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Rok XIX

SPRAWA ORDYNACJI
WYBORCZEJ |

Sprawa ordynacji wyborczej niej

schodzi obecnie ze szpalt dzienni-
ków. Jest to—rzec można śmiało-—

centralne zagadnienie obecnych za-

interesowań politycznych.

Znaczenie sprawy ordynacji wy-

borczej wynika z dwóch następują-

cych okoliczności: jest to próba iu-

tencji praworządnych w obozie rzą-

dzącym, oraz jest to „być lub nie

być' parlamentu w Polsce.
Obóz rządzący nie liczył się zbyt

ściśle z literą postanowień konsty-

tucji marcowej. Tłomaczono to roz-

maicie, ale głównie mówiono, że po

przewrocie 1926 r. straciła konsty-

tucja marcowa sens, Tak czy ina-

czej, jeszcze przed formainem jej

uchyleniem, praktyka życia brała

śórę nad brzmieniem  doslownem|

konstytucji.

Ale obecnie sytuacja się zmieni-:

ła. Jest nowa konstyiucja, która w
rozdziale dotyczącym Sejmu. posta-

nawia, iż wybory do niego mają być

powszechne, tajne, równe i bezpo-

!!

ŁÓDŹ. (Pat). Na wczorajszem
posiedzeniu Rady miejskiej w czasie

i

| trzeciego czytania budžetu doszło ka.
do gwałtownego zajścia. Po uchwa-
leniu subsydjum dla teatru miej-;
skiego radny Urbach z PPS krzy-
knął: „Precz z polskimi hitlerowca-
mi“. Po okrzyku tym rozpoczęła się:
wrzawa na ławach radnych stron-!

 

Wybory n
BERLIN. (Pat), Jedna z agencji

donosi z Kowna, że w tamtejszych
kołach politycznych krążą pogłoski

BERLIN. (Pat). Z Kowna dono-
szą: Najwyższy trybunał litewski |
rozważał dziś skargę kasacyjną by-

i

|
rasa, który wyrokiem sądu apela-
cyjnego skazany został na 6 miesię-
cy więzienia za artykuł w jednem z

——

Suo średnie. Każde z tych okrešiei ma!

wyražne znaczenie prawne, ustalone

jest i przez teorję i przez wieloleinią

praktykę w krajach parlamentar-
nych, nie potrzebuje więc, ani nie

znosi żadnych interpretacji, któreby

mogły istotną treść tych postano-

wień konstytucyjnych podawać w

wątpliwość. A tymczasem zapowie-

dziany przez p. premjera Sławka

projekt ordynacji wyborczej nie go-

dzi się z brzmieniem nowej konsty-

tucji, o ile zamieszczonym w niej

pojęciom prawnym nadawać będzie-

my ogólnie przyjęte znaczenie.

Że to, co piszemy, oparte jest na

istotnych podstawach, dowodzi fakt,

że w łonie grup parlamentarnych

BB. projekt ordynacji wyborczej

wzbudził wiele wątpliwości i sprze-
ciwów. Grupy BB. będą miały do
wyboru: albo ulec skłonnościom

praworządnym, a więc dążyć do

zmodyfikowania projektu w tym du-

chu, by odpowiadał on wyraźnemu

brzmieniu konstytucji, albo też u-
stąpić przed taką czy inną interpre-
tacją postanowień konstytucyjnych,

która nada określeniom konstyiu-

cyjnym nowe znaczenie.

Dlatego sprawa
borczej jest próbą dla obozu rządzą”;

cego.

Załóżmy jednak na chwilę, że;
i

projekt ordynacji

staci obecnej. Oznaczałoby to cał-

kowitą likwidację parlamentu w

Polsce.

Pomijamy tu kwestję, jak ugru-

powania polityczne i ogół społeczeń-

stwa ustosunkowałby się do wybo-

rów przeprowadzanych na zasadzie

takiej ordynacji. Oczywiście wybory

odbyłyby się i 200 czy też 208 po-
"słów zasiadłoby w nowym Sejmie.
Ale posłowie ci, wybrani z pośród

ordynacji wy-j

wyborczej prze-
Bilas: + Saliklė Gar ės |w po. [ludności w Sejmie, byłoby to nie li-

PARYŻ. (Pat). Agencja Hayasa
donosi: Rada ministrów uchwaliła
projek. ustawy o peinomocnictwach
dia rządu w celu uzdrowienia finan-
sów ożywienia życia gospodarczegoi
utrzyamnia waluty. Dyrekcja nad
trzymania waluty. Dyrekcja nad
projektem rozpocznie się we czwar-
tek, W komunikacie ogiosoznym w
pismach rząd oświadcza, że jest sta-
nowczo przeciwnikiem dewaluacji i

nie upatruje w sytuacji finansowej
żadnego niebezpieczeństwa dla wa-
luty.

