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Marszałka

WARSZAWA. (Pat). Na długo przed rozpo-

częciem się nabożeństwa w kościele św.Jana

przybyli do katedry przedstawiciele wiadz,

dostojnicy, delegaci państw zagranicznych,

którzy zajęli miejsca w  prezbiterjum, po

drugiej stronie stanęli marszałkowie Sejmu,

Senatu, rząd, generalicja, przedstawiciele

najwyższego sądownictwa, prezes Najwyż-

szej Izby Kontroli, prezes Najwyższego Try-

bunału administracyjnego i Sąd Najwyższy,

dalej członkowie korpusu dyplomatycznego.

Po iewej stronie stanęli delegaci państw zagr.
oraz rząd. W nawach bocznych zajęli miej-

sca: duchowieństwo wyznań obcych, podse-

kretarz stanu, posiowie, senatorowie, wi-

cemarszałkowie'obu Izb, rektorzy wyższych...

uczelni, członkowie Polskiej Akademji Li-

teratury, przedstawiciele sądownictwa oraz

wyżsi urzędnicy. Po środku świątyni, przy-
branej kirem, kwiatami i zielenią pod sztan

darami, zwisającemi ze sklepienia katedry,
spoczywa na wysokim katafalku trunma, na
niej buława marszałkowska, i szabla. Wokół

trumny płoną wysokie świece. Wartę ho-
norową pełnią oficerowie. Między kolum-|
nami nawy leżą wieńce. Za wieńcami stoją

oficerowie trzymający poduszki, na nich
odznaczenia Marszałka Piłsudskiego. Obok

olicerėw polskich stoją oficerowie państw

obcych, którzy trzymają na poduszkach od-

znaczenia zagraniczne, Po złożeniu wień-

ca przez delegację rumuńską wartę honoro-
wą obok oficerów polskich pełnią oficero-

wie rumuńscy 16 p. piechoty, którego sze-

tem był Marszałek Piłsudski.

O godz. 9-tej przybywa do katedry naj-

bliższa rodzina Marszałka. Punktualnie o
godzinie 10-ej wchodzi do katedry Pan Pre-
zydent Rzeczypospolitej w otoczeniu człon-

ków Domu Cywilnego i Wojskowego, Panu

' Prezydentowi towarzyszy Premjer Sławek.
„Pan Prezydent R.P. zajmuje miejsce przy 0-
,tarzu. Obok Pana Prezydenta na tronie

(zasiada ambasador Ojca Św. J. E. Mgr.
„Marmaggi. Krėtko po godzinie 10 ej wśród

-bicia dzwonów i chóralnych pieśni żałob-

„nych rozpoczyna się uroczyste nabożeń-
stwo. Nabożeństwo celebruje ks. Kardynał

|Kakowski w asyście arcybiskupów i prała-
tów, Pod koniec Mszy na ambonę wszedł
s. Biskup Gawlina i w słowach  pełńych
wzruszenia zwrócił się do zebranych w

; katedrze:
'

i (Mowę ks. Biskupa Gawliny podajemy

na innem miejscu).

i W chwili, gdy ks. Biskup zakończył
' kazanie kataialk otoczyło duchowieństwo.

\ Po odprawieniu egzekwji olicerowie
"zdejmują z trumny szarą maciejówkę, szab-

lę i buławę i składają je na poduszce, któ-

rą niesie gen. Kordjan Zamorski,

" Z rąk oficerów biorą na swe barki
trumnę ministrowie z premjerem Sławkiem.

Przed katedrę zajeżdża laweta I-go dywi-

zjonu artylerji konnej, zaprzężona w 6 ko-

ni. Poprzedzani przez biskupów ministro-
wie wynoszą ma swych barkach trumnę. „Za
trumną idzie gem. Kordjan Zamorski, niosą”

cy na poduszce szablę, buławę i maciejów-

kę. Trumnę składają na lawecie. Za trumną

formuje się orszak żałobny. „Panią Alek-

sandrową Piłsudską prowadzi gen. Rydz

Śmigły. Inspektor armji gen. Sosnkowski

prowadzi starszą córkę, Wandę, młodszą

zaś prowadzi brat marszałka, Jan Piłsud-

ski Za nimi podąża rodzina. Prezydenta

Rzeczypospolitej poprzedza dyrektor  pro-

tokułu dyplomatycznego Romer. Za prezy-

dentem idą szeiowie domu cywilnego i woj-

skowego. Za nimi idą reprezentanci państw

obcych, reprezentujący głowy państwa.

Delegacje postępują w porządku aliabe-

tycznym, wedle aliabetu irancuskiego. Wi-

dać premjera Goeringa, ministra spraw za-

granicznych Lavala, angielskiego  feldmar-

szałka Carla of Cavan, marszałka Prezena i

innych, którzy wychodząc z katedry, zaj-

mują wskazane im przez protokuł miejsca

w orszaku. Przy trumnie ustawiają się o-

ficerowie sztabowi z generałem brygady

| Rouppertem. Za przedstawicielami państw

j epcyck postępują  premjer, marszałkowie

, Sejmu i Senatu, ministrowie, podsekretarze

stanu, generałowie, korpus dyplomatyczny,

| przedstawiciele wyznań niekatolickich. Da-

|lej idą rektorzy, senaty akademickie, kawa-

lerowie Virtuti Militari i korpus oficerski.

Kondukt żałobny _ odprowadzający

zwłoki Marszałka na pole Mokotowskie,

posuwa się wolno w kierunku pola Moko-,

towskiego, Przez cały czas biją dzwony,

kościołów warszawskich. Nad PRO

unoszą się samoloty, Wśród olbrzymiego

 
*rów, który niesie

`

|JOZEFA PILSUDSKIEGO
tłumu, zalegającego chodniki, wzruszenie

wzrasta z każdą chwilą. We wszystkich

oknach domu wzdłuż trasy pochodu widnie- |

ją twarze. Z balkonów spadają na jezdnie

kwiaty. Na czele konduktu posuwa się
pieszo orkiestra 1 p. szwoleżerów z instru-

mentami powleczonemi kirem oraz szwa-

dron tego pułku, również pieszo, poczem
dwaj podoficerowie prowadzą konia, okry-
tego czarną żałobną krepą. 4 oficerów nie-

sie w dawnych mundurach legjonowych
sztandar legjonowy, a za nimi kroczą ofice-
rowie ze sztandarem POW. Dalej kroczy
długi szereg delegacyj z wieńcami. Na cze-
le niosą wieniec z białych i czerwonych
kwiatów oraz wawrzynu od _ prezydenta

Rzeczypospolitej. Dalej straż marszałkow-

ska niesie wieniec od Sejmu i Senatu Rze-

czypospolitej. Następnie oficerowie niosą
wieńce ofiarowane przez przedstawicieli
państw obcych. Dalej niezliczone wieńce
od poszczególnych pułków wojska Rzeczy-

pospolitej. Za wieńcami idzie szereg ofice-

wszystkie odznaczenia
Jėzeia Piłsudskiego. Za oficerami wojska

polskiego niosą odznaczenia zagraniczne 0-

ficerowie wojsk sprzymierzonych. Następ-

nie rozpoczynają się liczne zastępy ducho-

wieństwa świeckiego i zakonnego, prałaci,
kanonicy, wreszcie biskupi i arcybiskupi z

księdzem arcybiskupem Galem na końcu.

(Dokończenie na ostatniej stronie).̂
\

| iPrzygotowania
u. -—

Fi „NarodzieįPolski okryty , żałobą.

Przez stolicę Polski idzie  poraz|postanowil „duszy polskiej przed

ostatni Pierwszy Marszałek Polskijupodleniem najeźdcy, «o wydžwi-

Józef Piłsudski, Wielki Wódz i Wiel 'gnąć pragnął arkę ojczyzny z po-

ki Samotnik. Idzie na adorację. Za hańbienia.

trumną w głębokim żalu pogrążana |

rodzina najbliższa. Jęczy 1 płacze,ców, Janów bez: Ziemi,

na Wawelu Zygmunt, a razem z bez ojczyzny. A szara wydziedziczo-

nim rozdźwięcza:y i zagiały wszyst- na gromada wpatrzona w kochane

kie dzwony uroczystem

„Aż do śmierci dla sprawiedl.wo-|za Nim i rozumiała że ta droga cię-

ści” — tem hasłem przewodnimžka i wyboista, pełna kamieni ibło:

kierował się Józef Piłsudski w ca- ta, u krańca jakże jeszcze  dalekie-

łem swojem życiu. Odkąd poraz go prowadzi do zwycięstwa. Wyko-

pierwszy zetknął się z najeżdcą nawcą stałeś się Wodzu wyroków

szlachetna dusza Jego domagała sprawiedliwości Bożej za grzechy

się prawdy, a ramię poruszało sięi krzywdę rozbiorów Polski. Wyko-

do walki o sprawiedliwość. Przemó- |nawcą stałeś się Marszałku wyro*

wił duch szlachetny i prawy, który |ków sprawiedliwości Bożej za tyle

odezwał się radośnie do Boga Naj-

wyższego. Stanęła nad Nim ręka

Boska. Ulpodobał Go sobie Pan Bóg

i naznaczył Jego czoło stygmatem

wielkości i kazał Mu pełnić posłan- na Sybir szły, za ciche jęki i głosy

mictwo w Narodzie naszym. Wierzył rozpaczy, co wśród brzęków kajdan

Józef Piłudsxi w posłannictwo swe, do Boga woła!y, co przez Ciebie

wiedział, ża sprawiedliwość Boża nad barbarzyństwem zatriumfowała

nagroda za cnoty, a każe za kultura chrześcijańska.
grzechy każdego narodu. To też składa Ms:tka kościoła przez cie-

przekonanie o wskrzeszeniu Polski bie wyswobodzona.

było postulatem Jego wobec spra-
wiedliwości Bożej.
żywi cd młodości swojej po przez stwowy.

 

szczonych, za prześladowanie wiary

W jego ręku spoczywały w

etapy męża bojownika, co bronić

Porwał za sobą garstkę szaleń-
żołnierzy

requiem. marsowe oblicze Komendantaszła lat młodocianych, dla której żyłi

łez wylanych, za tyle rodzin zni-|pieczęć wybrańców swoich na du-|

świętej, za kościół hańbiony, za tę |ród wznosi Ci pamiątkę we własnem

falę wygnańców co wśródcierpień sercy swojem.

Dzięki ci'żyć będzie niezłomnie.

Ped Jego wodzą kształtowały
Przekonanie to się nasze granice i nasz ustrój pań-

ostatniem  dziewięcioleciu
dzielnie rządy kraju,
przyszłość Polski, którą pragnął wi-
dzieć wielką i mocarną.

Ofiarny — mówił dalej — odsu-
wał od siebie całą radość życiai
spalał się dla tej, która była uko-
chaniem i marzeniem Jego serca,
dla tej, którą wypieścił w tęsknocie

pracował w trudzie wojennym, w
zaparciu się swego wieku męskiego,
dla tej, którą widział zawsze jak
słońce czystą, jako świętość niczem
nieskalaną.

Józefie Piłsudski, Pierwszy Mar-
szałku Polski, na skroniach Twoich
spoczęła więcej, niż krolów korona.
Pan Zastępów wycisnął niezatartą 
chu Twoim nieśmiertelnym, a na-

Umeczoną głowę
Twoją w twardej trumnie na wiecz-

organizował,

 ny złożyla spoczynek, płomienne
|serce Twoje bić przestało. Dzieło
Twoje w myślach i czynach naszych

Dziś, kiedy
tej postaci spiżowej u steru pań-
stwa polskiego zabrakło, kiedy nie
będziemy się mogli zwrócić do Cie-
bie o dręczące pytania, jak składać
tkanki dziejów, dziś drogowskazem

Mowa Ks. Biskupa Gawliny
niepo-;nam będzie słowo Twoje, że Polska

musi być jednością, że swoboda

jeżeli ma dać siły musi jednoczyć,
musi łączyć. Ciężar olbrzymi, jaki
dźwigałeś na sobie, Marszałku, da-

lej już tylko na całych barach na-
rodu może być niesiony. Na Twoje
prochy, popioły, na duch Twój zna-
czony stygmatem wielkości, ślubu
jemy, że miłować będziemy, jak Ty|
milowałeś Polskę, Ojczyznę naszą.
Tak nam dopomóż Bóg. Będziemy
Jej służyli, jak Ty służyłeś w tru
dach, poświęceniu,  samozaparciu
się. Tak nam dopomóż Bóg. Praco-
wać będziemy w czystości intencji
siebie samych pozostawiając poza
progiem. Tak nam dopomóż Bóg.
Będziemy żywemi kamieniami bu-
dowy tego państwa, a cementem
miłość obopólna 1 miłość Ojczyzny.
Tak nam dopomóż Bóg.

Marszałku Polski. Duszę Twoją
nieśmiertelną niechaj św. Michał za-
niesie przed tron Najwyższego Pana
i Bóg niechaj świętością swoją wie-
kuistą i pokojem bez granic wyna-

grodzi Cię za wszystko cokolwiek
dobregos uczynił, cokolwiek prze-
cierpiałeś złego, coś tu na ziemi
uczynił dla jego chwały i dobra na-

szego Narodu. Amen". :

_ W Krakowie:
KRAKÓW. (Pat). Do Krakowa

|liczne pociągi zwożą delegacje na
| uroczystości pogrzebowe. Przybyli
|już polacy z Czechosłowacji i Nie-
|miec. Z godziny na godzinę nadjeż-
dża tysiące uczestników. Ruch ulicz
ny jest ogromnie ożywiony. W. po”
śpiesznym tempie kończy się przy-
gotowania 'techniczne. Cały dwo-
rzec tonie we flagach żałobnych a

| brama na dworcu obita jest kirem.
| Pozatem wzniesiono na dworcu łuk
| SR Z masztów zwieszają cho-
rągwie żałobne ze srebrnemi orłami.
Wzgórze Wawelu przybrano  ziele-
nią i czernią, Na bramie Władysła*
wa 1V zawieszone będą arasy. Na
katafalku, na którym spocznie trum-
na, będą złożone dwa wieńce,
Saja Rzeczypospolitej i
ska.

Urna z ziemią z grobu
Matki Marszałka

WARSZAWA, (Pat). Dziś: przyje-
chała do Warszawy delegacja pola-
ków z Wiłkomierza na Litwie. De-

 

woj-

Polaków urnę z ziemią z grobu Mat-
ki Marszałka w Sugintach. Ziemia ta
będzie złożoną w grobie na Wa- legacja wręczyła. Światowemu Zw.

}
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CZECHOSLOWACJA I SOWIETY
PODPISALY PAKT WZAJEMNEJ POMOCY

PRAGA, 16.5 (PAT.). Dziś dokonano

w tutejszem ministerstwie spraw zagra-
nicznych podpisania paktu wzajemnej
pomocy między republiką czechosłowac=
ką i Związkiem Sosjalistycznych Repu-
blik Rad. Podpisania umowy dokonali: ze
strony czechosłowackiej minister spraw
zagranicznych dr. Edward Benesz, a ze

strony sowieckiej — poset sowiecki w
Pradze Sergjusz Aleksandrowskij.

Pakt składa się z następujących pięciu
artykułów:

TEKST UKŁĄDU

Art. 1. W wypadku, gdyby Republika

Czechosłowacka lub Związek Socjali-
stycznych Republik Rad stały się przed-
miotem zagrożenia lub niebezpieczeń-
stwa napaści jednego z państw europej-
skich, ZSRR i nawzajem Republika Cze-
chosłowacka zobowiązują się przystąpić
natychmiast do wzajemnej konsultacji i
zarządzeń, zmierzających do przestrze-
gania postanowień atr. 10 paktu Ligi Na-
rodów.

Art. 2. W wypadku, śdyby w warun-
kach przewidzianych w art. 15 paragraf
7 paktu Ligi Narodów, Republika Cze-
chosłowacka lub ZSRR były pomimo
swych intencyj szczerze pokojowych
przedmiotem niesprowokowanej napaści
ze strony jednego z państw europejskich
ZSRR i nawzajem Republika Czechosło-
wacka użyczą sobie natychmiast pomocy
i poparcia.

Art. 3. Biorąc pod uwagę, že wedlug
art, 16 paktu Ligi Narodów każdy czło-
nek Ligi Narodów, który ucieka się do
wojny, wbrew zobowiązaniom przyjętym
w art. art. 12, 13 i 15 paktu, jest ipso łac-
to uważany za dopuszczającego się aktu
wojny przeciwko wszystkim innym
członkom Ligi. Republika Czechosłowac-
ka i nawzajem ZSRR. zobowiązują się
wzajemnie użyczyć sobie. niezwłocznie
pomocy i poparcia zgodnie z art. 16 pak-
tu, w wypadku, śdyby jedno, lub drugie
państwo stało się w tych warunkach i
pomimo intencyj szczenze pokojowych
przedmiotem niesprowokowanej napaści
ze strony jednego z państw europejskich.
Te same zobowiązania obowiązują w wy*
padku, śdyby Republika Czechosłowac-,
ka lub ZSRR stały się przedmiotem na-
paści ze strony jednego z państw euro-
pejskich w warunkach przewidzianych w
art. 17 paragraiu 1 i 3 paktu Ligi Naro-
dów.

Art. 4. Bez uszczerbku dla powyż-
szych postanowień niniejsza umowa po-
stanawia, że gdyby jedna z wysokich u-
mawiających się stron została napadnię-
ta przez jedno lub kilka innych państw
w warunkach niedających podstawy do
udzielenia pomocy i poparcia według ni-

* niejszej umowy, druga wysoka umawia-,
jąca się strona zobowiązuje się, że w
czasie trwania konfliktu nie udzieli ani
bezpośrednio, ani pośrednio pomocy ni
poparcia napastnikowi, lub napastnikom,
przyczem każda ze stron oświadcza, że
nie jest związana żadną umową o pomo-
cy, która stałaby w sprzeczności z tem
postanowieniem. A
Art 5. Wyżej wymienione zobowią-

zania są zgodne ze zobowiązaniami wy-
sokich umawiających się stron, jako
członków Ligi Narodów, wobec czego
nic w niniejszym układzie nie może być
interpretowane, jako ograniczające imi-
sję Ligi Narodów dó powzięcia zarzą-
dzeń, zdolnych skutecznie zachować po-
kój świata, lub jako ograniczające zobo-
wiązania, wypływające dla wysokichu-
mawiających się stron z paktu Ligi Na-
rodów. Umowa niniejsza, której tekst
czechosłowacki i rosyjski są jednakowo
autentyczne, będzie ratytikowana, a do-
kumenty ratyfikacyjne zostaną jaknaj-
rychlej wymienione w Moskwie. Będzie
ona zarejestrowana w sekretarjacie Ligi
Narodów. Umowa będzie działała od
chwili wymiany dokumentów  ratytika-
cyjnych i będzie obowiązywała w ciągu
lat 5, Jeżeli jedna z wysokich umawia-
jących się stron nie wypowie umowy co-
najmniej z 'rocznem wypowiedzeniem
przed upływem tego: okresu, będzie ona
obowiązywała bez ograniczeń czasu
trwania. Każda jednak z wysokich uma-
wiających się stron będzie mogła ją wy-
powiedzieć specjalnem oświadczeniem z
terminem jednorocznym. 3

Sporządzone w Pradze w dwóch e-
$zemplarzach dnia 16 maja 1935 roku”.

" PROTOKÓŁ UZUPEŁNIAJĄCY

PRAGA, 16.5 (PAT.). Przystępując do
podpisania czechosłowackiej umówy o
wzajemnej pomocy z dnia dzisiejszego
pełnomocnicy podpisali następujący pro-
tokół, który będzie ratyfikowany wraz u
umową: : ‚

1. Rozumiesię, že z art. 3 wynika
dla każdej z wysokich umawiających się
stron, zobowiązanie, by niezwłocznie u-
dzieliła drugiej stronie pomocy, czyniąc
bez zwlekania zadość załeceniom Rady

Ligi Narodów, skoro tylko ta wydaje na
zasadzie art. 16 paktu Ligi Narodów.
Rozumie się również, że obie umawiają-

ce się strony działać będą zgodnie, aby
Rada zalecenia te wydała tak szybko,

 

 

jak okoliczności tego wymagają, a że w
wypadku, gdyby rada z jakichkolwiek
przyczyn nie powzięła uchwały, zobo-
wiązania umowy będą pomimo to wyko-
nane. Również rozumie się, że zobowią-
zania umowy odnoszą się jedynie do wy-
padku napaści, dokonanej na własnem

terytorjum jednej lub drugiej umawiają-
cej się strony.

2. Oba rządy konstatują, że rozcią-
głość zobowiązań zalecanych w artykule
1, 2.1 3 niniejszej umowy — skoro tę u-
mowę zawierają w dążeniu do przyczy-
nienia się do tego, by w Europie wschod-
niej, stworzony został regionalny system
bezpieczeństwa, którego początek dała
francusko - sowiecka umowa z dnia 2
maja 1935 r. — jest ograniczona tak, jak
postanowiono to w pkt. 4 protokółu pod-
pisania tej umowy (francusko - sowiec-
kiej). Oba rządy uznają, że zobowiązania
wzajemnej pomocy będą działać tyko w  

tym wypadku, o ile powstaną warunki,
przewidziane tą umową i o ile ofierze
napaści udzielona zostanie pomoc ze
strony francuskiej. '

3. Oba rządy uważają za pożądane
zawarcie umowy regjonalnej, która zmie-
rzałaby do organizacji bezpieczeństwa
między umawiającemi się państwami, a
która mogłaby obejmować zobowiązania
wzajemnej pomocy, lub która takie zo-
bowiązan'» mogłaby za sobą pociąśnąć i
dlatego zastrzegają sobie możność wzię-
cia za wzajemną zgodą ewentualnego u-
działu w podobnych umowach, pośrednio
lub bezpośrednio w formie, jakaby się
im zdawała właściwą. W tym wypadku
zobowiązania, wynikające z tych. róż-
nych umów, weszłyby na miejsce zobo-
wiązań wynikających z niniejszej. umo-
wy.

Sporządzone w Pradze dnia 16 maja
1935 r.

Anglja wobec zatargu włosko-
abisyńskiego

AMBASADOR DRUMMOND WEZWANY DO LONDYNU

LONDYN —16.5 (PAT) — Podkre-
ślając wezwanie do Londynu sir Erick
Drumonda, ambasadora brytyjskiego
w Rzymie, prasa londyńska stwierdza,
że rząd brytyjski pragnie uniknąć w
obecnem stadjum dyskusji nad sprawą
Abisynji na Radzie Ligi Narodów.
Wielka Brytanja pragnęłaby przeto

fakt mianowania przez Włochy 2
członków włoskich do mieszanej ko-
misji koncy'jacyjnej uznać za podsta-
wę do odłożenia dyskusji merytorycz-
nej w Lidze aż do czasu rozpatrzenia
sporu przez tę komisję, Prasa brytyj-
ska twierdzi obecnie, że żadna demac-
che Wielkiej Brytanji i Francji nie by-
ła wobec Włoch zamierzoną,lecz nato
miast, że układ z roku 1906 dotyczący
terytorjówwAfryce ustala zasadniczo
konsultację angielsko-francusko-wło-
ską. „Times* zwłaszcza mocno podkre-
śla ten moment, zwracając w artykule
wstępnym uwagę, że aczkolwiek nie
istnieje zamiar interwencji brytyjsko-
francuskiej, to jednak pozostaje prawo
konsultacji, przewidziane zarówno w
układach ogólnych, jak iw pakcie
Kelloga i pakcie Ligi Narodów,oraz'w |
układzie specjalnym z roku 1906, do-
tyczącym Etjopji. W innych wypad-
kach, podkreśla „Times” ironicznie,
Muszolini wykazywał wielki entuzjazm
dla odbywania konsultacji z Wie'ką
Brytanją i Francją, zarówno w spra-
wach europejskich, jak i w sprawach
afrykańskich Czyniąc aluzję do praw-
dopodobnego desinteressement Francji,
co skłoniło Mussoliniego do podjęcia
akejiabisynskiej, „Times“ zaznacza,že
aczkolwiek w Rzymie Mussolini i La-
val doszli w sprawach afrykańskich
do porozumienia, które zdaje się u-
dzielać Włochom wolnej ręki we
wschodniej Afryce, to jednak ostatnie
wiadomości z prasy wskazują, że 0-
pinja publiczna we Francji zarówno z
przesłanek politycznych jak i moral-
nych, przeciwna byłaby wszelkiej ak-
cji włoskiej, zmierzającej do zapew-
nienia sobie satysfakcji w Addis-Abe-
ba za pomocą siły zbrojnej. „Times**
podkreśla, że takie same poglądy pa-
nują niewątpliwie w Anglji. „Nie ule-
ga żadnej wątpliwości — ostrzega
dziennik — że przypuszczenie, iż Wło-
chy zamierzają zastosować wojnę ja-
ko narzędzie polityki przeciwko człon-
kowi Ligi Narodów, zaciążyłoby bar-
dzo poważnie na przyjaźni.
Na podstawie traktatu Wielka Bry-

tanja i Francja zobowiązane są do
czynienia wszystkiego, co może spór
odciążyć. „Times'” wysuwa propozy-
cję,aby narady komisji koncyljacyjnej
odbywały się w miejscu neutralnem i
podkreśla, że szybkie załatwienie spo-
ru jest sprawą o europejskiej donio -
słości.
LONDYN. 16.5. — PAT, — Agen-

cia Reutera dowiaduje się, że do tej
chwili rząd W. Brytanii nie poczynił
żadnych demarches ani u rządu wło-
skiego, ani u rządu abisvyjskiego, jed-
nakże zarówno w Londynie, jak w
Paryżu istnieje szczere pragnienie u-  

czynienia wszystkizgo, co będzie mo-
żliwe, celem zmniejszenia zaostrza-
jacych się tarć między Włochami a
Abisynją na drodze pojednawczo -roz-
jemczej jeszcze przed pouiedziaikową
sesją Rady Ligi Narodów.
LONDYN, 16.5. — PAT. — Agen-

cja Reutera donosi z Rzymu: Sądzą
tu, że powodem wezwania sir Erica
Drummonda — ambasadora w Rzy-
mie do Londynu. jest chęć skorzysta-
nia z jego doświadczonej rady. Rząd
brytyjski chce zasięgnąć jego opinii o
różnych zagadnieniach europejskich
a także w sprawie Abisynji, To osta-
tnie zagadnienie jest skomplikowane
wobec zobowiązań, jakie na mocy
umowy z 1906 roku mają W, Brytan-
ja, Francja i Włochy wobec siebie na-
wzajem, a mianowicie, aby nie przed-
siębrać żadnych zarządzeń wobec A-
bisynji bez zgody dwóch pozostałych.  

