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OMwnc wygrane
Loterii Państwowe!:
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400.000 „
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50 000 „
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Ogólna suma wygranych

28,272 000 zł.
CO DRUGI LOS MUSI WYGRACI
Ceny losów :

Ćwierć losu

Z ł 10 —

Rocznik XXXVIII

P ół losu
Z ł 20-—

Cały los
Z ł 40 —

Ciągnienie już 23 i 24 b. m.
Z am ów ienia załatw ia się odw ro tn ą pocztą.
Losy należy zamawiać wcdlgg poniższego wzorn.

Karta zam ów ień.

D O B R A C I S A F IE R
Kraków, Rynek Gł. 6 f .
Niniejszem zamawiam :
------- Losów ćw iartek po Zł. 1O—
_____ Losów połówek po Zł. 20‘—
------- Losów całych
po Zł. 40 •—
Należytość złotych .......------- uiszczę po
otrzymaniu losów blankietem nadawczym
P . K. O . Nr. 400.117 przez firmę załączonym.
Imię i nazw isko_________________________
D okładny ad re s _________________________

x*-i-25
S W K ! 9 złotych

Bluźnierczy ołówek
czy bluźniercze mllitaryzowanie religji?
Pisaliśmy o tern, jakie koleje przechodziło blużnlerstwo, jeżeli chodzi o użycie tego w y
dotąd- przed sądami niemieckienii sprawa a r  rażenio, że wilcze jagody nienawiści najbliższe
tysty malarza Grosza, oskarżonego o bluźnier- są... ewangielrcznej „winnicy Pańskiej".
stwo za głośny cykl ilustracyj.
Możemy powiedzieć, że w Polsce trudno so
Jak wiadomo sąd pierwszej instancji uznał bie wyobrazić sceny tak ohydne, jak opolskie
jego winę — w drugiej instancji nietylko zo gremialne bicie i kopanie w brzuch nawet ko
stał on zwolniony od winy i kary, lecz w b ar biet, przybyłych z imprezą artystyczną. Ale
dzo rozumnem umotywowaniu wyroku sąd z drugiej strony żywilibyśmy pewną obawę,
podniósł, że artysta użył jaskrawego sposobu czy znalazłby się na naszym terenie sąd, zdol
dla zadokumentowania swojego wysoce-ety- ny tak wznieść się ponad te tumany kurzu,
cznego celu, ażeby tern wyraziściej myśl swo-ją który wzbijają kierdele klerykalne — jak to się
uwydatnić.
w tym wypadku stało w Berlinie.
Obecnie czasopismo die „Weltbuhne“ ogła
Lepiej zatem, że takiego typu spraw y w Pol
sza pełny tekst motywów wyroku uwalniają sce nie było: bo tu nie wchodziła w grę spra
cego. Z tego długiego umotywowania powtó wa jednego człowieka, gdzie sumienność sądu
rzymy najbardziej znamienne punkty. Sąd pod normalnie ujawniać się powinna, lecz zatarg
kreśla, że „artyście chodziło o to, ażeby udo dwóch światopoglądów, przy którym sąd muwodnić cierpienia, dzikość i bezmyślność woj siał śmiało i twórczo wyjrzeć poza sztachetę
ny", że chciał on zwrócić się „przeciwko pod- paragrafów. A sam problem jest tu ważniej
szczuwającym do wojny przedstawicielom Ko szy, niż mniej lub bardziej trafne i artystyczne
ścioła, którzy umiłowanie bliźniego i nieprzy ujęcie go przez malarza.
jaciela w coś wręcz przeciwnego przemieniają
Bilans powojenny, jak wiadomo, przedstar
i starają się sztuczkami żonglerskieml udowod wia się w Europie tak: znaczne obniżenie po
nić to zapomocą Biblji".
ziomu moralnego społeczeństw skutkiem naby
Najbardziej zajmują się m otywy wyroku tą tego przyzwyczajenia do okrucieństw wojen
ryciną (z pośród siedemnastu), która przedsta nych oraz skutkiem wstrząśnień ekonomicz
wia Chrystusa w masce gazowej i butach żoł nych; wzrost rozjuszenia nacjonalistycznego
nierskich — przybitego do krzyża. Ten obraz, wśród s fe r/burżuazyjnych 1 — wzrost bigo
wyrw any z całości, podawany był za szczyt terji w tychże warstwach — bigoterji, która
bluźnierstwa.
rozkrzewiła się n a podłożu lęku wojennego oraz
Tu sąd tak komentuje rzekomo-bluźnierczą odruchów rewolucyjnych w różnych krajach.
rycinę:
Równocześnie jednak z tern odnowieniem się
„Artysta chciał pokazać: jak maska gazowa bigoterji, którem się szczycą kleryka!!, odby
i buty żołnierskie bynajmniej nie pasują do wa się pewien ferment w umysłach bardziej
obrazu Chrystusa, tak samo nie pasuje nauka krytycznych, które nie mogą się pogodzić z ro
przedstawicieli Kościoła, a podżegaczów wo lą czynników duchownych podczas tej długo
jennych, do właściwej nauki Chrystusowej. — letniej m asakry oraz z tem, że nawet wśród
Chce on (malarz) wskazać: To uczyniliście takiej, niewidzialnej dotąd w świecie pożogi
z Chrystusa, wy, którzy apostołujecie wojnę. wojennej — teoretycznie urągającej wszelkim
Tak wygląda ów Chrystus, w imię którego wy zasadom chrystjanizmu, nie otworzyły się oczy
popieracie wojnę. Jeżeli artysta poszedł da nikomu z tych, którzy przecież mieli na modłę
leko, bardzo daleko i nie zatrzymał się nawet nauk Chrystusowych urabiać ludzkie sumie
przed najwyższym symbolem chrystjanizmu, nia... Oni i ich poprzednicy przez setki, setki
przed krzyżem — dowodzi to tylko, jak serjo lat!
traktuje on pokazanie jego zdaniem, fałszywej,
nauki chrześcijańskiej. Właśnie najwyższy SEKCJA SPÓŁDZIELCZA TUR I RADA OKRĘ
GOWA SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW
symbol Kościoła wydal mu się właściwym
ażeby ludzkości i Kościołowi błędną naukę W czwartek 16 maja br. w sali Domu Robotniczego
podżegaczów wojennych uzmysłowić i przeko w Krakowie (ul. Dunajewskiego 5, II. p.) wygłosi
tow. Jan Wolski z Warszawy
nywująco dowieść".
odczyt p. t :
Nas obchodzi ten wyrok nieco inaczej, niż Wyzwolenie z najemnictwa
światłą opinję niemiecką, która się cieszy, iż
przez kooperację pracy
Posiada jeszcze sędziów o szerokich horyzon
tach umysłowych, których nie' może zastra Po odczycie odbędzie się konferencja z przedsta
wicielami kooperatyw wytwórczych I związków
szyć chmara bigockiej szarańczy; albo — niż
zawodowych.
„
sfery artystyczne Niemiec, którym chodzi o to,
Wstęp wolny.
■
ażeby sztuka nie była pętaną przez ciasne filiTowarzysze jawcie się jaknajliczniej!
sterskie zakazy.
My widzimy tu dowód, że Niemcy nie są
w czambuł, jak to twierdzą nasi nacjonaliści,
opętani furją nacjonalizmu. Bowiem wyrok,
uwalniający Grosza jest nietylko wodą na gło Jana Wolnego, pl. Szczepański 2, Tel. 331
u rządza pogrzeby od najskrom niejszych do najw spa
w y klerykalnej bigoterji, ale i dzikiego nacjo
n ialszych, p izeprow adza eksh u m ac je i przew ozy zwłok
nalizmu! W szak nacjonaliści, przymierząc się
do w szystkich krajów
z klerykalizmem podsycają to rzeczywiste
Mniej zasobnym daleko idące ustępstw a.
176;
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9 czerwca — „ Dzień K obiet"
Na wezwanie Polskiej Partii Socjalistycznej dnia
9 czerw ca w „Dniu Kobiet" na akademiach i zgro
madzeniach omawiane będą hasta i postulaty z ży
ciem kobiet związane.
Od dwudziestu dwóch lat poświęcają wszystkie
organizacje robotnicze zgodnie z uchwalą Konfe
rencji Międzynarodowej jeden dzień w roku tym
zagadnieniom, wszystkim krzywdom, które ha
mując możliwość rozwoju połowy ludzkości, ha
mują przez to rozwój i wyzwolenie ludzkości całej.
„Dzień Kobiet", organizowany przez Świat P ra
cy, to atak do dusz i umysłów całej klasy pracu
jącej, to przypomnienie, że bez wyzwolenia pracy
nie może być mowy o zupelnem wyzwoleniu Ko
biety, tak, jak bez wyzwolenia kobiety, nie mo
że być mowy o ustroju na zasadach sprawiedliwo
ści opartym.
Rozumieją to dobrze, a jeszcze lepiej wyczuwa
ją kobiety, biorące żyw y udział w chwilach napię
cia ruchu robotniczego, czego niejednokrotnie dały
dowody, stając w jednym szeregu z towarzysza
mi czy to w gorących momentach waik rewolu
cyjnych, czy podczas kampanii wyborczej, czy
podczas wielkich manifestacyj robotniczych.
W zrosła też ilość kobiet, opłacających podatek
partyjny, uczęszczających na zebrania i kursy, gło
sujących na listę socjalistyczną.
Dla wyzwolenia kobiety nie w ystarczy najżyw
szy udział w ruchach masowych, nie wystarczy
oddanie głosu na listę socjalistyczną, ani należenie
do organizacji W szystko to jest bardzo ważne, ale
zupełnie niewystarczające, jeśli w parze z tern nie
idzie wyrobienie socjalistycznego światopoglądu,
głębokie przeświadczenie, że życie innem niż obec
ne być może i będzie, że to nowe życie budować
należy i że nikomu od budowy tego nowego ż y d a
uchylać się nie wolno.
Dlatego też zadaniem naszed organizacji, Orga
nizacji Kobiet P. P . S. jest nietylko skupienie kobiet
w naszych szeregach, _lecz i dopomożenie im do
wprowadzenia w życie postulatów socjalistycz
nych.
W szeregach związków zawodowych walczy
kobiefa, pracująca zawodowo, o poprawę swego
bytu, o lepsze warunki pracy i płacy, na odczytach,
kursach Tow. Uniwersytetu Robotniczego zazna
jamia się z zagadnieniami teoretycznemi ruchu so
cjalistycznego, na zgromadzeniach i wiecach z za
gadnieniami naszej polityki bieżącej, i im czynniejszy udział w e wszystkich tych przejawach ruchu
robotniczego bierze, tern bardziej się wyrabia, tem
większą korzyść przynieść może. To też jaknajgoręcej do żywego udziału w e wszystkich tych pra
cach kobiety zachęcamy, ale na tem poprzestać nie
moźęmy.
Pomijając już trudności, jakie mają często kobie
ty w uczęszczaniu na zebrania i zgromadzenia z po
wodu niedogodnych godzin, w których m atka i goI spodyni byw a zajęta gospodarstwem i dziećmi,
istnieje szereg przyczyn, dla których w ramach
ścisłej organizacji partyjnej, musi istnieć organiza
cja kobiet i muszą się odbywać specjalne zebrania
dla kobiet.
Mimo praw politycznych daleko jeszcze kobietom
do zupełnego równouprawnienia. Dużo jeszcze
trzeba będzie się napracować, zanim zdobędą moż
ność wychowania wszystkich dzieci (a nie w yjąt
ków, jak to jest obecnie) na ludzi, godnych nazwy
człowieka, i zanim same kobiety przestaną być, ja
ko istoty „niższego gatunku", niż mężczyźni, trak
towane.
Organizacje nasze winne nie tylko rozbudzać po
czucie krzyw dy w kobietach (one same ją czują),
lecz winny wskazywać drogi do zwalczenia nie
sprawiedliwości, dopomóc kobietom do wywalozenia praw im należnych i do spełniania obowiąz
ków, jakie te praw a za sobą pociągają.
W organizacji socjalistycznej kobieta winna zna
leźć odpowiedź na nurtujące jej duszę pytania, ra
dę, wskazówkę i zachętę do życia i pracy.
Musimy tak rozbudować naszą organizację, by
stała się zachętą w życiu kobiety. Nie. jest to łatw e
zadanie i tylko przez zbiorowy wysiłek wykona
ne być może.
Nie może tu być żadnej rutyny ani szablonu.
Praca musi być przystosowana do poziomu umy
słowego i zainteresowań uczestniczek. Nie można
narzucać żadnego programu zgó-ry, ale każda po
szczególna organizacja winna się starać o wpro
wadzenie jaknajwięcej programowości do swej
pracy, jaknajwiększej ciągłości. Winna być pewna
nić przewodnia, łącząca wszystkie zagadnienia na
zebraniach kobiecycli poruszane.
Centralny Wydział Kobiecy P . P . S. chcąc ułat
wić pracę przygotow ał cykl zagadnień, które na
zebraniach kobiecych poruszane być mogą. Bę-

dziemy się starały o podanie źródeł na zasadzie
których pogadanki, opracowane być mogą. W mia
rę możności będziemy w ysyłały skróty referatów.
Robota ta, jeśli ma dać rezultaty, nie może być je
dnostronnie prowadzona, Towarzysze i Towarzy
szki winni w niej wziąć jaknajczynniejszy udział.
Przedewszystkiem musimy wiedzieć, które z pro
ponowanych przez nas cyklów którą organizację
interesującą, jakie skróty referatów dokąd wysyłać,
jakie jeszcze zagadnienie opracować trzeba.
Następnie prosimy o uwagi nad referatami przez
nas wysyłanemi, abyśm y je m ogły uzupełnić. P ro
simy również o przysyłanie referatów, opracowa
nych dla Organizacji Kobiet. Napewno znajdzie się
niejeden w notatkach towarzyszy i towarzyszek.
Centralny Wydział Kobiecy chdafby nawiązać
jaknajściślejszy kontakt z organizacjami Kobiet

Chciałybyśmy służyć radą i wskazówkami a jed
nocześnie korzystać z doświadczenia towarzyszek
i organizacji. Tylko przy ścisłej współpracy znaidziemy najlepsze drogi do naszego celu, uświado
mienia socjalistycznego kobiet.
M etody pracy przez nas proponowane mogą być
stosowane nie tylko na terenie Organizacji Kobiet
W szystkie nasze bratnie organizacje — TUR.
Organizacja Młodzieży, Kluby Kobiet Pracujących,
S tart z nami współpracować mogą i napewno zechcą, gdyż wszystkie mają jedno i to samo na celu:
skupić kobiety pod naszym sztandarem i wyrobić
je na socjalistki.
Omawiając nasze hasła w „Dniu Kobiet" nie po
mijamy konieczności pogłębiania naszej świadomo
ści; a wskazując drogi do przebudowy obecnego
ustroju na inny, na zasadach sprawiedliwości opar
ty, nie zapominajmy, że jedną z nich i to bardzo
ważną jest przekształcenie duszy człowieka.
J a d w ig a M a rk o w s k a .