PARYŻ. (Pat). Na wczorajszem
posiedzeniu izby deputowanych mi-
nister iinansow Germain-Mantin od-
czytał w imieniu rządu deklarację u-
zasadniającą projekt ustawy o peł-
nomocnictiwach, Rząd oświadcza w
deklaracji, że spekulacja międzyna-
rodowa, zmierzająca do osiągnięcia
zysku na zniżce walut obcych, za-
atakowała ostatnio dewizy krajów
bloku złotego. Ponieważ zarządze-
nia obronne przedsięwzięte przez
Holandję i Szwajcarję sparaliżowa-
ły te machinacje, spekulacja zwró-
ciła się przeciw walucie francuskiej,
Wskutek kampanji niektórych or-
ganów prasowych krajowych i za-

mu Zedo DtasLDAA AOR Oса

Tralienie do grona kandydatów

ma posłów stałoby się szczęśliwym

dia niektórych osób przypadkiem, a

więc i wybór na posła byłby również

tylko przypadkowym. Mówić w tych

o reprezentacji woli

 
| warunkach

 

a uzdrowienia
Projekt ustawy o pełnomocnictwach

Wilno, Sroda 29 Maja 1935 r,

zajście w Radzie miejskiej w Łodzi
nictwa narodowego, którzy
cili za krzesła i rozpoczęła się bój-

Przewodniczący był zmuszony
przerwać posiedzenie. Porządek na
sali przywróciła dopiero policja, któ-
rą wezwał komisarz rządowy inż,
Wojewódzki. Do rannych wezwano
pogotowie ratunkowe.

 

Z Litwy.
a Litwie
o bliskiem zwołaniu parlamentu li-

Rewizja procesu Waldemarasa

tewskiego. Wybory odbywać się
mają jeszcze w roku bieżącym.

czasopism. Trybunał ostatnio
wyrok uchylił i nakazał rewizję pro-
cesu. Prof. Voldemaras odbywa o-

rą został skazany po próbie zama-
chu dokonanej wdniu 7.VI 34 r.

<w.

granicznych waluta francuska była
przedmiotem kilkakrotnych ataków.
Wynikiem tychże.jestaietylko bar-
dzo znaczny odpływ złota z Banku
Francuskiego, lecz również poważna
zniżka papierów publicznych, pod-'
czas gdy wszelkie akcje przemysło-
we poszły w górę. Charakteryzując
sytuację gospodarczą państwa, rząd
oświadcza, że iSa unic

nie  usprawiedliwialo ego
alaimu  w dziedzinie wodo,
Również z punktu widzenia mone-
tarnego nic nie może wzbudzić nie-
pokoju, gdyż frank ma 80 proc. po-
krycia w złocie, Niestety, mimo
wielkie usiłowania w ciągu ostatnich
czierech lat deticyt budżetowy nie
został opanowany.

Mówiąc o sposobach opanowania
pogarszającej cię sytuacji, minister
wskazał, że nawet przedsięwzięte
ostatnio zarządzenia banku Francu-
skiego, podnoszące stopę procento-
wą, nie osiągnęły celu. W; ciągu o-
siatnich trzech dni odpływ złota o-
siągnął 3.000.000.000 frs., podczas
śdy w jednym tylko dniu 27.V od-
pływ ten wyraził się liczbą
1.160.000.000 irs.
kach, głosi deklaracja, rząd ma obo-
wiązek wykazać opinji, że jest zde-

cydowany działać szybko i przezwy-
cięłżyć największą trudność, jaką
jest deficyt budżetowy, wypowiada-
jąc się kategorycznie przeciwko de-
waluacji firanka. Minister stwierdza,
że z punktu widzenia finansowego
dewaluacja, chybaże byłaby bardzo
znaczna, nie rozwiązuje w żaden
sposób zagadnienia budżetowego.
Kozwiązanie tego zagadnienia jest | czyć się zupełnie z rzeczywistością.

| Parlament i parlamentaryzm wo-

góle ma obecnie w Polsce t, zw. „złą

się tej instytucji oszczędziło. Prak-'
tyka działalności naszego Sejmu ani! przeznaczonych do ożywienia calo-

przed przewrotem majowym ani po

przewrocie nie wytworzyła również

w Polsce tego stosunku społeczeń-

stwa do jednej z najważniejszych

instytucji w państwie, jaki widzimy

konieczne, jednak nie stanowi ono
wszystkiego, Ścisłe znównoważenie
wydatków państwowych nie wy-

| : С „starcza do uzdrowienia  finansowe-
prasę”. Niema zarzutów, którychby| nia ЁUzdrowienie budżetowe winnogo.

zarządzeńsię zawierać w całości

kształtu życia gospodarczego kraju.
Z tego powodu rząd domaga się od
parlamentu, aby przelanie władzy,
którą parlament zamierza o
rzyć, przekroczyło dziedzinę finan-
sową i objęły całokształt gospodar-
czego uzdrowienia.