OFICEROWIE POLSCY W NIEMCZECH
BERLIN, 16.5 (PAT.). Delegacja ofice-

rów polskich z gen. Kutrzebą na czele
wystartowała wczoraj wieczorem z Ber-
lina samolotem, celem zwiedzenia kilku
ośrodków niemieckiego wyszkolenia
wojskowego. Delegacji polskiej towarzy-
szy m. in. ze strony niemieckiej attache
wojskowy w Warszawie gen. por. Schin-
dler. Goście polscy zwiedzili ośrodek
wyszkolenia lotniczego w Warnemuende,
poczem udali się do Kilonji, gdzie noco-
wali. W czwartek ołicerowie polscy

Odroczona podróż
min. Jewticza

RZYM, 16.5 (PAT.). Potwierdza się tu
pogłoska, że zapowiedziane na dzień 18
maja spotkanie w Wenecji pomiędzy
podsekretarzem stanu Suvichem a prem-
jerem jugosłowiańskim Jewticzem nie
dojdzie do skutku, gdyż wewnętrzna sy-
tuacja Jugosławji uniemożliwiła p. Jew-
ticzowi wyjazd do Wenecji W  rzym-
skich kołach politycznych przewidują, że
spotkanie włosko - jugosłowiańskie na-
stąpić będzie mogło po upływie 2-ch ty-
godni. Odroczenie spotkania, jak rów-
nież ostatnie rozmowy włosko - niemiec-
kie na temat konferencji naddunajskiej
zrodziły w tutejszych kołach przypusz-
czenie, że konferencja naddunajska, któ-
ra początkowo przewidziana była na
dzień27 maja, później przełożona na po-
czątek /czerwca zostanie ponownie o-
droczona.

Rozruchy antyżydowskie
w Bukareszcie

BUKARESZT, 16.5 (PAT.). Z po-
wodu trwających rozruchów antyse-
mickich na wydziale medycznym Uni-
wersytetu w Bukareszcie, senat  uni-
wersytecki uchwalił zawieszenie wy-
kładów na'tym wydziale na czas nieo-
kreślony. Jednocześnie senat postano-
wił większością głosów wydalenie z U-
„niwersytetu wszystkich członków za-
rządu Towarzystwa Studentów Medy-
ków, czyniąc ich odpowiedzialnymi za
rozruchy. —› ›

STALIN „APROBUJE%ZBROJENIA
64. g4( ABRANCUSKIE 2050 )
A ZAKŁOPOTANIE KOMUNISTÓW

i

PARYŻ, 16.5. (PAT.). Dzienni-
ki paryskie komentują przedewszyst-
kiem ten ustęp komunikatu oficjalne-
й0 o rozmowach moskiewskich, który
mówi, iż Stalin rozumie i aprobuje
francuską politykę utrzymania sił
zbrojnych na poziomie, jakiego wy-
maga bezpieczeństwo Francji. O-
świadczenie to powitały z uznaniem
dzienniki prawicowe i prasa informa-
cyjna, uważając, że powinno to poło-
żyć kres propagandzie antymilitary-
stycznej komunistów francuskich.

Socjalistyczny „Populaire“ podkre-
śla, że o ile cały komunikat o rozmo-
wach francusko-sowieckich zredago-
wany jest w mieniu Stalina, Mołoto-
wa, Litwinowa i Lavala, o tyle w pun-
kcie dotyczącym obrony państwa, od-
wołano się specjalnie do autorytetu
Stalina, w celu podżyrowania polity-
ki wojskowej rządu francuskiego. Sta-
lin, jasno wymieniony, ma tu ozna-
czać partję komunistyczną i między-
narodówkę komunistyczną. Tenże
dziennik zwraca uwagę również na to
że w ogłoszonym komunikacie po-
minięto zupełnie sprawę rozbrojenia
i nie uczyniono żadnej aluzji do Ligi
Narodów.
W „Le Journal", St, Brice, oma-

wiając ustęp, dotyczący obrony Fran-
cji pisze, iż naprawdę Francja nie po-
trzebuje lekcji od Moskwy. Czyż na-
leży przypominać, iż Sowiety podpi-
sały już układ o zaprzestaniu propa-
gandy rewolucyjnej? Wiadomo, jak
układ ten został wykonany. Ustęp o
rozbudowie paktów regjonalnych. St.
Brice uważa za „Wieżę Babel“. Isto-
tne znaczenie tego ustępu poleśa na
tem, że wykazuje on, iż p. Laval sta-
rał się uchylić od zbytniego angażo-
wania sie z Sowietami.

EE

DYSKUSJA O OBRONIE ANGLJ
W IZBIE GMIN I W IZBIE LORDÓW !

LONDYN, 16.5. — PAT, — Agen-
cia Reutera donosi: Premier Mac Do-
nald potwierdził w Izbie Gmin, że w
nadchodzącą środę odbędzie się dy-
skusja o obronie państwa. Churchill
zapytał, czy Baldwin zagai debatę:
deklaracja o stosunku -sił lotniczych
brytyjskich i niemieckich ! o zarzą-
dzeniach dla przyśpieszenia budowy
sił lotniczych. brytyjskich. "W odpo-
wiedzi na to premier Mac Donald o-

świadczył, że istotnie Baldwin zagai
obrady w ramach, wskazanych przez
Churchilla.

LONDYN. 16.5. — PAT, — Izba
Lordów postanowiła odbyć dyskusię
o organizacji obrony jednocześnie z
Izbą Gmin tak, aby w tym samym
czasie składano deklarację rządu. W
Izbie Lordów przemówienie w mieniu
gabinetu wygłosi lord Hailsham.

 

 

„Journal des Dėbats“, aczkolwek
wyraža zadowolenie z ustępu komu-
nikatu francusko-sowieckiego, doty-
'czącego obrony
wprowadził w niezwykłe zakłopotanie
komunistów francuskich, występuje
przeciw niebezpiecznej — zdaniem
dzieńnika — psychozie ekstazy w sto-
sunku do Sowietów.
PARYŻ, 16:5.— PAT. —Publicysta

Delebecque w „Action Francaise", o-
mawiając wyniki wizyty min. Lavala
w Moskwie, ironizuje na temat „pod-
niosłego i serdecznego” charakteru
wizyty. Autor artykułu zwraca uwagę,
iż pakt francusko-sowiecki nie może
mieć zastosowania ani na ziemi, ani na
morzu, ani w powietrzu.

„Tribune des Nations” cytuje argu-
menty, świadczące o całej iluzorycz-
ności i szkodliwości pomocv sowiec-
kiej dla Francji. Pismo stara się spro-
waćzić pakt francusko-sowiecki do
współprac- dyplomatycznej, W kon-
kluzji stwierdza, iż Francuzi nie mieli
racji, gdy zbyt obszernie rozwijali i
komentowali umowę niemiecko-pol-
ską. Polska jest sojuszniczką Francji,
mimo, że posiada układ z Niemcami.
Francja jest sojuszniczką Polski, mi-
mo, że posiada układ z Moskwą.
  

Zamordowanie redaktora

LIMA, 16.5. (PAT). Naczelny re-
daktor dziennika „El Commercio" i
jeśo żona zostali zamordowani na u-
licy. Mordercą jest niejaki Carlos
Speirs, młody człowiek, liczący lat
19. Ogółem dał on 7 strzałów rewol-
werowych. Kiedy spostrzegł, iż u-
cieczka jest niemożliwa, usiłował po-
pełnić samobójstwo, raniąc się ciężko.

Wybory w Grecji

ATENY, 16.5. (PAT). Wybory zo-
stały wyznaczone na dzień 9 czerw-
ca. Zgromądzenie narodowe, będzie
zwołane 1 lipca.

Mackensen w Budspeszcie

„BUDAPESZT, 16.5. (PAT). Wczo-
raj przybył do Budapesztu feldmar-
szałek von Mackensen. Celem wizy-
ty, mającej prywatny charakter, są
odwiedziny syna. posła niemieckiego
w Budapeszcie. Feldmarszałek pod+
czas swego pobytu w Budapeszcie
przyjęty będzie przez regentą Hort-
hy'ego.

narodowej, który

 

zwiedzili port w Kilonji oraz pancernik
„Deutschland“. Złożyli przytem wizyty
komendantowi portu, komendantowi flo-
ty, oraz dowódcy linjowych okrętów wo-
jennych. Popołudniu delegacja polska
powróciła do Berlina, skąd wyjeżdża
dziś wieczorem do Warszawy.

get

Dziś wszystkie urzędy
nieczynne

We wszystkich urzędach i instytu-
cjach państwowych, sądownictwię oraz
w urzędach i instytucjach samorządo -
wych w Warszawie praca w piątek bę-
dzie zawieszona.

 

PRZED STU LATY

„GAZETA WARSZAWSKA"

z dnia 17 maja 1835 r.

WIADOMOŚCI KRAJOWE.O je-
dwabnictwie. Korzystając z okolicz-
ności, że tak blisko Warszawy znajdu-
ją się drzewa morwowe, jak oto w Po-
wązkach na piaskach 3, w ogrodzie
Belwederskim 8, w Sielcach 4 i w Kró-
likarni 5 sztuk wysokopiennych, które
razem 12 — 14 cetnarów liścia wydać
mogą, miłośnicy jedwabnictwa posta-
nowili mały zakład jedwabników z
50.000 gąsienic na dniu 19 b. m. w o-
grodzie Botanicznym otworzyć. Zamiar,
ten niezawodnie spowoduje  miłośni =
ków jedwabnictwa w stolicy zamiesz =
kałych do odwiedzania wspomnianego
zakładu; a pomyślny skutek, jak się
tego spodziewać należy, znajdzie w ich
naocznem świadectwie rękojmią i prze-
konanie ziomków naszych, że drzewa
morwowe, tak dawno bo przeszła pół
wieku u nas stojące, jeszcze dotych-
czas nie pomarzły.
WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE.

Z Hiszpanji. Z różnych listów z Na-
warry wykazuje się, iż od 22 do 24
kwietnia zaszły liczne mordercze wal-
ki między wojskiem Zumalacarreguy i
Valdeza, i że ostatni poniósł stratę.
Valdez opuściwszy 21 kwietnia Wi-
toryq, dla udania się przez Estellę do
Pampełony, musiał przejść wąwozy
wyższych Ameskoów, gdzie Karlišci
mieli zwyczajne schronienie i poniekąd
swój skład broni. Valdez z 3-ma dywi-
zjami uważał się za dość mocnego aby
uskutecznić przejście i odeprzeć Don
Carlosa. Lecz ten, ściągnąwszy również
wszystkie swoje siły, był w stanie ude-
rzyć w kilku punktach na potykające
się gdzieniegdzie kolumny, wprawić je
w nieład, i tym sposobem nadać pocho-
dowi Valdeza przez Estellę nader nie-
pomyślny obrót. Valdez w rzeczy sa-
mej potrzebował 4 dni, dla odbycia
tych 15 mil drogi, która była —tylko
nieprzerwaną i nader krwawą walką,
przyczem Karliści korzystając z poło-
żenia doskonale znanego bez przestan-
ku napastowali Izabelistów.

 

  

Po wyborach w Jugosławji

. BIAŁOGRÓD, 16.5 (PAT.). Agencja
Avala donosi: Premjer i minister Spraw
Zagranicznych Jewticz przyjął dziś licz*
ne grupy nowych deputowanych. Au-
djencje trwały przez cały dzień, Premier
konferował z przyszłymi parlamentarzy-
stami o pracach rządu i Izby. Premjer o-
świadczył, iż rząd stanął przed wybor-
cami z programem wyraźnym, który mo-
że obecnie realizować dzięki współpracy
patrjotycznej reprezentacji narodowej.
Premjer podkreślił, że wybory do Izby
dały liście narodowej, na której czele
stoi szef rządu, imponującą większość,
co zapęwnia owocną i trwałą pracę.

Premjer zaprzeczył kategorycznie po-
głoskom o domniemanej zmianie gabine-
tu i regime'u. Pogłoski te, mówił prem-
jer, szerzone są tendencyjnie przez tych,
którzy chcą utrudnić normalny rozwój
i stabilizację sytuacji politycznej.

Katastrofa budowlana
w Lublinie

LUBLIN, 16.5 (PAT... Dziś o godz.
10.30 w podwórzu domu przy Krakow-
skiem Przedmieściu 30 wydarzyła się ka-
tastrofa. W nocy w piwnicy pod podwó-
rzem, pękła rura wodociągowa. Nagro-
madzona w większej ilości woda podmy-
ła stare fundamenty, przyczem chodnik
na podwórzy ugiął się. Ramo dozorca
Tomasik ze- swym pomocnikiem 60-let-
nim Janem Powąską oraz 2 innymi ro-
botnikami rozpoczął rozbieranie chodni-
ka. Nagle płyta zapadła się i wśród ogłu-
szającego huku runęła część ściany domu
mieszkalnego. Z pod gruzów wydobyto
ciężko rannego Powąskę oraz kontuzjo-
wanego Tomasika, Na miejsce katastrofy
przybyły władze, które zarządziły na-
tychmiastową ewakuację «mieszkańców
zagrożonych mieszkań, ponieważ. mur
domu w dalszym ciągu pęka.  
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CHARAKTERYSTYCZNA
DEKLARACJA

W komunikacie urzędowym wy-

danym w Moskwie o rozmowach min.
Lavala z przedstawicielami rządu so-

wieckieśo stwierdzono, że obie stro-

ny zdają sobie sprawę z ciążącego na

nich, w interesie zachowania poko-

ju, obowiązku niedopuszczania do

osłabienia środków ich obrony naro-

dowej.

„«Pod tym wzślędem — czytamy w

komunikacie — p. Stalin rozumie i

całkowicie aprobuje politykę obrony

miedzynarodowej, realizowaną przez

Francje, by utrzymać jej siły zbrojne

na wysokości wymagań jej bezpie-

czeństwa."

Jest to oświadczenie bardzo cha-

rakterystyczne i zarówno znamienne

dla położenia zewnętrzneśo Sowie-

tów, jak i dla ewolucji przebytej przez

rezydujące w Rosji władze komuni-

stycznej międzynarodówki. Czytając

ten komunikat łatwo zdać sobie spra-

we jak bardzo oddaliliśmy się od cza-

sów słynnych depesz radjowych

„wsiem, wsiem” i prób rozmowy

Kremlina z ludami ponad głowami

ich rządów. Oddaliliśmy się również

od tej doktryny, którą wyznawała

trzecia międzynarodówka, że prawo

zbrojenia się przysługuje tylko pro-

letarjackim rządom, że natomiast tro-

szczenie sie wladz „buržuazvinych“

o stan i poziom armii narodowej jest

wybrykiem imperializmu.

Obecnie Sowiety usiłują prowadzić

politykę metodami przyjętemi w ca-

łvm świecie, posługując się bardziej

normalnemi i zrozumiałemi środkami

działania. Wpłynęło na to zarówno

zmienione wewnętrzne położenie Ro-

sii, jak i jej sytuacja międzynarodo-

wa niepozbawiona wielu trudności.

Sowiety od pewnego czasu nietyl-

ko weszły do Ligi Narodów i wzięły

udział w próbach ogólnej organizacji.

bezpieczeństwa i pokoju europejskie-

go, ale wyraźnie poszukują sprzymie- |.

rzeńca. W związku z tem chętnie u-

znają konieczność utrzymania w kra-
ju zaprzyjaźnionym sił zbrojnych na

wysokości wymagań jego bezpieczeń-

stwa.

Jeśli chodzi o Francję to deklara-
cja Stalina posiada dla niej znacze-

nie nietylko zewnetrzne ale do pew-

neśo stopnia również i wewnętrzne.

Jak wiadomo Trzecia Międzynaro-

dówka prowadziła szeroką propagan-

dę komunistyczną zarówno we Fran-

cji jak i w jej koloniach. Propaganda

ta- nie ograniczała się wyłącznie do
ludności cywilnej. Przeciwnie syste-

matycznie sięgała do armji. Prasa

francuska niejednokrotnie pisała o

tem, zwracając uwaśę na płynące

stąd niebezpieczeństwa. Jeśli komu-
nikat moskiewski ściśle odzwierciedla

sytuację Sowietów, a z wielu wzglę-

dów można wnosić. że jest on szcze-

ry, należy liczyć się z tem, że nasile-

nie propagandy komunistycznej we

Francji osłabnie `

Komunikat moskiewski wplynie pa-

raliżująco nietylko na francuskich
komunistów. ale również i na socjali-

stów. Dotychczas ci ostatni częścio-

wo ze względów doktrynalnych, czę-

ściowo zaś ze wzślędu na koniecz-
ność licytowania się z komunistami,

usiłowali wszelkiemi sposobami utru-

dniać Francii wzmacnianie jej sił

zbrojnych. .

Po tej deklaracji socjalistyczna po-

lityka rozbrojenia nabierze jeszcze

bardziej anachroniczneśo charakteru.

Czystośt to zdrowie
Polecamy swę usługi w zakresieczyst-

czenia okien | dachów szklanych  iro-

terowania. wiórkowania|cyklinowania

„posadzek. sprzątania  mięszkań. biur

| sklepów, oraz opatrywania okien

ma rimę.

„M. MLECZEK“
Emilji Plater 23 m. 2, tei. 8.45-34

Fiuma nasza egzystuje od 18% a  

Il-gi ZJAZD ZWIĄZKU BAŁTYCKIEGO
Dnia 6-go' maja 1935 r. rozpoczęła

się w Kownie konferencja ministrów
spraw zagranicznych trzech państw
bałtyckich. i
W sklad delegacji estoūskiej we-

szli:estoński minister spraw zagr. Sel-
jamaa, wiceminister spraw zagr. La-
ratei, poseł estoński w Kownie p.
Leppik oraz ekspert dr. Kaasik.

W. skład delegacji łotewskiej we-
szli: generalny sekretarz łot. m. spr.
zagr. Munters, poseł łotewski w Ko:
wnie p. Seja, poseł łotewski w Talli-
nie p. Lepinsz, kierownik wydz. bał-
tyckiego łot. m. spr. zagr. Vigrabs,
kierownik protokułu oraz wydz. ad-
ministracyjnego łot. m. s. z. p. Kam-

W skład delegacji litewsikej we-
Szli: minister spr. zagr. p. S. Lozo-
raitis, dyrektor departamentu poli-
tycznego lit. m. s. z. minister pelno-
mocny p. Urbszys, poseł litewski w

; Tallinie p. Dailide, poseł litewski w
Rydze p. Vileiszys, poseł litewski w
Pradze Turauskas, kierownik wydz.
wschodniego Bredikis oraz eksperci:
pp.: Norkaitis, Zaulkauskas, Krivic-
kas, i Kuzminskas, a jako sekretarz
delegacji litewskiej p. Baczkis.

Obradowano od 6-$o do 8-go b. m.
Przedmiotem obrad były sprawy
wzajemnych stosunków, jak umowa
arbitrażowa, zbliżenie celne, konwen-
cje prawne i t. d. Ogólno-polityczne
znaczenie ma ponowne oświadczenie
się, jak stwierdza komunikat wspól-
ny z 8-go b. m., za zbiorowemi re-
gjonalnem wzmocnieniem bezpieczeń-
stwa na wschodzie Europy.

Wynik porozumienia politycznego
w zakresie bezpieczeństwa ocenia u-
rzędowy kowieriski „Lietuvos Aidas“
(nr. 106) w ten sposób:

„— Przedewszystkiem państwa bałtyckie
"nietylko powtarzają swe pozytywne stano-

wisko, zajęte już na konferencji w Tallinie,

a odnoszące się do wschodniego paktu wza-  

jemnej pomocy, lecz również obiecują lojal-

nie i aktywnie współpracować nad zapew

nieniem bezpieczeństwa w Europie Wschod-

niej. Przez tak solidarne zobowiązanie roz-

proszono pogłoski jakie się znowu ukazały

w prasie o rzekomo niejednolitych poślą-

dach państw bałtyckich na -sprawę bez-

pieczeństwa w Europie Wschodniej. Tem

samem wzmocniono podstawy Ententy Bał-

tyckiej, gdyż problem bezpieczeństwa jest

jednym z najważniejszych problemów, które

sprowadzają trzy państwa bałtyckie do

wspólnego stołu.

Druga rzecz, którą należy mieć na uwa-

dze, mówiąc o politycznych wynikach kon-

ferencji, jest wzajemne wzmocnienie soli-

darności w sprawach bezpieczeństwa. Li-

twa, Łotwa i Estonja oświadczają, że trzy-

mać się będą jednolitego stanowiska w

sprawie wszelkich projektów zapewnienia

bezpieczeństwa, które zostały wysunięte,
czy też mogą być wysunięte w przyszło-

ści. Tem samem usunięto niebezpieczeń-

stwo rozłamu w Entencie Bałtyckiej w tej  

ważnej sprawie i wzmocniono więzy wza-

jemnego zaufania, bez których niemożliwa

jest współpraca polityczna.

Wreszcie ogromnie ważne jest postano-

wienie konferencji rozwinięcia i bardziej

wyraźnego ustalenia metod wzajemnej po-

mocy państw bałtyckich, zgodnie z pierw-

szym artykułem paktu o Enńtencie, przez

zastosowanie do tych metod ostatniej u-

chwały Rady Ligi Narodów, o pakcie Ligi

Narodów. Wzajemne zobowiązanie udzie-

lania sobie pomocy politycznej i dyploma-

tycznej we wszystkich okolicznościach,

gdzie pakt Ligi Narodów może być stosowa-

ny, jako skuteczny środek gwarancji bez-

pieczeństwa, nadaje pierwszemu artykuło-

wi traktatu o Entencie Bałtyckiej wyraźną

treść. Zobowiązanie takie ułatwia wykony»

wanie samego traktatu i pozwala odtąd w

razie potrzeby odwoływać się do postano-

wień traktatu.

Podobnie brzmią komentarze wszy-
stkich pism w Kownie, Rydze i Talli-
nie,

„NIEBEZPIECZEŃSTWO
WEWNĘTRZNE*

„Moment“ (Nr. 105) w depeszy ż.
a. t. z Londynu podaje sprawozdanie
z przebiegu dorocznej konferencji
sjonistów, na której Dr. Brodacki, kie-
rownik działu politycznego przy A-
gencji żydowskiej, poruszył m. in.
międzynarodową sytuację żydowstwa.
Referent
„— omówił pogorszoną sytuację żydów w

różnych krajach, Niema kraju, zdaje się, w

środkowej Europie, z wyjątkiem Czechosło-

wacji, gdzieby żydzi mogli żyć w normal-
nych warunkach.

