstwo pracy w ydało zarządzenie w ypłaty peł
nych świadczeń od 1 sierpnia br. Dzięki temu ren
ty inwalidzkie i starcze prawie się podwoiły, a
renty wdowie zostały prawie dwa i pół krotnie
zwiększone. P oza tem rentobiorcy otrzymują od
powiednie wyrównanie wstecz za czas od 1 sty
cznia do 1 sierpnia br.

tulony
O POPRAWĘ BYTU PRACOWNIKÓW
POCZTOWYCH
W arszawa, 4 sierpnia (tel. własny „Naprzodu").
Jak się W asz korespondent dowiaduje, akcja po
prawy bytu pracowników pocztowych ma iść w
tym kierunku, że ma zostać, uregulowana sprawa
dodatków nadzwyczajnych, a mianowicie t. zw.
manco kasowe, wynagrodzenie za pracę w nie
dziele i święta, za godziny nadliczbowe, za kie
rownictwo i za służbę techniczną.
O LOS POLSKICH ROBOTNIKÓW ROLNYCH
NA ŁOTWIE
W arszawa, 4 sierpnia (tel. własny „Naprzodu").
Główny Urząd Emigracyjny na skutek licznych
skarg i zażaleń od polskich robotników rolnych,
zatrudnionych na Łotwie, wysłał na Łotwę urzę
dnika, celem zbadania na miejscu warunków pracy
emigrantów polskich.
ZAPOWIEDŹ ROZRUCHÓW
KOMUNISTYCZNYCH W SAKSONJI
Berlin, 4 sierpnia (PAT). Prasa donosi z Sak
sonii, na podstawie głosów tamtejszych dzienni
ków komunistycznych o wzbudzających niepokój
przygotowaniach saskiej partii komunistycznej do
wywołania rozruchów komunistycznych albo urzą
dzania napadóAv na gmachy rządowe, w myśl dy
rektyw, udzieli,!,:.
■ -nstrm całego świata
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W oczekiwaniu szcząśhweg©
zakończenia iotu
L o tn ic y le c ą w p ro s t d o N o w e g o J o rk u
Paryż, 4 sierpnia (telegram wł. „Naprzodu").
Donoszą z wysp azorskich: Obserwatorzy pełnią
cy służbę na wyspach azorskich i utrzymujący
stałą komunikację radjową z Paryżem, w ciągu
dnia dzisiejszego nadesłali jedynie bardzo szczu
płe informacje. Kierownictwo aerouautyki francu
skiej tłumaczy to tem, że nad Azorami rosi drobny
deszcz, zmniejszający pole widzenia i tłumiący huk
motoru. Być wreszcie może, że lotnicy przelatu
jąc nad Azorami wzbili się tak wysoko, że nie
mogli być dostrzeżeni. Nie jest wreszcie wyklu
czone, że z powodu warunków atmosferycznych
lotnicy nasi postanowili skrócić trasę lotu i nie
zbaczając ku wyspom Azorskim,
LECĄ WPROST DO NOWEGO JORKU
Radiogramy z okrętów na Atlantyku z godziny
1.45 doniosły, że wieje pomyślny w iatr wschodni.
Biuro meteorologiczne stwierdza i zapowiada
sprzyjającą pogodę pomiędzy Azorami a Nowym
Jorkiem. Przypuszczalnie lotnicy polscy przy
sprzyjającycli warunkach atmosferycznych po
winni wylądować w N. Jorku dziś, w sobotę wie
czorem o godzinie 10-tej, wedle czasu paryskiego.
1000 KILOMETRÓW ZA AZORAMI!
Paryż, 4 sierpnia (telegram wł. „Naprzodu").
Agencja Reutera donosi na podstawie otrzyma
nej wiadomości z pewnego amerykańskiego, statku,
że o godz. 2.30 w nocy znajdował się polski sa
molot w odległości około 800 do 1000 kim. na za
chód od Azorów. Lotnicy nasi przelecieli zatem
szczęśliwie około 4.000 kilometrów.
Według wiadomości z okrętu, pogoda między
Azorami a Ameryką jest korzystna, przy lekkim
w ietrze wschodnim.
OKRĘT RATUNKOWY W POGOTOWIU
Na wszelki wypadek z polecenia admiralicji
francuskiej w okolicy wysp Azorskich stoi na ko
twicy pod parą każdej chwili gotowa do drogi kanonierka francuska „Villedys", która w razie gdy
by zaszał potrzeba, pośpieszy lotnikom z pomocą.
NA WYBRZEŻACH AMERYKI MGŁA
Paryż, 4 sierpnia (telegram własny „Naprzodu").
Donoszą z Nowego Jorku: W ciągu dzisiejszego
przedpołudnia pogoda u wybrzeża Ameryki uległa
znacznemu pogorszeniu. Nad Nową Funlandją i
Nową Szkocją niebo jest silnie zachmurzone. Oko
ło południa zerwał się wiatr zachodni, wiejący od
wybrzeży amerykańskich ku oceanowi, a więc
niekorzystny dla lotników. Mimo wiatru, nowojor
skie biuro meteorologiczne nie spodziewa się w
najbliższych 24 godzinach burzy.
Z DWÓCH OKRĘTÓW WIDZIANO SAMOLOT
Z Londynu donoszą: Angielska admiralicja otrzymała w ciągu dnia dzisiejszego dwa meldunki
radiowe, a mianowicie: od okrętu „Forthunter" i
„Atec", które o godzinie 2.40 i 3 nad ranem wi
działy samolot polski szybujący w kierunku pól-