Związek zawodowy maszynistów przystąpił
do Komisji Centralnej związków zawodowych
Związki zawodowe robotników ukraińskich należeć będą
do Komisji Centralnej
W e środę 8 bmm. odbyło się w W arszawie po
siedzenie Komisji Centralnej Związków zawodo
wych, poświęcone sprawom kongresowym oraz
sprawom organizacyjnym.) P o uchwaleniu projek
tów rezolucji na kongres i omówieniu spraw, do
tyczących technicznego przygotowania kongresu.
Komisja Centralna zajęła się sprawam i natury or
ganizacyjnej.
'Jako pierw szą sprawę w tej mierze KCZZ za
łatwiła zgłoszenie Związku zawodowego maszy
nistów kolejowych w Polsce do Związku stowa
rzyszeń zawodowych w Polsce. Komisja Central
na, wobec wyrażenia zgody ze strony ZZK, na
przyjęcie maszynistów — Związek zawodowy
maszynistów kolejowych postanowiła do Związku
Stow arzyszeń Zawodowych przyjąć,j na warun
kach określonych w umowie z dnia 22 lutego 1929
roku.
(W ten sposób Związek zawodowy maszynistów
kolejowych, silna organizacja, Ucząca dzisiaj około
10 tysięcy zorganizowanych w swoich szeregach
członków, -wszedł w szeregi klasowego ruchu za
wodowego.
Jednocześnie Komisja postanowiła dopuścić ZZ
maszynistów na IV Kongres związków.)
Jako sprawę następną, przy sprawach organiza
cyjnych, KCZZ zatwierdziła umowę, zaw artą w
dniu 29 kwietnia 1929 r. w e Lwowie z reprezen
tantami ukraińskich robotników, na podstawie któ
rej robotnicy ukraińscy tw orzyć będą w łonie
centralnych organizacyj zawodowych odrębne
oddziały narodowościowe ukraińskie, będą mieli
praw o do reprezentacji we wszystkich instancjach
związkowych, będą mieli praw o do prowadzenia
działalności agitacyjnej, organizacyjnej oraz kul
turalno-oświatowej przez specjalną Komisję Za
wodową Ukraińską z własnym sekretarzem, wre
szcie będzie wydawane pismo w języku ukraiń
skim, przeznaczone dla członków narodowości ukraińskiej w organizacjach zawodowych.
Umowę tę podpisali: za KCZZ w Polsce tow.
Żuławski; w imieniu zaś robotników ukraińskich
tow. Lew Hankiewicz, Włodzimierz Starosolski,
Andrzej Kusyk, P. Buniak i inni.
W ten sposób Komisja Centralna Związków za
wodowych uregulowała stosunki pomiędzy robot
nikami polskimi i ukraińskimi w sposób odpowia
dający najlepiej zrozumianym interesom robotni

ków obu narodowości
Przypomnieć tu należy, że w latach poprzed
nich Komisja Centralna Związków zawodowych
dokonała połączenia na .podobnych zasadach z or
ganizacjami zawodowemi robotników żydowskich
i robotników niemieckich. W ten sposób klasowy
ruch zawodowy zrzeszony w Związku Stow arzy
szeń Zawodowych w Polsce stał się jedyną p o 
wszechną, obejmującą wszystkie nieomal narodowości w Państwie, reprezentacją zawodową kla
sy robotniczej w Polsce.
Poza temi dwiema sprawam i Komisja Centralna
załatwiła jeszcze szereg innych kwestyj organi
zacyjnych.
Obrady Komisji Centralnej Klasowych Związ
ków Zawodowych przyniosły ze sobą dwa „fakty
dokonane" o znaczeniu ogromnem. Przystąpienie
do Komisji Centralnej Związku Zawodowego ma
szynistów kolejowych w Polsce jest wielkiem zw y
cięstwem „wewnętrznem" polskiego ruchu robot
niczego. Związek maszynistów skupia w swoich
szeregach prawie 85 procent maszynistów kolejo
wych Rzeczypospolitej, jest organizacją żyw ą, —
zw artą, doskonale funkcjonującą technicznie.
Przystąpienie Związku maszynistów, dokonane
za zgodą ZZK, oznacza pierw szy krok na drodze
ku zespoleniu wszystkich kolejarzy w e wspólnej
pracy i w e wspólnej w alce; coraz większe zbli
żenie ZZK i Związku maszynistów stanie się te
ra z o wiele łatwiejsze i prędsze. Porozumienie ZZK
i Związku m aszynistów zadaje cios naprawdę
śmiertelny wszelkim próbom rozbijania m as kole
jarskich.
Druga uchwała Komisji Centralnej zatwierdza
jąca umowę z towarzyszam i ukraińskimi — to
prawdziwy „złoty most zgody", rzucony nad prze
paścią, która dzieliła dotąd robotnika polskiego ł
robotnika ukraińskiego w Polsce. Komisja Central
na wprowadziła wczoraj w swoim zakresie za
sadę autonomii narodowo-kulturalnej w życie w
stosunku do Ukraińców tak samo, jak wprowadzi
ła ją poprzednio w stosunku do Żydów i Niemców.
Nie mogła oddać większej usługi socjalizmowi
polskiemu i socjalizmowi ukraińskiemu w P olsce
T O W AR ZYSZE! T O W AR ZYSZKI!
R OZPOW SZECHNIAJCIE SW Ó J D ZIEN N IK!

AKCYJNY BANK HIPOTECZNY

Dla Pań I Panów
,r e p e r u j ę maszynki do mięsa
Ikażdego system u pod gwaran-

FILJA W KRAKOWIE
podaje do publicznej w iadom ości, że w w ydziale zastaw niczym Banko, R ynek L. 21,
odbędzie się dnia 27 maja 1929 i dni następnych od godz. 9'30 rano w obec
ności odpow iednich władz w m yśl art. 88 rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 17 marca 1928 o praw ie bankowem Dz. U. Rz. P. Nr. 34 poz. 821

P U B L IC Z N A LIC YTA C JA

na której zostaną sprzedane najwięcej dającemu 1 oa towności zastawione od
1-go stycznia 1927 do 30 września 1928 r. tj. od Nr. 3042 do 9089 dotąd niew ykupione. Również ulegną sprzedaży zastaw y z tego sam ego czasu pochodzące,
dotąd częściow o tylko opłacone, a nie sprolongow ane form alnie.
Uzyskana z licytacji zastaw u nadw yżka jaka pow stanie po zaspokojeniu
należności Banku, będzie w m yśl ustaw y w ciągu dw óch tygodni od dnia
licytacji złożona do depozytu sądowego.
Wzywa się zatem in teresow anych do w ykupna lu b sprolongowania w ym ie
nionych zastaw ów przed terminem licytacji, tj. najpóźniej do 25 maja 1929.

do noży

Specjalna ostrzenia brzytew
oraz ostrzę noże introligator
sk ie i m asarskie, nożyczki,
m aszynki do w łosów i t. p.
Wykonanie p ie r w sz o r z ę d n e ,
.posiadam na składzie w szel
k ie powyższe artykuły w w iel
kim wyborze.
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Sikora Józef nr. w Krakowie
w r. 1891, unieważnia zgu
bioną Kartę zwolnienia 8 p.
ułanów w Kakowicach.
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Tragiczne położenie Łodzi
Prezydent Ziemięcki poważnie rozchorował się pod wrażeniem niepowo
dzenia swych zabiegów

Z Łodzi piszą nam: Jak już donosiliśmy, do W ar zwrócił się doń, jako do kierownika finansów miej
szaw y udał się prezydent m. Łodzi pos. Ziemięcki, skich z prośbą o scharakteryzowanie sytuacji fi
który wobec katastrofalnego braku funduszów na nansowej naszego samorządu.
W iceprezydent dr. Wiełińsłd oświadczył nam
kontynuowanie robót miejskich, postanowi! jeszcze
ra z spróbować swych wpływów w W arszawie i w odpowiedzi co następuje:
zdobyć niezbędne sunny na budowę kanalizacji i
CO MÓWI WICEPREZYDENT WIELIŃSKI
domów mieszkalnych na Polesiu Konstatynow— W tej chwili wytw orzyła się taka sytuacja —
skiem. Cala Łódź z niecierpliwością czekała na mówi nam wiceprezydent, — że poza Łodzią, która
wynik podróży prezydenta. Wieści nie są pomy otrzym ała z kontyngentowych funduszów 300 łys.
ślne. W ładze miejskie w ydały specjalny komuni złotych, W arszawą, której udzielono... 5 milionów
kat, tragiczny w sw ym lakoniźmie:
zł. i Gdynią, żaden z terytorialnych samorządów
KOMUNIKAT MAGISTRATU ŁÓDZKIEGO
nie otrzym a od rządu ani grosza.
.P odział" ten jest dla Łodzi w prost katastrofal
W poniedziałek 6 bm. delegaci magistratu m.
Łodzi prezydent Ziemięcki i wiceprezyd. dr. Wie- nym. Nie wiemy wogóJe, czy będziemy mogli roz
liński bawili w W arszawie w sprawach finanso począć w bież, sezonie roboty kanalizacyjne, robo
wych samorządu. Z kilku zamówionych konferen ty na Polesiu Konstantynowskiem nad dokończe
cji doszła do skutku jedynie konferencja z dyrekto niem budowy domów robotniczych, czy będzae>rem wydziału pożyczek samorządowych Banku my w stanie załagodzić choć w części bezrobocie.
Sytuacja obecna
ciągnie wiceprezydent Wiegospodarstwa krajowego p. Garbusińskim.
W Tozmowie z dyr. Garbusińskim delegaci m. liński — jest znacznie gorsza, niż w ub. tygodniu,
Łodzi zostali poinformowani, że Bank gospodar w tedy łudziliśmy się nadzieją, tera z niema już na
stw a krajowego przeznaczył dla Łodzi na miesiąc wet nadziei na pomoc rządową. Charakterystyczmaj kwotę 300.000 złotych z kontyngentowych nem jest, że W arszaw a jako stolica otrzym ała kre
funduszów budowlanych; co się tyczy dalszych dytów budowlanych na maj w wysokości 5 roili,
kredytów budowlanych Bank gospodarstwa kra zł., podczas gdy nasze miasto, znajdujące się u
jowego nie może narazie ani Łodzi, ani innym sa skraju przepaści, zaledwie 300 tys. złotych. P o
morządom nic pozytywnego powiedzieć, albowiem trzeby Łodzi znajdują się w stosunku do tej sumy
dyrekcja nie posiada odpowiednich dyspozycyj z w Tażącej dysproporcji
Dziś już nie można powiedzieć o tern, jak samo
ministerstwa skarbu.
Zamówiona audiencja u ministra skaTbu Matu rząd sobie z temi szalonemi trudnościami poradzi
— Jednak należy szukać wyjścia z sytuacji.
szewskiego oraz konferencje z dyrektorami depar
— Bezwzględnie będziemy zmuszeni — mówi
tamentów finansowego i obrotu pieniężnego nie
doszły do skutku, z przyczyn niezależnych od de wiceprezydent Wielióski — rozglądnąć się po bu
dżecie
zwyczajnym. Skoro budżet inwestycyjny
legacji łódzkiej.
Tegoż dnia po południu prezydent Ziemięcki cię nie może być zrealizowany — trzeba będzie robo
żko zaniemógł i obecnie stan jego zdrowia jest tak ty sezonowe rozpocząć z oszczędności budżetu
poważny, że niema nadziei, by w najbliższych ty zwyczajnego.
godniach mógł objąć urzędowanie.
Uczynimy to na najbfliższem posiedzeniu magi
W związku z poczyń ionemi w W arszawie kro stratu.
W każdym razie niewiele da się zaoszczędzić,
kami interwencjnnejm, m agistrat uważa za konie
czne poinformować opinie publiczną, iż ciężka sy gdyż wydatki nasze nie są rozdęte. Aby zatrudnić
tuacja finansowa, jaka dotknęła samorząd łódzki bezrobotnych na kanalizacji i przy Polesiu Kon
jest tylko fragmentem krytycznej sytuacji ogólno stantynowskiem, zmuszeni będziemy ograniczyć
krajowej, a w szczególności — samorządów tery wydatki wydziałów kultury i ośw iaty publicznej
torialnych i że w obecnym momencie ani Bank go oraz pracy i opieki społecznej, czyli zabierać środ
spodarstw a krajowego, ani ministerstwo skarbu ki jednej nędzy, aby dopomóc nędzy drugiej...
nie są w stanie odpowiedzieć interpelującym samo
Ile się tych oszczędności uczyni, usłali magistrat.
rządom jakiemi funduszami inwestycyjnemi będą
Tyle wiceprezydent Wielióski.
w najbliższej przyszłości rozporządzały."
OBOWIĄZEK RZĄDU
Tak oto potraktowane zostały najpilniejsze ży
Łódzki „Głos Poranny" dodaje następujące uwotne sprawy polskiego Manchesteru w stolicy.
Łatwo w podobnych warunkach zrozumieć przy wagi:
Zgóry nie trudno przewidzieć, że radykalnie
czyny ciężkiej choroby prezydenta Ziemięckiego.
W róciwszy z bezpłodnych konferencji, po których kwestji nie zdoła się rozwiązać, jest ona bowiem
stanęło mu jaskrawo przed oczyma widmo przy wogóle nierozwiązalna bez wydatnej pomocy, bez
szłych zmagań Łodzi, widmo robotników wycią kredytów, o których narazie naw et marzyć nie
gających ręce o pracę i chleb, pojął, jak bardzo nas można.
W ypada tylko jeszcze wyrazić najgłębsze ubole
pokrzywdzono, zdrowie troskliwego gospodarza
miasta nie było w stanie pokonać i znieść bez u- wanie z powodu machnięcia ręką władz central
nych na rozpaczliwe alarmy, wijącej się w drgaw
szczerbku niepowodzenia swych usiłowań.
Złożony chorobą prezydent Ziemięcki pozostał kach kryzysu Łodzi.
M agistrat kołatał1 niezmordowanie f... bezsku
w W arszawie. Do Łodzi powrócił drugi delegat
tecznie do bram gabinetów ministerialnych i obec
magistratu, wiceprezydent Wielióski.
Współpracownik łódzkiego „Głosu Porannego" nie podejmuje się przeprowadzenia ciężkiej ope-

Dzień matki

—o—
W życia odmętach walczę, stroskana;
Na chleb codzienny zarobić muszę. —
W łoskocie maszyn słyszę od rana
Jakiś jęk dziwny, a moją duszę
Niepokój szarpie coraz to więcej:
Płacz synka mego słyszę dziecięcy.
Synek mój mały w izbie zamknięty s
A tutaj huczy, warczy maszyna...’
WiTują koła w zawrotne skręty,
A tam — samotna moja dziecina...
Kto ukołysze? W płaczu ukoi?
Kto ją nakarmi? Kto ją napoi?

W nieludzkiej trosce pędzę z roboty,
Niepokój coraz bardziej mnie dręczy,
W uszach mam straszne maszyn łoskoty,
A w oczach obraz dziecka, co klęczy
Na czwairtem piętrze, w okna otworze!
Strach mnie oślepia! Nie dopuść, Boże!
Dopadam izby! Synek cichutki,
Śpi na sienniku, jak ten aniołek...
Znikają strachy, pierzchają smutki,
Zmęczona, padam ciężko na stołek
I wyczerpana, słucham z uśmiechem.
Jak szemrze zltffcka równym oddechem.