Wskutek tego
w— jest zrozumiały ten niebywały pęd e-

migracyjny do Erec Izrael.“

Tylko tam leży przyszłość żydow-
stwa:
w— Niema już wątpliwości, że

Erec Izrael posiada widoki
jedynie

pomyślnego
 

rozwiązania tego ciężkiego zagadnienia. Kto

ostatnio zwiedzał Erec Izrael, ten powrócił

z głębokiem przekonaniem, że tam leży

przyszłość narodu żydowskiego."

Kategorja „ptaków niebieskich” i
spekulantów wszelkiego rodzaju win-
na pozostać w diasporze dla eksploa-
tacji... śojów:
„— Erec lzrael rozwija się, ale jest mo-

żliwe, że w tej pomyślności kryją się niebez-

pieczeństwa natury wewnętrznej: dla wie-

lu Erec Izrael stał się krajem, do którego

oni udają się dla swojej. korzyści osobi-

stej. Ale powinno być jasne, że Erec Izrael

nie może zadowolnić ekonomicznych ambi-

cyj żydów, jako jednostek.”

Jest to bardzo delikatne ostrzeże-
nie przed panoszeniem się żydow-
skiej spekulacji we własnym kraju.

  

Królowa Holandji złożyła wizytę królewskiej parze w Brukseli.

 

'SOWCHOZY W ROSJI
W sowieckiem gospodarstwie  rol-

nem wažne miejsce, obok powszech-

nych kołchozów, zajmują t. zw. sow-

chozy, t. j. sowieckije choziajstwa,
czyli państwowe gospodarstwa rolne,
tworzone z dawnej własności koron-

nej, cerkiewnej, wielkoziemiańskiej i
tŁ zw. ziem niczyich na Dalekiej Pół-
nocy i w Azji Środkowej.

Służyły one i służą do gospodar-
stwa doświadczalnego i wzorowego.
Przy pomocy sowchozów państwo bie-
rze w swe ręce te dziedziny rolnictwa,
których nie może powierzyć kołcho-
zom ze względu na specjalną wagę e-
konomiczną takiej gałęzi produkcji,
jak np. tytoń, spirytus, cukier, ryż,
częściowo jedwab i bawełna. Szcze-

gólnie nowe, dotychczas nieznane w
Rosji kultury, których uprawa ma
charakter pionierski i propagandowy,
koncentrują się przeważnie w sow-
chozach. W tej kategorji należy wy-
mienić subtropiki sowieckie (rośliny
podzwrotnikowe), jak herbatę, owoce
południowe, nowe surowce włókienni-
cze (manilla, len nowozelandzki, rami,
kenadyr, kenaf, kanatnik) i oleiste (so-
ja, tunga, sizal, sezam, oliwka, kun-
żut), wreszcie kauczukonosy. Osobną
grupę tworzą kultury specjalne, bar-
dzo cenne i: trudne do hodowania, wy-

Stron 80. 

 

magające szczepienia, wielokrotnego
pielenia, sztucznego polewania i t. p»
a więc surowce farmaceutyczne i ro-
śliny etero-oleiste. Najliczniejszą gru-
pę sowchozów tworzą majątki zbożo-
we i hodowlane. Jednem z czołowych
zadań zbożowych sowchozów t. zw.
ziernotriestu jest dostarczanie kołcho-
zom  selekcyjnych, wysokogatunko-
wych nasion.
Rozwój ogólny sowchozów od r.

1928 do r. 1934 wyrażają następujące
liczby wzrostu:

Ilości sowchozów z 3.042 do 4.742,
obszaru zasiewów z 1 milj. 735 tys:
ha do 15 milj. 26 tys. ha, ilości trakto-
rów z 57 do 82.661, siły traktorów z
57 tys, HP do 1.394 HP, wartości nie-
ruchomości z 300 milj. rb. do 4 miljar-
dów 484 milj. rb., wkładu kapitału ze
109 milj. rb. do 1 miljarda 814 milj.
rb., wartości inwentarza ogólnego z
236 milj. rb. do 3 miljardów 615 milj.
rb., bydła rogatego ze 180 tys. sztuk do
4 milj. 435 tys. sztuk, w czem krów z
60 tys. do 1 milj. 823 tys., nierogaci-
zny z 59 tys. sztuk do 4 milj. 192 tys.,
przeciętnej rocznej ilości robotników
z 317 tys: ponad 2 miljony.

Jest to jedna z dziedzin, które trze-
ba mieć na oku, jeśli chce się znać
przebieg zmian w dzisiejszej Rosji:

DO NABYCIA WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH

AKTUALNA PRACA P. T.

My i Oni w Walce o Konstytucje
Prof. BOHDANA WINIARSKIEGO

Cena zł. 1.80.
 

 

MORALNOŚĆ
WSPÓŁCZESNA

Prof. Krzyżanowski ogłasza w
„Przeglądzie Współczesnym” (nr. 157
z maja 1935) obszerne rozważanie o
moralności współczesnej, na których
wstępie pisze:

w—Póki państwowe władze szkolne po-
zostawiały troskę o wychowanie moralne
młodzieży rodzicom i kościołowi, a zada-

walniały się intelektualnem kształceniem
dorastających pokoleń, póty ich zadanie
wyczerpywało się w: niesieniu przed na-
rodem oświaty kagańca, Dziś państwo
pretenduje do roli wychowawcy młodzie-
ży, Któż może wątpić o tem, że świecenie
dobrym przykładem jest podstawowym
warunkiem godnego ziszczenia szczytnego
zadania, które państwo bierze na swe bar-
ki. Wywieranie jakiegokolwiek wpływu
moralnego na: społeczeństwo jest nie do
pomyślenia w razie niespełnienia tego
kardynalnego warunku.

Osiąśnięcie celu, o którym jest mowa,
jest nadto wysoce zależne od zgodności
między postulatami sprawiedliwości for-
malnej a materjalnej. Ilość przestępstw
maleje ceteris paribus, jeżeli przepisy
ustaw i zarządzenia władz są zgodne z po-
czuciem prawnem przeważnej części spo-

łeczeństwa, Kary przez państwo nakłada-
ne przestają odstraszać od popełnienia
przestępstw, gdy opinja publiczna odma-
wia poparcia monopolowi przymusu, któ-
ry państwo nowoczesne sobie zastrzegło.
Przymus państwowy, pozbawiony apro-
baty społeczeństwa, nie wzmocniony chę-
cią dobrowolnego podporządkowania się
woli państwa okazuje się bezsilny w wal-
ce z przestępczością. Ilość przestępstw
wzrasta, gdy ludność uważa postan>-
wienia ustaw i władz za niesprawie-
dliwe, za krzywdzące. Wówczas wzrost
ilości przestępstw wystawia ujemne świa-
dectwo moralne władcom państwa, w zna-
cznie mniejszym stopniu przestępcom.

Państwo umożliwia osiągnięcie zgodno-
ści między sprawiedliwością formalną a
materjalną, unikając ostateczności w swej
polityce, nie hołdując nadmiernie zasa-

dzie: cel uświęca środki. Działa umoral-
niająco, o ile zmienność norm, ustanawia-

nych przez państwo, oraz zasięg działal-
ności władz nie przekracza właściwych
granic, Wszechwładza państwa, sama
przez się wywiera ujemny wpływ moral-
ny, powtóre powoduje następstwo potęgu-
jące demoralizację, której pierwotnym źró
dłem przesadne obejmowanie przez pań-
stwo coraz to nowych funkcyj, Wszchwła-
dza państwa doprowadza do nadmiernego
uszczupleniajawności urzędowania i pra-
wdomówności przedstawicieli władz, w
tym stanie rzeczy mniej odpornych wobec
pokusy karmienia ludności t. zw. poboż-
nemi kłamstwami. Zbyt obszerne wykre-
ślenie granic swobodnego uznania władz,
oraz przeciążenie podatkowe oto dalsze
skutki wszchwładzy państwa”.
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PRZEGLĄD PRASY
TESTAMENT

Żydowska ,„5-ta rano' pisze, że w
swoim czasie Marsz. Piłsudski

„miał powiedzieć do P. Prezydenta Rze-
czypospolitej:

— Gdyby się coś ze mną stało, generał

Rydz-Śmigły powinien objąć generalny in-

spektorat sił zbrojnych.
Zgodnie z wolą Marszałka Piłsudskiego

nominacja gen. Rydza-Śmigłego została

podpisana przez P. Prezydenta Rzplitej na-
tychmiast po zamknięciu oczu przez Mar-

szałka. O tej woli Marszałka gen. Rydz-

Śmigły został poinformowany na kilka dni

przez zgonem Marszałka, jak słychać, oso-

biście przez Pana Prezydenta Rzplitej.

Czy i inne dyspozycje pozostawił Mar-
szałek? Wiadomo jedynie, iż Marszałek

spisał testament prywatny. Znane są już
postanowienia w sprawie serca i mózgu.

Nieznana jest jednak Jego wola dotycząca

losów rodziny.
Czy Marszałek pozostawił testament po-

lityczny? O tem wiadomo jedynie tyle, że

w swoim czasie testament taki napisał. Ale

ponieważ było to w okresie, gdy był jeszcze

Naczelnikiem Państwa, a od tego czasu sy-
tuacja uległa zmianie, testament ten Mar-

szałek zmieniał, a nawet miał zniszczyć.”

O CZEŚĆ WAM, RUBINY I KOHNY!

Pod tytułem „Kohn, Rubin i S-ka
pisze „Robotnik“:
„Robotnicy częstochowskiej papierni, któ-

rzy w okupowanej fabryce walczą już sześć-

dziesiąt zgórą dni o prawo do życia, mają

towarzyszów „polskiego strajku w osobach

kilkudziesięciu robotników tkalni łódzkiej,

należącej do niejakiego A. Rubina.

P. Rubin jest człowiekiem pomysłowym i
przedsiębiorczym: początkowo wymagał od

swych najemników pracy na dwóch tylko

warsztatach, później zażądał aby pracowali
na trzech i czterech, wreszcie — dufny w

siły własne i wszechmoc „czynników gospo-

darczych" — postanowił zmusić każdego z

robotników do pracy na warsztatach sze-

ściu (!). „Zbędni” mieli pójść na bruk, War-

to dodać, że w fabryce pomysłowego p.

Rubina pracują przeważnie — kobiety.

Ale wkońcu przebrała się miarka. Nie-

szczęśliwi, wyzyskiwani w plantatorski spo-

sób najemnicy p. Rubina powiedzieli: basta!
Zastrajkowali i—już siódmy tydzień nie wy-

chodzą z murów fabryki.”

Jak wiadomo. właściciel często-
chowskiej papierni, p. Kohn, wystąpił
przeciw swym strajkującym robotni-
kom ze skarśą do prokuratora.

„P. Rubin zamierza podobno wykorzystać
owoce „zwycięstwa” częstochowskiego Koh-

na i też wnieść skargę do prokuratora, Ka-
rząca dłoń sprawiedliwości, która wyciągnie

się przeciw robotnikom w obronie intere-

sów p. Kohna, obroni i p. Rubina. Zmusza-
nie robotnicy do pracy na sześciu warszta-
tach nie jest przecież przestępstwem, kwa-

lifikowanem przez kodeks karny. Ale samo-

obrona robotników przed łupiestwem kapi-

talisty i śmiercią głodową jest czynem prze-

stępnym, przewidzianym w takim to a takim
artykule kodeksu.”

A wreszcie zamieszcza „Robotnik
słowa, które doskonale mogłyby
wyjść z pod pióra publicysty naro-
dowego:
„Kohn, Rubin i S-ka są dzisiaj górą. Mają

długie ręce i opancerzone pięści. Ale nie

należy się tem martwić i przerażać. Bo mi-

mo wszystko pp. Kohn, Rubin i S-ka są w

mniejszości. W znikomej mniejszości. Tej

zaś olbrzymiej większości, która pozostaje

w świecie dzisiejszym poza obrębem inte-

resów „Kohna, Rubina i S-ki, potrzeba tylko
organizacji, solidarności i woli zwycięstwa,

by zniszczyć to, co do zniszczenia już doj-

rzało i — nowe dźwignąć życie. A wów-
czas rekordy Kohnów i Rubinów staną się

tylko ponurą, zamierzchłą legendą."

Niestety, „Robotnik“ nie ma na my-
šli žydėw, ani solidarnošci narodo-
wej polskiej. Przeciwstawne sobie si-
ły: fabrykant i masa robotnicza wyo-
braża sobie jak znaki algebraiczne i
zupełnie się o to nie pyta, kim są pp.
Rubin i Kohn pozatem, że są fabry-
kantami, oraz kim są robotnicy, po-
zatem, że są proletarjuszami.

WYROK
W PROCESIE BERNEŃSKIM

Naczelny orśan hitlerowski „Vól-
kischer Beobachter”", pisze:
„Należy stwierdzić, — niezależnie od te-

$o, że sprawa nie została jeszcze dopro-

wadzona do końca, gdyż wniesiono apelację,

— iż wyrok... konfiskaty dzieła wyraźnie
zaniechał, Należy to uznać za wynik zaró-
wno świetnych, jak dobrze udokumentowa-
nych wywodów rzeczoznawcy ppłk. Flei-
schhauera... Czy protokóły mędrców Syjonu
są prawdziwe czy nieprawdziwe, tego wo-
góle żaden przewód sądowy nie jest w sta-
nie ostatecznie rozstrzygnąć. Jedynie tylko
wnikliwe badania historyczne mogą mieć
w tej sprawie głos.”

PEREZWYSZGCWIGTUSTŁETYWKYTNYEERPTEOLTENEZNPKIA VYTRE WOZCYSKI

Ustaliwszy ogólne uwarunkowanie
moralności zbiorowej politycznym sta.
nem rzeczy, przychodzi prof. Krzyża- 
nowski do szczegółowych uwag.   



 

NOWA POWIESC ROSYJSKA
Nowy, psychologiczny, o zabarwieniu
społecznem, punkt widzenia wprowa
dza w pierwszej noweli nowej książ
ki znany nam już z mającej wagę do
kumentu, „Bitwy pod Cuszimą* A
Nowikow-Priboj. Książkę wydano p
t „Kobieta na morzu” (Warszawa
1935, str. 260. Tow. Wydawn. „Me
wa'). Autor, dając subtelną analizę
znamiennej śamy nastrojów erotycz:
nych, jakie się wyrodziły w zamknię:
tem środowisku marynarskiem, dokąd
weszła, w charakterze bufetowei na
okręcie, młoda i piękna dziewczyna.
Tania. Zwłaszcza przepoczwarzenie
się tych nieokrzesanych pracowników
morza, próba, podięta w celu przy-
podobania się jedynej, w ich warun-
kach, autentycznej kobiecie. nie
szczędząca w cywilizatorskim zapę
dzie ani niechlujnych zarostów ani
równie niechlujnej, gwary portowej,
osiąśa szczyt w sui generis psychozie
wszechstrońneśo czytelnictwa (celem
nabrania poloru) — wszystko to po-
zwala nam stwierdzić świeże i orygi-
nalne (przynajmniej w tym rodzaju)
spoirzenie autora.
Użyłem wyrazu psychoza i nadal

uważam śo za najdokładniej oddają-
cy istotę rzeczy, bo czyż inaczej zdo-
łamy sobie wytłumaczyć momentalny
zwrot w uczuciach, adorującej Tanię,
gromady marynarskiej na wieść o rze-
komem oddaniu się jej, szczęśliwsze-
mu od innych, wybrańcowi losu?
Humorystyczna poprostu maniłe.

stacja nagłego spadku temperatury
miłosnej = napowrót nieogolone twa
rze, napowrót brud i niechlujstwo w
odzieży przy i po pracy, w mowie po-
toczne (,„ruśatielstwo”')... skoro niema
dla kogo? zdawałaby się świadczyć
o niskim poziomie kulturalnym mary-
narzy rosyjskich, u których czystość,
ba, pewna elegancja w wyglądzie ze-
wnętrznym, nie jest czemś do życia
potrzebnem, a wynika jedynie z prze-
mijających pobudek  pozaestetycz-
nych. Taką przynajmniej cenzurkę
wystawia niechcący autor swym
ziomkom,
Ten dramat dosyć przeciętnych

namiętności odbywa się przy wtórze
pracy morza i na tle zmiennej pano-
ramv —tak, jak ją widzimy z pokła-
du... Znowóż jednak... życie praco*
wnikow czy rzemieślników morza
idzie zwykłym trybem, trudno też do-
strzec wyraźniejsze piętno, odciśnię*
te na dziwnej historji zbiorowego ro-
mansu przez współczującego lub na-
wet współwinneśo partnera (wedle
obowiązującego  patronu powieści

/ morskich”), Ważne jest, owszem,
skupienie wybujałych temperamen-
tów na jednym przedmiocie uwagi,
wynikłe z długiej wędrówki z trans-
portem drzewa papierniczego. Może-
my wierzyć tym razem autorowi, ma-
rynarzowi z zawodu — że tak istotnie,
po ludzku czują i działają, najbar-
dziej na bronz opalone, „wilki mor-
skie”,

W następnej opowieści („Niepraw-
dopodobny rejs'), w niepozornej, acz
pełnej ośnia wewnętrznego, postaci

maszynisty na parowcu, Samochina
moślibyśmy się doszukiwać pewnych
reminiscencyj Conradowskich (kpt
Macc-Whirr z „Tajfuna”), gdyby nie
słuszna refleksja, że przecież rządze-
nie się etyką heroizmu w mniejszym
lub większym stopniu tak jest zwią-
zane z zawodem marynarza, jak u
kupca postępowanie wedle etyki ku-
pieckiej z jeśo zyskowną profesją. A
etyka heroizmu poleśa m. in. przede-
wszystkiem na wypełnieniu obowiąz-
ku. choćby na straconej placówce,  

chociaż bez krzepiącej wiary, aż do
końca.

Historja opuszczonego (nie przeż
wszystkich) przedwcześnie w oczeki:
waniu zaledwie awarji, stateczku pó
źniejsze dzieje tchórzliwej, z kapita:
nem włącznie, załogi. błąkającei się
zasłużenie po morzu — dostarczyły
materiału do wytworzenia nastroju
przyśody. Zwłaszcza, że i tu, pomię-
dzy rozbitków rzucona została kovie-
ta o które! nasiadanie choć przelńt:
ne, zawrzała walka — tym razem
między człowiekiem : bezosobowym
żywiołem.

Przekład, popełniony przez p. dr.
Tad. Soplickiego| prowokująco, szcze:
ro-polskie nazwisko!) zakrawa chwi-
lami na kpiny z „p. t publiki” czyta.
jącei i robi takie wrażenie, jakby do*
konał śo cudzoziemiec, słownika ani
na chwilę z ręki nie wypuszczając.

W. OSTEN.  

ZE ŚWIATA KULTURY
ZJAZDY NAUKOWE
Międzynarodowy Kongres Nauczania, —

Z okazji światowej wystawy „Belgijska Li-
$a Nauczania” organizuje w Brukseli mię-
dzynarodowy kongres nauczania. Kongres
odbędzie się w czasie od 8-go lipca do 4-g0
sierpnia b. r. Program obejmuje następują:
ce zagadnienia: zagadnienia kultury, wy*
chowanie fizyczne, wychowanie moralne,
estetyczne, nowe metódy wychowawcze i
naukowe i t. p.
Kongres szkół handlowych. — W okresie

od 2 do 6 września 1935 r. odbędzie się w
Pradze międzynarodowy kongres szkół han:
dlowych, organiżowańy przez czechosłowac-
ką grupę międzynarodowego Tow. Szkół
Handlowych. Kongres pozostaje w ścisłym
związku # 17 kursem ekonomicznym. który
pod postacią kursów wędrownych obejmuje
w okresie od 15 do 30 sierpnia oprócz Pra
gi szereg miejscowości czechosłowackich,
ważnych pod względem przemysłowo-han=
dlowym. Zadaniem Kongresu jest rozpa*

RTNITSEA KSKTSD T OETT NTS

Prace rolniczo-lešne
Akademji Umiejętnošei

Dzięki funduszowi imienia ś p.
Wł J. Fedorowicza, uruchomiła Polska
Akademja Umiejętności niezmiernie cen-
ne i pożyteczne wydawnictwo prac ści-
śle naukowych rolniczo - leśnych które
osiągnęło już 15 tomów, mogących żywo
zająć szersze sfery czytelników.
W ostatnio wydanych tomach, znala-

zły się następujące rozprawy: Marjana
Sokołowskiego: „Szkody od powału w
lasach tatrzańskich i sposoby zapobie+
gania im w zakresie hodowli lasu” (Kra*
ków 1934, str. 128 i tablice). „Wiatry
halne — powiada autor we wstępie —
wyrządzają w Tatrach niemal corocznie
tak znaczne szkody, że wraz z korni+
kiem zaliczyć je należy do największych
klęsk, niszczących lasy tatrzańskie i za-
grażających wprost ich bytowi. O przera-
żających skutkach wiatrów  halnych
przekonują nawet laika olbrzymie lysi-
ny, wyrwy i smugi wydarte i ustawicznie
wydzierane w lasach. Tak piękna ongiś
szata leśna naszych Tatr dosłownie nik-
nie w oczach, ukazując skaliste podło-
że, które, o iłe nie zostanie natychmiast
należycie zalesione i chronione, stanie
się w krótkim czasie usypiskiem...* Oby
rezultaty pracy dr. Sokołowskiego zdo-
łały zapobiec postępowi tych olbrzymich
szkód.
Jako nr. 11 Prac rolniczo = leśnych

wyszła rozprawa Jerzego Sarnowskiego:
„Zależność rozwoju i przyrostu różny
typów drzewostanu sosnowego od stop-
nia zabagnienia“ (Kraków 1934, str. 41
i tabl.) Następny nr. 12 poświęcono
zbadaniu „Gleb leśnych podgórza Wsch.
Karpat" (str. 43), czego się podjął Wa-
lerjan Łoziński. Poczem (nr. 13) idzie
praca Stan. Siemiątkowskiego: „Udział
różnych biologicznych typów drzew w
budowie drzewostanów sosnowych”

Nr. 14: Eug. Ralski: „Z badań nad klę-
ską rdzy na pszenicy w r. 1932 (str 27
i tabl.), zainteresuje napewno wielu rol-
ników, którzy ucierpieli z powodu nie-
bywałej tej klęski, jaka w ten czas na-
wiedziła niemal całą Polskę, a najwięcej
dała się odczuć na terenie wojew. połud-
niowych. W wojew. kieleckiem, krakow
skiem, tarnopolskiem, straty w plonach
pszenicy wahały się od 40 — 80 proc, a
nierzadko przekraczały nawet 90 proc.
Podobnie zresztą rzecz miała się w
Rumunji. Jugosławii, w Czechosłowacji
ina Węgrzech, gdzie porażenie pszenicy
rdzą przybrało wprost katastrofalne roz-
miary,

Jako nr. 15 ukazała się praca Hjalma-
ra Uggla: pt.: „Przyczynek do bioceno-
zy lasu sosnowego” (str. 15 i tabl.). Do-
dać należy, że wszystkie te prace spe-
cjalne zaopatrzone są w streszczenia
niemieckie, co czyni cenńe ich wyniki
dostępnemi również nauce obcej. (rol.)

—н

$. р.
Józef Jankowski

W ubiegłą środę złożono na cmentarzu
Powązkowskim śmiertelńe szczątki śp.
Józeła Jankowskiego, literata, poety i
tłumacza, oraz współpracownika wielu
czasopism warszawskich.

Niegłośne było pracowite życie śp. Jan-
kowskiego i cicha też w zgiełku dzisiej-
szości przyszła śmierć, Wydał kilka zbio-
rów wierszy, parę obrazków dramatycz-
nych, parę tomików nowel i szkiców pro-
zą, Były to produkty raczej obranego za-
wodu literackiego, produkty oczytania i
łatwości rymotwórczej. Ale one nie wy-
czerpywały działalności Józefa Jankow-
skiego, Dodać do nich należy pracę na
stanowisku redaktora: Kurjera Świątecz-
nego (1896 — 1905), Romansu i Powieści,
oraz Przyjaciela Dzieci (1905 — 1913), —
a następnie liczne prace przekladowe,
wśród których dwanaście dzieł tilozoficz-
nych Hoene-Wrońskiego stanowi zapewne
najpoważniejszą, Nic dziwnego, że war-
szawski Instytut Mesjanistyczny im. Ho-
ene- Wrońskiego powołał go w 1920 r.
na swego prezesa.