nocno-zachodnim na bardzo znacznej wysokości
z normalną szybkością. Okręty znajdowały się pod
44 stopniem północnej szerokości i 24 stopniem
zachodniej długości.
OP1NJA KONSTRUKTORA AMIOT
Paryż, 4 sierpnia (telegram własny „Naprzoau").
Konstruktor samolotu, na którym lotnicy nasi od
bywają lot transatlantycki, Amiot, zapytany o
przyczynę, dla której samolot ominął Azory, oświadczył, że jego zdaniem nie jest wykluczone,
że lotnicy postanowili skierować się wprost do
Nowego Jorku. Konstrukcja aparatu i zapas ben
zyny dają, zdaniem Arniota, gwarancję powodze
nia lotu.
Paryż, 4 sierpnia (PAT). Publiczność paryska
śledzi z wielkiem przejęciem i z wyraźną sym
patią przebieg lotu. Dyrekcja lotnicka rozesłała
drogą radjową okólnik do wszystkich stacyj znaj
dujących się na morzu, prosząc je aby w razie
spotkania z lotnikami polskimi sygnalizowały do
kładnie miejsce w którem się znajdują, przy po
mocy ekranów z białego płótna oraz znaków
świetlnych.
FAŁSZYW A WIADOMOŚĆ

Paryż, 4 sierpnia (telegram wł. „Naprzodu").
Na podstawie iskrowych doniesień z dwóch okrętów, zachodzi obawa, że lotnicy polscy stra
cili kierunek i znajdują się w drodze do Europy.
Być może że stało się to z powodu zmylenia dro
gi.

KIEDY DOLECĄ?
Berlin, 4 sierpnia. (PAT). Dzienniki berlińskie
donoszą, że w pierwszej połowie lotu samolot
polski miał wiatr przychylny o sile 40 km. na
godzinę w kierunku lotu, w drugiej zaś' połowie
lotu miał w iatr przeciwny o sile 25 km. na go
dzinę, co jednak nie sprawiało mu większych trud
ności.
Paryż, 4 sierpnia. (PAT). Prasa paryska oplymistycznie wyraża się o widokach polskiego lotu
transatlantyckiego. O ile będzie on miał przebieg
normalny, to znaczy, jeżeli „Marszałek Piłsud
ski" będzie leciał z szybkością 150 km. na godzi
nę, w takim razie przeleci nad Nową Szkocją około
godz. 7 wieczorem, a w Nowym Jorku będzie około godz. 1 w nocy.

ZAPISUJCIE SIĘ NA CZŁONKÓW
TOW. UNIWERSYTETU ROBOTNICZEGO

P a rla m e n t ch o rw ac ki p rz e c iw s k u p s zty n ie
PREMJER KOROSZEC OSKARŻONY
O NARUSZENIE KONSTYTUCJI
Wiedeń, 4 sierpnia (PAT). — Według doniesień
dzienników z Białogrodu na wczorajszem posie
dzeniu skupsztyny zostało wniesione oskarżenie
przeciwko premierowi dr. Koroszecowi, który ja
ko minister spraw wewnętrznych naruszyć miał
konstytucje, zakazując wszelkich manifestacyj, —
protestujących przeciwko ratyfikacji konwencji z
Włochami w Nettuno. Prem jer Koroszec oświad
czył, że działał według konstytucyjnych ustaw.