Wi tych warun-|

SOFJA. (Pat). Bułgarska agencja
| telegraficzna donosi: Generał Goe-
'ring i osoby towarzyszące mu udały
się z lotniska Bozuriszte samolotem
do Kaguzy. Na chwilę przed siartem
samolotu przybył na lotnisko król

LONDYN. (Pat). Dzienniki an-
gielskie przewidują, że rekonstruk-
cja rządu nastąpi już pod koniec
przysziego tygodnia. Kwestja znale-
zienia stosownego resoriu dla sir
Johna Simona rozwiązana ma być w
ten sposób, że po objęciu przez Bal-
dwina premjerostwa jego zastępcą
zamiast MacDonalda zostanie w
charakterze  wicepremjera Simon,
zaś MacDonald otrzymałby sianowi-
sko obecnie Edena, czyli lorda pie-

LONDYN. (Pat). Przemawiając
|1ево premjera litewskiego Voldema- becnie karę 12 lat więzienia, na któ-| wczoraj na zgromadzeniu publicz-

nem w Londynie Baldwin  ošwiad-

czył, że ideja zbiorowego bezpie-
czeństwa w najszerszem swojem zna 

 

finansów Francji
sięwziąć z konieczną szybkością po-
trzebne zarządzenia. Wreszcie mini-
"ster złożył izbie projekt ustawy.
który w jednym artykule głosi: |

„Senat i izba deputowanych prze-
kazują rządowi możność przedsię-
brania wszelkich zarządzeń mają-
|cych moc ustawy do dnia 31 grud-
‘ ша 1935 r., celem uzdrowienia linan-
|sów publicznych, ożywienia działal-
ności gospodarczej, obrony kredytu
publicznego i utrzymania waluty,

' Dekrety w tej sprawie uchwalone
przez radę ministrów mają być na-
'stępnie przekazane do ratyfikacji
izbie przed 31.VII 36 r.“,

| Przewodniczący udzielił głosu de-,
,putowanemu socjalistycznemu Blu-
mowi, który wystąpił z krytyką pro-
gramu rządowego. Podczas mowy
bBluma doszło do gwałtownej wymia-
ny zdań, Mówca twierdzi, że od-
„pływ złota rozpoczął się od czasu
zeszłorocznych wydarzeń lutowych.
(W odpowiedzi na to prawicowy de-
putowany Henriot oświadczył, że to
właśnie Blum i wspólny front poder-

jwali zaufanie ogółu. Wśród wrzawy
Blum twierdzi, że spekulacja, jaka
zapanowała we Francji, jest przede-
wszystkiem wymierzona  przeciwiko
rządowi i parlamentowi. Chciano
postawić parlament wobec niezwy-
kle trudnej sytuacji tak, jak to by-
ło w 1924i 1932 r. wobec rządu
Herriota.

Złożony przez rząd projekt ode-
słano do komisji finansowej, Dysku-
sja nad nim na plenum izby odbę-
dzie się we czwantek.

PARYŻ. (Pat). W. kuluarach izby
od samego rana panowało niezwy-
kłe ożywienie. Obradowały niemal
wszystkie grupy parlamentarne,
przyczem w łonie stronnictw lewi-
cowych ujawniło się wyraźne wrogie
ustosunkowanie się do projektu rzą-

| dowego w sprawie pełnomocnictw.

a

  

, nia stojących przed nim t

podwójnej liczby kandydatów (400 w Anglji, Belgji, Szwajcarji, czy kra-
do 416), ustalonych przez kolegja jach skandynawskich, Nie wchodzi-

wyborcze — niezaležnie od nada-|my tu w rozpatrywanie przyczyn.

nych im uprawnień—z istoty swojej! Ale wyciąganie stąd wniosku, że

nie mogliby ani sami się uważać, ani| parlament jako instyiucja jest zbęd-

być też uważani za wyraz nieskrę-'na i że może być on zastąpiony ja-|

powanej woli ludności, mandatarju- ikiegoś rodzaju „beiratem” jest wiel-

szów woli narodu, oraz jego mężów kim błędem, który w ujemny sposób
zautania. © lodbić się może na życiu państwa. !

Od Admi
Wszystkim naszym Szan.