Śp. Józeł Jankowski urodził się 1865 r.
w Wiśniowie (woj. warsz.), ukończył gim-
nazjum w Łomży, wydział filozoficzny
Uniw, Warsz., uczęszczał do warsz. Szko-
ły dramatycznej, zdobył doktorat Ecole
de Hautes Etudes. W literaturze debiu-
tował zbiorkiem- wierszy pt. „Staccato”
1892 r.; poczem ogłosił: „Rytmy i rymy”
1897, „Poezje“ 1907, „Pielgrzym ducho-
wy” 1915, „Miłość artysty” (Chopin i G.
Sand) 1927, „Historje niezwykłe” 1928
i inne. Tłumaczył też wiele poezyj z san-
skrytu, greki, łaciny i in. jęz. zachodnich,
Był *współpracownikiem Tygodnika Iilu-
strowanego, Wędrowca i wielu innych
pism.

Duże zalety osobiste jednały mu wielu
przyjaciół.

trzeńie zasadniczych problemów nauczania
w szkołach - handlowych w różnych pań
stwach, ze szczególnem zwróceniem uwagi
na metodyczne i pedagogiczne środki
kształcenia.

TURYSTYKA

Kongres turystyczny i nagroda za plakat,
Trwający od trzech dni w Krakowie mię:
dzynarodowy kongres turystyczny zakoń*
czył obrady, na których zapadły m. in. u*
chwały dotyczące zwołania międzynarodo»
wej konferencji, mającej duże znaczenie dla

uregulowania międzynarodowych stosunków
turystycznych. Członkówie kongresu żwie-

dzili zabytki Krakowa oraz saliny w Wie-
liczce. Po zamknięciu kongresu uczestnicy

w ścisłem gronie udadżą się do Pienin.

Równocześnie z kongresem otwarto w
krakowskim pałacu sztuk pięknych wysta*
wę międzynarodową afiszów propagando-
wych. Jury w skład którego wesżli przed-
stawiciele 9-ciu państw z delegatem Polski
p. T. Piotrowskim z min. komunikacji,
pierwszą nagrodę oraz wędrowny piuhat, u-
fundowany przeż króla egipskiego Fuada,

przyznało aliszowi francuskiemu, którego
autorem jest p. E Paul Champelix. Drugą
nagrodę otrzymał Węgier p. Polya Tibor,
wreszcie trzecią przyżnano pracy francus*

kiego malarza Hildebrandta.

CZASOPISMA

Aktualność pogłębiona. Zadaniem tygodni=
ków i miesięczników jest pogłębiać proble-
my i zdarzenia, podawane przez pras со-
dzienną. To ważne i trudne zadanie spełnia
ilustrowany miesięcznik „Tęcza”. Wystarczy
przejrzeć ostatni, majowy zeszyt tego pisma,

aby się przekonać o kogactwie materjału, uj+
mowanego pod tym kątem widzenia: sprawę
rozkładaria się protesiant,*mu porusza we

fragmencie powieści E. Kiihnelt-Leddihna,
dalej uwagi Nowaczyńskiego o współczesnej

powieści polskiej, artykuł o kandydacie na

dyktatora Hiszpanii, artykuł o prasie żargo-
nowej w Polsce, list z Anglji o najnowszych

zdarzeniach, polemika z prof Ułaszynem, ar-
tykuł o religii hitleryzmu, artykuł o „ma*
szynach do wykrywania kłamstw”, kores-
pondencja filmowa z Ameryki, dwie nowe
le — polska: Miłaszewskiej, tłumaczona:
to Somerset - Maughama, oraz reportaż
Arkadego Fiedlera z nad Amazonki, „Tęczę”
nabyć można w księgarniach, kioskach, u
kolporterów, lub wprost w Administracji
— Poznań, Aleje Marcinkowskiego 22.

WYSTAWY

Sztuka perska w Warszawie, Pochwały
godną inicjatywę wykazała „Zachęta”, urzą-
dzając wystawę sztuki perskiej w Polsce.
Zorganizowana przy współpracy Tow. Pol-
sko-Perskiego i Tow. Zachęty, wystawa ta
doszła do skutku dzięki ofiarności i zrozu*
mieniu ze strony zarządów kilku muzeów
oraz miłośników i zbieraczy dzieł sztuki per«
skiej. Z wielkim nakładem pracy i kosztów
udało się organizatorom wystawy zgroma-
dzić zbiór pięknych i oryginalnych okazów
sztuki perskiej. Pośród zebranych kobier-
ców. tkanin. makat i pasów, króluje bezcenny
kobierzec z XVIII wieku, ofiarowany do ko-
ścioła w Studzianie przez króla Jana Sobies«
kiego. Przepiękne są ornaty, kapy i dalma*

tyki z katedry św. Jana w Warszawie i ka-
tedry w Łowiczu, ks. Janusza Radżiwiłła o»
raz wielu innych zbieraczy. Wśród bogatego
zbioru broni i zbroi perskiej wyróżniają się

eksponaty użyczone przez Muzeum Ordy:
nacji Zamoyskiej, Muzeum Ordynacji Kra.
sińskich, gen. Jarnuszkiewicza i innych. In-

teresujący jest również dział wyrobów me-
talowych i ceramicznych, a szczególnie zbiór

wyrobów ceramicznych konsula p. Franka
Savery.

NOWE KSIĄŻKI
„Świat i Życie”, Ukazał się piąty zeszyt

trzeciego tomu zarysu encyklopedystyczne-
go „Świat i Życie (Książnica - Atlas). Otwie-
ra go artykuł „Materjalizm”, napisany przez
prof. Wład. Tatarkiewicza. Artykuł może być
wzorem, jak należy traktować popularnie
zagadnienia filozoficzne: przejrzysty, zwię-

zły, obrazowy wykład, unikanie zbyt trud-

mych sformułowań, całe zaś ujęcie materja-

łu nienarzucające się czytelnikowi, nie pod-

suwające gotowych wniosków, ale zmuszają-

ce przedewszystkiem do myślenia — oto co
cechuje ten artykuł. W analogiczny sposób

ujęty jest też piękny artykuł „Mistyka”, na-
pisany przez jednego z najwybitniejszych
znawców tego zagadnienia prof. dr. Konstan-
tego Michalskiego.

Na specjalną uwagę zasługują w zeszycie
ainiejszym dwa artykuły poświęcone tak ak-

tualnym zagadnieniom dnia dzisiejszego, jak
„Meble" i „Mieszkanie”. Autorowi artykułu
„Meble“ arch. Stef. Siennickiemv chodziło
przedewszystkiem o to, aby pokazać, w jaki

sposób powstają i kształtują się nasze meble

w zależności od potrzeb i nawyków człowie-

—ka, od materjału i techniki, jakie ma on do

dyspozycji; w artykule „Mieszkanie” dr. Zo-
fja Niesiołowska-Rothertowa przedstawiła

rożwój wnętrza mieszkalnego, tego wnętrza,

z meblami i sprzętami, nacisk specjalny kła-

dąc przytem przedewszystkiem na mieszka-
nie współczesne. W pewnym związku z temi
ее * t-mi jest też artykuł dr. Łucji Chare-

wiczowej p. t. „Miasta“, w ktėrem przedsta-
wione są syntetycznie prawa, rządzące roz-

wojem miast,

Zgodnie ze swem wyraźnem nastawieniem

śospodarczem, które występuje bardzo wy-

taźnie w całości tego pożytecznego wyda-

wnictwa, daje „Świat i Życie” i w zeszycie

niniejszym wiele artykułów, które wprowa-

dzają czytelnika w krąg zagadnień gospodar-

czych i związanych z niemi problemów tech-

nicznych.

Nauki przyrodnicze reprezentowane są

także bogato, przyczem podkreślić należy, iż
pisane są przez najwybitniejszych w Polsce

specjalistów — tak więc o mineralogji pisze
prof. Z. Weyberg: o mięśniach i stawach
proł. dr. Loth. Są to artykuły pobudzające do
samodzielnego myślenia, pełne blasku, pisane
najpiękniejszym stylem popularyzowania, po-
winny też w umysłach czytelników pozosta-

wić jakiś trwalszy ślad.
Jak zwykle, „Świat i Życie” ma specjalny

arkusz ilustracyj: bardzo ładnych, starannych

i pięknie wykonanych,

Nowa książka francuska o Chopin'ie no-

si tytuł „Voyages avec Frederic Chopin"
(„Podróże z Fryderykiem Chopinem*). Au-
torem jest p. Edward Ganche, przewodni-
czący a zarazem założyciel Stowarzyszenia

nPrzyjaciół i wielbicieli Chopina" we Fran-
cji, który zresztą wydał juź kilka dzieł o

naszym kompozytorze, Autor zaprzecza sta-

nowczo pretensjom Francuzów, chcących z

Chopin'a zrobić Francuza, P. Ganche
stwierdza raz jeszcze, że Chopin należy w

całości do Polski, że jest Polakiem z my-

śli, ducha i natchnienia, a z dzieł jego wieje

sżczery i gorący patrjotyzm polski. Niezna-

ne dotąd szczegóły z życia wielkiego muzy-
ka dotyczą jego pobytu w Polsce, podróży

na wyspę Majerkę, razem z panią George

Sand, padróży do Szkocji, gdzie przebywał
w domu dawnego ucznia i wielbiciela p. Ja-
ne W. Stirlinga . t. d. Dzieło zdobią dość
liczne ilustracje. Autor kończy wezwaniem

do urzeczywistnienia myśli przeniesienia

zwłok Chopin'a na Wawel w Krakowie, aby

się znalazły obok trumien dawnych królów
polskich, Kościuszki, Księcia Józefa Ponia-

W dziale rękopisów, miniatur i dokumen-
tów perskich zwracają uwagę: list szacha

Abbasa I-go do Zygmunta III-go oraz listy

szacha Abbasa II-go. Wystawę omówimy

obszerniej,
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NOWA KSIĄŻKA BAINVILLE'A
O FRANCJI WSPÓŁCZESNEJ

„La troisióme rópublique", nowa książka
Jacques Bainville'a,który od paru tygod
ni ma prawo do zielonego fraka i szpady
członka Akademji francuskiej, ńie przed-
stawia dziejów Francji w ciągu ostatnich
65 lat lecz poglądy autora na losy Trze-
ciej Republiki francuskiej Zasadniczem
pytaniem,które zadał sobie Bainville,jest
pytanie co Trzecią Republikę stwo-
rzyło i dlaczego się dotąd utrzymuje?
Wśrćd chaosu wydarzeń , w zygzakowa-
tej linji polityki zagranicznej i wewnętrz-

nej, stara się Bainville odnaleźć jakąś
myśl przewodnią, wyjaśniającą przed?i-
żenie się istnienia, ustroju republikań-
skiego Słusznie podkreślając, że isto'-e
sprężyny życia politycznego będą niezna-
ne dotąd dopóki pozostaną tajemnicą u-

chwały konwentów masońskich, usiłuje
Bainville jednak odpowiedzieć na zadane
przez siebie pytanie na podstawie danych.
które nie są wyłączną własnością lóż
U fundamentów Trzeciej Republiki

francuskiej leży rezygnacja. Konserwa-
tyści liberalni zrezygnowali z monarchii,
bo chcieli, aby jedyną iej podstawą był
papier z teksiem konstytucyjnym a Van

glaise, po.2m pieyszli uberalowie uonser-
watywni już niezrezygnowani. pewni, że

życie da się dobrze urządzić w republice  

„zachowawczej”, w republice która ,„dzie-

li najmniej”. Pierwsi sączyli w społe-
czeństwo sceptycyzm polityczny i nadali
ustrojowi elastyczność, drudzy byli cho-
rążymi pogrążenia się w dobrobycie ma-
terjalnym.
Po ustąpieniu Mac Mahona, Jules Fer-

ry założył fundamenty bezwyznaniowości,
która stała się istotą programu trzeciej
republiki. Oszczędzanie prywatnej wła-
sności, odsuwanie od kierowniczych sta-
nowisk, a w szczególności od najwyž-
szych godności w republice, polityków
zbyt jasno określonych i cicha, nieustan-
na robota dechrystjanizowania Francji i
odrywanie jej od tego, co poprzedzało
wielką rewolucję — oto zarys programu,
realizowanego od r. 1878,

Przez walkę z tradycją historyczną i
z pojęciami religijnemi, usprawiedliwiać
zaczęła Trzecia Republika swoje istnie-
nie, jako spadkobierczyni „ideałów wiel-
kiej rewolucji francuskiej Nie ulega wąt-
pliwości, że i komuna paryska przyczyni-
ła się do utrzymania republiki. proklamo-
wanej przez Hum paryski na wiadomość
o klęsce pod Sedanem Thiers liczył że ‚

| cyjnego? Siery rządzące umieją robićwe Francji jest nie więcej, jak półtora
miljona republikanów, stanowiących za to
wybuchowy materjał polityczny; pogrom-

 
ca komuny uznał jednak za konieczne
wyrzec się monarchji, traktując ustrój re-
publikański jako klapę bezpieczeństwa. Z
biegiem czasu sytuacja zaczęła się wy-
jaśniać, bo instytucje musiały działać w
myśl swojej natury,

W pierwszych latach istnienia republi-
ka wydawała się patrjotyczną i wojow-
niczą, zaś koła pacyfistyczne i sfery kle-
rykalne były po stronie monarchizującej
prawicy; dzisiaj pacyfizm jest monopo-
lem „szczerych” republikanów, a sfery,
klerykalne są lepiej usposobione dla
rógime'u, niz dla czynnych monarchi-
stów z „Action Francaise",

Pomimo rozkładu, jaki nastąpił po a-
ferze Dreyffusa, pomimo wielkiej wojny,
wymagającej ogromnych ofiar z przyczy
ny nieprzygotowania, pomimo zawodów,
jakie przeżyła Francja dzięki źle pomy-
ślanemu pokojowi, republika znalazła się,
zdaniem Bainville'a w niebezpieczeństwie
dopiero w r. 1926, gdy załamało się pra-
wie stuletnie, niezachwiane zaufanie do
franka i w r. 1934, gdy Paryżanie zrewol-
towali się przeciwko trzymającej cugle
polityczne plutokracji. '

Dlaczego niebezpieczeństwo nie doszło
aigdy dla republiki do punktu kulmina

wczas pozorne, taktyczne usiępstwa
Zmiana osób, straszenie upadkiem dobro-

bytu z powodu politycznego zamieszania
wreszcie sprowadzenie zagadnienia refor=
m** politycznej do sprawy prawa wybor-
czego, takie są sposoby usuwania zwraca--
jących się przeciwko republice reakcji,
patrjotyzmu francuskiego. Gra się na
zwłokę, osłabiając entuzjazmy opozycyj*
ne i każąc wysoko cenić jaknajmniejsze
ustępstwa (Panama, Dreufusj, wysuwa
się nagle w roli „zbawiciela” jakąś oso-
bistość powszechnie znaną, uczciwą, ale
bez temperamentu(Poincarć, Doumergue)
Dwum tylko ludziom pozwolił ustrój nie
krępować się: Combes'owi, fanatycznemu
antyklerykalowi i „jakobinowi“ Clemen-
ceau.
Książka Bainville'a wyjaśnia dużo, u-

kazuje podszewkę „wielkiej' polityki w
republice francuskiej, jednak wiele oko»
liczności przedstawiono w niej w zbył
dużym skrócie Wskazując słusznie na
decydujące znaczenie bitwy nad Marną,
nie wspomina Bainville o jej związku ż
inwazją rosyjską na Prusy Wschodnie
„cudu” Poincarć'go w r 1926 nie wyja
śniono przez wskazanie. że polegał na
wyjednaniu w wielkich bankach natych-
miastowych kredytów; wypadki 6 lutego
1934 roku. objaśnia słusznie Bainville u

| orem kliki ambitnych polityków którzy
| chcieli utrzymać się przy władzy, a!e roli
| Uoumergue'a (czy też roli, do której ma-
sonerja użyła Doumergne'a), autor nie

  wyjaśnia, zapewne dlatego, że ta sprawa
jest jeszcze zbyt świeża,
Trudno zgodzić się ze zdaniem Bain-

ville'a, iż Trzecia Republika jest monar-
chją konstytucyjną bez tej nazwy. Dając
takie określenie, Bainville jest bardziej
literatem niż politykiem i historykiem.

Ostatni rozdział książki Bainville'a jest
zatytułowany: „La voie dėclive“; w roz-
dziale tym, analizując bardzo przenikli-
wie sprężyny, utrzymujące przy życiu
Trzecią Republikę, dochodzi autor, przy-
jaciel i uczeń Karola Maurrasa, do wnio-
sku, że środki i metody czynników rzą-
dzących zaczynają się wyczerpywać. sła-
bnąć, zawodzić, że chociaż republika nie
popełniła dotąd błędu któryby rozstrzy-
gal o jej losie, jednak potrzeba zmiany
jest powszechnie odczuwana jak w r.
1789 Sfery będące u władzy. odrzucają
wszelką myśl o istotnych zmianach i dla-
tego można zastosować do Trzeciej Re-
oubliki zdanie Corneille'a że w takiem
państwie zło może być łagodzone tylko
prowizorycznie  Imperjum kolonialne i
system przymierzy tak skuteczny w cza-
sie wojny, powstały bez udziału rógime'u;
cała jego zasługa polegała na tom. że nie
przeszkadzał

Ze studjum Bainville a widać. że oboc-
ay ustrój francuski utrzymuje się dzięki
bierności mas i zręczności ukrytych sił,

“L. G.)
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ŻYCIE KATOLICKIE BELGJI

Otwarta w ostatnich dniach kwiet-
nia wielka powszechna wystawa jest
tym ośrodkiem dokoła którego kon-
centruje się zainteresowanie całej
Belgji, a w szczególności Brukseli.
Przyznać też trzeba, iż mały ten kraj
zdobył się na imponujący wysiłek, ma-
jąc tę nadzieję, iż praca i kapitały
wiożone w io olbrzymie przedsięwzię-
cie przyczynią się do przełamania kry-

zysu i nastroju zniechęcenia będącego
je vvnmkiemn

To też wystawa obrazuje nietylko
całość życia Belgji (nie mówię o udzia-
le 30 państw, które mają tu swe „awi-

lony), ale również daje pojęcie 0 wiel-

kiej energji, optymiźmie i nieprzecięt-

nych możliwościach tego kraju Każ-

dy, kto*choć pobieżnie zna Belgję, ła-

two zrozumie, iż na takiej wystawie
VŽin

Zastój na rynku

włókienniczym
w Łodzi

Pierwsza połówa maja na rynku włókien-

niczym Łodzi nie przyniosła żadnej wydat-

miejszej poprawy. Obroty we wszystkich

niemal branżach są w dalszym ciągu nie-

wielkie, a sprzedaże towarów wybitnie let-

nich rozwijały się b. powolnie.

Czynnikiem, który ujemnie wpłynął na

kształtowanie się nastrojów na rynku włó-

kieńniczym była dewaluacja guldena. Pisze

6 tem ostatni numer „Tygodnika Handlowe-

go”, co następuje:

Włókiennictwo jest jedną z branż, która

w ogólnym eksporcie polskim do Gdańska

zajmuje niemal czołowe miejsce. Poza ma-

nufakturą i konfekcją oraz wyrobami tryko-

łażowo - pończoszniczemi wywóz włókien-

niczy do Gdańska obejmuje również galan-

terję, której eksport wyraża się pokaźną

sumą przeszło 4 miljonów zł. rocznie. Pod-

kreślić tu należy nielojalne stanowisko od-

biorców gdańskich, zwłaszcza wielkich do*

mów towarowych, które po dewaluacji gul-

dena gdańskiego nadesłały fabrykom łódz-

kim jednobrzmiące listy, komunikując, iż

rachunki płacić będą z uwzględnieniem pro-

centu dewaluacji. W ten sposób należności

Łodzi musiałyby ulec automatycznej reduk-

cji niemal o połowę. Spotkało się to z ener-

giczną odprawą zarówno samorządu gospo-

darczego Łodzi, który podjął niezwłoczną

interwencję u czynników rządowych w War-

szawie i Gdańsku oraz związków przemy-

słowych, reprezentujących cały przemysł

włókienniczy. Stanowisko odbiorców gdań-

skich było o tyle nieuzasadnione i bezpod-
stawne, że wszystkie rachunki opiewają na
złote polskie i fakturowane były w przewa-

żającej mierze w walucie polskiej. W ostat-

nich dniach wobec oświadczeń czynników

oficjalnych gdańskich, iż nie zajmowały ta-

kiego stanowiska, również i firmy gdańskie

zaczęły się cofać i sądzić należy, że z tego

tytułu włókiennictwo łódzkie nie poniesie

poważniejszych strat. Natomiast inaczej

przedstawia się sytuacja tych firm łódzkich,

które zorganizowały zbyt towarów w Gdań-

sku na innych podstawach i rachunki wy-

stawiały w guldenach. Dotyczy to niektó-

rych większych firm przemysłu włókienni-

czego, które posiadały w Gdańsku własne

składy konsygnacyjne komisowe lub przed-

stawicielstwa. Tutaj rachunki opiewały na

walutę gdańskąi straty będą dość poważne.

Analogicznie przedstawia się sytuacja firm

mniejszych, które sprzedawały swe wyroby

za pośrednictwem, przebywających stale w

Gdańsku agentów lub komiwojažerėw.

Tranzakcje zawierano w guldenach, to też

straty będą dość poważne. W kołach ku-

piectwa perturbacje wywołane dewaluacją

guldena wywołują poważne obawy. Z je-
dnej strony dewaluacja guldena wpłynąć

musi ujemnie na pogorszenie wypłacalności

odbiorców gdańskich włókiennictwa łódz-

kiego. Pozatem niewątpliwe są również

tendencje czynników gdańskich do ograni-

czenia importu włókienniczego Polski, jeśli
zważyć, że Łódź pokrywała prawie w 95
proc. zapotrzebowanie Gdańska na artykuły

włókiennicze. Jeśli więc nawet nieuzasad-

nione okażą się zbyt daleko idące obawy

przemysłu łódzkiego przed zwiększeniem

konkurencji włókiennictwa niemieckiego na
rynku gdańskim, to jednak straty powstaną

pośrednio wskutek redukcji importu oraz
przewidywanych niewypłacalności w branży

konfekcyjnej i galanteryjnej. Tutaj bardzo
silnie zostałby dotknięty przemysł zgierski.

który w przeważającej mierze pokrywał za-

potrzebowanie konfekcjonerów gdańskich.

Dewaluacja guldena wywarła więc, ogól-

nie biorąc, niekorzystny wpływ nietylko na

sytuację  konjunkturalną włókiennictwa

łódzkiego w pierwszej połowie maja, ale i

powoduje pewne głębsze niekorzystne zja-

wiska w postaci ogólnie zmniejszonego zby

tu wyrobów łódzkich na rynku gdańskim.

Widzimy więc. że zrównanie guldena ze

złotym nie przynosi tak błogosławionych

następstw, o jakich pisano w ostatnich cza:

sach. Posunięcia gdańskich czynników rzą-

dowych nie można nazwać krokiem w kie-

runku zbliżenia gospodarczego Gdańska do

Polski. Posunięcie to jest przemyślane i

może niekorzystnie odbić się na polsko-

gdańskich stosunkach gospodarczych.  

Na wystawie w Brukseli

nie mogło zabraknąć pokazu działal-
ności tutejszych katolików, ale to, co
widzimy, rozmachem przekracza wszy:
stko, co w tej dziedzinie było dokona-
ne. Na najwyższym punkcie rozległych
terenów wystawowych w pobliżu naj-
wspanialszych pawilonów powstał o-
gromny trzypiętrowy gmach, który
nietylko ma za zadanie unaocznić roz-
wój, siłę i wszechstronność życia kato-
lickiego Belgji, ale również stać się ży-
wym ośrodkiem tego życia przez czas
trwania wystawy.

Dnia 2 maja zastępy skautów oraz
inne organizacje młodzieży ustawione
w żwarte szpalery otworzyły drogę
wśród niezliczonych tłumów, dla pro-
cesjonalnie zdążających do pawilonu
„Życia *Katolickiego" dostojników
Kościoła z prymasem i nuncjuszem na
czele. Prymas dokonał uroczystego po-
święcenia kościoła obliczonego na 1500
osób. Kościół ten pod wezwaniem św.
Pawła jest ciekawą inowacją, stanowi
on bowiem jakby czasową parafję dla
wszystkich pracowników wystawy i ma
równocześnie za zadanie ułatwić wy-
pełnienie obowiązków religijnych tym
wszystkim turystom, którzy zwiedzać
będą teren wystawy. Kościół św Pa*
wła umieszczony został na najwyższej
kondygnacji pawilonu życia katolickie-
o. stanowiąc jakby jego symboliczną
oronęKościół ten posiada swego pro*

boszcza i codziennie odprawiane są w
nim Msze św. i inne nabożeństwa Jed-
nem z pierwszych nabożeństw było od-
prawione tu w dniu 3-go maja uroczy-
ste Te Deum, które eh о-
twarcie polskiego pawilonu.