Skupsztyna odrzuciła oskarżenie 161 głosami prze
ciwko pięciu.
Wiedeń, 4 sierpnia (PAT). — Według doniesień
dzienników z Zagrzebia koalicja chłopsko-demokratyczna ukończyła wczorajsze obrady, wybie
rając komisję, składającą się z obu prezydentów
koalicji i kilku członków, którzy będą się schodzili
co tygodnia, wyznaczając dyrektyw y do dalszej
pracy. Dalej wybrano komisję, składającą się z
50 członków, która zorganizuje się w pięć podkomisyj.

przez Bucharina. Dążenia te do wywołania roz
ruchów mają być w pierwszej linji skierowane
przeciwko organizacjom socjalno - demokratycz
nym.
WYBUCH W PORCIE WŁOSKIM
Wiedeń, 4 sierpnia (PAT). — Według doniesień
ze Spezii, w okolicy tego miasta nastąpiła eksplo
zja w fabryce prochu. Przypuszczają, że wiele osób straciło życie. Szczegółów na razie brak. —
W szystkie połączenia telefoniczne ze Spezią, Livornem i okolicą są przerwane. W późnych godzi
nach nocnych rozeszły się w Rzymie pogłoski, że
w porcie w Spezii nastąpiła wielka eksplozja znaj
dujących się w okolicy miasta olbrzymich rezer
wuarów nafty. Pożar miał objąć również stację

lotniczą w Spezii. Eksplozja wywołała wśród lud
ności olbrzymią panikę.
PROCES MORDERCY OBREGONA
Wiedeń, 4 sierpnia (PAT). United P ress donosi
z Meksyku, że wczoraj rozpoczął się tam proces
przeciwko mordercy gen. Obregona, Toralowi.
Prokurator zaznaczył na początku procesu, że za
proponuje karę śmierci dla Torala i dla oskarżonej
29-letniej zakonnicy Trejo. (Cala polska prasa klerykaina podawała jednobrzmiący artykuł o mor
derstwie Obregona, twierdząc, że mordercę na
mówił niejaki Trejo, należący do najściślejszego
grona Moronesa, meksykańskiego ministra pracy".
Teraz ów rzekomy adherent Moronesa okazał się...
zakonnicą. Red. , Nap.“).
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OGŁOSZENIE.
Na podstawie przepisów a r t 62 ustawy z dnia 19 maja 1920 r. Dz. U. Rz. P. N r. 44 poz. 272 oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Spo
łecznej z dnia 24 marca 1926 r. Dz. U . Rz. P. Nr. 44 poz. 273 rozpisują niniejszem