W, zmnejszeniu wydatków pu-
blicznych minister widzi przede- |
wszystkiem główny cel, to jest ulże- |
nie ciężarów podatkowych.Minister |
stwierdził, że, aby uspokoić opinię
i zgnieść spekulację, potrzebna jest
uchwała parlamentu, który potwier-
dziłby w ten sposób wolę utrzyma-
nia waluty i kredytu publicznego,
uzdrowienia finansów i życia gospo-
darczego a to pozwoli rządowi przed
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Wyjazd Georinga z Bułgarji
Borys ill w towarzystwie swego
szwagra księcia Heskiego, który w
czasie pobylu gen. Goeringa w Sofji
był gościem domu królewskiego.
Obecni na lotnisku powitali gea.
Goeringa i towarzyszące mu osoby.

Przed rekonstrukcją rządu angielskiego
ście w gabinecie. Min. Eden nato-
miast obejmie tekę ministra spraw
zagranicznych i zostanie powołany
do gabinetu. Dotychczasowy min.
pracy Sianley ma zostać ministrem
oświaty na miejsce lorda Halifixa,
który ustępuje z gabinetu. Powoła-
ny ma być również syn MacDonalda
Malcolm, liczący 34 lata, na stano-
wisko ministra kolonji, Dotychcza-
sowy minister kolonji objąć ma ie-
kę lotnictwa.

częci prywatnej, zasiadając oczywi-|

Baldwin o zbiorowem bazpieczeństwie
czeniu polega na tem, iż Europa nie
będzie tolerować wojny, i jeśli któ-
„rekolwiek państwo rozpocznie woj-
| nę, czyli innemi słowy stanie się na-
pastnikiem, wszystkie inne kraje
zjednoczą się, aby zmusić je do za-
przestania kroków wojennych.  Je-
steśmy jeszcze dość oddaleni od u-
rzeczywistnienia tego rodzaju bez-
pieczeńsiwa. Jednakże na pewnym
określonym odcinku podobna ideja
wprowadzona została w życie przez
zawarcie układów locarneńskich.

Jedną z pierwszych rzeczy, jakiej
winny dokonać mocarstwa związane
układem łocarneńskim, jest starać
się o przeprowadzenie paktu i wcie-
lenie w ramy układów locarneń-
skich specjalnie paktu lotniczego,
który mógłby zawierać i który jak
się spodziewam będzie zawierał,
zobowiązania ograniczeń zbrojeń.

Przyczyną obaw w Europie nie
jest obecnie niczyja armja, ani też
marynarka, lecz lotnictwo wojsko-
we. Ograniczenie lub zaniechanie
zbrojeń lotniczych stanowią dla
wszystkich zagadnienie niezmiernie
doniosłe, Trzeba bowiem dość dużo
czasu na przeprowadzenie mobiliza-
cji armji, lecz nie na zmobilizowanie
sił lotniczych. Ograniczenie sił lotni-
czych, nawet przy ustanowieniu
dość wysokiego parytetu, położyło-
jby kres wyścigowi zbrojeń w tej
, dziedzinie.
W dalszym ciągu przemówienia

|Baldwin wyraził ubolewanie z po-
|jwodu nieobecności Stanów Zjedno-
| czonych w Radzie Ligi Narodów,
stwierdzając, że zawsze największą
śwarancję zabezpieczającą przed
wojną, w jakiejkolwiek części śWia-
ta, jest ścisła ółpraca imperjum
brytyjskiego i Stanów Zjednoczo-
nych. Baldwin następnie wyjaśnia,
uzasadniając zwiększenie  angiel-
skich sił lotniczych, że jeśli Wielka
Brytanja bierze wraz z zaprzyjaźnio-
nemi państwami udział w systemie

' zbiorowego bezpieczeństwa, to trze-
ba aby wniosła ona należną od niej
część. Powracając następnie do
sprawy paktu lotniczego Baldwin
zaznacza, że obecnie nadarza się
może lepsza sposobność, niż kiedy-

, kolwiek dokładnego rozpatrzenia tej
sprawy. Nie sądzę, mówił Baldwin,
aby jakikolwiek naród pragnął woj-

|ny. Narazie przynajmniej niema ani
|jednego narodu w Europie, któryby
|nie myślał poświęcić wszystkich
|swoich wysiłków dla przezwycięże-

rudności.
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(o mówią Angija i Włochy
po rezolucji w sprawie Abisynji?
LONDYN, 27.5 (PAT).

Reutera donosi:
Na dzisiejszem posiedzeniu lzby

min minister Eden wyjaśnił treść u-
chwały Rady Ligi Narodów w spra-
wie zatargu włosko - abisyńskiego i
oświadczył: Nie podsuwając myśli, że
rezolucje genewskie zlikwidowały na-
prężenie w stosunkach włosko - abi-
syńskich, jestem jednak przekonany,
że rezolucje te stanowią doniosły
k-ok na drodze do pojednawczego
rozstrzyśnięcia sporu.