Niższe piętro obejmuje wystawę,
obrazującą całość ruchu katolickiego
Belgji i Kolonji Bardzo pomysłowo
rozmieszczone eksponaty, wykresy,
mapy, fotografje, rzeźby i t. d. zesta -

wione syntetycznie, dają dokładny ob-

raz, czego już dokonano i wiele jesz-

cze pozostaje do zrobienia. Jedno z
najprzedniejszych miejsc zajmują pra*

ce misyjne, które uzmysławia nam sil-

na w ujęciu rzeźba, wyobrażająca mi-

sjonarza, umierającego u stóp krzyża i

otwierającego szeroko ramiona do

wszystkich pogan. Dalej idą prace o

charakterze mniej heroicznym lecz nie
mniej miłe Bogu, jak opieka i wycho-

wanie dzieci, organizacje młodzieży,
zakony, prasa i książka, które zajmują

poczesne miejsce, oraz bardzo wiele

innych działów prac, dążących do pod-
niesienia i uszlachetnienia zarówno
duszy jak i ciała.
Zewnętrzny wygląd pawilonu jest

dość niezwykły. Na pierwsze wejrze-  

Bruksela w maju.

nie rzucają się w oczy, nadające cha -
rakter całej budowli, trzy wielkie ko-
tz otoczone sześcioma wieżami w
sztalcie  obeliskėw, ukoronowanych

krzyżami, wszystko okryte blachą z
polerowanej miedzi. Poniżej kopuł
szeregi świętych umieszczonych w wi:
trażach. Uproszczony rysunek postaci
przypomina trochę bizantyjskie prymi-
tywy czy też stare naiwne kolorowa-
ne drzeworyty. Całość budynku, uję-
ta w sposób ultra modernistyczny, za-
równo w linjach jak i w zestawieniu
bardzo mocnych barw w dość nieocze-
kiwanych połączeniach aie będzie się
wszystkim podobać.
To samo powiedzieć można o deko-

racji wnętrz, szczególnie zaś kościoła.
Sam kościół stanowi obszerną rotundę,
przykrytą centralną wielką kopułą
ciemnoniebieskiej barwy, ozdobioną
złotą siatką. Ściany jasknokremowe
bez żadnych ozdób. Do bocznych ka -
plic prowadzą przesuwane na szynach
drzwi jaskrawo granatowe, tron pry*
masowski z zielonego marmuru ukoro-
nowany purpurowym  kardynalskim
kapeluszem. Obicie foteli również pur-
purowe. Cała uwaga skupia się na oł-
tarzu równie bardzo prostym w lin-
jach, nad którym góruje krzyż, po obu
stronach którego ustawiono ciężkie
lichtarze. Za ołtarzem widać organy
Całość dość ciekawie pomyślana jed -
nak zbyt odważnie połączone kolory
psują wrażenie, a zbyt uproszczony
rysunek postaci nasuwa szereg zastrze-
żeń. Również dwa freski 6 charakterze
zdecydowanie bizantyjskim mogą ra-
zić w połączeniu z tem ultramoderne
otoczeniem. Zresztą może to jest pró*
ba ożywienia dawnej sztuki bizantyj -
skiej. Prąd ten, POS owany i pro*
pagowauy przez OO. Benedyktynów,
ma tu licznych i zapalonych zwolenni-
ków:
Na terenie przed kościołem znajduje

się żelazna dzwonnica, przypominają-
ca swą sylwetką chińską pagodę. W
niej umieszczono carillon t.j. grę
dzwonów o bardzo pięknym i czystym
dźwięku. Dzwony te poruszane mecha-
nicznie wprawia się w ruch przy po -

mocy umieszczonej wewnątrz budyn-
ku klawjatury. Wygrywanie na nich

melodji jest tradycyjną sztuką Belgji.
Myśl umieszczenia kościoła w sa

mem centrum wystawy okazała się

bardzo szczęśliwą. O każdej porze
dnia można zastać liczny zastęp mo-
diących się, co przez kontrast z bli-
skością rozbawionych tłumów robi
tem silniejsze wrażenie.

TADEUSZ SOPOĆKO.  

Zakon masoński do walki

z antysemityzmem
LOŻE „OLD FELLOWS" W WARSZAWIE I ŁODZI

Masoński zakon Old Fellows —
ktėrego lože, jak podawališmy, po-
wstały niedawno w Warszawie i Lo-
dzi — zostal založony w Anglji, mia-
nowicie w Londynie w roku 1745;
otrzymai on urzędową nazwę „Inde-

pendent Order af *hę OlA Fallr ws”
* . ъ -'

.  ,, Miała to być, jak sama na-
zwa „niezależny” wskazuje, organiza-
cja pomocnicza _ wolnomularska.
Organizacja ta stopniowo rozpowsze-
chniała się w wielu państwach świa:
ta. W roku 1819 przeniknęła dó Sta*
nów Zjednoczonych Ameryki Północ:
nej, gdzie najprawdopodobniej otrzy-
mała ona ścisłe podstawy orśaniza-
cyjne; zapewne wkrótce potem do
Stanów Zjednoczonych przeniosły się
centralne władze kierownicze Old
Fellows, ponieważ loża ta Amerykę
Północną uznaje za swój kraj macie-
rzysty.

Old Fellows jest wybitnie żydow-
ską organizacją masońską, jednak
przyjmuje się do niej i nieżydów.
Przyjmowane do Old Fellows są ró-
wnież kobiety, a nawet i 18-letnie
dziewczęta, dla których w roku 1851
ustanowiony został stopień wtajemni-
czenia „Rebeka”, Jak wyjaśnia jeden
z urzędowych orśanów masońskich
„Das „Bruderwort“ (Słowo Brater-
skie) w numerze 8 z m. sierpnia 1925
roku—Old Fellows zwalcza antyse-
mityzm, z tego też względu w Niem-
czech ci, którzy należeli do partji na-
rodowo socjalistycznej, nie mogli zo-
stać ani być członkami Old Fellows.

Zakon Old Fellows jest liczebnie
szczególnie silny w Stanach Zjedno-
czonych Am, Północnej, gdzie rezy-
duje naczelna władza tych lóż. W ro-
ku 1880 Old Fellows w Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie miał 6.975
lóż i 450.000 członków, zaś w roku
1914 ogólna liczba adeptów Old Fel-
lows dochodziła do 3 miljonów. W
roku 1872 została założona wielka
loża Old Fellows w Rzeszy Niemiec-
kiej weFrankfurcie nad Menem (naj-

w», zażydzony ośrodek niemiec=
i).

Old Fellows posiada odmienne
konstytucje, podział i symbolikę niż
inne wielkie loże. W końcu sierpnia
1925 r. na złotym jubileuszu loży
Goethe Nr. 1 zakonu Old Fellows,
odbytem we Frankfurcie nad Menem
„brat“ Reis, radca sprawiedliwości
(Justizrat), żyd z pochodzenia,

si i i i ii.

CZARNKOW

146 grobėw przedhistorycznych, — Ba-
dania archeologiczne w lasku miejskim
dobiegają końca. Dotychczas wykopano

i opracowano 146 grobów, zawierających

wielką ilość naczyń. Prócz naczyń znale-

ziono drobne ozdoby w postaci pier-

ścionków, bransolet, dalej przedmioty to-

aletowe, jak brzytwy bronzowe, wresz-

cie narzędzia rybackie, jak haczyki do

wędek itd. Poza tem znaleziono szereg
innych przedmiotów, m. in. toporki ka-
mienne i oszczepy. : >

Przy końcu badań natrafiono na dość
duże miejsce, wybrukowane kamieniami.

Tajemnica ta nie została dotąd jeszcze

wyjaśniona i przypuszcza się, że jest to

grób szkieletowy ze starszej epoki bron-

zowej lub nawet młodszej epoki kamien-
nej.
Transport urn do Muzeum Wielkopol-

skiego nastąpi w tych dniach. !

GDAŃSK

O unieważnienie wyborów. — Gdań -

skie partje opozycyjne, a mianowicie

niemiecko - narodowa, centrowa, socjali-

styczna i komunistyczna, złożyły w naj-

wyższym sądzie gdańskim wniosek żąda-

jący unieważnienia ostatnich wyborów

do Volkstagu, które odbyły się w dniu 7

kwietnia r. b. Ponieważ po ewentualnem

unieważnieniu wyborów nowe wybory

odbyć się muszą w ciągu trzech miesięcy,

t zn. w dniu 7 lipca b. r. sąd najwyższy

będzie musiał decyzję swą przyśpieszyć.

KOŁOMYJA

Morderca przed sądem śrał o własne

życie. — Przed sądem przysięgłych w

Kołomyi toczył się proceś przeciw Ja:

nowi Tomczukowi, który zamordował w

Balińcach handlarza bydła, st. Michajlu-

ka, uderzywszy go kilkakrótnie żelazną

rurką po głowie Rurka ta znalazła się

na stole sędziowskim. Prokurator oskar:

żał Tomczuka o to, że dokonał zabój-

stwa z zemsty za to, że mu denat nie

chciał zwrócić pożyczonej u niego kwoty

kilku złotych. Wedle obrony oskarżone-

go zabójstwo to było tylko przypadko-

wem. Tomczuk wyjaśnił, że ową żelazną

około 50 cm. długą rurę nosił zawsze  

przy sobie, gdyż w chwilach wolnych

grał na niej, jako na fujarce. Wówczas

prokurator zaproponował oskarżonemu,

by coś na tej oryginalnej fujarce zagrał.

Tomczuk istotnie grał przez kilkanaście

minut na śmiercionośnym  przyrządzie

kilka huculskich melodyj z prawdziwem

mistrzostwem. Nagle przerwał i głośno

się rozpłakał. Wśród publiczności gra o-

skarżonego wywołała wzruszenie.

Lekarze biegli stwierdzili u oskarżone-

go zmniejszoną poczytalność, Werdykt

przysięgłych i wyrok był odpowiednio

łagodny. Skazano go na 2 lata więzienia.

ŁÓDŹ

Groźba strajku robotników budowla-

nych. — W okr. inspektoracie pracy w

Łodzi odbyła się konferencja pomiędzy
przedsiębiorstwami budowlanemi a ro-

botnikami w sprawie zlikwidowania za-

targu, powstałego na tle żądań robotni =

czych o zawarcie nowej umowy zbioro-

wej.
Na konferencji do/ porozumienia nie

doszło, wobec czego pertraktacje przer-

wano, a Związek robotników budowla-
nych postanowił od poniedziałku prokla-

mować strajk.

NOWY SĄCZ

Znów żyd okradł Polaków. — Dużą

sensację wywołało w Nowym Sączu a*

resztowanie z polecenia prokuratury kie-

rownika „Kasy Ludowej”, żyda Wagscha-

la. Aresztowanie to pozostaje w związ-

ku z aresztowaniem przed kilku dniami

małżonków Riesnerów pod zarzutem 0-
szukańczego bankructwa.

Kasa Ludowa, będąc spółdzielnią, od

dłuższego czasu pozostaje już w likwida-

cji z powodu trudności finansowych w

jakich się znalazła, choć większość u-

działów w tej kasie mają żydzi, około 40

proc. jest jednak własnością Polaków A-

resztowanie Wakschala sprawiło tem

większą sensację, że odgrywał on dużą

rolę w polityce kahalnej, a ostatnio był

nawet członkiem komisji wyborczej do

mających przeprowadzić się wyborów za*

rządu gminy żydowskiej. Szczegóły tej

afery pozostają narazie tajemnicą urzę-

dową.  

Z CAŁEGO KRAJU
OPOCZNO

Komornik skazany na rok więzienia—
B. komornik sądu grodz.
Dębowski zasiadł na ławie oskarżonych
radomskiego sądu okręgowego za przy *
właszczenie sobie 22 zł. 80 gr., wyplaco-
mych na rzecz skarbu państwa przez
mieszkańca Opoczna, Jana Malarza. Dę*
bowski odsiadujący obecnie 3 i pół roku
więzienia za popełnione inne deirauda-
cje, przyznał się, że otrzymał od Malarza
owe 22 zł. 80 gr., nie pamięta tylko, czy
kwotę tę wysłał do kasy skarbowej. Sąd
po przeprowadzonej rozprawie skazał
Dębowskiego na 1 rok więzienia.

PIOTRKÓW

Odżydzanie palestry. — W 1932 r. na
8 aplikantów sądowych przy sądzie o-
kręgowym w Piotrkowie tylko jeden był
Polakiem, a siedmiu żydów, W roku bie*
żącym jest 3 żydów, a 6 Polaków.

PLESZEW

Zamordowanie leśniczego, — W lesie
Podborek pod Pleszewem przeprowa -
dzał kontrolę leśniczy Stanisław Mą-
drzak w towarzystwie niej. Rynowiec -
kiego. W pewnej chwili w lesie padł
strzał, który ugodził leśniczego w okoli-
cę serca. Mądrzek mimo natychmiasto-
wej pomocy lekarskiej zmarł w parę go-
dzin po wypadku.

Na miejsce zbrodni przybyła komisja
śledcza z komisarzem Łuczajem z Jaroci-
na i komisaja sądowo - lekarska z naczel-
nikiem sądu grodzkiego w Pleszewie p.
Poprawskim. Władze śledcze wdrożyły
energiczne dochodzenia i są już na tro-
pie sprawców zbrodni.

TARNÓW

Złote gody z paratją; — Niezwykłą u-
roczystość święcił Szynwałd koło Tar-
nowa a mianowicie 50-lecie objęcia pro-
bostwa przez ks. prałata Siemieńskiego
Śmiało można powiedzieć, że praca ks
Siemieńskiego, jako proboszcza parafji,
dała nadzwyczajne wyniki Nowy, wspa-
niały kościół ochronka oraz szkoła go-

 
| giel.

w Opocznie |

 

oświadczył w swem przemówieniu, że
istniała międzynarodowa współpraca
Zakonu Old Fellows również w cza-
sie wojny europejskiej. Tenże mówca
oznajmił, że z ogólnej liczby 3 miljo-

nów członków zakonu Old Fellows w
| było 12.000 adeptów i 135
6ž.

 

   eny: 0,40—2,60.
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Wzmacnisjmy polski stan
po-iadania

1) Jest do sprzedania na Pomorzu, w
mieście powiałowem, w ręce polskie ma-
jątek miejski 150-morgowy. Budynki mu-
rowane, w bardzo dobrym stanie, ziemia
pszenno - żytnia. Około 20 morgów łąk.
Cena ca 30.000 zł, wpłaty 18.000 zi,
reszta podlega konwersji na 14 lat.

2) W mieście powiatowem — jak wy-
żej — są do sprzedania następujące nie-
ruchomości: a) Nieruchomość (dom z
zabudowaniami gospodarczemi) wraz z
ca 2 morg, ziemi. Cena 5.000 zł. wpłaty
2.090 zł., reszta hipoteki. Najodpowie-
dniejszy objekt dla ogrodnika wzgl. rze-
mieślnika z każdej branży, b) Nierucho-
mość (dom z 4 mieszkaniami) z ogrodem.
Dla rzemieślnika, Cena 9.000 zł., wpła-
ty 5.000 zł. Reszta na hipotekę,

3) Na terenie jednego z powiatów po-
morskich są do sprzedania w ręce pol-
skie objekty 30—80 morgowe przy wpła-
tach 6 — 10.000 zł,

4) W pow. leszczyńskim (woj. poznań-
skie) jest do sprzedania cegielnia paro-
wa, produkująca rocznie 2.000.000 ce-

3 morgi ziemi, Odległość od kolei
4ipół km. Cena objektu — 30.000 zł.

Bliższych informacyj udzieli zaintere-
sowanym — po nadesłaniu znaczka pocz-
tówego na odpowiedź — Dyrekcja Okrę-
gu Poznańskiego Polskiego Związku Za-
chodniego w Poznaniu, ul. Fredry 7.

—н

Taksy klimatyczne

Wśród turystów, wyjeżdżających w. -
Tatry, rozeszła się niepokojąca po-
głoska, że w przyszłości taksy klima-
tyczne będą pobierane również od о-
sób, nocujących w schroniskach ta-
trzańskich, a Polskie Tow. Tatrzań-
skie miało nawet interwenjować w tej
dziedzinie.

Sprawę tę poruszono na odbytymw
tych dniach zjeździe tutystycznym w
Wiśle, w którym brał również udział
nowy burmistrz Zakopanego inż. Ża-
czyński. Zaprzeczył on kategorycz-
nie, jakoby zarząd uzdrowiska w Za-
kopanem miał tego rodzaju zamiary,
przeciwnie zaznaczył, że jest jego
tendencją udzielanie przez gminęi
zarząd uzdrowiska w Zakopanem
subwencji na inwestycje turystyczne
w Tatrach. Wyjaśnił jednakże, że być
może niepotrzebne zaniepokojenie
wśród turystów wywołała wiadomość,
która jestpen zarząd uzdro-
wiska w Zakopanem ma zamiar w
przyszłości znieść zwolnienie od po-
datku hoteloweśo w Zakopanem goś-
ci, którzy opłacają taksę klimatycz-
ną. Dzięki bowiem temu zwolnieniu
Zakopane, mimo znacznie większej
frekwencji ma stosunkowo niższy
dochód z taksy klimatycznej, w po-
równaniu z uzdrowiskami takiemi,
jak Rabka lub Krynica, co uniemożli-
wia dokonanie szeregu niezbędnycn
inwestycyj. (b).

spodyń wiejskich są dziełem proboszcza.
Jeżeli do tego dodamy, iż ks Siemieński
uspołecznił życie swojej wsi przez usu-
nięcie z gminy 3 karczem, to zrozumie-
my ogrom pracy człowieka, którego bło-
gosławi okolica.

Nic więc dziwnego, że na uroczystość
50-lecia objęcia przezeń probostwa wszy-
scy pośpieszyli do Szynwałdu, celem ucz-
czenia jego zasług Uroczystą sumę od-
prawił jubilet ks prałat Siemieński, pod-
niosłe kazanie wygłosił ks prałat Włoch
z Tarnowa Akademię zagaił dyr Osip.
W oryginalnie pomyślanych obrazach
przedstawiono zasługi Jubilata względem
Szynwałdu i okolicy Sympatyczne dia-
logi młodzieży oraz produkcje muzykal-
no- wokalne były zakończeniem uroczy-
stości.



    

TABELA CIĄGNIENIA IV-ej KLASY LOTERJI PANSTWOWEJ Z DN. 16-V.1935 R.
I Il ciągnienie

Główne wygrane

20.000 zł. 72873

10.000 zł. 3715 45145 52164 90780

Po 5.000 zł. 35764 45699 60043

"124950

Po 2.006 zł. 17636 26486 54487

68870 72713 74215 99429 124963

172178 178965 183714 183769

Po 1.060 zł. 580 3297 3301 3677

8936 18271 21700 22248 24293 81772
33293 33523 33902 54890 58755 61294
65489 67657 68730 69747 74580 76446
81772 85847 87990 96089 101445
102694 115542 119 120 119595 124927
130242 185455 147764 148400 150554
159758 166934 167789 169338 178975
180966 180850 180595 183055

Wygrane po 200 zł.

43 159 65 208 21 378. 646 739 63 821
915 1020 362 64 88 494 609 12 859
2219 83 260 87 311 24 57 82 481 508
31 600 738 931 3019 47 353 71 422516
50 68641 707 35880 4146 227 34265
541 74 71 610 60 77 97 905 67 5125
287 97 328 47 58 77 424 80 81 594 776
6015 114 57 210 345 430 49 561 686
1724 8487098 121 46254570027 53
'88 988 8412 574 630 82 714 44 78 967
9038 40 79 135 94 316 28 410 603 47
156 741 86 10172 74 386 463 70 543 82
583 86 708 823 86 11069 125 38 74 276
372 98 650 729 51 12231 63 331 435
$4 90 593 628 68 13070 204 11 70 621
74 15690925 51 14024435586206
41 7032684441 9399 535 46 602 15
916 28 987 15005 88 121 237 58 76
411 89 991 16000 181 219 55 85 332
73 443 57 88 613 704 6 893 17022 102
214 664 912 74 18057 60 91 180 260
81 456 505 634 816 54 62 911 19002
42 205 361 456 516 837 78,

20153 333 642 873 901 21030 116
552 88 673 22122 321 67 414 45 98
594 654 721 48 802 42 93 921 23075
113 340 786 824 31 958 87 24095 517
30 66 772 833 940 67 25041 157 546
90 652 72 26053 233 377 492 502 642
771 91 811 54 27142 206 43 422 511
24 895 965 28231 38 58 370 658 763
873 29228 396 455 57 650 846 910)
30022 1088820086 31625 31 502 67
710 944 58 31266 378 612 820 97 32036
265 393 468 620 27 780 33015 24 215
4) 43 338 638 47 713 873 953 34052
57 66 88 149 66 219 327 460 521 62

 

 

635 90 853 35077 411 69 655 92 827
905 10 19 57 36033 126 49 80 215 27
351 720 817 36 940 37000 17 49 63 128
212 87 407 518 727 69 95 964 72 38003
26 163 361 582 39207 404 49 524 674
732 855 915 40006 18 228 334 448 561
697 701 58 99 863 42001 54 221 73
305 91 418 556 58 635 96 735 901
43033 138 292 329 47 413 82 672 805
44086 159 233. 343 498 520 672 788
821 903 45015 71 86 90 135 264 363
423 77 624 80 701 36 38 855 93 925
99 46058 137 227 61 77 410 545 632
140 67 11 871 83 47147 74 203 50 54
454 515 680 717 48130 271 309 88 408
553 65 662 737 813 49060 86 320 483

502 79 610 92 779 830 937,

50016 28 109 23 258 341 50 90 539
604 29 35 67 89 782 95 972 51225 45
68 71 77 93 471 596 652 56 788 853
929 52151 479 508 96 866 96 99 973
53060 151 248 73 366 843 79 931, 65
54025 35 105 477 579 666 88 736 924
94 55023 120 25.95 356 437 716 803
16 56208 13 51 82 461 80 91 92 690
125 37 823 57012 177 269 304 85 428
96544 6074062 743 48 80 90421
58129 338 455 95 680 723 52 953 69
59043 154 263 330 96 458 580 666 71
720,

60149 50 66 96 325 39 67 638 73
900 6104° 66 198 330 56 543 84 642
766 832 + 927 47 62378 483 667 709
909 630., 130 72 258 393 435 38 56
522 657 17'938 97 64194 312 47 59 63
442 539 80 809 65083 109 90 483 668
802 912 68 63143 391 453 67 649 720
33 815 904 65 67003 4 276 416 31 79
505 17 46 639 827 67 937 68013 125
393 422 722 810 55 965 69053 192 398
811 94 943,

70073 135 208 10 301 77 448 541
627 44 74-778 969 90 71133 467 8i
554 632 828 94 904 40 72232 59 305
74 652 76 912 74 74007 49 218 73 365
417 508 46 95 623 66 15060 243 44
358 92 654 896 934 76032 40 110 208
54 305 7 12 42 53 404 530 667 800 51
938 77002 33 183 99 390 95 450 58
558 673 715 852 78017 125 51 88 268
569 97 79059 100 63 232 312 14 84
458 524 663.

80071 279 308 53 54 68 478 90 97
518 664 81026 238 356 500 91 732 844
66 82062 67 343 71 496 538 613 42 85
875 80 84 929 83162 275 351 558 8=
90 750 52 818 19 23 82 84021 22 44
115 31 267 516 673 76 730 860 953 65
85177 254 60 306 73 84 671 99 796
914 86087 324 67 507 845 60 96 916
87036 81 195 218 23 307 34 94 557:66
149 895 967 88039 75 93 134 94 99 222
479 895 931 99 89030 355 73 442 54į,  

90061 71 106 227 45 303 492 761 87
907 45 53 91232 82 303 79 425 620 83
894 96 947 95 92093 130 215-42 316
74 417 33 51 52 512 794 890 93015 47
135 85 278329483 525 702 852 79
90494055335474 74580 91 83965
99 95031 108 64 274 554 605 14 79
757 937 48 63 96087 121 52 357 88
439 57 79 594 699 772 79 871 93 97087
165 204 37 56 353 616 85 711 19 20
829 68 88 93 98123 278 459 73 568
682 726 823 912 60 99059 142 253 73
328 470 563.