WY

Deleg-tów do Rady

ORY

iatowei Kasy Chorych w Tarnowie

W ybory o d b ę d ą s ię w p ią te k d n ia 26 I w sobotę d n ia 37 p aźd ziernika 1926 r. w czasie o d god ziny 8 do godz. 20.
Wybranych będzie 45 delegatów do Rady Kasy i tylaż zastępców a t o i z grona ubezpieczonych 30 delegatów i ty ln i zastępców, z grona praco,
dawców > 15 delegatów i ty ln i zastępców.
Prawo glosowania przysługuje tym, którzy w <łnhi
7 sierpnia 1938 r. byli ubezpieczeni względnie ubezpie
czali kogoś w Powiatowej Kasie Chorych w Tarnowie
i w dniu rozpisania wyborów ukończyli 20 lal życia.
Każdy z ubezpieczonych posiada przy wyborach jeden
glos, każdy zaś pracodawca rozporządza ilością gło
sów. zależną — zgodnie z przepisem § 87 statutu Kasy
— od przeciętnej liczby zatrudnionych u niego obo
wiązkowo ubezpieczonych w czasie od 7 maja do 7
sierpnia 1928 r„ conajmniej zaś 1 glos, najwyżej 30
głosów.
Spisy uprawnionych wyborców wyłożone będą do
przeglądu od 17 do 26 sierpnia 1928 r. łącznie dla
pracodawców i ubezpieczonych w następujących loka
lach:
1) w lokalu Powiatowej Kasy Chorych w Tarnowie,
2) w budynku magistratu miasta Tuchowa,
3) ę budynku magistratu miasta Dąbrowy,
4) w budynku magistratu miasta Szczucina,
5) w budynku magistratu miasta Żabna.
W czasokresie od 17 do 26 sierpnia 1928 r. włącznie
służy każdemu wyborcy prawo wglądu w spisy wy
borców swojej grupy i prawo reklamacji. Reklamacje
należy wnosić na piśmie, odpowiednio uzasadnione i za
wierające wniosek o wpisanie lub wykreślenie ze spi
sów wyborców samego rek lam anta lub innej osoby.
Reklamacje mogą odnosić się jedynie do stwierdzenia,
czy reklamowani ubezpieczeni lub pracodawcy mieli
prawo w dniu ogłoszenia wyborów znaleść się w spi
sach wyborców. O żądaniu wykreślenia ze spisu w y
borców zawiadomi Komisarz Kasy zainteresowana oso
bę w ciągu dni trzech, przyczem zaznacza się, iż obro
nę przeciwko wykreśleniu należy wnieść na ręce Ko
misarza Kasy w ciągu dni trzech od daty otrzymania
zawiadomienia. Na wniesione reklamacje prześle Ko
misarz Kasy umotywowana decyzję w ciągu dni 10-clu
od daty uniesienia reklamacji. Przeoiwko tej decyzji
przysługuje zainteresowanym w ciągu 5-clu dni od da
ty otrzymania decyzji prawo skargi do Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń we Lwowie za pośrednictwem Po
wiatowej Kasy Chorych w Tarnowie, jednakże wyłą
cznie z powodu naruszenia ustawy i przepisów wybor
czych. Decyzja OkTegowego Urzędu Ubezpieczeń bę
dzie ostateczna.
Równocześnie wzywam do zgłaszania na rece Komi
sarza rządowego Powiatowej Kasy Chorych w Tartiowie list kandydatów, a to w nieprzekraczalnym termi
nie do dnia 4 października 1928 r. włącżnie.
Listy kandydatów mogą zawierać najwyżej dwa razy
tyju kandydatów, ilu ma być wybranyoh dalegatów
z danej grupy. Kandj’datów należy umieszczać na liście
pod bieżącymi numerami, wskazującymi kolejność ich
kandydowania, przyczem podać należy ich nazwiska i
imiona, zawód, miejsce zamieszkania oraz przy składa
niu Ust kandydatów z grupy ubezpieczonych nazwisko
i adres pracodawcy, u którego kandydat pracuje. Nie
dotyczy to zastrzeżenie niestale zatrudnionych, chałup
ników i dobrowolnie ubezpieczonych. Listy kandyda
tów z grupy ubezpieczonych winny być własnoręcznie
podpisane przynajmniej przez 30-tu umieszczonych w
spisie wyborców ubezpieczonych, listy kandydatów
z grupy pracodawców przynajmniej przez 5-ciu umie
szczonych w spisie wyborców pracodawców. Podpisy
winny być czytelne. Do każdej listy kandydatów nale
ży dołączyć oświadczenie każdego z kandydatów, że
przyjmuje kandydaturę zgodnie z listą oraz
olle cho
dzi o kandydatów, reprezentujących osoby prawne —
także udzieloną im do tego delegację. Kandydaci nie
mogą być na liście podpisami.
Kandydaci i wyborcy, podpisujący listy, mogą być umieszczeni tylko na jednej liście. Zgłaszający listę kan
dydatów obowiązani są wskazać swego pełnomocnika
i jego zastępcę do udzielania Komisarzowi potrzebnych
wyjaśnień. Pełnomocnikiem może być każda osoba,
zdolna do działań prawnych. Komisarz Kasy zaopatrzy
złożone listy numerami porządkowymi wedle kolejno
ści ich składania.
Przeciwko decyzjom Komisarza Kasy, dotyczącym
list kandydatów, mogą zainteresowani w terminie trzy
dniowym ■wnieść skargę ea pośrednictwem Komisarza
Kasy do Okrzęgowego Urzędu Ubezpieczeń w e Lwo
wie. Jeżeli w oznaczonym terminie zostanie zgłoszona
jedna tylko ważna lista kandydatów z grupy pracodaw
ców czy też z grupy ubezpieczonych, jak również^" ra
zie zgłoszenia kilku list z ogólną liczbą kandydatów,
nie w iększą od liczby delegatów, których się ma wy
brać, głosowanie w danej grupie się nie odbędzie a