Przyjmując współpracę Ligi Naro-
dów, rządy Włoch i Abisynji przy-
czyniły się do tego, aby doszło w
przyszłości do przywrócenia dobrych
stosunków między temi państwami.
Gdyby nie duch pojednawczości, u-
jawniony przez rząd włoski i bar.
Aloisiego w Genewie, a także gdyby
nie współpraca Lavala, postęp, który
obecnie rejestrujemy, nie byłby osią-
gniety, 4

Lansbury, przywódca opozycji,
zwraca się do Izby śmin 0 upoważ-
nienie go do złożenia gratulacyj Ra-
dzie Ligi Narodów i Edenowi. Mówca
oświadcza, że niewątpliwie wszyscy
członkowie Izby gmin widzą w decy-
zji genewskiej pierwszy i doniosły e-
tap na drodze do sprawiedliwego i

Agencja

 trwałego rozstrzygnięcia zatargu.

 

„Mussolini niezadowolony z Francji"
Komentarze do sobotnie:0o przemówienia

PARYŻ, 27.5 (PAT). Prasa fran-

cuska komentuje sobotnie przemówie-

nie Mussoliniego. Komentarze te nie
są pozbawione pewnego zawodu z ra-
cji stanowiska, zajętego przez Musso-
liniego w stosunku do Francji.
„Echo de Paris" twierdzi, że Musso-

lini skłonny jest uczynić z odniesienia
się poszczególnych państw do sprawy
abisyńskiej kamień węgielny swoich
stosunków z zagranicą. To zagadnie-
nie stawia Francję w pozycji delikat-
nej. Francja uważa za kwestję zasa-
dniczą związanie Włoch z Ligą obroń-
ców pokoju, którą stara się stworzyć,
a nadto nie może dezawuować paktu
Ligi Narodów.

„Le Journal'* uważa, że o ile chodzi
© sprawy europejskie, myśl Mussoli-
niego jest jasna. Realizuje on dalej
plan Stresy, wskazując, iż Sowiety nie
powinny się mieszać do rozgrywek
narodów europejskich i zostawia
Niemcom drzwi otwarte,

1-1  

Tajemnicze zatrucie
w Kolonji

KILONJA, 27.5 (PAT). W ubiegłą
sobotę po zjedzeniu ciasta, zmarli

przy objawach ostrego zatrucia żona

lekarza i marynarz. Następnie zacho-

rowało jeszcze 8 osób. Ponieważ pie-

karnia, z której pochodziło trujące

ciasto, obsługiwała większą ilość go-

spód, należy się obawiać, iż liczba

wypadków zatrucia będzie większa.

150 samolotów leci
dokoła Niemiec

BERLIN, 27.5 (PAT). We wtorek

28 b. m. o godz. 8-ej rano na lotnisku

w Tempelhofie odbędzie się start

przeszło 150 samolotów, biorących u-

dział w tegorocznym locie naokoło

Niemiec, t. zw. Deutschlandflug.

Trasa lotu prowadzi przez Śląsk o-

raz Prusy Wschodnie, Niemcy północ-

ne do Niemiec zachodnich i południo-

wych, skąd nastąpi lot powrotny do

Berlina. Czas przelotu obliczany jest
na 6 dni.

Tragiczny koniec
zawodów piłkarskich

WIEDEŃ, 27.5 (Tel. wł.). Wczoraj-

sze spotkanie piłki nożnej pomiędzy

klubem sportowym Wahring i Hakoa-

hem zakończyło się niezwykle tra-

gicznie.

Bramkarz klubu sportowego Wśh-
ring, Wido, zderzył się z jednym z na-
pestników Hakoahu tak nieszczęśli-
wie, że odniósł ciężkie obrażenia we-
wnętrzne. Nastąpił wylew krwi w
mózgu i pęknięcie opony brzusznej.

Mimo natychmiastowej operacji, Wi-
da zmarł po upływie kilku godzin.

Jest to w stosunkowo krótkim okre-

sie już trzeci wypadek w zawodach
sportowych w Austrji, zakończony

śmiercią.

RZYM, 27.5 (PAT). „Giornale
d'Italia“ wyraža ubolewanie, iż część
prasy zagranicznej, a przedewszyst-
kiem angielskiej, ińterpretuje uchwa-
łę Rady Ligi Narodów w sprawie spo-
ru włosko - abisyńskiego w ten spo-
sób, aby zmniejszyć wartość zwycięs-
twa, osiągniętego przez Włochy, i na-
dać rezolucjom znaczenie bardziej ko-
rzystne dla Abisynji.

Dziennik oświadcza, że wysiłki te,
podyktowane, jego zdaniem, względa-
mi wewnętrzno - politycznemi oraz
chęcią wyolbrzymienia wobec opinii
angielskiej autorytetu Ligi Narodów,
pozostaną daremne. Faktem jest bo-
wiem — wywodzi „Giornale d'Italia",
że wszystkie dezyderaty włoskie-Ra-
da Ligi Narodów zaaprobowała, abi-
syńskie zaś, z wyjątkiem kwestji na-
rodowości arbitrów, nie zostały u-
względnione.  