Zycie niezmiennie wciąż naprzód kroczy,
Choćby najcięższe, szybko pomyka...
I troska coraz cięższa mnie tłoczy:
Jakże wychowam mego chłopczyka?.
Jak zdołam ustrzec ja, robotnica,
B y nie zatruła mi go ulica?!
Kierat mi tw ardy strasznie dopieka,
A myśl o synku dręczy i boli,
Gdyż widzę przyszłość, która go czeka,
Podobną mojej okrutnej doli:
Życie w śród trudu, nędzy i trwogi...
Ach! Jakże cierpię, synku mój drogi!
I oto nagle, z szumem jedwabi,
,W futrze koszrtownem zjawia się pani,
I czule prosi, zaklina, wabi/Tłumaczy, mówiąc: „Moi kochani,
„Dajcie mi dziecię wasze za własne,
„Takie rozumne, śliczniutkie, jasne.
„Ja je wychowam, dam mu dostatki, ,
„Gdyż mego synka Bóg wziął ze świata.
„Wszak obowiązek wasz, jako matki,
„Jest dbać, by zdrowo w yrósł na chwata,
„A beż opieki, w wilgoci, biedzie,
„Jak się uchowa? Co z niego będzie"?
Nie zdołam nigdy w yrazić słowy,
Jaki ból straszny przeszył mą duszę
Na myśl, że synek szczęśliwy, zdrowy

DOM „KONFEKCYJNY^
E M IL K A T Z, K r a k ó w , G r o d z k a 2 6 .
Poleca na sezon obecny w największym wyborze
gotow e ubrania m arynarkowe i aportowe, palta,
płaszcze, raglany, bundy podróine, ubrania studen
ckie i chłopięce i t p . w pierwszorzędnem w ykonaniu.
P o eonach b a r d z o n is kic h .
Na żądanie w ykonuje pow yższe artykuły na miarę
w edle ostatnich m odeli. Od 15 marca zaprowadzi
liśm y dla wygody naszych P. T. Klijentów dział
artykułów modnych jakoto: bielizna, krawaty, rę-

racji uszczuplenia skromnych .wydatków, budżetu
zwyczajnego.
Jeszcze raz podkreślamy jednak, że z tytułu
wielkiego poświęcenia władz samorządowych, obo
wiązki w ładz centralnych nie zmniejszają się ani
na jotę.
Trudno nam uwierzyć, aby w obliczu tych wy
darzeń, a zwłaszcza pod wrażeniem smutnego

wypadku, jakiemu uległ prezydent Ziemięcki — su
mienie dygnitarzy państwowych nie obudziło się.
I dlatego jeszcze raz Wiemy na,alarm. Może się
zbudzi...
.

sprawo partyjne
OKR PPS KRAKÓW - MIASTO W SPRAWIE
ZAJŚĆ OPOLSKICH
Na posiedzenia OKR PPS Krakówi—miasto dnia
8 bm. przyjęto następujące rezolucje .wi sprawie
zajść opolskich:
OKR P P S Kraków-—miasto piętnuje z całą sta
nowczością barbarzyński występ bojówki nacjo
nalistów niemieckich w Opolu, stwierdza jednak,
że wyzyskiwanie tego tragicznego zajścia do pod
sycania nienawiści narodowej przez nacjonalistów
jest rzeczą w najwyższym stopniu szkodliwą dla
zgodnego współżycia narodów.
W tern przekonaniu OKR P P S Kraków—miasto
nie solidaryzuje się z szowinistycznyeni rezolucja
mi powziętemi na Ł zw. „wiecu obywatelskim",
odbytym w niedzielę 5 bm. w Krakowie i stwier
dza, że jedynie zgodna i braterska współpraca de
mokracji polskiej i niemieckiej, a w pierwszym
rzędzie socjalistów polskich i niemieckich dopro
wadzić może do zgodnego współżycia obu naro
dów i zabezpieczenia niepodległości Polski.
OKR P PS Kraków—miasto zw raca się do GKW
P P S z propozycją wydania w sprawie zajść opol
skich wspólnej odezwy przez P P S i socjalną de
mokrację Niemiec, piętnującej barbarzyństw o na
cjonalistów opolskich, na równi z wszystkiemi innemi występami szowinistycznemi, tak niemiec
kiej jak i polskiej reakcji.
Takie wyciągnięcie dłoni do naszych towarzy
szów niemieckich właśnie w chwili rozpętania instyktów ludożerczych po obu stronach, uważa
OKR P PS Kraków—miasto, za prymitywny obo
wiązek solidarności międzynarodowej socjalisty
cznego proletariatu.

„ c o o—

Mógłby się chować, lecz przedtem muszę
Stracić go! Stracić mój skarb jedyny,
Dla jego dobra, dla mej dzieciny...
Nieraz się gięłam pod trosk brzemieniem,
Wśród pracy żyjąc i niepokoju,
Lecz on bjtł dla mnie słońca promieniem.
Calem mem szczęściem w okrutnym znoju!
Ach! Niepodobna kochać goręcej!
I mam go stracić... nie ujrzeć więcej...
Lecz ból zdławiwszy w sercu okrutny,
Rzekłam synkowi: „Pójdziesz z tą panią".
On spojrzał na mnie, a wzrok miał smutny.
O! Takie oczy śmiertelnie ranią!
I ozy słyszycie, ludzie, czy w iecie,1
Co powiedziało biedne me dziecię?,
„Mamusiu, nigdzie i u nikogo
„Nie chcę bez Ciebie być w dobrobycie.'
„Gdy mi zabiorą Mamusię drogą,
„Pełne tęsknoty będzie me życie,
„Wolę największe przy Tobie troski,
„Niż tam, w pałacach wieść żyw ot boski..."
Gzy wy słyszycie, czy rozumiecie,

2e świat zatańczył, zaśmiał się cały,
Gdy to w yrzekło drogie me dziecię,
Gdy tak powiedział synek mój mały,
I roześmiały się w polach kwiatki...
Był to zaiste — — • - dzień matki!

Z. H.
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UWAGI
Z n a c z e n ie m o w y
m a r s z a łk a D a s z y ń s k ie g o
O mowie marszałka Daszyńskiego, którą wy
głosił podczas uroczystości mickiewiczowskich w
Paryżu, tak wyraża się znany publicysta p. Antoni
Potocki w korespondencji z P aryża do warszaw
skiego „Kuriera Porannego**:
„Mowa marszałka Daszyńskiego wybiegła
poza wszelkie protokulame ograniczenia. Te
matem jej było stwierdzenie faktu, zamalo mo
że tu znanego, że traktat wersalski znalazł w
Polsce nie trupa narodu, lecz żyw y naród w
całej pełni odrodzenia — to tylko może wy
jaśnić moc, którą odrodzona Polska stworzy
ła w 10 lat istnienia. Daszyński należy do
tych niewielu, których słyszy, gdy mówią,
Europa. Stwierdzenie faktu żywotności naro
du, dla którego traktat wersalski był nie
wskrzeszeniem, bo naród żył, lecz uświęce
niem prawnem tego bytu, pozostanie jako ton
moony poczucia godności i siły polskiej**.
Mniej podobało się panu A. P. jako sanatorowi
ło, iż:
„Zako&czyl marszałek Daszyński oświad
czeniem, że lud polski nie da sobie wydrzeć
suwerenności w toku przyszłych przemian
konstytucyjnych...**
Bo, jak zaręcza korespondent, na tę suweren
ność „nikt się nie zasadza**.
C ałe przemówienie matsz. Daszyńskiego poda
liśmy w numerze wczorajszym.

Klerykalna prawda
Chociaż Meksyk leży daleko i jego sprawy nie
wiążą się z naszemi, podawaliśmy niedawno w
przekładzie z francuskiego list wysianego do Mek
syku korespondenta „Le Temps“, ażeby czytelnicy
polscy mogli skontrolować stek kłamstw, publiko
wanych przez naszą prasę burżuazyjną, znajdują
cą się pod pantoflem klerykalnyra. Coza sens ma
wogóle uporczywe oblagowywanie ludzi w Intere
sie dobrej sławy tamtejszego kleru, który zagarnął
był połowę majątku narodowego w swoim kraju?
Nasza prasa klerykalna wciąż pisała w tym du
chu, że jej czytelnik był przekonany, iż szatańskie
rządy meksykańskie przemocą pozamykały ko
ścioły, a księży, odepchniętych od ołtarzy, z zapa
miętałością ścigają za odprawianie potajemnych
nawet nabożeństw... Tymczasem ten korespondent
pisał potocznie, jako o rzeczy wiadomej o zarzą
dzeniu przez władze kościelne „cessatio a divinis“.
czyli o pochodzącym od nich zakazie odprawia
nia nabożeństw publicznych, ażeby tą drogą wy
wołać niezadowolenie pobożnej ludności przeciw
rządo-wi, uznanemu przez Kościół za tak bezboż
ny, że musi zostać obalony. Wspominał o tem,
ponieważ ten „lokaut** (jak go nazwał) potrzebny
mu był do scharakteryzowania sytuacji i do opi
su kościołów opuszczonych przez księży.
Tymczasem w „Słowie** wileńskiem znajdujemy
znów artykuł, zatytułowany „Z Meksyku**, w któ
rym czytam y:
'
„Obecny rząd pod prezydenturą p. Portes
Gill*a z całą bezwzględnością stosuje zakaz
odprawiania nabożeństw. Nazywa się to „ustawa o Kulcie tajemnym**. Nabożeństwa pu
bliczne są tak dobrze, jak zakazane; a gdy się
odbywają tajnie — są uważane za zbrodnię,
karane śmiercią...*4
Tu przynajmniej zachowana formalna ostroż
ność. Nie podano wyraźnie: zakazane przez rząd.
Ale czegóż innego doczyta się z tych słów czytel
nik odpowiednio przez klerykalów nastrojony?

OSŁABIENIE
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LISTY Z KRAJU
Tarnów, 10 maja
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ. NOWA „RADA
POWIATOWA44
W ybory do Rady miejskiej zostały rozpisane,
dwutygodniowy okres reklamacyjny dobiega koń
ca w niedzielę 12 hm. Z początkiem czerwca od
będzie się głosowanie. Mimo to wśród ludności
miasta żywszego zainteresowania wyborami do
tychczas nie znać. Powodem — warunki walki
wyborczej, które decyzję oddają nietyle w ręce
ludności, ile konszachtom klik. Przytaczaliśm y już
w „Naprzodzie** liczbę wyborców w poszczegól
nych kolach: w I kole 547, w II kole — 468. w III
kole — 6.429, w IV kole — 13.640 wyborców. W
razie walki wyborczej, wynik ici jest niemożliwy
do przewidzenia. O ile «?. podstaw ę oceny przyjąć
wybory sejmowe, to trzecią część ludności miasta
stanowią zwolennicy P PS i Bunću, trzecią - zwo
lennicy ugrupowań rządowych, a trzecią — zwo
lennicy sjonistów. Gdyby czwarte kolo było kuria
robotniczą, nietrudno byłoby przewidzieć wynik
wyborów, lista socjałistycziia zwyciężyłaby ogromną większością. Jednak czwarte koło nie jest
robotniczą kurją, tu glosują wszystkie kobiety, tu
głosują żywioły nieopodatkowane poza robotnika
mi. W ybory kurialne są czystą loterią, różnica je
dnego głosu pozbawić może najpoważniejsze ugru
powanie, idące samodzielnie; wszelkiej reprezen
tacji na ratuszu. Oto powody, dla których PPS
chętnie powitała inicjatywę porozumienia się
wszysklch stronnictw celem uniknięcia walki w y
borczej i sprowadzenia wyborów do formalności
tylko. Gdyby za podstawę podziału mandatów
przyjąć wynik ostatnich wyborów sejmowych, to
socjaliści winniby otrzymać 15 mandatów, burżuazja polska (BB i klerykali) 17 a burżuazja żydow
ska 16. P P S okazała bardzo daleko idącą ustępli
wość, przystała na propozycję starosty, i ostate
cznie zgodziła się nawet na 8 m andatów dla siebie,
w co wliczony byłby obecny burmistrz miasta dr.
Kryplewski, który nie jest członkiem P PS . Jeden
tylko stawialiśmy warunek: do Rady miejskiej nie
mogą wejść osoby, nie reprezentujące żadnych
wartości ani wiedzy, ani doświadczenia. Stano
wisko to znalazło uznanie u ludzi rozsądnych, ale
nie trafiło do przekonania sanacyjnych radyka
łów. Na posiedzeniu ugrupowań „polskich** w dniu
1 maja br. na wniosek p. Turka, sekretarza chrze
ścijańskich związków zawodowych, poparty przez
księdza Parylę, księdza Lubelskiego i „rewolucjo
nistę" Pyszyńskiego, uchwalono odrzucić jakie
kolwiek porozumienie z PPS i zwrócili s’e do stron
nictw żydowskich z propozycją zawarcia bloku
wyborczego przeciw socjalistom (26 mandatów
dla burżuazji polskiej, 22 dla burżuazji żydowskiej).
Swój do swego i po swoje, ksiądz Lubelski cało
wać będzie w brodę chasydów, rewolucjonista Pyszyński uściśnie syndyka księcia Sanguszki dra
Lubienieckiego, a wszystko pod znakiem świętej
wojny przeciw socjalistom. Rachunek zrobiono
jednak bez mas pracujących. Niema najmniejszej
wątpliwości, że w tej sytuacji wyborcy IV koła
opowiedzą się nie za blokiem polskiej i żydowskiej
burżuazji, lecz za blokiem polskiego i żydowskie
go socjalizmu. Gorzkie, bardzo gorzkie niespo
dzianki przyniesie pp. sanatorom glosowanie w IV
kole.
Godzi się zaznaczyć, że pierwsze afisze agitacyj
ne zespołu reakcyjnego zostały łącznie podpisane
przez BBWR, stronnictwo katolicko-ludowe, Pa.rtję pracy i Frakcję rewolucyjną PPS. Praw da, ja
cy to rewolucjoniści, ci panowie Pyszyńscy? Scho
wali się za sutannę księdza Paryły! A jeszcze
przed rokiem p. Pyszyński na wiecu w „Gwieździe" stawiał rozdział kościoła od państwa we
Francji za wzór dla Polski!

C h rz a n ó w , 10 m aja.

CHRZANOWSKIE PORZĄDKI
W powiecie chrzanowskim jak zresztą i w calem
państwie jest cały szereg zaniedbań. Zaniedbania,
te pochodzą przeważnie z tej przyczyny, że ciała
samorządowe są opanowane przez ludzi, którzy
na sprawy socjalne patrzą oczami najzjadliwszej
nienawiści. Oto kilka rażących przykładów: Jeżeli
ktoś jedzie pociągiem przez Chrzanów w kierun
ku Dziedzic, lub z Dziedzic do Krakowa, to napewno sobie wyrobi sąd o Chrzanowie i o jego
zwierzchności patrząc z pociągu przez okna na
„ładny4* wygląd Chrzanowa, na te obszarpane do
my, na porozrzucane skrzynki z jaj i drobiu, na
stępnie zobaczy poprzewracane płoty a przez nie.
lub obok nich ciągnące się nigdy nieoczyszczome,
rowy, kanały, obok nich pokrzywam i zarośnięte
śmietniki i ogródki naprawdę „chrzanowskie".
Ale tego wszystkiego zdaniem miasta Chrzanowa
byłoby dla przejezdnych naszych i zagranicznych
zamalo, więc dla uzupełnienia tej chrzanowskiej
„panoramy", toleruje sie na Krakowskiej ulicy
pierwszy od toru kolejowego „dom*4, będący istną
„ruiną przedportową"!
Rtoby temu co tu piszemy nie miał ochoty uwie
rzyć, to niech przejedzie przez Chrzanów i Trzebi
nię, a napewno zobaczy o wiele więcej...
P oza bardzo wielu zaniedbaniami należy wspom
nieć jeszcze o zaniedbaniu drzewek owocowych, co
do których była już kilka razy mowa na posiedze
niach Rady powiatowej. Ponieważ przy tejże pra
cy nie można posadzić żadnego „zasłużonego" więc
niech rosną brzózki, świerki i wierzby na miejscach
jabłoni, gruszek, śliwek i L p.
Może kompentne czynniki zainteresują się wyżej
wymienionemi sprawam i? Apelujemy do naszych
tow. radców, ażeby te sprawy na posiedzeniach
gminnych poruszyli.
P . S.