zgłoszonych kandydatów ogłosi Główna Komisja W y
borcza jako wybranych.
Glosowanie odbędzie się w dniach 26 i 217 paździer
nika 1928 r„ oddzielnie dla ubezpieczonych a oddzielnie
dla pracodawców i trw ać będzie we wszystkich loka
lach wyborczych od godziny 8 rano bez przerwy do go
dziny 20-tej.
Głosowanie w grupie pracodawców odbędzie się we
wszystkich poniższych lokalach w dniu 26 października
1928 r.
I. Dla pracodawców z miasta Tarnowa I miejscowo
ści okręgu Sądu Powiatowego w Tarnowie, wykazanych
w spisach wyborczych pod literami A do Ł włącznie,
w budynku Policji Państwowej w Tarnowie przy ulicy
Watowej.
II. Dla pracodawców z miasta Tarnowa i miejscowo
ści Okr. Sądu Powiatowego w Tarnowie, wykazanych
w spisach wyborców pod Kierami M do 2 włącznie, w
lokalu Stowarzyszenia Rękodzielników Chrzęść. „Gwia
zda Tarnowska" w Tarnowie, ul. Kopernika.
III. Dla pracodawców z okręgu sądu powiatowego
w Tuchowie w gmachu magistratu miasta Tuchowa.
IV. Dla pracodawców z miejscowości powiatu dąb
rowskiego:
Miasto Dąbrowa, gminy Breń, Brnik, Ćwików, Dąbrówki-brenskic, Gruszów mały, Gruszów wielki, Luszowlce, Nieczajna, Oleśnica, Olesno, Podkośoiele, Rad
goszcz, Radwan, Ruda-zazamcze, Smyków maty, Smy
ków wielki, Siwarzowa, Świebodzin, Szarwark. Wielo
pole — w gmachu magistratu miasta Dąbrowy.
V. Dla pracodawców z miejscowości powiatu dąbro
wskiego:
Miasto Szczucin i gminy Bolesław, Dąbrowica, Delastowice. Grądy, Kanna, Łęka-szczucińska, Lubasz, Ma
niów, Mędrzechów, Odmęt, Orczki, Pawłów, Samicice,
Słupiec, Skrzynka, Suchygrunt, Wola-szczuoinska, Wól
ka grądzka, Zabrnie w gmachu mag. m. Szczucina.
VI. Dla pracodawców z miejscowości powiatu dąb
rowskiego:
Miasto Żabno i gminy Adamierz, BoTusową, Diament,
Ołów, Górzyce, Gręboszów, Jadownlki, Karsy, Konary,
Laskówka chorąska, Lubiczko, Nieciecza, Niedomice,
NiwM, Okolica, Odporyszów, Otfinów, Siiedliszowice,
Szpakowa, Targowiska, -Uście jezuickie, Wietrzychowi
ce, Zalipie. ŻeWchów w gmachu mag. m. Żabna.
Głosowanie w grupie ubezpieczonych odbędzie się
w dniu 26 października 1928 r. w wymienionych poni
żej lokalach — z wyjątkiem ubezpieczonych przez Pań
stw o w ą Fabrykę Związków Azotowych w Tarnowie —
której ubezpieczeni będą glosowali w dniu 27 paździer
nika 1938 r,
VII. Dla ubezpieczonych z miasta Tarnowa i gmin
powiatu tarnowskiego: Bobrowniki małe, Bobrowniki
wielkie, Brzeziny, Chyszów, Dąbrówka hifułacką, Go
sławice, Gumniska, Janowice, Jastrząbka, — nowa. Kli
kowa, Kobierzyn, Koszyce małe, Koszyce wielkie, Lisia
Góra, Lubinka, Łękawica, Łowczówek, Łukowa, Mikolajowice, Nowodworze, Ostrów, Partyń, Pawęzów, Ple
śna. Poręba, Pogwizdów, Radlna, Rzędztn, Rzuchowa,
Skrzyszów, Świebodzin, Świerczków, Szczepaiiowice,
Szynwałd, Smigno, Tarnowiec, Wałki, Wierzchosławi
ce, Wola-rzędzińska, Wróblowice, Zbylitowska Góra,
A) dla wykazanych w spisach wyborczych pod ltteranii A do F włącznie w budynku Towarzystwa „So
kół 1“ w Tarnowie, ulica Pocztowa,
B) dla wykazanych w spisach wyborczych pod We
rami G do K w biurach magistratu za katedrą,
C) dla wykazanych w spisach wyborców pod litera
mi L do P w lokalu Stowarzyszenia Robotników Chrze
ścijańskich „Ojczyzna" w Tarnowie, ul. N. Panny Marji,
D) dla wykazanych w spisach wyborców pod litera
mi R do S w budynku Rady Powiatowej w Tarnowie,
ulica Piłsudskiego,
E) dla wykazanych w spisach wyborców pod litera
mi T do 2 oraz ubezpieczonych następujących przed
siębiorstw: Fabryka Cegieł i dachówek Konstancja,
Młyn „Roman", Cegielnia „Rudy", Cegielnia mieszczań
ska, Cegielnia „Tarno wianka", Rafineria spirytusu
Schwanenfelda, Browar ks. Sanguszki, Magazyn zaso
bów, Sekcja Utrzymania Koleji — w ochronce przy ko
ściele OO. Misjonarzy, w Tarnowie ul. Krakowska.
VIII. dla ubezpieczonych z miejscowości powiaju dąb
rowskiego, wymienionych pod IV, w gmachu magistratu
miasta Dąbrowy.
IX. Dla ubezpieczonych z miejscowości powiatu dąb
rowskiego, wymienionych pod V, w gmachu magistratu
miasta Szczucina.