100142 253 459 65 536 69 73 636 62
162 809 994 101017 170 80 209 41 319
435 71 94 558 646 728 40 930 4) 99
102433 527 769 833 938 46 103044 335
500 60 629 724 838 922 104021 199 254
59 312 432 80 513 66 665 105023 98
313 40 61 402 96 512 46 77 753 822 26
45 946 106065 87 94 257 364 762 69 922
56 107000 219 432 764 108107 391 408 9
51 595 96 609 84 76490 9153890
109009 350 455 752 73 79 8202,

110240 408 19 54 66 78 509 42 84
754 810 111010 54 218 343 68 439 47
12 652 62 64 720 897 973 112049 55 82
152 276 304 7 52 422 516 624 113123
222 63 87 342 94 416 526 706 820 32
941 114012 71 153 381 99 404 580 601
17 910 115071 121 265 517 657 722 883
939 56 95 116119 60 65 213 48 88 623
755 944 117144 65 74 299 358 67 412
33 650 82 704 910 32 48 118041 241
49 316 89 401 26 803 84 905 119012 325
421 49 56-731 825 32 932,

120005 32 83 278 81 481 574 94 630
40 67 742 8224 121125 50 406 595 744
801 909 36 122078 97 229 51 69 318 404
19 38 44 57 85 518 64 674 859 123153
225 40 329 437 684 124006 47 241 54
302 65 95 556 90 718 808 30 947 125000
104 24 77 449 95 528 91 631 58 749
855 126057 71 182 378 82 92 407 26
555 96 672 746 908 127031 686 801 71
914 28 128001 20 230 413 73 586 668
796 814 958 129027 68 99171 205 424
74 96 578 634 63 716 56 810 27,

130126 217 302 23 49 401 9-26 45
584 618 94 756 823 25 82 98 131115
285 335 717 62 923 132181 576 907
133014 139 92 222 317 424 36 50 69
697 726 957 78 134025 29 134 425 635
40 749 905 93 135228 377 825 916 38
46 63 81 136089 90 175 203 95 355 410
529 604 859 137049 258 84 39%6 416 85
613 62 82 94 702 13 820 981 138012
44 287 93 300 417 32 671 943 139024
46 54 245 48 78 327 676 775 840 939 80,

14009 131 201 337 473 798 141149 61
236 38 59 75 479 83 569 81 615 727 811
21 945 96 142001 36 47 56 85 144 491
598 699 710 44 935 143218 442 97 720  

70 928 76 144422 44 597 520 857 912
145145 339 441 699 737 857 930 49
146012 92 98 152 66 309 80 422 614 713
67 86068 147068. 253 387 480 593 611
65 704 32 55 801 43 77 989 148000 59
166 332 68 72 454 647 718 50 800 953
149007 137 238 67 329 407 567 609 11
33 85 709 933 150037 176: 487 694 805
601 93 907 151090 101 340 665 71 729
30 898 902, :

152040 54 87 331 44 400 734 87
831 90 153053 67 70 86 184 261 339
99 492 631 92 763 813 18 918 154064
67 103 05 261 362 96 486 550 85 668
79 94 730 80 155085 155 250 58 344
108 156505 14 601 49 60 739 54 915
54 157055 123 34 465 88 643 737 810
40. 158019 49 158 200 6538 709806
905 16.159055 156 209 27 62 319 625
55 1389.64 821 89 941 65

160108 301 37 54 74 442 65 537
659 756 95 911 85 161069 77 120 41
98 211 14 443 565 96 671 745 846 77
910 11 81 162027 280 439 60 543 44
647 832 967 163060 100 760 98 846
164023 99 163 223 329 32 404 536 709
920 165031 183 207 70 409 592 695
765 888 923 50 67 166192 252 98 726
70 96 862 77 167018 20 373 467 80
559 168069 116 265 343 90 571 93 98
652 78 88 714 898 916 22 53 169089
606 882

170015 142 76 383 420 54 73 85
678 748 942 48 171879 402 298% 514
769 906 172079 287 472 574 765 834
173088 110 26 30 398 628 34 712 23
65 174148 339 646 61 700 34 175249
80 441 46 604 51 67 758 176070 129
87 297 515 750 54 826 27 177027 108
58 202 91 571 629 725 84 897 974 80
178058 75 110 206 425 37 500 44 -94
641 720 869 179125 409 51 98 510
607 45 56 798 869 95 939 47 72

180020 54 195 311 29 516 614 15
88 181094 93 528 99 794 810 182230
310 63-67 434 528 771 85 979 183045
108 228 235 42 90 574 873 901 14 27
184115 61 207 322 407 34 744 844.65
583

Ill ciągnienie
Wygrane po 200 zł.

4 173 224 591 657 818 1010 110 422
33 58 85 87 549 608 2093 552 57 666
36967 91 825 81 4385 400 536 638 725
32 58 862 5257 512 800 918 6610 867
7010 73 420 531 872 8277 80 560 674
976 9367 642 705 70 843 920 10323
568 86 615 43 812 44 910 11269 331
556 66 69 714 58 88 12282 348 961

185045 360 584 793 900 03 86292 

13291 14138.203 '19 83 353 881 15154
325 426 541 775 878 918 16142 817
51 528 744.995 17006 34 76 570 696
835 18025 47 109 76 692 750 877 949
54 19245 305 586 698

20166 311 622 35 733 908 21108
240 502 28 929 51 22240 334 474 85
823 23069 126 96 24563 25029 140
291 389 532 678 99 776 26016 51 143
485 795 27164 90 231 310 36 667 772
28161 861 451 56 63 69 958 29172
313 815 30412 23 28 639 836 31222
32159 457 587 753 33 421 46 88 856
34063 628 860,35082. 102 73 471 554
738 933 94 36252 511 655 719 46
280 81 37014 18 194 265 305 501 647
38051 499 39237 76 488 714 — 40087
125. 683 859 41019-161 267 807 67
81 42057 706 48260 344 461 720 800
44397 887

45081 303 710 826 32 943 46000
36 175 83 435 704 818 902 47022
101 265 313 419 628 765 847 48482
533 688 731 980 49019 83 124 95
406 18 93 540 661 808

50044 283 626 817 51235 696 896
923 36 52272 633 41 724 934 98
53063 198 227 639 54378 498 912
884 955 55139 226 693 709 56103
264 70 363 968 57163 92 58441 658
888 59479 616 904 17

60052 76 332 415 577 653 706 82
804 41 61176 336 430 66 89 847
62053 112 276 77 555 796 841
63072 175 352 453 664 722 96 883
64101 545 69 87 65419 41 517 45
66027 202 561 622 802 67075 241
474 537 96 63090 148 874 941 57
69083 137 733 80 864

70035 285 530 841 83 906 71193
227 715 987 72079 274 508 887 901
90 73233 340 577 863 78 928 74043
73 121 53 210 44 378 575 688 780
959 75188 810 975 76014 75 612
77 817 77428 78030 162 595 836
79150 51

80113 416 725 847 948 81365 450
609 733 82092 352 881 83098 338
804 71 90 84062 260 560 645 908

527 927 73 87228 327 410 88187
497 582 633 750 820 33 996 89447
74 622 758

90066 314 55 417 618 80 743 804
908 66 91024 184 784 92350 556 93007
66 323 713 30 72 94223 428 517 67
95056 65 184 912 96589 819 971 97171
241 575 702 98144 213 406 31 574 679
164 808 942 99217 42 333 495 828,

100188 285 732 975 101136 71 232

104248 468 556 813 61 105067 70 87
387 92 842 106022336 5356498 627
107196 332 488 511 704 928 108110 88
705 872 109348 775 97 838 49,

110019 159 203 565 681 755 886
111168 310 701 35 862 112857 987
113099 363 560 114525 45 653 55
115255 328 689 703 823 993 116083
169 293 496 503 76 852 117392804 934
118204 456 96 660 755 119123 332 626 -
867 121025 127 465 580 734 51 918
122129 315 45436 66979080325
123002 108 38 238 820 124175 243 66
326 457 65372382921 48 12505080
89 94 190 499 126242 386 904 127079
316 58 92 596 601 836 128025 51 219
405 577 684 95 862 98 129023 491 75*
990 130000 18 43 114 476 93 690 %
939 44 131197 928 132204 490 569 616
62 133129 359 531 668 716 63 927 79
95 134669, +

135243 671 99 893 919 35 47 69
136254 75 513 690 772 924 39 137343
692 917 37 138401 568 614 782 874 964
139440 511 140063 360 642 965 141247
322 67 620 817 916 142153 72 494 659
143269 532 87 144022 314 505 842 964
145299 435 822 146072 142 208 595
147173 278 445 736 92 908 96 148136
15 483 567 85 627 747 825 149113 294
310 14 622 815 61 150162 387 502 4 87
622 712 99 151051 157 668 757 98 886
915 152092 165 77 79 582 611 755 807
911 153045 223 38 416 666 700 154225
546 56 93 80 962 155142 61 359 98 533
617 156146 587 753 91 157168 242 572
79 158007 246 374 410 539 909 159167
93 256 401 767 896 980,

160004 58 265 409 590 840 924 161109
33 88 279 13 14 39 162118 260 497 507

954 163001 309 610 709 33 844 47
164010 903 165007 50 308 845 70 960
82 166190 611 74 167337 799 890 992
168079 607 43 725 808 63 169173 392
497 938 55 170051 173 415 67 80 847
171156 239 328 78 881 172089 123 414

119 28 86 815 44 56 173411 44 662 887

174003 50 100 20 211 350 708 807 978

175303 176302 588 177014 52 105 486

524 691 766 178118 304 37 687 845

179045 64 187 471 85 93 576 761 180355

843 963 181282 791 800 969 182359 477

82 569 708 81 941 183658 184310 38

602 40 866
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Wskutek przeszkód technicz-

vych ciągnienie uległo przerwie.

Wyniki dalsze podamy w jutrzej. 506 92 976 102484 567 615 103714 90 szym numerze,

 

Międzynarodowa stabilizacja walut

BAZYLEA (PAT) Ubiegłej nie-
dzieli odbyła się tu konferencja ban-
ków emisyjnych, poprzedzająca po-
siedzenie Rady Nadzorczej oraz „wal-
ne zebranie Banku Wypłat Między-
narodowych.

W/ poniedziałek przed południem
odbyło się posiedzenie Rady Nadzor-
czej Banku, która zatwierdziła bi-
lans i sprawozdanie Banku Wypłat
Międzynarodowych za rok 1934/35.
Posiedzeniu Rady Nadzorczej prze-
wodniczył po raz ostatni prezes Fra-
ser, który — jak wiadomo — opusz-
cza Bazyleę w końcu maja i wyjeż-
dża do Nowego Jorku, aby objąć sta-
nowisko wiceprezydenta tamtejszego
First National Bank.

Popołudniu odbyło się walne ze-
branie Banku Wypłat Międzynarodo-
wych, w którem wzięli udział przed-
stawiciele 24-ch banków emisyjnych.
Zebrani przyjęli jednogłośnie bilans
banku za rok rachunkowy 1934/35.
Suma bilansowa wynosi według te-  

$0 sprawozdania 659,8 milj. fr. szw.,
zaś czysty zysk — 13.05 milj, fr, szw.

Przyjęto również sprawozdanie ro-
czne Banku Wypłat Międzynarodo-
wych, obejmujące 77 stron druku i
zawierające ciekawe oraz charakte-

| rystyczne poślądy, dotyczące sprawy
stabilizacji walut.

Sprawozdanie stwierdza, że przy-
rost wszystkich rezerw złota, wyka-
zany przez banki emisyjne w r. 1934,
wynosił 834 milj. fr. szw. i jest naj-
większym przyrostem, jaki był do-
tychczas notowany. Zapasy złota ban-
ków emisyjnych wykazują w ciągu о-
statnich lat ciąsły wzrost. Dnia 31
grudnia 1933 r. wynosiły one (w mil-
jonach fr. szw.) 49.474, w końcu r.
1934 — 55.549, a na dzień 31.-go
marca b, r. 56.865,

Wchwili kiedy Stany Zjednoczone
niedwuznacznie wypowiedziały się
za międzynarodową stabilizacją wa-
lut — fakt, że sprawozdanie Banku
Wypłat Międzynarodowych zostało

Zanik tranzakcyj
w Łodzi

Ostatnie dni przyniosły na rynku
włókienniczym Łodzi poważne osła-
bienie tranzakcyj, wywołane oziębie-
niem temperatury. Dotyczy to w
pierwszym rzędzie tkanin sezonowych
wybitnie letnich, zarówno bawełnia-
nych, jak i wełnianych. Niewielkie o-
broty, realizowano na rynku wlo-
kienniczym jedynie w dziale artyku-
łów całorocznych i międzysezono-
wych. Analogicznie kształtowała się
sytuacja na rynku półłabrykatów. W
kołach odbiorców utrzymuje się o-
pinja, że ustalenie się cieplejszych po-
gód przyniesie ożywienie tranzakcyj
towarami letniemi.

La iii

poświęcone przedewszystkiem zagad-
nieniom stabilizacji — jest niezmier-
nie charakterystyczny i świadczy o
wzmocnieniu się frontu stabilizacyjne-
$o wśród międzynarodowych sfer fi- nansowych.  

Giełda pieniężna
Notowania z dnia 16-go maja

DEWIZY

Belgja 89.90 (sprzedaż 90,13, kupno
89.67); Holandja 360.00 (sprzedaż 360,9%0,
kupńo 359,10); Londyn 25.98 (sprzedaż
26.11, kupno 25.85); Nowy Jork 5.31 i
pięć ósmych (sprzedaż 5.34 i pięć ós-
mych, kupno 5.28 i pięć ósmych); Nowy
Jork (kabel) 5.31 i trzy czwarte (sprze-
daż 5.34 i trzy czwarte, kupno 5.28 i trzy
czwarte); Paryż 34.99 i pół (sprzedaż
35.08, kupno 34.91); Praga 22.15 (sprze-
daż 22.20, kupno 22.10); Szwajcaria

171.78 (sprzedaż 172.21, kupno 171,35);
Stokholm 133.95 (sprzedaż 134.60, kupno
133.60); Włochy 43.85 (sprzedaż 43,97,
kupno 43,73).

Rubel złoty — 4.80. Dolar złoty —
9.24 i pół. Gram czystego złota—5.9244.
Marki niemieckie (banknoty) w obrotach
prywatnych — 186. Funt sterl, (bankno-
ty) w obrotach prywatnych — 26.10.

PAPIERY. PROCENTOWE

3 proc. poż. budowlana 40.50; 7 proc.
poż. stabilizacyjna 60.50 — 60.00 —
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P. G. WODEHOUSE

NA KAWALERCE
Autoryzowany przekład z angielskiego.

Przechodził właśnie przez Maddison Square,
przebiegłszy uprzednio całą 14 ulicę w poszukiwa-

niu innego Mulcahy'ego. Tak głęboko uczuł się

wstrząśnięty tem odkryciem, że chwiejnym krokiem

podszedł do jednej z ławeczek i siadłszy, boleśnie

jęknął. Był to moment załamania się. Pan Wad-

dington postanowił zrezygnować z poszukiwań i

wrócić do domu. Bolała go głowa, bolały nogi, bo-

lał kręgosłup. Pierwszy zapał, z którym wyruszył

na poszukiwania, rozpełzł się zupełnie. Krótko mó-

wiąc, jeśli był w New Yorku człowiek zupełnie nie-

zdolny do szukania Murphych, to człowiekiem tym

okazałby się Sigsbee H. Waddington. Pokulał na

dworzec Pensylwański, wsiadł do pierwszego po-

ciągu i teraz oto zbliżał się do kresu swej wędrówki:

Dom wydawał się zupełnie cichy. Naturalnie,

miał prawo do spokoju. Już dawno musiał się Od-

być ślub i szczęśliwa para odjechała na miodowe

wakacje. Oddawna już ostatni gość musiał wyjść z

domu. I teraz pod tym cichym dachem pozostaje

jedynie pani Waddington. Niewątpliwie odbywa ona
teraz w samotności swego buduaru próby różnych
błyskotliwych frazesów, zamieniając zbyt łagodne
przymiotniki na bardziej korzenne i poszukując w
słowniku synonimów wyrazów bardziej ekspresyj-
nych, aniżeli nicpoń, gałgan, łajdak. Pan Waddin$-

ton przystanął na stopniach ganku, wahając się, czy

nie lepiej spędzić noc w altance.

Męskie instynkty wzięły górę. W altance nie
znalazłby nic do wypicia, a zbolała jeśo dusza pra-
gnela za wszelką cenę alkoholu. Przekroczył tedy
próg i podskoczył nagle, zobaczywszy, że jakaś
czarna postać odchodzi od telefonu.
— Ach! — jęknął pan Waddington.
— Słucham pana.
Pan Waddington odczuł ulgę. Nie była to jego

„żona. Był to Ferris. A Ferris był osobą, która wła-
śnie w tej chwili była mu niezmiernie potrzebna.
Albowiem Ferris mógłby mu najprędzej dostarczyć
coś do picia.
— Szsz.. — szepnął Sigsbee H. Waddington.

Czy jest tu kto?
— Słucham pana.
— Gdzie jest pani Waddington?
— W swym buduarze.
Tego się spodziewał Sigsbee H. Waddington.
— Nikogo niema w gabinecie?
— Nie, proszę pana.
—To przynieś mi tam coś do picia. I nie mów

nikomu, że jestem.
— Dobrze, proszę pana.
Pan Waddington powlókł się do gabinetu i rzu-

cił się na otomanę. Rozkoszna chwila wytchnienia
minęła, poczem rozległ się za drzwiami muzykalny
brzęk. Ferris wszedł z tacą.

— Nie otrzymałem dokładnych instrukcyj —
odezwał się lokaj — wobec tego z własnej inicjaty-
wy przyniosłem karafkę whi:ky i wodę z lodem.

Przykrą jest rzeczą to stwierdzać, ale iaktem
jest, że Sigsbee H. Waddington, oprzytomniawszy
po początkowem oszołomieniu, odczuł ulgę. Nie myśl
o złamanych sercach dwojga istot wypełniała jego 
 

umysł, nie litość nad biedną dziewczyną, która ode-
grała główną rolę w tej tragedji. Najważniejszą
dlań rzeczą było to, że sam nie jest zamieszany w  

EEA TE TERRAAWPRO PETERA

tej sprawie. Jego nieobecność prawdopodobnie uszła
uwagi wszystkich i małżeńskie kazanie, którego. tak
się obawiał, nigdy nie zostanie wygłoszone.

Raptem jednak przyszła mu do głowy myśl.
która mocno ostudziła jego zadowolenie.

— Jak wygląda ta dziewczyna, która wsko-
czyła do pokoju przez okno?

—Mój informator opowiada, że jest to mała,
szczupła dziewczyna z noskiem zadartym i czarne-
mi, wyrazistemi oczyma.
— Wielki Boże! — krzyknął pan Waddington.
Zerwał się z otomany i pomimo obolałych nóg

wyskoczył do hallu, Wbiegł do jadalni i zapalił
światło. Ruszył szybko do stołu, gdzie leżały pre-
zenty ślubne. Na pierwszy rzut oka wydało mu się,
że nie brakuje żadnego, ale drugie spojrzenie przę-
konało go, że podejrzenia jego były słuszne.

Futerał, zawierający naszyjnik, zniknął,

ROZDZIAŁ XIII.

Jedną z zalet, najbardziej pokrzepiających
człowieka, jest zdolność dopatrywania się jasnych
stron w każdej katastrofie, Talentu tego nie zdra-
dzał dotychczas prawie wcale Sigsbee H. Waddin-
gton. Ale w tej chwili, dzięki może wprowadzeniu
do swego wnętrza leczniczego płynu o wyjątkowej
mocy, nagle uświadomił sobie jasno fakt, że zaiknię-
cie naszyjnika z całokształtu sytuacji, jest najlepszą
rzeczą, jaka się mogła wydarzyć.

Nie miał wprawdzie intencji. ażeby jego młoda
pomocnica zdobyła naszyjnik dla własnej korzyści,
ale skoro to się już stało, to o co w gruncie rzeczy
ma się on martwić? Najważniejsze, że naszyjnik zgi-
nął. Przecież Bogiem a prawdą do tego celu zmie-
rzał,

(e. d- n.)  

60.25 (500 dol.) 60.75 (100 dol.) 62.00 (w
proc.); 4 proc. poż. inwestycyjna serjo-
wa 109.25; 4 proc. poż. inwestycyjna
104.75; 4 proc. państw. poż. premjowa
dolarowa 51.00; 5 proc. konwersyjna
68.00; 6 proc. poż. dolarowa 80.00—82.00
(w proc.); 8 proc. L. Z. Banku gosp. kraj.

i 8 proc. oblig. Banku gosp. kraj. 94.00
(w proc.); 7 proc. L. Z. Banku gosp. kraj.
i 7 proc. oblig. Banku gosp. kraj. 83.25;
8 proc. L. Z. Banku rolnego 94.00; 7 proc.
L. Z. Banku rolnego 83.25; 4 i pół proc.
L. Z. ziemskie 47,75 — 47,00; 4 i pół
proc. L. Z, Warszawy 64,50; 5 proc. L Z.
Warszawy (1933 r.) 56,25 — 56,75 (od-
cinki po 1000 dol.) 57.00 — 56,75.

AKCJE

Bank Polski — 87,50; Starachowi-

ce — 31,50.

Dziś i jutro giełda nie będzie czynna,

Giełda zbożowa

Notowania z dnia 16-go maja

CENY RYNKOWE

Pszenica czerwona jara 17,50 — 18;
Pszenica jednolita 18 — 18,50; Pszenica
zbierana 17 — 17,50.

Żyto I standard 14,75 — 15; Żyto II
stand. 14,50 — 14,75; Owies I standard
16,75—17,25; Owies II stand. 16,25-16,75,
Owies III standard 15,75 — 16,25; Jęcz-
mień browarny — 17 — 17,50; Groch
polny jadalny z workiem 23 —
25; Groch Victorja z workiem 37 —
40; Wyka 29 — 30; Peluszka 28 —
29; Łubin nieb. 8.25 — 8,75; Łubin żółty
10 — 10,50; Rzepak i rzepik zimowy 38
— 39; Rzepak i rzepik ietni 36,50 —
37,50; Seradela podwójnie czysz. 13 —
14; Siemię lniane 45 — 46,50; Koniczy-
na czerwona surowa hez grubej kanian-
ki 140—150; Koniczyna czerw. o czyst 97
procent — 150 — 165. Koniczyna biała
surowa 60—75; Koniczyna biała bez ka-
nianki o czyst. 97 proc. 85—100; Mąka
pszenna 1 gat B —30 —33 1 C —
28 — 30, 1 0 —26 —28; 1 Е —24 —
26; 2 В — 22 —24, 2 D —21 —22;
2 Е —20 —21; 2 С —19 —20; 3 А —
14 — 15; Мака żytnia | gat 55 proc. —
23,50 — 25, Mąka żytnia 65 proc —
2,50 — 23,50; Mąka razowa 17.50—18.50;
Mąka żytnia poślednia — 13.50 — 14:50;

Otręby pszenne grube 12 — 12,50;
Otręby średnie 11,50 — 12; Otręby
miałkie 11.50 — 12; Otręby żytnie —
10,50 — 11,50; Kuchy lniane — 17,75 —
18,25; Kuchy czepakowe — 12 —
12,50; Kuchy słonecznikowe — 17,50 —
18; Śruta sojowa 45 proc. 18,50 — 19%
Mak niebieski 37 — 39; Ziemniaki jaJal-
ne 4 — 4,50.
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RELIGJA — SZKOŁA — RODZINA
UCHWAŁY WALNEGO ZJAZDU N. O. K.