Z e sp o rtu

NA MARGINESIE MECZU PIŁKARSKIEGO
WARSZAWA—KRAKÓW. P o zawodach pitkarskich robotniczych reprezentacyj W arszawy i Kra
kowa pojawiły się sprawozdania z tych zawodów
w „Głosie Narodu**, „Czasie*4 i ,J1. Kurierze", któ
re zmuszają nas do zajęcia w tej sprawie stano
wiska.
Przedewszystkiem nie wiemy, czemu to przy
pisać ten wielki zaszczyt zajmowania się specjal
nie zawodami robotniczemi, skoro do tej pory
prasa burżuatzyjna nie interesowała się sportem
robotniczym. Skoro jednak prasa ta uznała za
wskazane poświęcić parę słów zawodom robotni
czym, czy musiała swój debiut odrazu zapocząt
kować kłamstwami i obelgami? Bo oto, co widział
na tych zawodach pan „sprawozdawca sporto
wy":
mecz prowadzony w niesportowem, ordynarnem wprost tempie, złamano rękę graczowi miej
scowemu, oraz skontuzjonowano bramkarza.
Inny pismak skwalifikowal ten mecz jako
„krwaw ą bójkę na meczu robotniczym".
Zanim oddamy w tej sprawie glos najmiaroddjniejszemu człowiekowi, bo sędziemu prowadzą
cemu te zawody p. Dr. Lustgartenowi, chcemy
zwrócić uwagę „panu sprawozdawcy", że — po
mijając niesumienność dziennikarską — nie ma
widocznie najmniejszego pojęcia o sporcie, jeżeli
powiada, że tempo gry było ordynarne— tempo
gry nigdy nie może być ordynarne, albo nieordynarne, może być tylko szybkie, albo powolne, al
bowiem tempo oznacza ruch, a ten może być po
wolny, jednostajny, afix> przyspieszony. To fa
chowa uwaga.
A teraz co mówi o tych zawodach, bynajmniej
R ada przyboczna w Tymczasowym Zarządzie nie członek robotniczych organizacyj sportowych,
Powiatowym została rozwiązana, a na jej miejsce ale sędzia związkowy Dr. Lustgarten:
„teren (boisko) fatalnie nierówny i mocny wiatr
p. wojewoda zamianował nową radę przyboczną.
Z jej składu skreślono jedynego socjalistę, jaki tam utrudniały w wysokim stopniutechniczne opanowa
przez trzy lata zasiadał. Wykreśfóie panowie fakt, nie piłki, zwłaszcza w tych warunkach, gdzie ohle
że 20% ludności powiatu, to socjaliści; wykreślcie drużyny mają jeszcze stosunkowo słabe wyrobie
nie techniczne. Co do rzekomo ostrej gry stwier
fakt, że — jak wykazały w ybory sejmowe — PPS
w powiecie tarnowskim jest silniejsza liczebnie od dzam, że bramkarz warszawski doznał kontuzji
jedynki! Przyjdą przecież kiedyś demokratyczne
z własnej winy i to piłką, a nie nogą, grał po tym
ustaw y samorządowe, a w swobodnych wyborach wypadku dalsze 35 minut, a później skutkiem wy
wątpimy, by ludność w ysłała pp. sanatorów do czerpania nerwowego zaprzestał gry, gracz kra
rady powiatowej. Na razie zasiadają tam książę kowski Grabka nie złamał ręki, ale ja tylko
Sanguszko i p. Baruch, przez przeoczenie chyba zwichnął i to nie kopnięty przez nikogo, lecz skut
nie zamianowano także takich geniuszów jak pp. kiem upadku bez przy czynienia się przeciwnika.
Dyczek, van M arcke i Pyszyński. Bez tych opatrz Obie drużyny były b. karne i dyscyplinowane,
nościowych mężów kulała będzie gospodarka po tak, że gdyby miało dojść do gry ostrej, przecho
wiatu... Przetrzym am y to wszystko, wszakże dłu dzącej normę już nie tylko gier mistrzowskich,
żej klasztora niż przeora. Wytrzymaliśmy i w y ale przyjacielskich, to mógłbym wkroczyć w każ
trzym am y rządy sanacji moralnej.
dej chwili, gdyż trzymałem obie drużyny w kar.
—o o o —
I bach, o brutalnej grze mowy nie było.*4
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ZJAZD PEŁNOMOCNIKÓW ZWIĄZKU
SPÓŁDZIELNI SPOŻ. RZPL. POLSK.
Doroczny, XVII z kolei, zjazd pełnomocników
Związku Spółdzielni Spoż. R. P. odbędzie się w
W arszawie w dniach 15—16 czerw ca. Porządek
dzienny Zjazdu obejmuje w pierwszym dniu obrad
sprawozdania i sprawy formalne, w drugim zaś:
Aktualne zagadnienia spółdzielczości spożywców,
ref. dyr. Zerkowski — i stosunek spółdzielczości
spożywców do spółdzielczości rolniczej — ref.
dyr. J. Jasiński, — koreferat wygłosi przedsta
wiciel Zjednoczenia Związków Spółdzielni Rolni
czych.
POMYŚLNY ROZWÓJ SPÓŁDZIELNI
SPOŻYWCÓW W 1928 R.
Obroty wzrosły przeciętnie o 15%, największy
przyrost wykazują spółdzielnie wiejskie.
Według przybliżonych obliczeń Związku Spół
dzielni Spożywców R. P., dokonanych przez po
równanie 306 spółdzielni, wynika, iż przeciętnie
obroty spółdzielni spożywców w 1928 roku wzro
sły o 15%. Suma ogólna obrotów spółdzielni, na
leżących do ZSSRP. wyniesie zatem w 1928 r.
około 158—160 milionów złotych. Największy
przyrost, dosięgający 18.5%, wykazują spółdziel
nie wiejskie. Grupa robotniczo-miejska daje-przy
rost przeciętny. Najsłabiej reprezentuje się grupa
spółdzielni mieszanych, której obroty wzrosły o
10.1%. Znaczniejszy w zrost obrotów spółdzielni
wiejskich powstał na skutek powiększenia asorty
mentu rolniczego, w głównej mierze nawozów'
sztucznych. Przypuszczalny obrót 450 spółdzielni
wiejskich, należących do ZSSRP, wynosi około
40,000.000 złotych.
DZIEŃ SPÓŁDZIELCZOŚCI W SZKOŁACH
W roku bieżącym Dzień Spółdzielczości będzie
obchodzony w szkołach uroczyście. Ministerstwo
wyznań religijnych i oświecenia publicznego wy
dało okólnik do Kuratoriów szkolnych, aby podo
bnie, jak w latach ubiegłych, w dniu 1 czerwca we
wszystkich klasach i oddziałach szkół podległych
ministerstwu jedna godzina nauki szkolnej po
święcona została zagadnieniom spółdzielczym i
propagandzie tej idei. Niezależnie od pogadanek
będą organizowane w dn. 2 czerw ca przez mło
dzież, pod kierunkiem wychowawców, obchody
szkolne lub międzyszkolne.
„SPOŁEM"
Nr. 9 „Spotem", organu Związku Spółdzielni
Spożywców, przynosi w art. M. Rapackiego ..Pol
ska polityka zbożowa ze stanowiska spożycia omówienie zagadnienia polityki mączno-zbożowej,
szczególnie sprawę przemysłu młynarskiego:
S. Dąbrowski w art. „O program gospodarczy
Spółdzielni Spożywców", pisze „Fakt ten. że for
ma organizacyjna przedsiębiorstw spółdzielczych
zdolną jest dostosować się do nawet zróżniczko
wanych potrzeb ogółu — stanowi o decydującej
zasadniczej przewadze spółdzielczości nad kapi
talizmem przy nowoczesnych tendencjach rozwoju
gospodarczego".
Bardzo ciekawe wyniki dają badania ankieto
we, przeprowadzone przez redakcję „Społem , omawia je T. Szturm de Sztrem w artykule „Ceny
hurtowe w spółdzielniach".
Op. cena chleba żytniego wyrażona w odset
kach mąki żytniej pg. cen detalicznych wynosi dla
Bliżyna — 82, dla Chlewisk — 85, a już dla Ostro
wa 100. dla Krakowa — 102.
Inż. St. Żmigród w art. „Zaopatrywanie miast
Polski w mleko" informuje o tworzącej się Pol
skiej Radzie Nabiałowej. Wniosek z jego rozwa
żań brzmi: „Dając w yraz nowoczesnym dążeniom,
które nurtują dzisiaj świat cały i które w wielu
państwach europejskich i amerykańskich znalazły
już szczęśliwe swe rozwiązanie, należy żywić na
dzieje, że również i u nas sprawa mleczna znaj
dzie wreszcie należyty posłuch i większą opiekę:
wówczas i my będziemy mogli produkować i do
starczać mieszkańcom miast mleko pełne, normal
ne i zdrowe".
Oprócz tych na całość N-ru 9 „Społem- składa
się szereg artykułów, omawiających zagadnienia
aktualnej gospodarki spółdzielni, jak również bo
gaty przegląd ruchu spółdzielczego w kraju i za
granicą.
POLSKI RUCH SPÓŁDZIELCZY
W CZECHOSŁOWACJI
Ludność polska w Czechosłowacji w swym wy
siłku o utrzymanie ducha narodowego i samodziel
ności gospodarczej znalazła potężną broń w orga
nizacji spółdzielczej.
Najstarsza spółdzielnia spożywców została za
łożona w 1896 r. w Stonawie, następnie w 1905 r.

powstały: Centralne Stowarzyszenie Spoż. w Ła
zach i Stów. Spoż. „Postęp" w Karwinie. Ogółem
istniejące trzy spółdzielnie spoż. .posiadają 18.313
członków, 109 sklepów a obrót ich w 1928 r. wy
niósł 46,323313 koron czeskich. Te trzy spółdziel
nię zorganizowane są w Związku Polskich Stów.
Spoż. w Morawskiej Ostrawie, do którego poza
tem należy 6 Domów Robotniczych. Związek wy
dalę miesięcznik pod tytułem „Przegląd Wspóldzielczy" - w 15 tys. egz.
Spółdzielnie o charakterze rolniczym 1 kredyto
wym skupiają się w Związku Spółek Zarobko
wych i Gospodarczych w Cz. Cieszynie. Należy
do niego 65 spółdzielni kredytowych, szereg spó
łek rolniczo-handlowych, banków i t. p. Spółdziel
nie kredytowe posiadają przeszło 12 tysięcy człon
ków a obrót ich wyniósł przeszło 55 milionów
koron.
Tow. Rolnicze skupia ogół polskich rolników na
Śląsku Ciesz. Należy do niego 56 kółek rolniczych.
Organem Tow. R dn. jest miesięcznik „Poradnik
Gospodarczy" oraz „Poradnik Spółdzielczy". —
Wogóle można powiedzieć, iż cztery piąte polskiej
ludności w Czechosłowacji zorganizowane jest w
polskich spółdzielniach, które handlowi pryw at
nemu coraz bardziej usuwają grunt pod nogami.
Robotnik i rolnik polski w Czechosłowacji dał
najlepszy przykład, w jaki sposób „własne spra
wy w e własne ręce ujmować należy".
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Los książki polskiej
w e F r a n c ji
Co czytają nasi emigranci. —- Rai dla spekulantów
1 kolporterów zatrutej literatury..— Popraw a w
ostatnich czasach.
Z inicjatywy „Gazety polskiej w Paryżu" odbył
się w ub. miesiącu w Paryżu niezmiernie interesu
jący odczyt p. Aleksandra Krawczyńskiego, kie
rownika paryskiej fiłji księgarni Gebethnera i Wolf
fa, poświęcony czteroletniej pracy tej księgarni
wśród naszej emigracji w e Francji.
Jak wynika z wywodów p. Krawczyńskiego,
zgodnych zresztą z obserwacjami wszystkich działaczów emigracyjnych — wśród Polaków przeby
wających we Francji na emigracji szerzyła się od
lat w zastraszający sposób literatura brukowa w
najgorszym typie. Właściwie masowo rozchodziły
się w e Francji wśród naszych emigrantów tylko
dwa rodzaje książek: broszury kryminalne i porno
graficzne, oraz wydawnictwa bigoteryjne. Nie
rzadko dostarczali je równocześnie cisami kolpor
terzy...
Jako przykład książek pierwszego typu przyto
czył prelegent następujące zestawienie tytułów
„dzieł1, najpoczytniejszych:

Szatańskie namiętności.
2ywcem pogrzebana.
Rinaldo Rinaldini.
Hrabia zbrodniarzem.
Owłosienie dziewicze, czyli jak kochać.
Siedem razy zapieczętowana księga.
Szósta i siódma, ósma i dziewiąta księga
Mojżesza.
Salomonis, czyli magiczno - sympatyczny
skarbiec.
Pergamin święty, czyli pismo na diablej skó
rze.
Dodać należy, że książki te opatrzone w czarne
w P o z n a n iu
pieczęcie, zaklejane, o treści, od której w łosy dęba
stają na głowie, sprzedawane są po kilkadziesiąt,
ARMJA PRZEWODNIKÓW NA PWK
W dniu 8 b. m. zakończył się kurs dla przewod a nieraz i kilkaset franków...
ników po Powszechnej W ystaw ie Krajowej urzą
Niezależnie od tych kilku zaledwie przytoczo
nych przez nas książek — cieszą się olbrzymiem
dzony staraniem dyrekcji PWK.
Również w tych dniach zakończył się 2-tygod- powodzeniem i zbytem, książki pod tytułami daniow'y kurs przewodników (ciceronów). zorgani jącemi pozory podręczników lekarskich, hygjeny,
zowany przez Wlkp. Związek dla popierania tury porad pożycia małżeńskiego — zawierające naj
bardziej wyrafinowane i obrzydliwe obrazki i
styki, a mający na celu należyte przygotowanie
odpowiedniej kadry przewodników dla wycieczek treść.
w czasie PWK. Kurs ten, obejmujący 121 słucha
Jak w tych warunkach i przy takiej „konkuren
czy, prowadził prezes poznańskiego oddziału cji" wygląda praca poważnej polskiej instytucji
Wlpk. Związku dla popierania turystyki p. prof. księgarskiej?
Kilarski, przyczem wykładowcami byli przeważ
Oczywiście, że początki były bardzo trudne.
nie profesorowie uniwersytetu poznańskiego. Egza ■ P. Krawczyński tak przedstawia pierwsze kroki
min zdało 110 słuchaczy, którzy rekrutują się ze księgarni polskiej w Paryżu:
sfer inteligencji. Między przewodnikami są rutyno
Kilka, wycieczek w departamenty, zamiesz
wani znawcy języków: francuskiego, angielskiego,
kałe przez skupienia polskiej emigracji przeko
niemieckiego, czeskiego, serbskiego, duńskiego,
nało nas prawie o tem samem i dało nam jesz
szwedzkiego, łotewskiego, greckiego i arabskiego.
cze kilka innych „wzruszających" i „miłyoh"
W S Z E C H S L O W IA N S K I Z J A Z D Ś P IE W A C Z Y
doświadczeń, jak naprzyikłlad, że zasiedziali
ZGROMADZI OKOŁO, 20.000 ŚPIEWAKÓW
i krążący pomiędzy emigracją polską, już nie
jak w wieku 17-tym „bibliopolae vagus“ ale
Na wszechsłowiański zjazd śpiewaczy zgłosiło
poprostu jakieś „lapserdakus vagus“, — kok
dotychczas przybycie 14.000 śpiewaków polskich,
porterzy- tej właśnie dziwnej i tajemniczej li
w czem 170 osób z Westfalii i Nadrenii. Zgłoszenia
teratury, oburzeni, że my, księgarnia polska,
napływają w dalszym ciągu. Spodziewany jest
nie tylko ośmieliliśmy się przyjechać z W ar
przyjazd około 3.000 ludzi z Czechosłowacji oraz
szawy do Francji, ale usiłujemy nawet starać
licznych reprezentacyj danych narodów słowiań
się o rynek zbytu tam, gdzie oni czują się
skich tak, że ogólna liczba uczestników wyniesie
jak n a swojej dzierżawie, jakby obwarowani
około 20.000.
i chronieni jakimś monopolem — wypowie
Dnia 6 maja b. r. odbyła się konferencja praso
dzieli nam wojnę najzawziętezą.
wa w Poznaniu celem poinformowania pp. przed
stawicieli prasy o zadaniach i organizacji Zjazdu.
W alka z zalewem rynsztokowej literatury idę
była oczywiście łatwa. Ale ostatecznie uporem i
systematyczną pracą udało się paryskim ambasa
dorom dobrej polskiej książki wyprzeć tu i ówdzie
„Szóstą, siódmą, ósmą i dziewiątą księgę Mojżesza" bodaj przy pomocy „T rędow atej"- Ostatnio,
jak zapewnia p. Krawczyński znać poważny zwrot
BACZNOŚĆ KAFLARZE!
Z powodu wypowiedzenia umowy cennikowej ku lepszemu, budzi się zainteresowanie dobrą książ
i nadal istniejącego konfliktu między Cechem a ką; czytany jest coraz częściej Prus, Orzeszkowa,
Związkiem kaflarzy należy Kraków bezwarunko Żeromski.
—ooo —
wo omijać aż do odwołania.