Laval wygłosi

wielką mowę polityczną
PARYŻ, 27.5 (Tel. wł.). „Informa-

tion' donosi, że w najbliższym czasie
minister Laval wygłosi wielkie prze-
mówienie polityczne, w którem spre-
cyzuje stanowisko Francji w odnie-
sieniu do ostatnich przemówień kan-
clerza Hitlera, wicepremjera angiel-
skiego, Baldwina, oraz premjera wło-
skiego, Mussoliniego.

Ruch przecdwžydowski
w Monachjum

BERLIN, 27.5 (PAT). W ubiegłym
tygodniu doszło w Monachjum do
wykroczeń antysemickich, w czasie
których grupa młodych ludzi w cywil-
nych ubraniach zmuszała do zamyka-
nia sklepów żydowskich. Na niektó-
rych sklepach wypisywano farbą o-
lejną „żyd”. Policja, wkraczając e-
nergicznie, dokonała szeregu areszto-
wat,

W jesieni konferencja morska
wszystkich mocarstw Europy

PARYŻ, 27.5. (PAT), Korespon-
dent londyński Havasa donosi, że ro-
zmowy niemiecko - angielskie w spra-
wach morskich rozpoczną się w Lon-
dynie 4 czerwca. Będą one miały cha-

„Action Francaise" pisze, iż Wło-
chy w widoczny sposób odnoszą się z
nieufnością do roli Sowietów w Euro-
pie. Duce podkreśla, iż tylko jeden
problem dzieli Włochy od Niemiec:
problem austrjacki.
„Le Populaire“ uwaža, że Mussoli-

ni w przemówieniu swojem zaznaczył
wyraźnie swój zły humor wobec ak-
cji Francji i Anglji w Genewie. Skłon-
ny on jest prowadzić politykę Stresy
tylko pod warunkiem, że zostawi mu
się wolne ręce w Abisynji Pod tym
też warunkiem zgodzi się wziąć udział
w „organizacji pokoju”.

 
PRAGA — 275 (PAT) — W ko- |

łach politycznych oczekują, że dotych-
czasowy $abinet poda się do dymisji
we wtorek 28 b. m. Dopiero potem
rozpoczną się oficjalne rokowania o

stworzenie nowego gabinetu; opartego
o nową koalicję rządową, względnie
koalicję obecną, rozszerzoną na pewne
pawi Е

rachubę pod t
tiejest przedewszys

względem brane
m _ stronnictwo
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PARYŻ, 27.5 (PAT). Według in-
formacyj z kół miarodajnych, rząd nie

złoży jutro w Izbie deklaracji poli-

tycznej. Minister skarbu, Germain-

Marlin „ograniczy się jedynie do po-

parcia projektu rządowego o pełno-

mocnictwach, przyczem przedstawi

całokształt obecnej sytuacji monetar-

nej, finansowej i ekonomicznej i za-
trzyma się dłużej nad akcją speku-
lantów międzynarodowych.

Minister ma wykazać, że zamierzo-
ne przez rząd restrykcje budżetowe

nie będą mogły zapewnić równowagi
budżetowej, o ile nie będzie im towa-
rzyszyła gruntowna reforma obowią-
zującego obecnie systemu podatko-
wego. Od przyjęcia projektu o pełno-
mocnictwach rząd uzależnia swoje
istnienie, to też minister Germain-
Martin odrazu jutro postawi sprawę
zaufania,

Jak przewidują, Izba odeśle jutro
projekt rządowy do komisji finanso-
wej z poleceniem przedstawienia opi- nji na piątkowem plenarnem posie-  dzeniu Izby.

rakter czysto konsultatywnyi technicz-
ny, chodzi bowiem o wyeliminowanie
spraw, mogących wywołać dyskusję
polityczną.
Poza tem Havas podaje z Berlina,

że delegacja niemiecka wyłoży w Lon-
dynie swoje zapatrywania na rozwój
niemieckiej floty morskiej. Przyjmując
za podstawę oświadczenie kanclerza
Hitlera, iż Niemcy pragną posiadać 35
proc. floty angielskiej, delegaci nie-
mieccy sprecyzują, jakiemu mianowi-
cie tonażowi mają odpowiadać te 35
proc. iw jaki sposób należałoby do-
konać podziału różnych jednostek
morskich,

W Berlinie oczekują, iż rząd angiel-
ski ze swej strony przedstawi również
swoje zapatrywania na propozycje nie-
mieckie.