Jak donosiliśmy, w dniach 12 i 13 b. m.
odbył się w Warszawie walny zjazd NOK.
W wyniku dwudniowych obrad, uchwalo-
no następujące rezolucje:

1) Walny Zjazd N. O. K. w dniu 12
maja 1935 r. w zrozumieniu potęgi i siły
twórczej zawartej w duszy naszej mło-
dzieży, domaga się, aby wychowanie reli-
śijne i narodowe stworzyło zdrowe pod-
stawy charakteru przyszłych pracowni-
kówna wszystkich placówkach naszego
życia. Walny zjazd stwierdza jednak, że
postulaty religji katolickiej są nieraz ze
szkolnictwa usuwane, wychowanie dzie-
ci katolickich często jest prowadzone
przez żydów (niekatolików), że wpływ
rodziców na dzieci jest systematycznie u-
suwany przez szkołę, natomiast wprowa-
dzana jest do szkół polityka, przez przy-
mus należenia do organizacyj o zabarwie-
niu politycznem. Wobec powyższego wal-
ny zjazd N. O. K, wyraża protest prze-
ciw wszelkim poczynaniom, mogącym о-
derwać od Boga i Ojczyzny dusze i serca

naszych dzieci.
2) Walny zjazd N. O. K. po zapozna-

niu się z projektem komisji kodyfikacyj-
nej © stosunkach prawnych między rodzi-
cam; i dziećmi — protestuje przeciw eta-
tyzowaniu życia rodziny przez oddawanie
rozstrzygnięć w sprawach. wewnętrzno-
rodzinnych, w ręce t. zw. „państwowej
władzy opiekuńczej”, o charakterze u-
rzędniczym, a nie sądowym. Jednocześnie
wzywa swoje oddziały do urządzania ze-
brań dyskusyjnych w celu omówienia te-
go projektu i obudzenią czujności pu-

blicznej.
3) Wobec nieustającego, a wzmożonego

w ostatnich czasach naporu propagandy
niemieckiej na Pomorzu, która doprowa-
dza do tego, że ziemia nasza przechodzi

PD1;

 

 

Projekty budowlane

W okresie od 4 do 25 kwietnia u-
rząd  inspekcyjno - budowlany  za-

rządu miejskieśo zatwierdził 156 pro-
jektów budowlanych, z tej liczby 85

dotyczy domów mieszkalnych. W tej

liczbie są 23 budowle wielopiętrowe,
mianowicie 16 — trzypiętrowych, 4—
czteropiętrowe, 2 — pięciopiętrowe i
1 — sześciopiętrowy. Pozostałe pro-
jekty domów mieszkalnych dotyczą
domów jednopiętrowych i partero-
wych. (b). :

Akademicy —
propagetorami polskošci

W związku z zbližającym się terminem
praktyk wakacyjnych, studentow  pol-
skich zagranicą, urządzony będzie spe-
cjalny kurs przygotowawczy dla tych
praktykantów. Kurs ten obejmuje cykl
wykładów o historji Polski, polskiej go-
spodarce narodowej, propagandzie. tu-
rystyki i t. @. Studenci udający się na
praktykę mają bowiem być propagato-  rami polskości w różnych krajach. (i)

w ręce niemieckie, dzieci polskie, oddawa.
ne są do szkół niemieckich i kurczą się
nasze placówki gospodarcze —'walny
zjazd N, O. K.: м

a) poleca oddziałom swoim w woje:
wództwie pomorskiem _ organizowanie
kadr pracowniczek, któreby mogły na
wsiach i w miasteczkach prowadzić pro-
pagandę antyniemiecką;

b) wzywa wszystkie członkinie pozo-
stałych województw, do niesienia pomocy
województwu pomorskiemu w pracy nad
odparciem zamachów na całość teryto-
rjalną naszej Ojczyzny i na niszczenie
Jej kultury przez pomniejszanie naszej |
odporności duchowej.

4) Walny zjazd N. O. K. domaga się
skasowania uboju rytualnego na obszarze  

całej Rzeczypospolitej.W celu osiągnięcia
tego nakazuje wszystkim swoim oddzia-
łom urządzać lub brać udział w urządza-
niu zebrań, zapoznających społeczeństwo.

a) z barbarzyńskim i antysaniłarnym

sposobem tego rodzaju uboju,
b) z kosztami tego uboju, który obcią-

ża społeczeństwo chrześcijańskie hara-
czem w sumie półtora miljona złotych
rocznie w jednej tylko Warszawie, i któ-
ry oddaje w ręce żydów handel bydłem i

mięsem.
5) Ostatni punkt rezolucji zwraca uwa-

$ę na sprzeczność projektowanej przez
BB nowej ordynacji wyborczej z zasada-
mi ogłoszonej 23 kwietnia konstytucji i
wypowiada się przeciwko tego rodzaju
„reformnie wyborczej”,

STOSUNKI W SZKOLE ŻYDOWSKIEJ
NAUCZYCIELE OSKARŻENI O OBLEWANIE UCZNIÓW NIECZY-

/STOŚCIAMI
Przed sądem grodzkim 7 oddziału to-

czyła się charakterystyczna sprawa, od-
słaniająca stosunki panujące w szkolni-
ctwie żydowskiem.
Ławę oskarżonych zajęli właśnie nau-

czyciele szkoły p. Abrama Krelmana, Za-
menhofa 7, p. p. Felicja Zysblium, Mordka
Kibel, Lejzor Szklarz i Szyja Fabjan,
pomawiani o teror i samowolę.
Wedle oskarżenia, wręcz nie wpusz-

czali oni do szkoły nowych uczniów a
nawet na ulicy oblewali ich nieczystoś -
ciami.

Nie wyczerpuje to jednak jeszcze
wszystkich zarzutów podnoszonych przez -

p. Krelmana. Twierdzi on mianowicie,

że nauczyciele na zewnątrz zohydzali
szkołę, że odwiedzali rodziców uczęsz -
czających do szkoły dzieci, namawiając
do unikania szkoły Krelmana, gdzie žy-

 

ciu uczniów wręcz grozi niebezpieczeń-
stwo.
Zarzuty oskarżenia niczem nie zostały

udowodnione, natomiast stwierdzono, że
p. Krelman stosował względem persone
lu nauczycielskiego politykę wymówień,
stale obniżając pensje nauczycielskie i
że do nieporozumień i zatargów docho-
dziło wskutek niewypłacania nauczycie-
lom zaległych pensyj.
Upadł też główny argument właścicie-

la szkoły, który twierdził, że zohydzanie
szkoły przez nauczycieli. sprawiło, iż
frekwencja spadła o 25 proc.
Świadkowie wyjaśnili, iż spadek frek -

wencji zaobserwowano we wszystkich
szkołach żydowskich.
Sąd wszystkich oskarżonych

winnił,
un'e-

N.T.A. o ubezpieczalniach

Najwyższy Trybunał Administracyjny

wydał ciekawe orzeczenie o obowiązku

zwrotu kosztów prywatnej pomocy  le-

karskiej przez Ubezpieczalnie Społec.-

ne. N, T. A. uznał, że obowiązek ten

istnieje, gdy pomoc udzielona była cho-

remu przebywającemu poza okręgiem
ubezpieczalni w wypadku  bezwłocznej

potrzeby, a potrzeba ta nie mogła być

na czas zaspokojona, ani przez ubezpie-
czalnię do której należy chory, ani też
przez ubezpieczalnię miejsca jego poby-

tu (L. Rej. 6250/32), (i)

Kredyty
na roboty publiczne

Przyznane zostały pierwsze kredyty
na roboty publiczne przy regulacji rzek,
inwestycje kanalizacyjne, roboty meljo-
racyjne i t. d. Pierwsze kredyty otrzy-
mało Zagłębie Dąbrowskie i pow. za:
wiercki w kwocie 600.000 złotych.

Nocne lustracje piekarń

Starostwo Grodzkie, Warszawa-Pół-
noc przeprowadziło w dniu wczoraj-
szym nocną lustrację piekarń  położo-
nych na terenie 26 Komisarjatu przy uli-
cach: Elbląskiej, Opalińskiej, Powąz-
kowskiej i t. p. Właścicieli 4-ch piekarń
pociągnięto do odpowiedzialności karno-
administracyjnej za zatrudnianie młodo-
cianych i naruszanie przepisów o godzi-
nach pracy. (i)

Anonimy do kesza

Naczelna Rada Adwokacka powzięła
decyzję w zaasdniczej kwestji czy insty-

tucjom palestry wypada robić jakikol-
wiek użytek z anonimów, zawierających
rozmaite doniosienia. Rada Adwokacka
uznała, że korzystanie z anonimów nie li-

| cuje z honorem zawodu, (i)
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OSZUŚCI W ROLI „POLICJANTÓW*
I „WYWIADOWCÓW* |

BANDA NIEBEZPIECZNYCH ZŁOCZYŃCÓW NA OSKARŻONYCH

W dniu wczorajszym na łatwie oskar-
żonych.w. Sądzie Apelacyjnym zasiadła

jedna z band oszustów, „wyspecjalizo-

wanych” w wyłudzaniu pieniędzy na

t zw. w gwarze przestępców „kant-ma:
szynkę”. Jest to, jak wiadomo, oszustwo,
polegające na przekonaniu ofiary o wy-
jątkowej umiejętności członków bandy w
zakresie fałszowania pieniędzy. Demon-
struje się więc maszynkę („kant-maszyn-
kę”), która na poczekaniu fabrykuje no-
wiuteńkie banknoty, do złudzenia przy-
pominające autentyczne (w istocie są to
prawdziwe nowe banknoty) i najczęściej
olśniona możliwością łatwego i dużego
zysku, ofiara przystępuje do „spółki” z
rzekomemi fałszerzami, awansując mniej-
szą lub większą kwotę na koszta pro-

dukcji. Poczem oszuści, zabrawszy pie-
niądze, znikają. В

м_

Wzrost konsumeji cukru w Polsce

Cukrownie polskie sprzedały w

kwietniu r: b. na rynku wewnętrz-

nym ogółem 27.806 tonn cukru w

wartości cukru białego, wobec 21,618

t. w kwietniu poprzedniego roku. O-

znacza to wzrost konsumcji o 28,6

proc. Tak znaczne zwiększenie się

spożycia tłumaczy się w pierwszym

rzędzie tą okolicznością, że święta

wielkanocne przypadały w zeszłym

roku na pierwsze dni kwietnia, wo-

bec cześo wzmożone obroty cukrem
odbywały się w marcu, natomiast w

roku bieżącym wskutek tego, że świę-

ta wypadły w trzeciej dekadzie kwiet-
nia, $ros zakupów przedświątecznych

cukru nastąpiło w kwietniu.
Eksport w kwietniu r. b. był rów-

"dmiu miesiącach bieżącej

nież większy, aniżeli w odpowiednim
miesiącu poprzedniego roku, wynosił
bowiem 17,190 tonn, wobec 9,244
tonn,

Spożycie cukru na rynku we-
wnętrznym w pierwszych siedmiu
miesiącach kampanji cukrowniczej
1934/35, t. j. od października 1934 do
1 maja 1935, wynosiło ogółem 168,263
tonny, wobec 161,265 tonn w odpo-
wiednim okresie kampanii 1933/34,
wzrosło więc o 4,3 proc.

Eksport cukru w pierwszych sie-
kampanii

był znacznie wyższy, niż w analo-
gicznym okresie kampanji poprzed-
niej, wynosił bowiem 80,839 tonn,
wobec 53,155 t

Rozporządzenie o ulgach celnych
W związku z wygaśnięciem rozporzą”

dzenią o ulgach celnych z dn. 25 paź-

dziernika 1934 r., ukazało się w „Dzien-

niku Ustaw” (Nr. 32) nowe rozporządze-

nie o ulgach celnych. \

Nowe rozporządzenie odmiennie od u-

przedniego dzieli artykuły korzystające z

ulg celnych na 3 zasadnicze grupy.

Grupa I: artykuły korzystające z ulgi

celnej za pozwoleniem ministra skarbu i
na warunkach przewidzianych w tem po-

zwoleniu.

Grupa II: artykuły korzystające z ulgi

celnej na podstawie zaświadczeń Izb

Przemysłowo - Handlowych właściwych

terytorjalnie dla danego zakładu prze-

mysłowego, a jeśli idzie o przywóz tych

towarów na obszar W. M. Gdańska dla u-

życia na tym obszarze — ną podstawie

zaświadczenia lzby Handlu Zagraniczne-
go w Gdańsku,
Grupa II obejmuje towary korzystające.  

z ulgi celnej automatycznie — przedsta-
wianie jakichkolwiek pozwoleń i za-
świadczeń jest zbyteczne.
Towary objęte grupą I i II. zakazowi

przywozu nie podlegają.
Nowe rozporządzenie zasadniczo utrzy-

muje dotychczasowe normy cła zniżone-
go lub zwolnienie od cła z nieznacznemi
zmianami,

——i-:

Do Palestyny
Centralny wydział palestyński ułożył

plan wyjazdu emigrantów do Palestyny
na czas od 1 sierpnia r. b. W tym okre-
sie przewidziany jest wyjazd 4.625 wy*
chodźców. Najbliższe transporty emi-
grantów liczące 825 osób odejdą w dn.
27 i 29 b. m. W ciągu czerwca i lipca
wyjedzie 9 grup emigrantów statkiem
„Polonia“ przez Constancę i przez Try-
jest. (i)

  

Tego rodzaju procederem trudnią się
bardzo często żydzi. Wczoraj np. zasia-
dło na ławie oskarżonych pięciu żydów:
Chaim Galiński, Wolf Horn, Gecel Abra-
mowicz, Abram Fajtelbaum i Nuchym
Horowicz, a tylko dwóch Polaków: Sta-
nisław Uziębłoi Władysław Cybulski,
przyczem, jak się okazało w wyniku
sprawy, Cybulski był jedną z ofiar oszu-
stów i do bandy nie należał.
On, zresztą, całą bandę wydał w ręce

policji. Kiedy mianowicie, jako czelad-
nik krawiecki, otrzymał pracę w kwiet-
niu. 1934 r. u krawca Mieczysława Ry-
cia na ul. Litewskiej 7, zwierzył mu się,
że zna ludzi, trudniących się fałszowa-
niem pieniędzy i chce doprowadzić do
ich aresztowania, w czem pragnąłby u-
zyskać współdziałanie chlebodawcy. Ry-
cio zgodził się i o wszystkiem zameldo-
wał policji. Cybulski ze swej strony
zwrócił się do oszustów, wskazując Rycia,
jako ewentualnego kandydata do „na-
brania" na „kant-maszynkę”, Oszuści
uwierzyli i zainscenizowali zwykły po-
kaz fałszowania pieniędzy. Wówczas
wkroczyła do  mięszkania policja i
wszystkich uczestników pokazu areszto-

wała.
W. toku śledztwa wyszło na jaw, że

w szeregu wypadków oszustom udało
się wyłudzić znaczne sumy pieniędzy od
amatorów nieuczciwego zysku. Szcze-
gólnie podatnym materjałem w ich ręku
okazał się Władysław Zając, który wpła-
cił 2000 zł. gotówką tytułem udziału w
spółce fałszerskiej.
Kiedy następnie, spotkawszy przypad-

kiem jednego z oszustów, robił mu wy-
rzuty, że „produkcja nie została zor-
ganizowana, szajką zainscenizowała a-
resztowanie w jego oczach dwóch kom-
panów Horna i Abramowicza, a następ-
nie wyłudziła dodatkowo 4000 złotych
tytułem kosztów ich „zwolnienia” i oca-
lenia w ten sposób Zająca od oskarże-
nia o udział w bandzie fałszerzy. „A-

resztowania” dokonało dwóch cywilnych
„wywiadowców” i dwóch „umundurowa-
nych policjantów”, z których jeden Sta-
nisław Uziębło został później rozpozna-
ny przez poszkodowanego Zająca i sta-
wiony wczoraj przed sądem.
W pierwszej instancji wszystkich о-

skarżonych nie wyłączając Cybulskiego,
sąd skazał na karę 3 — 4 lat więzienia.
Wczoraj obrońca Cybulskiego adw.

W. Hotmokl Ostrowski zdołał uzyskać
dla swego klijenta całkowite zwolnienie

oskarżonych sąd wymiar kary nieco zła-
godził utrzymując wyroki w granicach
od półtora do dwóch i pół lat więzienia.

 

 

Zakupy w warsztatach
więziennych

Wydane zostały przepisy zezwalające
na nabywanie różnych przedmiotów wy-
rabianych q rzez warsztaty więzienne na
warunkach kredytowych. Z przywileju
tego korzystać będą członkowie magi-
stratury sądowej, funkcjonarjusze wię-
zienni i urzędnicy państwowi. Najwyż-
szy udzielony kredyt towarowy nie mo-
że przekraczać 3-ch miesięcznego upo-
sażenia urzędników. (i)

SKUTKI KARKOŁOMNEJ ZABAWY
11-letni Ryszard Maciejewski, uczeń,

(Dzielna 83), opuszczając się po poręczy
na klatce schodowej przy ul. Leszno 9,
spadł z wysokości I piętra, ulegając
wstrząśnieniu mózgu. Pogotowie prze-
wiozło chłopca do domu.

ZAGADKOWY ZGON
Na pl. Wilsona, upadł na ulicy i wśród

krwotoku z nosa i z ust zmarł jakiś męż
czyzna, lat około 25-ciu. Denata, przy
którym nie znaleziono żadnych doku-
mentów, przewieziono do prosektorjum.
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- ZWYCIĘŻYŁY DOMY ZBIOROWE
ZANIECHANIE BUDOWY MAŁYCH DOMKÓW RODZINNYCH

Instytut badania konjunktur gospodar-

czych i cen zajął się ostatnio sprawą budo-

wnictwa mieszkaniowego. Chodzi o to, jaki

sposób budowania domów mieszkalnych, i

w jakich granicach będzie najwłaściwszy w

tym sezonie budowlanym. W poprzednich
sezonach, jak twierdzi Instytut badania

konjunktur, nad budownictwem ciążyła t.

"zw. tendencja detezauryzacji, t. zn. umiesz-

czania stosunkowo drobnych oszczędności

prywatnych w budowie domów  mieszkal-
nych. Wskutek tego typem przeważającym

domu, jaki budowano w ostatnich latach,

był mały dom rodzinny.

Instytut przypuszcza, że obecnie w związ-

ku z pewnem uregulowaniem życia gospo-
darczego, tendencją do lokowania drobnych

oszczędności w budowie domów powinna
znacznie się zmniejszyć, a natomiast banki,

zarówno prywatne, jak zwłaszcza państwo-

we, powinny przęznaczyć większe sumy na

popieranie budownictwa mieszkaniowego.
Wskutek tego przypuszczalnie w tym sezo-
nie przeważającym typem nowego domu bę-

dzie duży dom blokowy.

Ponieważ kapitały na budowę tego rodza*

ju większych domów jeszcze nie są urucho-

mione, nastąpiło więc opóźnienie w rozpo-

częciu sezonu budowlanego.

od winy, w stosunku zaś do pozostałych 4

 

Kalendarzyk

Dziś: Paschalisa i Brunona.

Jutro: Feliksa i Eryka.

Wschód słońca 3,43, zachód 19,23.

Wschód księżyca 18,57, zachód 2,32.

PIM o pogodzie

Stan pogody w Polsce dn. 16 b. m. o godz.
14-ej; Dziś popołudniu w znacznej części

Polski trwała pogoda przeważnie pochmur-

na z drobnym deszczem na Mazowszu i Ślą-

sku. Temperatura o godz. 14-ej wynosiła:

10 st. w Katowicach, 11 w Płocku i Zbąszy-

niu, 12 w Poznaniu i Warszawie, 13 w Gdy*

ni i Bydgoszczy, 14 w Grudziądzu i Rado-

miu, 15 w Suwałkach i Czerwonym Borze,
16 w Wilnie i Dęblinie, 17 we Lwowie i
Pińsku, 18 w Łucku i Zaleszczykach, 19 w

Lublinie, a 22 st. w Przemyślu.
Przewidywany przebieg pogody do wie-

czora dnia 17 m. b.: Pogoda o zachmurzeniu

zmiennem, miejscami przelotne deszcze, Nie-

co chłodniej Umiarkowane wiatry z kierun-

ków zachodnich,

Roboty wodociągowo-
kanalizacyjne

Na robotach inwestycyjnych wodocią*
gowo - kanalizacyjnych zatrudnionych
jest obecnie 1,717 robotników. W ciągu
ostatnich dwuch miesięcy stan zatrudnie-
nia przy tych robotach wzrósł o 1.200
pracowników, a to na skutek podjęcia
robót kanalizacyjnych na większą skalę,
szczególność przy budowie kolektora i
burzowców oraz robót wodociągowych
przy budowie przewodów przez most
Poniatowskiego. :
W sierpniu roboty inwestycyjne osiąg-

ną punkt kulminacyjny, co pozwoli na za-
trudnienie dodatkowo jeszcze tysiąca 0-
sób dzięki czemu, liczba robotników, za-
jętych przy robotach dojdzie do 3.000.
Poważne rozszerzenie robót kanaliza-

cyjnych i wodociągowych w r. b. stało
się możliwe dzięki powiększeniu kredy-
tów budowlanych wodociągów i kanali-
zatji z 5 i pół do 9 miljonów zł. (b)

Spadek wody na Wiśle

Służba synoptyczna notuje ciągły spa
dek poziomu wód na Wiśle; Pod War-
szawą Wisła opadła w ciągu ostatniej
doby do 120 cm. W górnym biegu rzeki
w wielu miejscach stan wód sięga już 85
cm., tak, że pokazały się liczne mielizny.
Spadek poziomu wód wpływa na pogor-
szenie się warunków żeglugi, co szcze»
gólnie dotyczy załadunku statków towa-
rowych, kursujących do Puław i Kazimie- .
rza nad Wisłą. (i)

Propsgandowy lot do Indyj

W najbliższym czasie projektowane
jest urządzenie lotu propagandowego z
Polski do krajów Bliskiego Wschodu i.
Indyj. Z Warszawy wystartuje samolot
typu RWD 8 pilotowany przez mir.
Ziembińskiego do Rumunii, Bułgarji, Tur-
cji, Persji, Palestyny, Egiptu i Indyj An-
gielskich. Lot urządza LOPP. w celu pro-
pagowania samolotów polskiej kon=
„strukcji, (i)

Coraz mniej taksówek
w Warszawie

1 b. m. było w Warszawie 1,843
dorożek samochodowych (w r. z. w
tym samym czasie 2,074). 1 b: m. za-
rejestrowanych było 820 dorožek
konnych, gdy w r. z 199), cyfry te nie
są miarodajne, gdyż przegląd dorożek
konnych będzie trwał do 1 czerwca),
1,043 wozów konnych. (w r. z. 1,518),
670 wózków ręcznych (895) i 7,503
rowerów (6,368). (b).

Sytuacja walutowa

Na wczorajszych giełdach walutowych
wystąpiła ponownie nieco mocniejsza
tendencja dla funta, dolara oraz florena
holenderskiego.
Dewizę na Londyn notowano: w War-

szawie 25,98 wobec 25,93 wczoraj, w Zu-
richu 15,10 wobec 15,08, w Paryżu przy
otwarciu 74.08 wobec 73.88. Zaznaczyć
należy, że w ostatnich czasach w zagra-
nicznych kołach giełdowych rozeszły się
pogłoski, jakoby zwyżka funta była spo-
wodowana — obok innych powodów —
również celową interwencją Stanów Zje-
dnoczonych, usiłujących, jak wiadomo,
skłonić Anglję do stabilizacji funta.
Dewiza na Nowy Jork nieznacznie się

wzmocniła, obracając się na wszystkich
giełdach w pobliżu górnego punktu złota.
Dewizę na Amsterdam notowano; w

Warszawie 360.00 wobec 359,50 wczoraj,
w Zurichu 209,60 wobec 209,47 i pół, w
Paryżu przy otwarciu 10,27 i trzy czwar-
te wobec 10,27 i jedna czwarta przy
wczorajszem zamknięciu. Zwyżka flore-.
na pozostaje w związku z całkowitem u-
staniem ataków spekulacji międzynaro=
dowej na tę walutę.

Inne dewizy nie wykazały poważniej=
szych zmian.
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Sklep winno-kolonjal

 

ny pi fi. „ŻYWNOŚĆ"
(właścicieli J. DRONSEJKO)

przy ul, Mickiewicza Nr. 4 z dn. 16 b. m. został otwarty.

Aktu poświęcania firmy doki

Sklep zaopatrzony we wszelkie towary spożywcze, napoje wysko-

Towar pierwszorzędny.kowe i delikatesy.

Kronika

 

  

   

onał ks. proboszcz Kulesza.

Ceny umiarkowane,

wilenska,
Ze Związku Cechów

Włądze nadzorcze zarządziły lik-

widacje Z-ku Cechów.

Rzemieślnicy Wileńscy, docenia-
jące potrzebę istnienia własnej nie-

zależnej organizacji, | organizuja

„Związek Rzem. Chrześcijan", opie-

rajc się o statut przyjęty przez
Warszawę i inne miasta.

Pierwsze Zebranie, na ktėrem
ma być powołany do życia pow.
Związek, odbędzie się dnia 20 b. m.
łnformacyj udziela p, Jankowski—

tel, 13 63,

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda o zachmurzeniu zmiennem z

przelotnemi deszczami oraz zę skłonnością

dó burz, zwłaszcza we wschodnich dzielni-

cach.
W zachodniej i środkowej Polsce dość

chłodno, we wschodniej ochłodzenie.
Umiarkowane, chwilami  porywiste,

wiatry z południo-wschodu na wschodzie,
a z zachodu i północo-zachodu w pozosta-
tych okolicach.