X Dła ubezpieczonych z miejscowości powfatu dąbrowskiesó, wymienionych pod VI, w gmachu magistratu
miasta Żabna.
X I Dla ubezpieczonych z miasta Tuchowa i gmin:
Bistuszowa, Burzyn, Dąbrówka tnchowska, Garbek.
Gromnik, Joniny, JodJówka tnchowska, Karwodrza, Kle1ano wice, Kowalowa, Piotrkowice, Ryglice, SłedMska,
Szydłowa, Trzem esna, Uniszowa, Zabłędza w gmachu
magistratu miasta Tuchowa.
XU. Ubezpieczeni przez Państwową Fabrykę Związ
ków Azotowych 1 firmy, wykonujące pracę na terenie
tejże fabryki, głosują w dniu 27 października 1928 r.
w lokalach położonych na terenie Państwowej Fabryki
Związków Azotowych w Dąbrówce Infułackłej w szcze
gólności:
a) w lokalu I-szym ubezpieczeni, wykazani w spisach
wyborczych pod literami A do J,
b) w lokalu Il-gim ubezpieczeni, wykazani w spisach
wyborczych pod literami K do P,
c) w lokalu IH-obn ubezpieczeni, wykazani w spisach
wyborczych pod literami R do Z
Każdy wyborca głosuje osobiście. Pracodawcy sta
nowią osoby prawne, oraz pracodawcy, ubezpieczają
cy więcej niż 30-tu pracowników, mogą glosować przez
pełnomocników.
Bierne prawo wyborcze przysługuje ubezpieczonym
i pracodawcom, którzy:
a) posiadają czynne prawo wyborcze 1 zostali umie
szczeni na jednej z uznanych za ważne Ust kandydatów,
b) są obywatelami Rzeczypospolitej potekiei
c) nie utracili zdolności piastowania urzędów pobi
eżnych z mocy wyroku sądowego,
d) nie zostali ograniczeni w rozporządzaniu swym
majątkiem z mocy postanowienia sądowego.' Przez ubezpieczonych może być wybrany tylko ubezpieczmy.
Wyborami kierują w każdym lokata wyborczym ko
misje wyborcze, które w grupie ubezpieczonych skła
dają się z 2-ch ubezpieczonych 1 jednego pracodawcy,
W grupie pracodawców z 2-ch pracodawców i 1-go abezpieczonego. Przewodniczącym komisji ubezpieczo
nych będzie ubezpieczony, konrisS pracodawców, pra
codawca. W czynnościach każdej komisji wyborczej
mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym mężowie
zaufania poszczególnych list kandydatów. Mężem za
ufania listy może być każda osoba zdotna do działań
prawnych.
Członków komisyj wyborczych mianuje i przewodni
czącego każdej z nich wyznacza Komisarz rządowy.
W yborcy winni przynieść ze sobą dowody, stwier
dzające ich tożsamość i są obowiązani okazać je na żą
danie przewodniczącego komisji.
Głosujący otrzymują od komisji kopertę, zaopatrzoną
w firmę Kasy, do której wkładają kartę wyborczą I
wręczają przewodniczącemu komisji wyborczej. P ra
codawca posiadający więcej niż jeden głos, otrzymuje
tyle kopert, ile mu przysługuje głosów.
Karty wyborcze winny być barwy białe] oraz zawie
rać numer jednej z list kandydatów, uznanej za ważną.
Wszystkie inne karty są nieważne. Karty wyborcze
dane w kopertach nie zaopatrzonych firmą Kasy są
również nieważne, w każdej kopercie może znajdować
się tylko jedna karta wyborcza. Gdyby jednak w jednej
kopercie znaleziono więcej kart, będą uznane za jeden
glos, o He wszystkie opiewają na tensam numer, w prze
ciwnym razie wszystkie są nieważne.
Po godzinie 20-tej będą dopuszczeni do oddania gło
sów tylko ci wyborcy, którzy w tej chwfH znajdo w alf
się w Ideału wyborczym.
Po ukończeniu wyborów komisje wyborcze ustalą
wyniki glosowania i odeiślą karły głosowania wraz z li
stami wyborców i protokołem, podpisanym przez
wszystkich członków, do głównej komisji wyborczej.
Główna komisja wyborcza dla ubezpieczonych skła
da się z 3-ch ubezpieczonych i 2-ch pracodawców, głó
wna komisja wyborcza dla pracodawców, z 3-ch praco
dawców i 2-ch ubezpieczonych. Główne komisje wybor
cze ustalają ostateczny wynik wyborów, poczem Ko
misarz poda wynik ten bezzwłocznie do wiadomości
publicznej.
W przeciągu dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wy
niku <wyborów służy wyborcom prawo wniesienia na
ręce Komisarza Kasy do Okręgowego Urzędu Ubezpie
czeń we Lwowie protestu praectwko ważności wybo
rów. Protest ten winien być własnoręcznie podpisany
przynajmniej przez 30 wyborców i zawierać wszelkie
dowody na zarzuty, w proteście wymienione.