Ogólnie przypuszczają, że po obec-
nych rozmowach angielsko - niemiec-
kich dojdzie do wymiany poglądów po-
między Anglją, Francją i Włochami,
poczem w jesieni b. r. nastąpi zwołanie
ogólnej konferencji morskiej z udzia-
łem Anglji, Francji, Włoch i Niemiec.

 

Dziś dymisja rządu
w Czechosłowacji

żiwnosteńców (drobny przemysł, han-
del, rzemiosło) oraz autonomiści sło -
waccy ks. Hlinki. Naogół przypuszcza
się, że w rokowaniach nastąpią pewne
trudności, gdyż żiwnosteńcy stawiają
jakoby warunek, by w gabinecie nie
byli reprezentowani Niemcy. Niewia -
domo wogóle, jakie stanowisko zajmą
autonomiści słowaccy. Spodziewane są
również trudności przy podziale tek.

U sprzedawców аО
żądajcie

 

BZIENNIKA WAFRODOWEGO

I es kik E TENS TS TALTASASS

Minister Germain—Martin potępi

akcje spekulantów we Francji

 

W senacie projekt rządowy wszedł-
by w tych warunkach pod obrady w
przyszłym tygodniu. W piątkowych
obradach Izby, jak twierdzą dzienniki,
weźmie już udział premjer Flandin.  

__ Jaka jest
niemieckich
BERLIN, 27.5. (PAT). Szereg da-

nych, dotyczących organizacji niemiec-
kiej armji, publikuje oficer niemiec-
kiego ministerjum wojny, mjr, Fo-
ertsch, w broszurze „„Wehrpflichts-
fiebel" (elementarz służby wojsko-
wej).
Nowa armja niemiecka dzieli się na

trzy gatunki broni: wojska lądowe,
marynarkę wojenną i broń lotniczą.
Naczelnym wodzem całej armji jest
„wódz i kanclerz Rzeszy”. Główno-
dowodzącym armją jest minister woj-
ny gen. Blomberg. Jemu podlegają
trzej główni dowódcy: dla armji lądo-
wej — gen. von Fritsch, dla marynar-
ki — admirał Roeder i dla sił lotni-
czych — gen. Goering.
Armja lądowa podzielona jest na

trzy grupy, na których czele stoją ge-
nerałowie piechoty, artylerji, lub ka-
walerji. Sztaby grup znajdują się w
Berlinie (I), w Kassel (II), w Dreznie
(III). Grupy podzielone są na szereg
korpusów, które z kolei podzielone są
na dywizje i oddziały specjalne. Ar-
mja podzielona jest na 10 okręsów
zbrojnych (Wehrkreis) ze sztabami w:
Królewcu, Szczecinie, Berlinie, Dre-
źnie, Stutgarcie, Monasterze Westfal-
skim, Monachjum, Wrocławiu, Kassel i
Hamburgu. W tej kolejności otrzymały
powyższe okręgi zbrojne określające je

 

organizacja

sii zbrojnych
numery rzymskie od I do X. Armja
składa się z następujących broni: pie-
chota, artylerja, kawalerja, saperzy,
oddziały wywiadowcze, zmotoryzowa-
ne i sanitarne.
Marynarka wojenna: dowództwo

floty, podlegające głównodowodzące-
mu flotą, znajduje się w Kilonji. Do-
wództwo marynarki bałtyckiej znajdu-
je się również w Kilonji, a dowództwo
marynarki na morzu Północnem w
Wilhelmshafen. Flota wojenna składa
się z pancerników, okrętów linjowych,
krążowników, torpedowców, kontrtor=
pedowców, poławiaczy min oraz sze-
regu statków o specjalnych celach, w.
przyszłości zaś i łodzi podwodnych.

Lotnictwo: wojska lotnictwa nie
mieckiego podzielone są na 6 okręgów
lotniczych ze sztabami w Królewcu,
Berlinie, Dreźnie, Monasterze West-
falskim, Monachjum i Kilonji. Okręgi
lotnicze otrzymały, podobnie, jak о-
kręgi zbrojne, numerację rzymską.
Broń lotnicza składa się z grup lotni-
czych (Fliegerverbinde), w których
skład wchodzą: artylerja przeciwlot-
nicza oraz oddziały lotnicze wywia-
dowcze. Grupy lotnicze dzielą się na
eskadry, grupy i sztafety. Składają się
one z obsługi, latającej i lądowej. Ar-
tylerja przeciwlotnicza dzieli się na
pułki, oddziały i baterje. 
 

Niemcy nie żądały

ZYYTOtU
PARYŻ, 27.5 (PAT). Agencja Ha-

vasa donosi z Londynu, iż w kołach
dobrze poinformowanych zaprzeczają
wiadomości, że w odpowiedzi na kwe-
stjonarjusz Phippsa rząd niemiecki
wysunął żądanie zwrotu kolonij, jako
warunek powrotu Niemiec do Ligi Na-
rodów.