Przed otwarciem Wystawy

Z życia robotniczego
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DOLINA. Imponująco wypadła uroczystość 1
Maja 1929 w Dolinie. Na konferencji delegatów
Związków Zawodowych, Rady Związków Zawo
dowych i partyj politycznych P PS i USDP z en
tuzjazmem postanowiono urządzić wspólny ob
chód dla miejscowości Doliny, Bolechowa, Wy
gody i okolicy. Urządzając po ra z pierw szy współ
ny obchód w tym roku zwolniono od przyjazdu
do Doliny robotników miejscowości Broszniowa,
Perehińska i Rypnego.
Manifestować musieliśmy wspólnie w Dolinie
dlatego, że z Doliny wyszedł nakaz ogłoszenia
stanu wyjątkowego na strajkujących robotników,
że na rozkaz pochodzący z Doliny zawieszono
związek zawodowy w czasie akcji strajkowej, że
władze powiatowe nie ukarały policjanta, który
pobił strajkującego robotnika, dla wielu spraiw in
nych, które wywołują rozgoryczenie wśród Ogółu
SENSACYJNY PROCES PAWŁOWICZA
robotników tutejszego powiatu.
I SPÓLNIKÓW O NADUŻYCIA KOLEJOWE
W zruszający widok przedstawiały pochody ro
WE LWOWIE
botników z W ygody, Wełdzirza, Nowosieii, MiW sądzie okręgowym karnym we Lwowie przed
zunia, jeszcze dalej położonego Bolechowa.
trybunałem przysięgłych rozpoczęła się w piątek
Z innych miejscowości przybyły delegacje, z sensacyjna rozprawa karna, będąca epilogiem
Perehińska, składająca się zw yż 30 osób. Dla in milionowych nadużyć na szkodę skarbu państwa
formacji dodajemy, że delegacja z Perehińska w dyrekcji kolejowej we Lwowie.
przebyć musiała drogę zw yż 46 kilometrów! (w
Na ławie oskarżonych zasiadł W ładysław P a
jedną stronę).
włowicz, naczelnik wydziału zasobów dyrekcji
Rychło po przybyciu miłych gości komitet kolejowej we Lwowie, Czesław Skurdo, urzędnik
święta 1 Maja z tow. Kulczyckim na czele ufor dyrekcji, Antoni Konasiński, urzędnik dyrekcji. Sa
mował pochód, który po przemówieniach tow. lo L eiter, kupiec, Jan Bohusz, urzędnik dyrekcji
Weymana i dr. Iwaszkiewicza ruszył wyznaczo kol., Emil Schmlrer, Salomon Camer, Bernard Dlnym szlakiem.
mand. Akt oskarżenia, obejmujący 88 stron druku,
Na czele pochodu niesiono sztandary P PS i zarzuca oskarżonym około 50 czynów karygod
USDP. P rzez cały czas* pochodu przygryw ały nych, popełnionych dla zysku przy dostawach ko
trzy orkiestry z Bolechowa, Doliny i W ygody.
lejowych. Spiritus movens całej afery jest Salo
W pochodzie wzięło udział zw yż 2000 robotni mon Leiter i od charakterystyki jego rozpoczyna
ków.
się akt oskarżenia. Jak stwierdził w toku śledz
Na rynku tow. L. Kulczycki otworzył zgroma twa były prezes dyrekcji lwowskiej inż. Karol
dzenie i przeprowadził wybór prezydium,,do któ Barwlcz, Leiter w zuchwały sposób rządził sie
rego powołano przedstawicieli każdej miejscowo przez długi czas w dyrekcji kolejowej w e Lwo
ści.
wie, a kres tym rządom położył prezes Barwicz,
Obejmując przewodnictwo tow. Weyman w y któremu Leiter również ośmielił sie zapropono
głosił piękne przemówienie okolicznościowe, po- wać spółkę przy dostawach. P o przeniesieniu
czera udzieli! głosu tow. dr. Starosołskiemu (so prez. Barwicza do Krakowa i przybyciu do Lwo
cjalista ukraiński), następnie mówił tow. Frohlich wa z Wilna oskarżonych W ładysława Pawłowi
i tow. Bujakowski.
cza, Czesława Skurdo, wypłynął na widownię z
POSADA OLCHOWSKA (koło Sanoka). Z po powrotem Leiter, zostając wyłącznym dostaw
wodu nagonki tak z prawa, jak i z lewa, pierwszy com kolejowym.
Maj okazał solidarność pod sztandarem PPS. Jak
Z pośród nadużyć, popełnionych przez oskar
każdego roku, tak i w tym, pochód w yruszył z żonych na szkodę skarbu państwa, zacytujemy
pod lokalu Związków zawodowych do miasta. Na następujące: W parę miesięcy po objęciu urzę
rynku odbyło sie zgromadzenie, na którem prze dowania oddał Pawłowicz Leiterowi dostawę
mawiali towarzysze Węglowski i Dederko. P o u- 12.000 kg. szmat po cenie wyższej ód oferowanej
chwaleniu rezolucji uformowano pochód z powro 1przez innego dostawcę.
tem do Związku.
Przyjęto szmaty w najgorszym gatunku i wkrót
NADWORNA. — Manifestacja za powszechnym ce potem otrzym ał Leiter bez przetargu dosta
pokojem i braterstwem ludów nie podoba sie tu wę dalszych 37.000 kg. szmat po tej samej cenie.
tejszym zawodowym ..patriotom**, którzy na każ Ilość dostawionych przez Leitera w okresie urzę
dym patriotycznym „interesie** muszą zawsze coś dowania Pawłowicza szmat idzie w setki tysięcy
zarobić i pomimo to uchodzić za dobrodzieji ludz kilogramów. Leiter dostarczał szmaty, pochodzące
kości. Dlatego też z tej strony zawsze przed 1-ym ze szpitali wojskowych brudne, pokrwawione,
maja widzimy starania, by nam uniemożliwić uro wartości najwyżej po 30 gr. za 1 kg- po 90 gr. do
czystość, a po 1-szym maja słyszym y, że nasz 1.20 zł., a więc zarabiając na skarbie państwa setki
pochód wypadł „gorzej, aniżeli zeszłego roku** i że tysięcy złotych. Niemniej olbrzymia jest wartość
socjaliści wogóle roię swoją skończyli. Tak samo dostarczanych przez Leitera bez przetargu pakuł
robią komuniści. Pomimo to manifestacja wypadła i odpadków bawełnianych do czyszczenia paro
wspaniale. W sali ratuszowej zebrali się licznie wozów.
robotnicy zorganizowani w Związkach zawodo
Nie inaczej odbywały się dostawy setek tysięcy
wych, członkowie P PS i USDP i przed rozwinię podkładów, materiałów tartych i budowlanych,
tym sztandarem P PS odsłonięto sztandar Związ króre dostarczali pozostali oskarżeni.
ków Zawodowych, wręczając go delegatowi OKR
Akt oskarżenia zarzuca dalej Pawłowiczowi,
tow. Dr. Birnowi, który w podniosłem przemówie Skurdzie i Konasińskiemu rozmyślnie fałszywe
niu wzywał do wytrw ania przy naszych sztanda przedstawienie władzom przełożonym stanu rze
rach walki o lepszy byt pracującego ludu. P rze czy i bezprawne udzielanie dostawcom zaliczek.
wodniczący komitetu miejscowego P PS zwrócił
W foku procesu wyjdą na jaw skandaliczne
się do chorążego tow. Zauderera, tego właśnie to szczegóły. Akt oskarżenia podkreślił fakt, że P a
warzysza, którego podczas strajku krawców, — włowicz, przybyw szy z Wilna do Lwowa, był
wskutek kłamliwej denuncjacji głupiego majster- biednym urzędnikiem, posiadającym bardzo skrom
ka chciano zastraszyć więzieniem. W prezydium ne urządzenie domowe. W okresie urzędowania
wiecu zasiadł Polak, Ukrainiec i Żyd. P o uchwale w e Lwowie nabył willę za 4.250 dolarów, w rok
niu rezolucji, jeden z przyjezdnych komunistów u- później kupił parcelę za 2250 dolarów, w marcu
siłował zakłócić spokój, ale to mu się zupełnie nie 1928 r. złożył wi Miejskiej Kasie Oszczędności jed
udało, więc odszedł spokojnie. Rezolućja P PS zo
norazowo 30.000 zł. oraz kilkanaście tysięcy zło
stała jednomyślnie przyjęta.
tych w skrytce Banku Hipotecznego. Pozatem żył
wystawnie, trzym ał konie, jeździł na Riwierę itd.
Podobnie wzbogacili się również pozostali oskar
żeni.
Do rozpraw y, która potrwa 4—6 tygodni, po
wołano 64 świadków.
w iosenne i letn ie m odele p ła s z c z y
Oskarżonego Pawłowicza bronią adwokaci dr.
damskich. Ubrania i raglany m ęskie
Pieracki i Paschalski z W arszawy, pozostałych
dr. Axer, Bromberg, Głuszkiewicz, Kret, Hecht
i Insłer.

l SALI SĄDOWE!
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ZAPISUJCIE SIE NA CZŁONKÓW
TOW. UNIWERSYTETU ROBOTNICZEGO

DZIESIĘCIOLECIE ZZK. W TARNOWIE
Kolo miejscowe ZZK. w Tarnowie obchodziło w
dniu 9 maja uroczystość 10-lecia swego istnienia.
O godzinie 9 rano zebrali się członkowie Związku
w raz z rodzinami przed Domem związkowym na
kołonji warsztatowej, skąd pochodem przy udziale
sztandarów i orkiestry własnej udali się do „Soko
ła" na akademię. W pochodzie brał udział również
tow. poseł Ciółkosz, oraz reprezentant wydziału
wykonawczego ZZK. kol. Bator, pozaitem delegaci
poszczególnych Kół. O godzinie 10 w sali Sokoła
rozpoczęła sie uroczysta akademia, na którą zło
żyły się popisy orkiestry ZZK. z Tarnowa, popisy
klubu mandolinistów ZZK. z Tarnowa, popisy chó
ru ZZK. z Nowego Sącza i odegranie jednoaktówki
„W Katordze" przez zespół dramatyczny ZZK. z
Tarnowa.
Akademię zagaił stosownem przemówieniem
prezes Koła kol. ZaleńskL — Członek Wydziału
Wykonawczego kol. B ator wygłosił referat na ternait „Historia Związku Zawodowego Kolejarzy
i akcja tegoż w życiu państwowem"— Poseł Ciołkosz podniósł zasługi ZZK. w życiu społecznem
i kulturalnem klasy pracującej i reasumując działdność ZZK. w ubiegłym 10-leciu wzniósł okrzyk
„Cześć pracy"!
W Akademii wzięli masowo udział członkowie
Związku w raz z rodzinami, jak również zaproszeni
goście, a pozatem ze strony administracji kolejo
wej poszczególni urzędnicy sekcji utrzymania ko
lei i w arsztatów kolejowych.
O godzinie 15 odbył się festyn na boisku „Meta
lu" przy koloniach warsztatowych, na którym
członkowie w raz z rodzinami przy dźwiękach or
kiestry spędzili czas do późnego wieczora. Ucze
stnicy Akademii byli zachwyceni chórem z Nowe
go Sącza, klubem mandolinistów i deklamacją w y
głoszoną przez kol. Fuska. czl. sekcji dramatycz
nej ZZK. z Kjakowa. — Deklamacja dziewczynki
6-Ietniej rozrzewniła zebranych.
UROCZYSTOŚĆ KOLEJARSKA W CHABÓWCE
Dnia 5 btn. odbyła się uroczystość 10-lecia Koła
ZZK w Chabówce. O godz. 12 odbyło się zebranie
członków; przemawiał prezes Koła tow.,-,Rvś i
przedstawiciel ZZK z Krakowa tow. Wilkoń, po
południu odbyła się uroczysta akademia, z udzia
łem teatru robotniczego z Nowego Sącza.
Za wzięcie udziału w uroczystości tą drogą
dziękujemy kol. Wilkoniowi i kol. Fuschowi z Za
rządu okręgowego z Krakowa.

PRZEGLĄD LITERACKI
NOWE WYDANIE „WŁOSKICH MADONN** JANA PIETRZYCKIEGO. Tomik poezji Jana Piętrzyć
kiego: „Włoskie Madonny", wydany w lipcu 1928
roku, został w przeciągu dziesięciu miesięcy wy
czerpany. Oto mamy przed sobą nowe, bardzo wy
tworne wydanie „Madonn". Zainteresowanie czy
telników dla klasycznych umiarem utworów poety
świadczyłoby o zwrocie i u nas (co daje się już za
obserwować na zachodzie Europy) upodobań w
kierunku klasycznym po nadmiarze futurystycz
nych produktów.
Nowy tom Pietrzyckiego przemawia przedewszystkiem kolorem. Kolorystyka jest największą
siłą poetyckiego wyrazu autora „Madonn". Pię
trzycki operuje barwami z taką precyzją i pew
nością ręki, że patrzymy w te wiersze, jak w wi
traż, a żadna z farb nie zda się nigdy zbyt ostrą,
nigdy zbyt jaskraw ą — układa się to wszystko w
harmonię.
Z dróg dalekich pójdź do mnie, strudzony piel
grzymie!
Oto pokój jest we mnie, a cisza me imię.
W znojnym skwarze południa, gdy skronie twe
płoną.
Miękką ci je owinę gałęzią zieloną
1 twe usta napoję, zwarzone spiekotą.
Pomarańczą czerwoną i cytryną złotą".
Tomik Pietrzyckiego — to grające kanzony.
Melodyjny rytm, raz podchwycony, nastraja du
szę na ton zachwytu, jaki niewątpliwie był udzia
łem poety, gdy przeżyw ał cud natchnień onych
Ducciów i Rafaelów i słodkich Bellinich...
A w tern — i władztwo poetyckiego w yrazu au
tora. Pietrzycki jest poetą, którego słowo upaja, jak
wino i który pociąga do siebie i szczerością na
tchnienia i własnym jakimś wewnętrznym bla
skiem, promieniejącym z jego wrażliwej duszy
i tęm bogactwem barw i tonów, które będą zawsze
zachwyceniem dla czytelnika.
Dr. W. B.
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Wiadomości DOHWanf,
ZWIEDZAJCIE POWSZECHNA WYSTAWĘ
KRAJOWA W POZNANIU!

ARESZTOWANIE UCZESTNIKA ZAMACHU NA
WALDEMARASA?
Klajpedzki dziennik „Memeler Dampfboot" dono
si z Kowna, szeczegóty o aresztowaniu rzekome
go uczestnika zamachu na Waldemarasa.
Wedle wiadomości tego dziennika w pobliżu
stacji Kosydary aresztowano rzekomo studenta
wydziału technicznego Uniwersytetu kowieńskiego
Wosiliusa, przy którym miano znaleźć broń i ma
teriały wybuchowe, przyczem stwierdzono, że aresztowany był ranny wskutek eksplozji granatu
ręcznego. Wosilius rzekomo przyznał się do udzia
łu w zamachu. Miał on być znany policji kowień
skiej, jako skrajny rewolucjonista.
DR. SCHACHT USPRAWIEDLIWIA SIĘ
W związku z rewelacjami „Vosslsche Zeitung**
o roli doradcy politycznego dra Scbachta, jaką
miał pełnić w Paryżu b. sekretarz stanu spraw
zagranicznych v. Kiihlmann, delegat niemiecki dT.
Schacht wystosował do „Vossische Ztg.“ list, oświadczający, że bynajmniej nie w zywał p. Kiihlm anna do Paryża, że tenże natomiast przed roz
poczęciem prac komisji rzeczoznawców, podobnie
jak cały szereg innych osób, zaofiarował delega
cji niemieckiej swoją współpracę. Dr. Schacht oświadcza następnie w swoim liście, że oświadcze
nie gotowości p. Kiihlmanna do współpracy powi
tał tak, jak i w innych wypadkach z wdzięczno
ścią, jednakże nie widział dotychczas żadnego po
wodu do korzystania z niej.
Dziennik, podając ów list dra Schachta podnosi,
że potwierdza on, iż p. Kiihlmann w rzeczywisto
ści działał w Paryżu na rzecz zwrotu kolonij Niem
com.
P . Schacht — pisze „Vossische Ztg.“ — nie uży
w ał go, nie korzystał też z jego usług, lecz jak
sam oświadcza z wdzięcznością powitał jego ofer
tę. Nie powinien się zatem dziwić, że państwa
wierzycielskie potępiły jego wypowiedzenie się
w memoriale niemieckim o koloniach, o koryta
rzu, jak również o propozycjach politycznych, wy
kraczających poza ramy kompetencyj rzeczoznaw
ców. P. Kiihlmann prowadził bowiem celowe po
lityczne rokowania w Paryżu i Londynie na rzecz
zwrotu kolonij. Potw ierdza to wyraźnie na piśmie
angielski ambasador w Paryżu p. C yrelb na jego
życzenie.
NIEMCY PRZECIW BOJOWYM
ORGANIZACJOM KOMUNISTYCZNYM
W piątek w ministerstwie spraw wewnętrznych
Rzeszy odbyła się narada ministTów spraw we
wnętrznych poszczególnych krajów Rzeszy, która
jak donoszą dzienniki berlińskie, poświęcona była
głównie sprawie rozciągnięcia zakazu komunistycz
nej organizacji „Czerwonych byłych uczestników
wojny" na całe terytorium Rzeszy.
P rasa berlińska zapowiada, że wszystkie kraje,
które dotychczas jeszcze zakazu tego nie wydały,
przyłączą się prawdopodobnie do wystąpienia rzą
du pruskiego. Żadnej jednak oficjalnej uchwały w
tej sprawie dzisiejsza konferencja podjąć jednak nie
miała.