DYŻURY APTEK.
Dziś w mocy dyżurują następujące

apteki: н
Augustowskiego ul. Mickiew cza

Nr. 10 (ielef. 9-98), Jurkowskiej i Romec-

kiego — ul. Wileńska Nr. 8, Rodowicza —
Nr. 2 (telef. 16-31), Frumkina — ul. Nie-
mie ka Nr. 23 (tesef. 3-29), Mostkow kie-
go — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
go — ul. Wielka % (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie aa przedmieściach, prócz dmpiszek.

— Od wydawnictwa. W dniu dzisiej-
szym przypada 25-lecie zgonu Elizy Orzesz-
kowej. Wobec przypadającego w dniu dzi-
siejszym pogrzebu śp. Marszałka Piłsud-
skiego, artykuły poświęcone E. Orzeszko-
wej zamieścimy w numerze jutrzejszym.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Nabożeństwo w kościele Bernardyń-

skim. Dziś o godz. 9-ej rano w kościele
,Bernardyńskim zostanie odprawione nabo-
|żeństwo żałobne za duszę śp. Marszałka
| Józefa Piłsudskiego.

Requiem wykona chór „Hasło” z towa-
rzyszeniem orkiestry.

Z ZYCIA STOWARZYSZEN.
— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk w

Wilnie. Mające się odbyć w dniu dzisiej-
szym jako w 25 rocznicę zgonu Elizy
Orzeszkowej uroczyste posiedzenie T.P.N.
ku uczczeniu Jej pamięci, ze względu na
uroczystości żałobne po zgonie śp. Pierw-
szego Marszałka Polski Józeta Piłsudskie-
go odwołuje się, O nowym terminie posie-
dzenia nastąpi osobne zawiadomienie.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Sodalicja Marjańska  Akademiczek

USB. Zarząd Sod Marj. A-czek USB. ni-

godz. 19.30 odbędzie się konferencja i wpi-

— odalicja Marjańska  Akademikėw
USB. zawiadamia, iż zebranie ogólne Soda-
licji, wyznaczone na 19.V rb. nie odbędzie
się z powodu żałoby narodowej po zgonie
śp. Marszałka Piłsudskiego. 

 

Polskie Radjo Wilno.
KOMUNIKAT.

Transmisje uroczystości krakowskich.

W ciągu dnia sobotniego połączone

Rozgłośnie Polskie transmitować będą &

Krakowa uroczystości żałobne, aż do zio-|

żenia trumny w krypcie królewskiej na

Wawelu.
Transmisje te przeprowadzą reporterzy

warszawscy wespół ze swemi krakowskiemi

kolegami.
Reportaż z samolotu, szybującego

nad pociągiem.
Samolot, który zawiezie do Krakowa

ekipę radjoporterów wystartuje z Warsza-

wy w sobotę, dnia 18 maja o godz. 5-tej ra-
no. Przed samym Krakowem samolot do-
pędzi pociąg żałobny ze Zwłokami Mar-
szałka Piłsudskiego. Wówczas nadany zo-
stanie z pokładu samolotu reportaż. Re-
portaż ten przekazany zostanie za pomocą
radjowej stacji iadowej samolotu do
radjostacji lotniskowej w Krakowie. Stam-
tąd reportaż ten nadany zostanie do kra-
kowskiej rozgłośni Polskiego Radja i prze-
kazany będzie na antenę.

Luxemburg i Czechosłowacja transmituje
uroczystości żałobne.

W. uzupełnieniu wiadomości o tem, iż
Francja, Niemcy i Węgry tansmitują uro-
czystości żałobne komunikujemy, że w dniu
dzisiejszym akces do  transmisyj zgłosiły
również  radjostacje Czechosłowacji i
Luxemburg. Radjofonja czeska przysyła do
Warszawy specjalnego sprawozdawcę p. F.
Nocourka. Luxemburg transmitować będzie
za pośrednictwem rozgłośni francuskiej.

sport
WSZYSTKIE IMPREZY SPORTOWE

ODWOŁANE.

i Najbliższa niedziela nie przyniesie nam
żadnych sensacyj sportowych, bo sport Pol-
ski składać będzie hołd Marszałkowi.
Wszystkie imprezy sportowe od-
wołane.

Poszczególne organizacje

zostały

sportowe w
| Wilnie odbyły posiedzenia żałobne, posta-
nawiając. wystać depesze kondolencyjne i
tak W/ileńskie Towarzystwo . Wioślarskie
wysłało do P. U. W. F. i P. W. depeszę
następującej treści.

„Wileńskie Towarzystwo  Wioślarskie,
łącząc się w swym głębokim smutku z bó-
lem całego Narodu składa, na ręce płk. Ki-
lińskiego dyrektora PUWIFiPW, hołd Świe-
tlanej Pamięci Syna Ziemi Wileńskiej.

Zarząd Wileńskiego Towarzystwa
Wioślarskiego.

Posiedzenie żałobne odbyli' również
członkowie Wileńskiego Towarzystwa Cy-
klistów i Motocyklistów, którzy wysłali
depeszę kondolencyjną do p. wojewody wi-
leńskiego. Na zebraniu postanowiono rów-
nież wziąć udział w dzisiejszych uroczysto-
ściach pogrzebowych w Wilnie.

Dwie depesze kondolencyjne wysłane
zostały przez zarząd Oddziału Wileńskiego
Związku Dziennikarzy Sportowych R. P.
Dziennikarze wileńscy wysłali „depesze do
płk. Kilińskiego, i do prezesa PZDz. Spor-
towych red. Sikorskiego.

Żałoba w sporcie trwać będzie 6 tygod-
ni od dnia 12 maja.
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Kilsaikan. piaków It avadie
SPECJALNA, KANARKÓWMIESZANKA BLA
l innych śpiewających ptaków |

Zestawiena z najbardziej Inbianych przez
| ptaki nasion jak: kanar, rzepik, konopie,
ża, sałata, murzynek, proso | t. d.

«. de nabycia w Pelskim Składzia
Aptecznym

Władysława Trubiłły
„Wilne, Luawisarska 12 róg Tatarskiej

 

Uwadze pp. wynajmujących i poszukują-

cych letniska, mieszkania, pokoje itd.

Ogłoszenia do „Dziennika Wileńskiego”

i do innych pism bardzo tanio załatwia

Biuro Ogłoszeń S. Grabowskiego, Wilno,
Garbarska 1, tel. 82.    
Sai

„ RÓŻNE. I
CWYCZZOBZCZSGE

CHCĘ zamieszkać ja)
n j»rędzej na wsi nz
stałe w wej. Biało-
stocklem przy rodz!-
ie katolickiej, e'che)

vezdzietnej. Prędkie

EIKA TSS
Mieszkania

I pokoje
za — Ii,

MIESZKANIA

6-cio pokojowego

od frontu, z wygoda-

mi, w centrum miasta

poszukuję. Wiado-

mość w Administracji

 

dza ЗАЛЕBKSE
SPALONE
PADKIEM palto sta-
rej pensjonarjuszki

PRZY-

 
niejszem powiadamia, że w sobotę 18.V o.

sy w kaplicy S$. Urszulanek (Skopówka 4).'

„Dziennika Wileūsk.“

MIESZKANIE
3 pokoje z elektrycz-
nością w osobnym
domku z ogrodem na
brzegu Wilji (Zwie-
rzyniec) Fabryczna
40. 758—2
 

MIESZKANIE do wy
najęcia z wygodam'
5-cio pokojowe  Ze-

- rzecze 20. Spytać do-
zorczyni. ®

i szęzegół>we wiado
mości o cenie bez u-
trzymania proszę kie
rować: wilno, Zwierzy
niec ul. Witoldowa
Nr. 47, W. P. K. Woj
siechowska cla „SL *

2 SZOPY,
„łe.
do-

 

odpowiednie na
raż, stajnię lub
dy. Mostowa 1,
wiedzieć się
'zorcy,
   u do<

Domu Starców (Tur-
gielska 2) zniewala do
prośby o pocieszenie
starowiny ofiarą choć-
by najstarszego palta.
Złożyć je można w
Administracji lub Ba-
kszta 10/2. gr—4

Kupno
į sprzedaż|)doco

KAJAK
b. ładny, model „Fą-
ierki*, 2—3 osobowy,
nowy sprzedam na-
tychmiast. Popowska
24, m. 4 (u wiaścicie-
la), od 1—20 wieczór.
 

SPRZEDAM
FOLWARK

120 hektarów przy
samej szosie mad sa-
mą Wilją pięknie po-
łożony pod ilnem.
Połocka 14 m. 6.

151—2

DOM
drewniany nowozbu-
dowany z elektrycz-
nością i wygodami z
powodu wyjazdu do
sprzedania. _Landwa-
rów, ul. Zamkowa
Nr. 5, właściciel.

ODSTĄPIĘ
sklep spożywczy w
<entrum miasta o:
zaraz, z towarem|!
urządzeniem. Adres
w administracji 

d ZGUBY. i
лааай5 Liaiškios

18 KWIETNIA
stracono portmanetkę
maleńką, czarną z 14
zł. są to pieniądze
pardzo biedne] osoby,
uprasza się, o odnie
sienie do Redakcji
„Dziennika Wileńsxie.
go“ „Dia bardzo biec
nej”. (2)
MNiWANA AKI

A w |

POSZUKUJĘ
nauczycielki na wieś
do dwojga dzieci II i
1 oddział, Warunki
skromne, wymagam
świadectwa, znajo-
mošč francuskiego.
Zgłaszać się od 10 —
3 i 5—7. Mickiewicza
9—3.

STUDENT
U. S. B. udziela lek-
cyj w zakresie gimna-
zjum. Specjalność: ła-
cina,matematyka, Ce-
ny kryzysowe. Zgło-
szenia w Adm. „Dz.
WiL* dla „R“.

Młody

ną szkołą
szukuje posady Biuras

listy (chętnie na wy-
jazd do majątku). Re-
Ierenoje powažne. Ро-
siada šwiadestwapra-

  

 cy. Uniwersytecka4,
m.22,S.H.

——— ———— —-——оя

Oilefskie echa zgonu Marsz.
Termin pochowania serca Marszałka
Piłsudskiego jeszcze nie ustalony

Wojewoda wileński Wł. Jaszczołt,
który udał się do Warszawy i Kra-
kowa celem wzięcia udziału w po-
grzebie Marszałka Piłsudskiego po
skończonych uroczystościach zatrzy-
ma się w stolicy, gdzie ma otrzymać
odnośne instrukcje w sprawie dal-
szych uroczystości pogrzebowych w
Wilnie,

Narazie nie jest wiadomem. kiedy
nastąpi sprowadzenie serca Mar

Projekt, bud
Dowiadujemy się, iż stery miej-

skie wysunęły projekt urządzenia na
placu Łukiskim skweru-ogrodu pod
nazwą im. Marszałka Piłsudskiego.
Na placurogrodzie Marszałka Pił-

Urzędy i szkoływ,dniu.dzisiejszym
nieczynne

W związku z uroczystym pogrze”
bem zwłok Marszałka Piłsudskiego
w Krakowie w dniu dzisiejszym
wszystkie urzędy państowe, samo"
rządowe, instytucje bankowe, Ubez-

pieczalnia Społeczna itp. będą nie-
czynne od godz. 9 do 12.

UbezpieczalniaSpołeczna będzie
chorych przyjmowała dopiero po
godz. 12.

— 2 OSTATNIEJ,CHWILI
„ŽALOBNA DROGA

Już o godz. 9-tej rano nieprzebrane

tłumy ludności zaległy olbrzymie pole mo-

kotowskie. Las sztandarów ciągnie się na

przestrzeni kilometra. Po obu stronach lo-

ży prezydenta Rzeczypospolitej maszty z

flagami państwowemi  pokrytemi  krepą.

Przed lożą prezydenta w miejscu, gdzie

Marszałek Piłsudski przyjmował defilady

wojskowe, stoi ma  kilkometrowym wale,

przykrytym darniną, armatara polowa z

owiniętą wstęgą Virtuti Militari lawetą. Na

miej spocznie trumna, Niedaleko za wałem

ustawiona jest na szynach otwarta platior-

ma wagonowa. Na platformie widać działo

polowe z przodkiem i lawetą owiniętą

wstęgą Virtuti Militari. Barwy orderu Vir-

tuti Militariokalają platiormę. W  czte-

rech rogach płatiormy umieszczono reflek-

tory, które rzucać będą snop światła na

trumnę, Czoło konduktu żałobnego zbliża

się do pola ihokotowskiego. Ukazują się w

długich szeregach -setki zakonnic, zakon-

nikow i kleru oraz wyższego  duchowień-

stwa z prowadzącym kondukt żałobny ks.

biskupem polowym Gawliną. Gdy. laweta z

trumną Marszałka Piłsudskiego wjeżdżała

na pole mokotowskie, wśród 300-tysiączne-

go tłumu wzmaga się wzruszenie, Ludzie

kiękają, panuje głęboka cisza, przerywana

szlochem. Laweta staje koło walu. Prezy-

dent Rzeczypospolitej zajmuje miejsce w

swej loży. Obok siedzi pani Mościcka, pre-

mjer Sławek, ks. kardynał Kakowski, kie-

rownik min. spraw wojskowych gen. Ka-

sprzycki oraz członkowie domu cywilnego
i wojskowego. Nadzwyczajne delegacje
państw obcych zajmują miejsce po lewej

stronie loży prezydenta, członkowie zaś

rządu, byli premjerzy, marszałkowie Sejmu

i Senatu, prezes NIKP oraz najwyżsi do-
stojnicy sądownictwa po prawej stronie lo-

ży. Oficerowie zdejmują trumnę Marszałka

i niosą ją na swych barkach. Po obu stro-
nach trumny eskortę honorową z obnażo-

nemi szablami pełnią najwyżsi generałowie,
inepektcrowie zrmji. Trumna, okryts sztan-
darem Rzeczypospolitej z orłem białym,

zostaje umieszczona na stojącej na wale
armacie. Trumnę przepasuje wstęga Virtuti
Militari, Na wieku trumny umieszczona jest
poduszka -z szablą, buławą marszałkowską
i szarą maciejówką. Przed trybuną prezy-

denta, na niewielkiem wzniesieniu, pokry-

te czerwienią dwa rzędy krzeseł. Zajmują

je pani Aleksandra Piłsudska, córki mar-

szałka, dwaj bracia Jan i Kazimierz oraz

najbliższa rodzina, Rewję wojskową roz-

poczyna defilada generałów, którzy ma-
szerują czwórkami, pod dowództwem ge-

neralnego inspektora sił zbrojnych gen.

Rydz Śmigłego. Gen. Rydz Śmigły salutuje
trzykrotnie przed trumną Defiladę prowa-
dzi konno gen. Orlicz Dreszer, który staje
za szeregiem generałów, Przy  warkocie
bębnów, jako pierwszy z oddziałów woj-

skowych, maszeruje kompanja żołnierzy Z,

1-ej dywizji piechoty legjonowej, prowadzo-

 

PODZIĘKOWANIE.

szałka Piłsudskiego do Wilna. Rów”
nież dotychczas mnie ustalono ter-
minu sprowadzenia prochów Matki
zmarłego Marszałka znajdujących:
się w Sugintach na Litwie.

Dziś wieczorem ma się odbyć
pierwsze posiedzenie Komitetu Or-
śanizacyjnego pogrzebu serca Mar-
eż iłsudskiego i prochów Jego
|”

owy pomnika
sudskiego stanąłby pomnik dla zmar
łego Marszałka Polski, Projekt ten
ma być wniesiony dla uchwały na
R posiedzenie Rady Miej-

ej.

№ dniu dzisiejszym wszystkie
szkoły powszechne i średnie będą
wolne od nauki. MW, szkołach tych
odbędą się pogadanki i odczyty po-
święcone Marszałkowi Piłsudskie-
mu. Niezależnie od tego młodzież
szkolna weźmie gremjalny udział w
dzisiejszych uroczystościach pogrze-
bowych w Wilnie,

ва przez dowódcę dywizji gen, Skwarczyń-
skiego. Na przodzie niesione są sztandary
trzech pułków tej dywizji, udekorowane

wstęgami Virtuti Militari. Sztandary trzy-
krotnie salutują. Następnie idą kompanje:

9-tej dyw. piech. siedleckiej, 14-ej dyw.
piech, wielkopolskiej i 19-tej dyw. piech.
wielkopolskiej. Wszystkie sztandary tych
dywizyj nagrodzone są również Virtuti Mi-
litari Dalej maszerują kompanje 16-g0 pul-

ku rumuńskiego. Potem przechodzą kolej-
no kompanje piechoty ze sztandarami po-
zostałych dywizyj, oddziały K. O. P., mary-
marki, saperów, żandarmerji, broni pancer-
nej itd, a następnie oddziały wojsk lotni-
czych. W tym samym czasie ukazała się
eskadra złożona z 60 samolotów. Za chwi-
lę przelatują jeszcze nad trumną trzy ol-
brzymie samoloty bombowe. Pozatem uka-
zuje się kawalerja. W chwili, śdy gen.

Wieniawa Długoszewski wznosi szablę do
trzykrotnego salutowania, salutują sztanda-
ry. Idąc w pierwszym szeregu trębacze
wznoszą w górę fanfary, jednak nie wycho-

dzi z nich żaden dźwięk — orkiestra mil-
czy. Przechodzą kolejno szwadrony kilku-
nastu brygad i wreszcie szwadron KOP'u.
Detiladę artylerji prowadzi płk. Schaller
Defilada zakończona. Gen. Orlicz  Dresżer
podjeżdża do wału, zatrzymuje się przed
trumną i trzykrotnie salutuje, poczem
zawraca i galopem odjeżdża. Na wał wcho-
dzą generałowie z gen. Rydz Śmigłym na

czele aby zdjąć trumnę i przenieść na plat-

iormę kolejową. W tej chwili roziegają się
„dźwięki hymnu narodowego a jednocześni:

artylerja daje 101 strzałów. Trumna zosta-;

je przeniesiona na rampę kolejową i umiesz

czona na armacie, na odkrytej żałobnej

platformie kolejowej. Wojsko prezentuje

  

 

 

Pižsuisbiogo
Žatobne posiedzeniaį

į Akademje
W czwartek dn. 16 b. m w lo-

kalu przy ul. Wileńskiej 23—9 od-
było się nadzwyczajne posiedzenie

Zarządów Akademickiego Koła Pol-

skiej Macierzy Szkolnej i Akade-

miekiego Koła Łodzian, poświęcone

uczczeniu pamięci Marszałka Józefa

Piłsudskiego.
Po krótkiem przemówieniu pre-

zes Akad. Kola P. M. S$. p. Mirosław
Bańkowski odczytał orędzie Pana

Prezydenta R, P. poczem zebrani

oddali hołd pamięci Marszałka chwi-

lą milczenia.
Zarządy obu organizacyj wysłały

jeszcze we wtorek na ręceJ. Megai-

ficencji Rektora U. S$. В. pisma kon-

dolencyjne i postanowiły zorganizo-

wać Akademję Żałobną w dn. 19
maja o godz. 7-ej wiecz.

Pozatem wezwano wszystkich

członków do nałożenia opasek ża-

łobnych i jak najliczniejszego udzia-

łu w uroczystościach żałobnych w
Wilnie.
W niedzielę dn. 19 maja o godz.

7-ej wiecz. w lokalu Kursów  wWie-

czorowych, prowadzonych przez

Akademickie Koło Polskiej Macierzy
Szkolnej ul. Kolejowa 1 m. 12 od-
będzie się Akademja Žalobna po-
święcoma uczczeniu pamięci Pierw-

szego Marszałka Polski—Józefa Pił-

sudskiego. +

Dnia 16 maja odbylo się nad-
zwyczajne zebranie Zaiządu Stowa-

rzyszenia Kupców i Przemysłowców

Carześc. w Wilnie, poświęcone

uczczeniu pamięci Marszałka Jozefa

Piłsudskiego. Po gorącem przemó-

wieniu prezesa Zarządu p. E. Ko-

walewskiego uchwalono zwrócić się

do kupiectwa polskiego aby wzięło

czynny udział w zaiobie narodowej,

udekorowało żałobą witryny sklepo-

we i okna swoich przeasięb.orstw,

oraz zamknęło swe pizedsiębiorstwa

w sobotę w godz. 9—13 orrz 17—19.

Zarząd Centrali Chrz. Zw. Zaw.
w Wilnie na nadzwyczajnem swojem

posiedzeniu w dniu 16 maja b. r.

uchwalił wystosować wezwanie do

Chrześcijańskich Związków Zawodo-
wych w. Wilnie, by Związki te we-

zwały swoich członków do wzięcia

udziału w uroczystościach żałobaych

z powodu zgonu Marszałka Jozefa

Piłsudskiego, Pierwszego Naczeinika

Państwa w  Odrodzonej Ojczyznie

1 Oswobodziciela Wilna, oraz wysła-

ły na te smutne dla caiego Narodu

Polskiego uroczystości poczty sztan-

darowe.
*

Oficerowie i. personel Szpitala

Wojskowego Ó. War. w Wilnie ofia-

rowali zł. 500 na mauzoleum, w
którem złożone będzie serce Mar-

szałka Piłsudskiego.

акО T LS

Šmierč wiceprezydenta
Warszawy

WARSZAWA, (Pat). Dziś o go- 
broń. U stóp rampy zatrzymuje się panij
Aleksandra Piłsudska, córki i dwej bracia

Marszałka. Na rampę wchodzą jedynie ge-
nerałowie, najbliżsi współpracownicy Mar-
szałka. Trumna zostaje przymocowana na

lawecie. Generałowie salutują i opuszczają ,

dzinie 18-ej, bezpośrednio po po-
wrocie z pogrzebu I marszałka Rol-
ski, zmarł na udar serca wiceprezy-
dent Warszawy Czesław Zawistow*
ski,

Ostateczny wyrok w rampę. Wkracza na platiormę eskorta ho- k 4 i
norowa, złożona z 6 pułkowników piechoty procesie Kłajpedzkim

w hełmach stalowych i z obnażonemi szab-| KRÓLEWIEC. (Pat). „Preussische
lami. Zajmują miejsce po obu stronach| Zejtung*' podaje, że dziś o 15.30, naj-
trumny, stojąc na baczność, W tej chwili|wyższy trybunał litewski ogłosił de-
platforma odjeżdża. Toczy ją rękami gene- cyzję w procesie kłajpedzkim. Z wy”
ralicja oraz wyżsi oficerowie armji. Trumna jątkiem barona von der Ropa, któ-
ze zwłokami Marszałka Piłsudskiego ginie rego uniewinniono od zarzutu przy-

z oczu zebranych tłumów wśróddźwięków | gotowania powstania zbrojnego, wy”

marsza „I Brygady". O godz. 19,30 pociąg |rok co do wszystkich innych oskar-
żałobny opuścił Warszawę. żonych utrzymano w mocy, a więc i

WARSZAWA. (Pat). Na 5-tym poste-i cztery wyroki śmierci. Ponieważ
runku następuje skompletowanie pociągu! wyroki śmierci były wydane przez
który został następnie przetoczony na: sąd wojenny, wykonanie ich ma na”

stację za bazą lotniczą na Okęciu, skąd:stąpić w ciągu 24 godzin. Pozostaje
wyruszyć ma w drogę do Krakowa. Tym- jeszcze jedynie łaska prezydenta,
czasem na Okęciu ustawia się kompanja.

honorowa 1 p. lotniczego, delegacje złożone
z wszystkich pułków lotniczych z gen.
Rayskim na czele oraz delegacja lotnictwa

czeskosłowackiego złożona z 4 oficerów.
Na długo przed przybyciem pociągu z trum-
ną Marszałka nadjechały samochody, z któ-
rych wysiedli pani Piłsudska z córkami,
najbliższa rodzina marszałka i przyjaciele.

, Platforma, oświetlona reflektorami zatrzy-
„mala się naprzeciw bramy wjazdowej do
„bazy lotniczej. Wartę honorową przy trum-
nie trzymają szwoleżerowie. Wzdłuż plat-

il formy żałobnej obejmują wartę honorową
, oficerowie lotnictwa. Pani Aleksandra Pil-
' sudska z córkami i rodziną oraz najbliżsi
' przyjaciele Marszałka zajmują miejsca w
pociągu. Kompanje ponownie prezentują

 Wielce szanownym P.P. D-rowi

Czarnowskiemu i D-rowi Budkiewiczo-
wi za uratowanie mi życia przez doko-

nanie niebezpiecznej operacji tj. trepa-

nacji czaszki z obu stron głowy, oraz

siostrze Rakowskiej za troskliwą opiekę
szpitalną na Wilczej Łapie składam naj-
serdeczniejsze podziękowanie

ADAM WITTYCH RR kolejowy broń. Następuje dłuższa chwila ciszy, po-

czempociągruszawdrogę.

  

  YZ LIE
NAJLEPSZYCH NAJTAŃSZY
 

Mydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI

 

 