K om isarz rządow y P ow iatow ej Kasy C horych w Tarnowie
D r. K a ro l K r o p a tsc h w . r.
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ZARZĄD POWIATOWEJ KASY CHORYCH W JAŚLE
rozpisuje niniejszem
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I.
II.
III.
IV.

Jasło w lokalach Pow. Kasy Chorych
Niegłowice w lokalach kasyna urzędpiczego
Harklowa w urzędzie gminnym
Tarnowiec — dla pracodawców. w domu p. Dąbrowskiego
dla ubezpieczonych w domu Nr. 18 (P. P. P.)
V. Żmigród w lokalach urzędu gminnego

B liższe szczegóły w afiszach.

Reklam a d i wiania h a n d lu ! ' W

S tarow iśln a 5.

r-> NA RATY!
Wysprzedaż posezonowa 257. taniej!
H SC K
Kraków, Floriańska 43,
Ja I da E 1*3F I C P £ (front). T elefon N r .4211.

Ubiory męskie, Okrycia damskie, Futra, Suknie, Materjały bielskie, angiel
skie, — Płótno, Bielizna oraz Obuwie krajowe i zagr.

Ubiory gotowe i na miarę. Bardzo dogodne warunki.

Spisy uprawnionych do głosowania wyłożone będą w biurze Pow.
KaBy Chorych w Jaśle w czasie od 20 sierpnia do 29 sierpnia 1928 r . od
godz. 5 do 7 po poł. (od 17 do 19-ej) do przegląda.

R ó w n ocześn ie w zyw a się do zło ż e n ia lis t kandydatów ,
k tó re m uszą być oddane Zarządow i K asy najpóźniej do dnia
6 października 1928 r. do godz. 12 w poł.

zastęp ca

B. KSFER
Kraków

N A J L E P S Z Y L A K IE R E M A L J O W Y

delegatów do Rady Powiatowej Kasy Chorych w Jaśle,
które się odbędą dnia 28 października 1928 r. (w nie
dzielę) od godz. 8 rano do godz. 8 w iecz. (20-ej) bez
przerwy, w okręgach:

Co nabycia -«pierwszo
rzędnyoh składach farb

?RANSMRT

PIANIN i FORTEPIANÓW

n ad szed ł d o skład u fo rtep ian ó w

852

HELENY SMOLARSKIEJ

KRAKÓW, SZEWSKA S, TEŁ. 4365. — SPRZEDAŻ NA RATY.