Łańcuch prasowy Naprzodu
Wezwani składamy 30 zł. na fundusz prasowy
„Naprzodu", w zywając tow. posłów T. Regera,
J. Macheja, tow. Fr. Zieleźnika i Kazimierza Ru
sinka z Czechowic do złożenia podobnych kwot.
Koto miejscowe ZZK Dziedzice.

T ow arzysze! Pamiętajcie
o funduszu p r a s o w y m !
• o H n M m e e e e a w B a M a B e e a a a a in e a n H B

! Na sezon wiosenny i letni
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Magazyn ubiorów męskich I dziecięcych

E. Wohlmuth i Ch. Rubin
Kraków, ul. Grodzka U 61

w wielkim wyborze konfekcję męską z materjałów
bielskich, w najlepszej wykonaniu według najnow
szych fasonów po cenach konkurencyjnych. Oraz wielki
' wybór ubiorów dziecięcych. Dla P. T. urzędników
ulgi w spłatach.
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Związki i zgromadzenia
PORANEK KU CZCI TOW. DYMITRA KRAW
CZUKA. Dziś w niedzielę o godzinie 12 w połu
dnie odbędzie się w salach Organizacji Drukarzy
Krakowskich „Ognisko" (Rynek główny 12) uro
czysty poranek ku czci śp. tow. Dymitra Kraw
czuka, b. przewodniczącego Organizacji.
KURS ANALFABETÓW TUR. W e wtorek dnia
14 bm. o godz. 6 wieczór odbędzie się otwarcie
Kursu analfabetów, urządzonego staraniem TUR.
Kurs będzie się odbywał w lokalu Związku uży
teczności publicznej przy ul. Dunajewskiego I. 5,
II p. front Uprasza się o punktualne przybycie
kursistów.
AMATORSKIE KÓŁKO FOTOGRAFICZNE
TUR. Zgłoszenia przyjmuje do środy 15 bm. se
kretariat TUR, ul. Dunajewskiego 5 III p. Kółko
otworzy w najbliższym czasie kurs fotografii amatorskiej dla początkujących.
TÓWARZYSZE DOZORCY! TOWARZYSZKI
DOZORCZYNIE! W niedzielę 12 bm. o godzinie 2
popołudniu przy ul. Dunajewskiego 5 II piętro od
będzie się walne zgromadzenie oddziału krakow
skiego, na które zapraszamy wszystkich członków
Związku do dnia dzisiejszego zarejestrowanych.
TOWARZYSZKI SŁUŻĄCE! W niedzielę 12 bm.
o godzinie 5 popołudniu w Domu Robotniczym
przy ul. Dunajewskiego 5 II p. oficyny, odbędzie
się walne zgromadzenie służby domowej.
POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ OD
DZIAŁU MURARZY odbędzie się w poniedziałek
13 maja o godzinie 5*30. Uprasza się tow. Puchackiego Michała, Zębalskiego Stanisława I tow. Mil
kę Józefa do sekretariatu m urarzy II p. oficyny.
POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU MURA
RZY odbędzie się w e czwartek 16 bm. o godz. 6
wieczór w sekretariacie murarzy, ul. Dunajew
skiego 5, ofic. II p. na prawo.
WALNE ZEBRANIE ZWIĄZKU KAFLARZY
odbędzie się we wtorek 14 maja o godz. 6 wiecz.
w Domu Robotniczym (Dunajewskiego 5). Spra
wy zawodowe nader ważne, obecność wszystkich
konieczna.

REPERTUAR
TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO
Niedziela popoł.: „Dwaj panowie B.“ (ceny zni
żone); wieczór: „Pigmaljon" (gość, występ p.
Aleks. Węgierki).
Poniedziałek: „Pigmaljon" (gość, występ p. Aleks.
Węgierki).
W torek: „Pigmaljon" (gościnne występy p. Aleks.
Węgierki).
Środa: „Pigmaljon" (gościnne występy p. Alek
sandra Węgierki).
TEATR REWJOWY „GONG"
Codziennie: Rewja „Dlaczego pan nie nosi bro
dy?"
W YKŁADY TUR

Związek robotników mięsnych (Potockiego 18)
Niedziela o godz. 10 rano: Tow. Dr. Wanda Gancwolówna: „Formy ruchu robotniczego".
KINOTEATRY
Bagatela: „Jej pierw szy całus" (A-nna Ondra).
Corso: „Dla szczęścia Lilith**.
Dom Żołnierza: „Moralność ulicy".
Nowości: „Egzotyczna kochanka".
Promień: „Hazard".
Sztuka: „Tancerka" (Dolores dei Rio).
Uciecha: .Policmajster Tagiejew" Zapolskiej.
Wanda: „§ 182“ („Shańbiona").
W arszaw a: „Burza -nad Azją".
RADJO KRAKOWSKIE
Niedziela 12 maja

10.15: Nabożeństwo z katedry poznańskiej. 1136: Sy
gnał czasu, hejnał z .wieży Mariackiej, komunikat lotniczo-meteorologiczny. 12.10: Koncert z Katowic. 14.00:
Pogadanka dla rolników. 15.00: Komunikat meteorologtezmy. 15.15: Koncert z FUharmonji warszawskiej. —
1730: Odczyt z W arszaw y: „W ałka o niepodległość
Bułgarii'* — wygłosi prof. Józef Gołąbek. 17.55: Odczyt:
„Wrażenia z podróży do Włoch” — wygłosi prof. dr.
Barbara Sypniewska. 1830: Audycja ludowa Uterackomuzyozna z W arszawy. 19.00: Rozmaitości, komunikat
sportowy i inne. 19.10: „Człowiek i miasto" — odczyt
P. Michała Rusinka o współczesnej poezji miasta z re
cytacjami p. MaTjl Ozłapińsklej. 1936: Sygnał czasu z
obserwatorium astronomicznego z W arszaw y. 20.00:
Słuchowisko wesołe z W arszawy: „Hlpctu ratuj'*. 20.30:
Koncert z Katowic. 21.00: Kwadrans Uteracki: Fragment
e „Popiołów" Stefana Żeromskiego. 21.15: Dalszy ciąg
koncertu z Katowic. 22.00: Komunikat meteorologiczny.
22.05: Recytacje wierszy „O matce" wyróżnionych na
konkursie TNSW. 2235: PAT 1 komunikaty z W arsza
w y. 23.00—24.00: Muzyka taneozna z restauracji „Pav®on“.

Poniedziałek 13 maja
1136: Sygnał czasu, hejnał z wieży Marjackiej, ko
munikat lotnlczo-meteorologiczny. 12.10: Koncert z płyt
gramofonowych. 13.00: Komunikat rolniczy. 14.50: Ko
munikaty: meteorologiczny i gospodarczy. 15.10: Od
czyt dla maturzystów. 16.00: Pieśni majowe z wieży
Mariackiej. 16.45: Komunikat harcerski. 17.00: Aktualia.
1735: Odczyt: „Życie symbolów w sztuce" — wygłosi
prof. dr. W. Mole. 17.55: P. Edmund Złotogórski odegra
na bandonjo kompozycje własne ( obce. 1835: Koncert
z kawiarni „Gastronomia" z W arszawy. 1830: Rozmai
tości. 19.10: Prof. Henr! Bernard: Lekcja francuskiego.
19.56: Sygnał czasu z obserwatorium astronomicznego
z Warszawy'. 20.00: Hejnał z wieży Mariackiej, komu
nikat sportowy i inne. 2030: Koncert międzynarodowy,
transmisja z W arszaw y do Wiednia, Berlina, Pragi 1 Bu
dapesztu. 22.00: Komunikat meteorologiczny. 22.05: Od
czyt: „Wrażenia z Ameryki" — wygłosi prof. dr. Ro
man Dyboski. 2230: PAT I komunikaty z W arszawy.
23.00—24.00: Muzyka taneczna z kawiarni „Carlton".

KONIKA
Kraków, 12 maja.

Wycieczki TUR
ZWIEDZENIE MUZEUM FIZJOGRAFICZNEGO
POLSKIEJ AKADEMJI UMIEJĘTNOŚCI
Dzięki uprzejmości dyrektora dr. Jana Stacha
robotnicy krakowscy grupujący się w TUR zwie
dzą w niedzielę 12 bm. .Muzeum fizjograficzne Pol.
Akademii Umiejętności, mieszczące się w gmachu
przy ul. Sławkowskiej 17.
Muzeum fizjograficzne obejmuje bogate zbiory
przyrodnicze, przedewszystklem fauny i flory
krajowej, oraz piękne zbiory geologiczne.
Członkowie TUR winni gremialnie przybyć na
tę niezwykle ciekawą wycieczkę. Zbiórka o godz.
9*45 rano przed Domem Robotniczym przy ul. Du
najewskiego 5, skąd udamy się do Muzeum fizjo
graficznego przy ul. Sławkowskiej 17.
Każdy członek TUR złoży 40 gr. na fundusz
oświatowy TUR, za co otrzym a kartę uczestnic
tw a w wycieczce.
WYCIECZKĘ DG SKAŁY KMITY
urządza dziś w niedzielę Koło Krajoznawcze TUK.
Odjazd koleją o godz. 2*20 popołudniu z dworca
głównego. Zbiórka przed Domem Robotniczym
punktualnie o godz. 1*30 popoł. Informacyj udziela
sekretariat rob. drzewnych, Dunajewskiego 5, II p.
oficyny.
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„DZIEŃ MATKI". Uroczystości „Dnia Matki** już
się rozpoczęły. Wczoraj wieczorem przeciągnęły
ulicami miasta orkiestry młodzieży szkolnej, zwia
stując nadchodzące „Święto Matek**. P o godz. 22
wieczorem Radiostacja krakowska transmitowała
— po słowie wstępnem organizatora uroczystości
prezesa Koła TNSW prof. A. E. Balickiego, — utw ory poetyckie, nagrodzone na konkursie literac
kim wspomnianego Towarzystwa, poświęcone Mat
ce. W ygłoszone zostały „Listy Matczyne" J. Birkenmajera, „Matka** M. Fedorowiczowej i „Matce**
J. A. Gałuszki. Dziś w niedzielę w kościele Mar
iackim ks. Masny odprawi uroczyste nabożeństwo
na intencje Matek; pozatem w e wszystkich ko
ściołach, cerkwi, zborze ewangielickim, synagogach
odbędą się specjalne nabożeństwa.
O godz. 11 rano Akademja w teatrze im. Jul.
Słowackiego, podczas której nastąpi manifestacja
ku czci Matek.
O godzinie 22. specjalna audycja w Radju. —
W wielu szkołach odbyły się już specjalne P o
ranki ku czci Maitek. Nauczyciele w licznych po
gadankach tłómaczyli młodzieży ideę „Dnia Mat
ki**. Cały dziesięctotysięczny nakład broszury
„Matce** zupełnie wyczerpany. Na życzenie wielu
szkół powszechnych, w których manifestacje na
cześć Matek odbędą się w ciągu najbliższego ty 
godnia rozpoczęto dodatkowy druk tej książeczki.
WYCIECZKA TUR NA PANIEKSKIE SKAŁY.
W e czwartek 9 bm. odbyła się wycieczka krajo
znawcza oddziału TUR Kraków na Panieńskie
Skały przy licznym udziale członków TUR i to
warzyszek. Podczas wycieczki i na miejscu przy
gryw ał na mandolinach przyszły TUR nowowiej
ski. Bawiono się wesoło do późnego wieczora.
W znakomitym nastroju wracano do domu.
Obserwator J. S.
WYNIK ZBIÓRKI NA DAR NARODOWY 3
MAJA W KRAKOWIE. Ogółem zebrano przy
zbiórce ulicznej w dniach 3 i 5 maja b. r. na uli
cach Krakowa kwotę zł. 15.404*89 na „Dar Na
rodowy**. Zarząd Główny Tow arzystw a Szkoły
Ludowej składa wszystkim ofiarodawcom ser
deczne „Bóg zapłać".