„ELEKTROS“
J. W ładysław SAJAK
Kraków, n i. Franciszkańska 4.
Telefon 1214.

Instalacje dla oświetlenia
elektrycznego i przenie
sienie siły. (855)

OBUWIE

o b u w ia „ S Y R E N A "
ttłtfw, Rynek fil. 9, Pa«ż Bielaka.

S A M O C H O D Y

R E N A U L T
REPREZENTACJA

TO W . „ESPER “

E B B B g ą B ą a B B iś iB g ia a ig E ia H a g lB g g i

Kraków, ulica Karmelicka 9
Telefon 4-88.

NOWO WYBUDOWANY PENSJONAT

IB

Chcesz otrzymać

posadą?

Musisz ukończyć kurea fa
chowe, korespondencyjne —
proŁ Sekułowicza, Warszawa,
Zórawia 42. Kursa wyuczają
listownie: buchalterji, rachun
kowości kupieckiej, korespon
dencji handlowej, stenografii,
nauki handlu, prawa, kali
grafii, pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angielskie
go, francuskiego, niemieckiega, pisowni, (ortografii). Po
ukończenia świadectwo. Żą
dajcie prospektów.

JJ

zo stał oddany do użytku publicznego.
O T W A R T Y C A ŁY R OK .
Na sezon 1 9 2 8 /1 9 2 9 r. poleca

BędrTn, ulica Kołłątaj* 24

ZAKŁAD PENSYJHY
DLA FUNKCJONARIUSZY
W E L W O W IE

m łenne stale na składzie.

własne pensjonaty, nrządzone z największym
komfortem z zastosowaniem najnowszych
wymogów hygieny i wygód.
k r y n ic a

„Lwigród" otwarty cały rak

W pensjonacie: lenara, fryzjer, czytelnia, sala
zabawowa, salony, stała orkiestra, pianino,
rad o w pokojach gościnnych, telefon, centralne
ogrzewanie, ciepła i zimna woda w każdym
pokoju. Pokoi 185 na 240 osób.

ZAKOPANE „Warszawianka" otwarty caty rok
Trzy komfortowe wille, położone w parku.
Pokoi 78 na 105 osób.

JAREMCZE „Lwljród" ctwarty caty rak
Garaże na pomieszczenie a u t Dwie wille z peł
nym komfortem, położone obok dworca ko
lejowego w dużym ogrodzie-parku. Pokoi 42.

TRUSKAWIEC „Grażyna" i Świtezianka"

PIOTR BAWOLIK
Zakład wulkanizowania gum automobilowych, motocyklowych,
rowerowych I wszelkich robót w zakręt ten wchodzących.

K raków , ul, Smoleńska L. 23, oficyny.
Specjalna naprawa kaloszy I śniegowców.

Na dobrych szoferów
kształci p rzy garażu

Auto-Palais Kraków
W . R lp p e r

Z pełnym komfortem urządzonych 53 pokoi.
We wszystkich pensjonatach wykwintna kuchnia,
dostosowywania do zleceń specjalistów lekarzy.
Zamówienia zgłaszać na miejscu.

1004

ul. Smoleńsk L. 31, te le f. 107.
P apą do krycia dachów i izolacji, sm ołą
górnośląska, wapno, gips, cement,
cegłą, trzciną I t. p .
poleca w najlepszych gatunkach, po najniższych
cenach od 45 la t istniejący skład pod firm ą:

A. G UZIKO W SKI

Obecnie K. z Guzikowsklch Rzegocińska

Kraków, Ryr.sk Kleparski L. 8. Te!. 0264.

§

„LW!GRÓD“ w Krynicy ij

Warszawa, td. Marszałkowska 153

Dla dżentelm enów osobne godziny.

WSPANIAŁE WINA DOMOWE
(Tokaj, Malaga, Burgund i Ł p.) tanio sporządzamy wed
ług przepisów książeczki R. Pradla „WINO DOMOWE
GO WYROBU“. Cena 70 gr. (pocztą 80 gr. w znaczkach).
Cennik 1 krótki opis gratis.

M .PR A D EL

G rodzka 2.

W ydawca: Emil Haecker. — Redaktor odpowiedzialny: Marian Porczak. — Drukarnia Ludowa w Krakowie, pod zarządem Henryka Schiffa.
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