„N A P, R Z O D“ — Nr. 107 Poniedziałek 13 maja 1929
AKADEMJA KU CZCI MARSZ. FOCHA W
UNIW. JAG1ELL. Wczoraj odbyła się akademja
ku czci śp. Ferdynanda Focha, marszałka Francji
i Polski, doktora honorowego Uniw. JagieJl. Aka
demia urządzoną została staraniem Senatu akad.
Wszechnicy krak. i Tow. przyjaciół Francji w auli
Collegium Novum. O godz. 12 w południe zebrali
się przedstawiciele władz, kolonia francuska, re
prezentanci stowarzyszeń i młodzież akademicka.
Na akademii byli obecni konsulowie: francuski,
grecki, szwedzki i peruwiański. P o odśpiewaniu
przez chór akademicki Marsylianki, przemówił
dziekan Semkowicz, podkreślając, że przed 10 laty
Uniw. Jagiell obdarzył marsz. Focha godnością
doktora honoris causa. Z kolei gen. docent dr. Ku
kieł, scharakteryzował postać marsz. Focha, jako
wodza. Mówca przeprowadził analogię między
Fochem a Napoleonem. Wkońcu reprezentant mło
dzieży akademickiej p. Zaręba scharakteryzował
marsz. Focha, jako uosobienie cnoty obywatelskiej.
Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem przez
chór akademicki hymnu państwowego.
UPOSAŻENIE PREZYDENTA I WICEPREZY
DENTÓW M. KRAKOWA. J?od przewodnictwem
wiceprez. dr. Wielgusa odbyło się posiedzenie po
łączonych sekcji II i III Rady miasta. Przed po
rządkiem dziennym uchwaliła Sekoja III wnioski
w sprawie upoważnienia prezydenta miasta i Sek
cji III do załatwiania sporów sądowych w e wła
snym zakresie działania. Na posiedzeniu połączo
nych Sekcji załatwiono sprawę uposażenia człon
ków prezydium miasta, sprawę konwersji poży
czek budowlanych w Banku Gospodarstwa Krajo
wego oraz sprawę waloryzacji pożyczek w Boden
Credit Anstalt w Wiedniu. P o posiedzeniu wspólnem odbyło się pod temsamem przewodnictwem
posiedzenie Sekcji II (skarbowej), na którem za
łatwiono sprawę ustalenia wysokości subwencji
Gminy na rzecz teatru im. Słowackiego dla przy
szłego dzierżawcy w myśl uchwały Rady miej
skiej.
TRWALE UCZCZENIE ZASŁUG BŁ. P. WICE
PREZYDENTA SAREGO. Pod przewodnictwem
wiceprez. dr. Schneidra odbyło się posiedzenie
Sekcji V i VI Rady miasta. Sekoja ukonstytuowała
się, wybierając przewodniczym rm. dra Rafała
Landaua, a zastępcą ks. Kasprzyka tudzież powo
łała do komisji dla miejskich zakładów sanitar
nych członków sekcji rm.: Klemensiewicza, Łuczkę, ks. Masnego, Rocka, Sławińskiego, dra Toma
sika, Wasserberga.
Z porządku dziennego załatwiono szereg spraw
przyjęć do gminy, oraz jednomyślnie uchwalono
przedłożyć Radzie miasta wnioski w sprawie trwa
lego uczczenia pamięci błp. wiceprezydenta miasta
inż. Józefa Sarego, przez utworzenie w Zarządzie
gminy miasta Krakowa wieczystej fundacji Jego
imienia z kapitałem fundacyjnym 50.000 zł., z któ
rych odsetki prezydent miasta corocznie w roczni
cę śmierci będzie rozdawał na utrzymanie dzieci
na kolonji w Rabce w połowie chrześcijańskich,
w połowie żydowskich.
Dla zebrania darów, ułożenia aktu fundacyjnego
i obmyślenia uczczenia pamięci Zmarłego jeszcze
w inny sposób uchwalono przedłożyć Radzie mia
sta w ybór Komitetu z rm. dr. Samuelem Tillesem,
jako przewodniczącym, a dr. Rafałem Landauem
i prof. dr. Julianem Nowakiem jako członkami.
INTERESUJĄCY ODCZYT O WYSPIAŃSKIM,
wygłoszony przez przyjaciela wielkiego poety i ilu
stratora muzycznego jego dzieł, prof. Bolesława
Raczyńskiego wypełnił program ostatniego zebra
nia krakowskiego Związku literatów. Prelegent
przypomniał poznanie sWe z Wyspiańskim, sto
sunek wzajemny z pówodu ilustracji muzycznej
do poematów scenicznych twórcy „Wyzwolenia",
mówił o przygotowaniach do premjery „Wesela",
„Bolesława Śmiałego", „Nocy listopadowej" i „Akropolis", o stosunku poety do aktorów i recen
zentów, o poznaniu się jego z Józefem Piłsudskim,
wreszcie o ostatnich miesiącach życia poety w
Węgrzcach pod Krakowem i o projekcie nienapisanego już dramatu, którego bohaterem miał być
posąg anioła z wieży zegarowej katędry krakow
skiej. Niezwykle ciekawa i barwna prelekcja prof.
Raczyńskiego zgromadziła w Związku literatów
liczną publiczność. P o prelekcji szereg wyjątków
z poezji Wyspiańskiego wygłosił arty sta dram,
p. Ludwik Ruszkowski.
ZAKAZ ODCZYTU ZBIOROWEGO. Organizo
wany staraniem .Związku" stowarzyszenia mło
dzieży żydowskiej Un. Jagiellońskiego, odczyt
zbiorowy pod tytułem „Mniejszości narodowe w
Polsce" z referatami: dra Aleksadrowicza, dra
Drobnera, posła d ra Kohuta i posła inż. Zerbego,
zapowiedziany na 12 bm. nie odbędzie się z po
wodu zakazu policji.

PŁASZCZE
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BRACIEJOWSKITeo»a
Kraków, ulica Grodzka 5—7 (z R y n k u n a p r a w o ) .

Z b ro d n ia na ścieżce
Wojciech Laszczak, Michał Laszczak i Rudolf
Kublin napotkali na ścieżce, prowadzącej do przy
siółka Twardorzeczki ad Radziechowy pow. Ży
wiec, Józefa Michalskiego, z którym wszozęli
kłótnię. W czasie tej kłótni W ojcieth Laszczak
wbił z nienacka Michalskiemu nóż w brzuch,
wskutek czego Michalski padł na ziemię, gdzie
Michał i Wojciech Laszczak zadali mu szereg ran
nożami, przyczem Kublin bił Michalskiego pię
ściami. Michalski w czasie zadawania mu ran
zdołał zrzucić z siebie sprawców i począł uciekać,
— O'
WEDŁUG DZISIEJSZEGO ANONSU SPRZEDAJE

we wszystkich filiach i zastępstwach przepiękne obu
wie płócienne i tekstylne. Zaletą tego obuwia jest lek
kie, wygodne noszenie i nadzwyczaj tanie ceny.

—o o o —
PODRÓŻ SŁUŻBOWA WOJEWODY KRA
KOWSKIEGO. Wojewoda krakowski dr. Kwaś
niewski w towarzystwie dyrektora inż. Dudeka i
naczelnika dra Macko wyjechał 11 b. m. na in
spekcję powiatów południowych orąz zdrojowisk.
,W niedziele 12 bm. zatrzyma się w Nowym Są
czu.
ROZPRAWA O POBICIE AKADEMIKA CORNERA PRZEZ POLICJANTÓW. Rozprawa prze
ciw funkcjonariuszom policji o pobicie Ivo Cornera, absolwenta medycyny Uniw. Jagiell., obywa
tela Jugosławii, rozpocznie się w poniedziałek 13
b. m. o godz. 9 rano w sali Nr. 71 II p. w sądzie
okr. karnym w Krakowie. Jak się dowiadujemy,
stan zdrowia Ivo Cornera jest tak ciężki, że nie
będzie on mógł przybyć osobiście na rozprawę,
gdyż leży w szpitalu powszechnym w Nowym
Targu.
P O D A D R E SE M D Y RE K C JI K O L E JO W E J. —

'Zwracają się do nas z wielu stron z zapytaniem,
dlaczego w roku bieżącym nie kursuje na linji
Kraków-Zakopane motorówka, będąca bardzo wy
godnym i szybkim środkiem komunikacji. Wobec
zbliżającego się sezonu wycieczkowego byłoby
rzeczą wskazaną uruchomić dla wygody publicz
ności komunikację motorową na tej linji.
CHOROBY ZAKAŹNE W KRAKOWIE. W miej
skim urzędzie zdrowia zgłoszono w czasie od 5
do 11 bm. następujące choroby zakaźne: szkarla
tyna 5, dyfterja 4, koklusz 2, ospa wietrzna 2, meningitis epidemica 2, mumps 1, róża 2.
'
OFIARA NOŻOWCÓW. W piątek późnym wie
czorem niewyśledzeni dotąd sprawcy napadli na
Ludwika Gacę (lat 18), stolarza w Witkowicach i
ciężko poranili go nożami. Lekarz pogotowia
stwierdził rozcięcie dolnej szczęki na przestrzeni
12 ctm., oraz głębokie rany na plecach i w okolicy
obojczyka. Ofiarę nożowców przewiozła karetka
pogotowia do szpitala.
GALERJA TYPÓW. Czapla Jan, lat 46, z P a
wiowa pow. Busk, aresztowany został przez I.
Komis. P P za kradzież zarzutki, wartości 220 zł.
na szkodę dra Wysockiego. — Janik Marja, lat 22,
zam. przy ul. Dietlowskiej 88, aresztowana zosta
ła przez 1. Komis. P P za kradzież pierza warto- ,
śoi 90 złotych na szkodę Antoniny Madejskiej. —
Szw arz Izrael, lat 33, zam. we Lwowie, areszto
wany został przez II. Komis. P P pod zarzutem
usiłowanej kradzieży kieszonkowej kwoty 2000 zł.
w urzędzie pocztowym przy ul. Podwale. —
Klimczyk Stefan, lat 35, robotnik, zam. przy ul.
Krzywda 23, aresztowany został przez III. Komis.
P P za paserstwo.
WŁAMANIE. Dostali się nieznani nprazie
sprawcy do sklepu galanteryjnego Markusa Goldberga przy ul. Starowiślnej 27 przez wybicie otworu w murze od podwórza i skradli większą
ilość bielizny nieustalonej dotychczas wartości. —
Dochodzenia w toku.
STARY KAWAŁ ZŁODZIEJSKI. Surmowa Ka
tarzyna, handlarka, zam. w Gdowie pow. Wie
liczka zgłosiła w policji, że przystąpiła do niej
na ul. Kalwaryjskiej nieznana jej kobieta i umówi
ła z nią dostawę nabiału, przyczem w eszły do
sieni jednego z domów, gdzie napotkały jakiegoś
mężczyznę, do którego owa nieznajoma kobieta
zwróciła się, aby dał zadatek na zamówiony na
biał. Osobnik ten wręczył zgłaszającej kopertę
z tern, że zawiera ona kwotę 100 zł. i pobrał od
niej kwotę 95 zł. jako resztę. Po otwarciu koperty
zgłaszająca przekonała się, że padła ofiarą oszu
stw a, gdyż zam iast kw oty 100 zł., znajdował się
skraw ek papieru.
ORYGINALNA KRADZIEŻ. Norbert false Stengel Zygmunt, lat 33, rodem ze Lwowa, malarz po
kojowy, Lieberman false P asternak Jonas Fiszel,
lat 36, rodem z Brzeska i Goldberg Mendel, lat 43,
z Odessy, handlarz — aresztowani zostali przez

lecz dogonił go Michał Laszczak i zadał mu dal
sze rany w plecy tak, że Michalski zemdlał. Mi
chalskiego znalazł w stanie nieprzytomnym Józef
Biela z Radziechowa, który zawiadomił o tern
żonę Michalskiego Teklę, a ta przy pomocy są
siadów przeniosła rannego do domu. P o opatrze
niu rannego przez dr. Okuljara z Żywca pozosta
wiono go w domu z uwagi na jego groźny stan,
gdzie w dniu 8 bm. o godz. 5 zmarł. Spraw cy zo
stali aresztowani i odstawieni do sądu grodzkiego
w Żywcu.
tut. wydział śledczy, wszyscy za kradzież wło
sów wartości 80 doi. am. na szkodę Szulema Iwa
na.
ZŁODZIEJE GRASUJA W POCIĄGACH. Mi
chałowski Ludwik, urzędnik, zam. przy ul. Jabło
nowskich 3 zgłosił w policji, że w czasie jazdy
pociągiem na przestrzeni Przemyśl—Żurawice
skradziono mu walizkę z garderobą wartości 1000
złotych.
— O oo —
W ZWIĄZKU LITERATÓW (Dom artystów, plac
św. Ducha 5) najbliższy wieegór literacki odbędzie się
we czwartek 16 bm. W programie: prelekcja prof T.
Bilińskiego na temat „Metamorfozy miłości w literatu
rze". Początek o godzinie 8 wieczorem.
WPISY DO SZKOŁY GŁUCHONIEMYCH. - Rada
szkolna miejska w Krakowie zawiadamia o wpisach do
szkoły głuchoniemych na rok szkolny 1929—30, które
odbędą się w czasie od 15 <jo 31 bm. codziennie z wy
jątkiem niedziel i świąt od godziny 11—12 przedpołu
dniem w szkole XXVII im. J. Słowackiego w Krakowie,
plac Wolnica 1. Do szkoły przyjęte będą dzieci, które
ukończyły siódmy rok życia. Przy wpisach należy po
dać dokładne daty urodzin dziecka, oraz powód , czas
powstania głuchoty u dziecka.
„LA PA1X PAR LA SOCIETE DES NATIONS" (Po
kój przez Ligę Narodów). Staraniem Akademickiego Zw.
Pacyfistów mówić będzie na powyższy temat prof. uni
wersytetu w Dijon f Paryżu p. Georges Scelle. Odczyt
odbędzie się we wtorek 14 bm. o godzinie 8 wieczorem
w sali Nr. 39 CoH. Novi. Wstęp wolny.

TEATRY I KONCERTY
Z TEATRU MIEJSKIEGO IM. J. SŁOWACKIEGO.
Dzisiaj w niedzielę popołudniu po cenach zniżonych Ma
riana Hemara „Dwaj panowie B“, w obsadzie po.: Kiońska, Wernicz, Zalewska, Grollcki, Komornicki, Krasną,
wiecki, Neubelt, Niewiarpwicz, Mazanek, Turski i inni,
wieczorem zaś i w dni następne „Pigmaljon" z gościn
nym występem p. Aleksandra Węgierki.
TEATR REWJOWY „GONG" (przy ul. Rajskiej 12).
Kto jeszcze nie widział sensacyjnej rewji .Dlaczego pan
nie nosi brody" niech spieszy do „Gongu", ul. Rajska 12,
znakomite teksty, doskonałe muzyczki i koncertowa gra
całego zespołu na czele z Hanką Runowiecką, Owidzką, Bełskim, Kamińskim, Laskowskim, Fertnerem. Nowo
sielskim, niezrównaną parą baletową Wojnar-Soboltówną i przemiłym gościem Marjanem Rentgenem w swoim
najnowszym repertuarze składają się na wybitnie uda
ną całość. Dziś trzy przedstawienia: o godzinie 4‘30, 7
i 9‘20 wieczorem.
KONCERT 350 ŚPIEWAKÓW, staraniem dziesięciu
Towarzystw śpiewaczych Województwa Krakowskie
go,"odbędzie się w Krakowie w piątek 17 bm. w Starym
Teatrze. Olbrzymi ten zespól wykona bogaty program,
złożony z pieśni konkursowych, oraz pieśni ludowych,
przygotowanych na wszechslowiański zjazd śpiewaczy
w Poznaniu. Bilety w cenie od 1—5 złotych są już do
nabycia w kasie Starego Teatru.
TEATR DOMU ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W KRA
KOWIE odegra w niedzieilę popołudniu o godzinie 3‘30
komedjo-operę w trzech aktach J. N. Karpińskiego pod
tytułem „Skalmierzanki"; wieczorem o godzinie 7‘3O
wodewil K. Krumlowskłego „Śluby Dębnickie".

SPORT
ZAWODY STRZELECKIE 3-MAJOWE W KRAKO
WIE. Rozdanie nagTÓd odbędzie się dziś w niedzielę o
godzinie 11 przedpołudniem na strzelnicy małokalibro
wej w koszarach przy ul. Rajskiej.

— OOO —

Z Poishl
JAK TRWAŁA JEST PRZYNALEŻNOŚĆ DO
BB? Piszą nam z Zatora: Wielce charakterysty
czny wypadek zdarzył się w tutejszem życiu politycznem, wskazujący, jak nietrwałym tworem jest
BB. Kierownik szkoły ludowej p. Wichman z Podolsza złożył jako zastępca sekretarza p. Baścika
m andat do powiatowego komitetu BB ze Zatorszczyzny, a w następstwie tego zgłosił wystąpie
nie z samego stronnictwa BB. Powodem tego
miała być jakaś sprawa osobista małego znacze
nia. Wypadek ten jednakże okazuje, na jak kru
chych podstawach zbudowana jest przynależność
partyjna osobników czwartobrygadowych, skoro
po krótkim czasie dla powodów drugorzędnej na
tury występuje się z lekkiem sercem ze stron
nictwa. W artość partyjna takich osobników jest
tedy bez wszelakiego znaczenia. Niech powieje
inny wiatr, a dezercja ich nie da na siebie cze
kać.

„N A P R Z ó D" WIELKIE WŁAMANIE DO KANCELARJI
SZKOŁY EW ANO. W LIPNIKU. Włamano się do
kancelarii szkoły ewang. w Lipniku ad Biała,
gdzie po wyborowaniu 2 dziur w kasie ogniotrwa
łej rozpruto zapomocą raka wewnętrzną ścianę
kasy, pednak nic nie skradziono, gdyż w kasie
nie było żadnej gotówki. Kasa jest własnością
Sp. Oszczędn. w Lipniku, a wyrządzona przez
rozprucie kasy szkoda wynosi około 200 zł. Na
stępnie tej samej nocy i ci sami spraw cy włamali
się do sklepu Spółdzielni w Lipniku, znajdującej
się po przeciwnej stronie wymienionej szkoły
ewang., skąd skradli około 5 kg. czekolady, 2 kg.
kiełbasy, 5 kg. słoniny i około 20 zł. w drobnej
monecie. Szkoda wynosi około 100 zł. Dochodze
nia prowadzi komisariat P P w Białej.
BEZROBOCIE SZERZY ŚMIERĆ: TRAGICZNE
SAMOBÓJSTWO MŁODEGO MAŁŻEŃSTWA. —
Jak donoszą z Łodzi przy ulicy Łagiewnickiej 30
rozegrała się straszna tragedia. W kamienicy tej
zajmowali jednopokojowe mieszkanko młodzi mał
żonkowie, 25-letni Józef i 24-letnia Genowefa La
soccy. Lasoccy, pracując do ostatnich miesięcy
w fabryce zarabiali na skromne utrzymanie i nigdy
nie skarżyli się na swój los. Gdy jednak jednocze
śnie utracili pracę i nagle zostali pozbawieni wszel
kich zarobków, ich sytuacja uległa gwałtownemu
pogorszeniu. Lasoccy, nie mając żadnych oszczę
dności, poczęli się borykać z nędzą. Mąż od rana
do nocy biegał po mieście, szukając jakiegokol
wiek zajęcia, tosamo czyniła również żona, lecz
bezskutecznie. Nieszczęśni ludzie stracili wreszcie
nadzielę, iż uda im się znaleźć pracę. W ciągu oostatnich dwóch dni nie wychodzili już z domu i,
siedząc w mieszkaniu rozpaczali nad swą straszną
sytuacją. Lasoccy nie mieli już nawet co sprzedać.
W szystkie meble i ubrania, które posiadały jakąś
wartość, rozebrali już handlarze. Małżonkom gro
ził głód. W ówczas Lasocki, w najwyższej rozpa
czy, począł myśleć o samobójstwie. Gdy zwierzył
się żonie ze swych zamiarów, oświadczyła mu
ona, że chce razem z nim odebrać sobie życie. Nad
ranem małżonkowie napili się większej dozy kreo
zotu. W parę godzin po ich strasznym czynie jeden
z sąsiadów przypadkowo wszedł do ich mieszka
nia. Lasoccy leżeli w łóżku, spleceni w uścisku.
Dawali oni już słabe oznaki życia. Wezwane po
gotowie przewiozło Ich w stanie beznadziejnym
do szpitala w Radogoszczu.

Z zagranica
PRZYGOTOWANIA DO POLSKIEGO LOTU
NAD ATLANTYKIEM. Do VIlla Coublay nadeslano samolot, na którym lotnicy polscy Idzikowski 1
Kubala dokonać mają lotu nad Atlantykiem do No
wego Jorku. Po doprowadzeniu samolotu do stanu
gotowości samolot poleciał do Istres, gdzie odibyła
się próba silników oraz startowania i lądowania.
Samolot powrócił wkrótce do Villa Coublay, a na
stępnie do Le Bourget pod Paryżem, skąd nastąpi
odlot do Ameryki.
JAK GINĄ GÓRNICY. W kopalni .Barbara*4 w
Karwinie zawalił się dziś w południe strop, zasy
pując sześciu górników. W ydobyto trzech ciężko
rannych.
ERA DYKTATURY PROLETARJATU. W pra
sie sowieckiej pojawiły się głosy, domagające się
wprowadzenia nowej ery kalendarzowej, — która
miałaby się nazywać erą dyktatury prołetarjatu.
Pionierzy tej reformy wychodzą z założenia, że
stosowanie w życiu sowieckiem ery chrześcijań
skiej sprzeczne jest z podstawowym kierunkiem
antyreligijnym.
DZIENNIKARZE TURECCY PRZECIWKO MI
SJONARZOM. — Donoszą z Konstantynopola, że
członkowie prasy tureckiej utworzyli stowarzysze
nie, zmierzające do wzbronienia misjonarzom chrze
ścijańskim ich działalności, a naw et pobytu w kra
ju, celem rozpowszechniania chrystjanizmu.
TRZĘSIENIE ZIEMI W TEHERANIE. — „United
P ress" donosi z Teheranu, że prowincja Khoratan
nawiedziona została ponownie olbrzymiem trzę
sieniem ziemi, które zmiotło z powierzchni około
100 wiosek. Wskutek trzęsienia powstała wielka
szczelina długości 16 km. i szerokości 800 metrów.

Niemiecki memorjał mniejszościowy
Berlin, 11 maja (PAT). Dzisiejsza prasa poranna
zapowiada ogłoszenie niemieckiego memoriału
mniejszościowego. Memorjał niemiecki w głównych
zarysach oparty na zasadach wyłuszczonych przez
ministra Stresemanna w czasie ostatniej debaty
mniejszościowej w Genewie idzie w dwóch kierun
kach: 1) w kierunku dopuszczenia do udziału w ko.
misji, mającej zbadać zażalenia mniejszości, rów
nież przedstawicieli tych państw, które etnograficz
nie są związane z mniejszościami; 2) w kierunku
ustanowienia stałej komisji dla spraw mniejszościo
wych na wzór istniejących przy Lidze narodów komśsyj komunikacyjnej, gospodarczej itp.
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Tragedia Łodzi
(Telefonem od korespondenta ..Naprzodu")

Łódź, 11 maja.
W związku z katastrofalną sytuacją, w jakiej się
znajduje w chwili obecnej Łódź, wobec odmowy
jakiejkolwiek poważniejszej pomocy ze strony Ban
ku Gospodarstwa Krajowego, odbyło się wczoraj
posiedzenie magistratu łódzkiego. Postanowiono
przeprowadzić redukcję wydatków budżetu zw y
czajnego i uzyskane w ten sposób oszczędności
przeznacza ć na roboty sezonowe.
Przewodniczący poszczególnych wydziałów zo
bowiązani zostali do opracowania w terminie dwu
dniowym odpowiednich wniosków oszczędnościo
wych. Niezależnie od tego — 1 zgodnie z dezydera
tami ogółu robotników sezonowych, magistrat po
stanowił zredukować ilość dni pracy na robotach

s e z o n o w y c h * d o trz e c h d n i w ty g o d n iu , z a tru d n ia 
ją c , d z ię k i te m u k o le jn o p o d w ó jn ą ilo ś ć ro b o tn ik ó w .

K o n fis k a ty !
Czwartkowy numer R obotnika" został skonfi
skowany za artykuł tow. Niedziałkowskiego pod
tytułem „Na trwogę", omawiający katastrofalne
położenie Łodzi.
Wczoraj został skonfiskowany łódzki organ PPS
„Łodzianin", omawiający sytuację w przemyśle
włókienniczym i ogólną sytuację gospodarczą kra
ju. Czy to jest odpowiedź .sfe r miarodajnych" na
żądania Łodzi?
(Obszernie omawiamy położenie Łodzi na str. 3
dzisiejszego numeru „Naprzodu").
— 0 00 —

Szczegóły o zamachu na dyktatora Litwy
Zamach na Waldemarasa przygotowano na Litwie nie na emigracji

Berlin, 11 maja (PAT). Korespondent „Telegraphen Union" na podstawie informacyi, otrzym a
nych z litewskiego ministerstwa spraw zagranicz
nych, donosi, iż spodziewają się tam z całą pewno
ścią w ykrycia wśród aresztowanych dotychczas
osób jednego ze sprawców zamachu na Waldema
rasa. Podejrzenie skierowane jest na studenta Wosiiiusa, należącego do korporacji studenckiej Auszriumkaj, zbliżonej raczej do ludowych socjalistów,
n«ż do socjal-demokratów. Inni aresztowani stu

denci należą również do różnych korporacyj, w
znacznej mierze prawicowych.
Gdyby podejrzenie przeciwko WosUiusowi zo
stało potwierdzone — podkreśla korespondent „Telegraphen Unionu" — to równocześnie dowodzi
łoby to, że inspiratorów zamachu szukać należy
w kraju a nie zagranicą. (Wiadomość o aresztowa
niu Wosiliusa przynosimy w dzisiejszym numerze
w rubryce „Wiadomości polityczne" — Red.).

TELEOANY

BEZCZELNOŚĆ NACJONALISTÓW
NIEMIECKICH
Berlin, 11 maja (PAT). Huggenbergowska
„Nachtausgabe" donosząc o proteście posła pol
skiego w Berlinie p. Knolla w urzędzie spraw za
granicznych w związku z incydentem opolskim,
wyraża niezadowolenie z tego powodu, że urząd
spraw zagranicznych udzielił odpowiedzi na krok
polski.
„Nachtausgabe" twierdzi, że ze strony niemiec
kiej oświadczyć należałoby posłowi polskiemu, że
wobec winy rządu polskiego, polegającej na tole
rowaniu ataków na Niemcy i taktyki antyniemieckiej w całej Polsce, udzielenie jakiejkolwiek
odpowiedzi przez rząd niemiecki jest zbyteczne.
JESZCZE JEDEN „CAREWICZ"
Paryż, 11 maja (PAT). „Petit Parisien" donosi
z Metzu, że zatrzym ano tam włóczęgę, który po
siada przy sobie dokumenty, pochodzące rzekomo
z byłego dworu rosyjskiego. Włóczęga oświad
czył. że jest synem byłego cara i nazywa się
Aleksiej Mikołajewicz. Włóczęga zostanie podda
ny badaniom psychiatrów.
WYBORY W ESTONJI
Tallin, 11 maja (PAT). W dniu dzisiejszym roz
poczynają się w ybory do Zgromadzenia Narodo
wego. Jakkolwiek agitacja była silna, jednak za
interesowanie społeczeństwa jest mniejsze w po
równaniu z poprzedniemi wyborami.
PRZED ROZGRYWKA WYBORCZA W ANGLJI
Londyn, 11 maja (PAT). Ilość kandydatów na
615 mandatów wynosi 1728 osób, a mianowicie
588 konserwatystów, 566 członków partji pracy,
506 liberałów, 31 komunistów, oraz 37 innych. —
Wśród kandydatów znajduje się 67 kobiet, z cze
go 28 członków partji pracy.
ZEMSTA ŻOŁNIERZA NA OFICERACH
Wiedeń, 11 maja (PAT). Dzienniki donoszą z
Białogrodu: W czasie wykładu w szkole podofi
cerskiej w Ueskueb zastrzelił podoficer Maricic
kapitana Marin‘a, poczem oddał jeszcze kilka
strzałów, raniąc porucznika, tudzież kilku swoich
kolegów. Po dokonaniu tego czynu popełnił samo
bójstwo. Powodem krwawego zajścia był akt ze
m sty osobistej.

Now y dow ódca KOP
W arszawa, 11 maja (telef. własny „Naprzodu").
Jak się W asz korespondent dowiaduje, dowódcą
Korpusu Ochrony Pogranicza w miejsce usuniętego
generała Minkiewicza został mianowany dotych
czasowy dowódca piechoty dywizyjnej w Kobryniu generał brygaty Stanisław Tsssaro.

Z m ia n y w „ S t r z e lc u "
W MIEJSCE PUŁKOWNIKA POSŁA KIERZKOWSKIEGO PRZYSZEDŁ GENERAŁ ROŻEN
W arszawa, 11 maja (telef. własny .Naprzodu").
W związku z rozpoczynającym się 12 bm. zjazdem
„Strzelca" zaszła zmiana na kierowniczych stano
wiskach tej organizacji. I tak: stanowisko prezesa
„Strzelca" objął W acław Sieroszewski, zaś glównym komendantem został w miejsce pułkownika
Kleczkowskiego, ostatnio posła BB, generał Rożen.
Zmiana ta nastąpiła zupełnie niespodzianie i w
wysoce oryginalnych okolicznościach. Mianowicie
na posiedzenie zarządu głównego „Strzelca" przy
szedł generał Rydz-Smigły w towarzystwie gene
rała Rożena i oświadczył p. Kierzkowskiemu, że
już nie jest głównym komendantom. Następnie genarał Rożen przejął akta i urzędowanie od p.Kierz
kowskiego...
— oo o —
ZWŁOKI POR. SZAŁASA W DRODZE
DO POLSKI
Beyruth, 11 maja (PAT). Dziś złożono na sta
tek „Alezja" trumnę ze zwłokami śp. por. Szałasa.
ECHA ANTYN1EM1ECKICH MANIFESTACYJ
W MOSKWIE
Berlin, II maja (PAT). „Vossische Zeitung" za
powiada, że rząd Rzeszy za pośrednictwem swego
ambasadora w Moskwie p. Dircksena zgłosi na rę 
ce rządu sowieckiego protest z powodu wrogich
manifestacyj, zainscenizoWanych na znaik sympatii
dla berlińskich rebeliantów komunistycznych w dn.
8 maja przed gmachem niemieckiego konsulatu ge
neralnego w Leningradzie. Krok rządu niemieckie
go poprzedzony został zażaleniem wnlesionem
przez niemieckiego konsula generalnego, na ręce
szefa policji łeningradzkiej.
Do manifestacyj tych — jak informuje „Vossische Zeitung" — zapowiedzianych na kilka godzin
przedtem, policja lenimgradzka uważała za wska
zane dopuścić. W pochodzie ulicznym, który prze
ciągnął obok gmachu konsulatu generalnego, brali
również udział umundurowani żołnierze i m aryna
rze sowieccy, a naw et policja leningradzka, której
orkiestra przygryw ała do marszu uczestnikom demonstracyj. W pochodzie niesiono poza tern trans
parenty z obelgami przeciw berlińskiemu prezy
dentowi policji. Policja ograniczyła się jedynie do
otoczenia gmachu konsulatu niemieckiego kordo
nem, celem nie dopuszczenia do ewentualnego wtar
gnięcia dem onstrantów do wnętrza. — W szystko
wskazywać miało na to, że władze sowieckie po
starały się, aby manifestacyj n*c zakłócono.

CENA PSZENICY NA RYNKACH ŚWIATOWYCH
SPADA
Wiedeń, 11 maja (PAT). „W iener Allg. Ztg." do
nosi, że na rynkach światowych spadaja od pew
nego czasu nieustannie ceny pszenicy. Cena psze
nicy w Liverpool spadla w przeciągu miesiąca o
1 szylinga angielskiego. Przedwczoraj notowano
w Chicago pszenicę 103.62*/<> centrów. Od r. 1913
są to w Ameryce najniższe ceny pszenicy, jakie
dotychczas notowano.
Powodem spadku jest fakt, że składy amery
kańskie i kanadyjskie rozporządzają ogromnenrł
zapasami pszenicy, które dotychczas wstrzym yw a
ły, a obecnie musiały rzucić na rynek z powodu
konkurencji argentyńskiej. W Londynie liczą się
z tem, że wkrótce także obniżona będzie cena
chleba.
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do sprzedaży narzędzi rolni
czych za wysoką prowizją po
szukiwani. Zgłoszenia: Zakła
dy rolnicze, Lwów, Skrytka
pocztowa 174.
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(boczna Mikołajskiej).
TELEFON 29-03.

Ku upamiętnieniu pierwszego dziesięciolecia odzyskanej niepodległości
państwowej Polski odbędzie się w czasie

od 16 mała do 30 września 1929 r.

POWSZECHNA

WYSTAWA KRAJOWA
W POZNANIU

Protektorat nad Wystawą raczył objąć

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Dr. IGNACY MOŚCICKI
który dokona otwarcia Wystawy dnia 16 maja o godz. 10 przedpołudniem.
W skład Komitetu Honorowego wchodzą wszyscy Ministrowie z Marszałkiem Piłsudskim
na czele, obaj Kardynałowie i Marszałkowie Sejmu i Senatu.
Ogólnopolski charakter Wystawy podkreślony został przez Komitet Wielki, w skład którego
wchodzi 400 osób z pośród najwybitniejszych jednostek społeczeństwa, reprezentujących
administrację państwową, rolnictwo, sztukę i naukę, przemysł, finanse i handel.
Na tę rewję naszych bogactw i wartości kulturalnych, gospodarczych i społecznych, na
to uroczysto święto myśli i pracy polskiej mają zaszczyt zaprosić cały Naród

Rada Główna, Zarząd I Dyrekcja

POWSZECHNEJ WYSTAWY KRAJOWEJ.

W ydawca: Emil Haecker. — Redaktor odpowiedzialny: Marjan Porczak. — Drukarnia Ludowa w

Krakowie,

pod

zarządem

Henryka

.Schiffa,