 

Kkolonij
Rząd Rzeszy nie udzielił dofych=<

czas żadnej odpowiedzi na demarcha
angielską. Londyn spodziewa się je<
dnak wkrótce otrzymać notę niemiec+
ką, w której będzie sprecyzowana in=
terpretacja pewnych ustępów ostat«
niej mowy Hitlera w parlamencie.

 

Senator Long

znowu grozi
LONDYN, 27.5. (PAT). Słynny se-

nator stanu Louisiana, Long, znany ze
swych wystąpień demagogicznych, wy-
głosił w Nowym Orleanie przemówie-
nie, w którem zapowiedział, że jego
grupa w r. 1936 podczas wyborów pre-
zydenta wystąpi samodzielnie.
Long nie zaznaczył coprawda wy-

raźnie, czy będzie kandydować na sta-
 

Rooseveltowi
nowisko prezydenta, lecz, jak wiado=
mo, w walce swej z prezydentem Roo-
seveltem groził kilkakrotnie, że w r.
1936 wysunie swą kandydaturę na
prezydenta, obiecując każdej rodzinie
amerykańskiej 1.000 dolarów, oraz za
powiadając ograniczenie majątków

| poszczególnych osób do wysokości ma*
ksimum 10 miljonów dolarów.
 

Sowiety niezadowolone
z rokowań Anglji z Niemcami

MOSKWA, 27.5 (PAT). Rokowa-
nią anglo - niemieckie w sprawie pak-
tu powietrznego komentowane są tu-
taj z wyraźnem niezadowoleniem.

„Prawda'' zamieszcza depeszę swe-
$o korespondenta londyńskiego p. t.:
„Odchylenie brytyjskiej polityki za-
śranicznej', w której donosi, że przy-
chylne przyjęcie mowy Hitlera przez
Londyn jest rezultatem „dobrowolne-
$o złudzenia”, Korespondent pod -
kreśla, że nawet partja pracy gotowa

 

Wielki pożar
ŁÓDŹ, 27.5 (PAT). We wsi Brynica

pod Tomaszowem Mazowieckim z
nieustalonych przyczyn wybuchł po-
żar w jednej z zagród. Ogień rozsze-
rzył się przy silnym wietrze, ogarnia-
jąc 30 zagród włościańskich, które
całkowicie spłonęły. Zniszczony zo-
stał również całkowicie inwentarz
martwy. W płomieniach zginęło kilka-
dziesiąt sztuk bydła i trzody. Straty
znaczne. Władze zajęły się pomocą
dla pogorzelców.

 

Potępienie polityki Roosevelta
przez najwyższy trybunał

WASZYNGTON, 27.5. (PAT). Trybu-
nał najwyższy uznał jednomyślnie za akt
sprzeczny z konstytucją udzielenie pre-
zydentowi Rooseveltowi przez konśres
pełnomocnictw, upoważniających go do
stworzenia N. R. A. (National Recovery
Administration) i narzucenia przemysło-
wi prywatnemu kodeksu, regulującego
warunki pracy i płac, ч

Decyzja ta kładzie faktycznie kres
istnieniu N. R. A. Richberś, szef N. R. A.
odmówił dziennikarzom wypowiedzenia
się w sprawie decyzji trybunału. W ko-
łach rządowych decyzję tę uważają za
kompletną klęskę rządu.

WASZYNGTON, 27.5, (PAT). Trybu-
nał najwyższy uznał, że ustawa, uchwa-
lona w końcu r. ub., o pięcioletniem mo-
ratorjum dla hipotecznych długów rolni-
czych, jest sprzeczna z konstytucją Długi
te wynoszą około 12 miljardów dolarów.

POETINISTEC KTE TTTNRKKTS

Podróżuj

samolotem

jest poprzeć porozumienie z Niemca«
mi.
„Za Industrializacju” wyraża пач

dzieję, że oczekiwana rekonstrukcja
gabinetu brytyjskiego wzmocni wpły«
wy: antyniemieckiej grupy konserwa<
tystów z Chamberlainem, Churchil-
lem i Eedenem na czele.

Kronika telegraficzna
— Podczas otwarcia panamerykańskiej

konferencji w Buenos Aires jej przewodnie

czący, minister spraw zagranicznych Argene

tyny, Saavedra Lamas, oświadczył, 1% pae

namerykanizm poczynił w ostatnich cza*

sach wyraźne postępy.

— Odpłynął 27,5 z Neapolu do Afryki

wschodniej okręt „Conte Biancomano“ sx

68 oficerami i 1700 żołnierzami. Na okręcie

odjechał również generał Santini, który о-

bejmuje dowództwo jednego z korpusów

wojsk, znajdujących się w Afryce. |

  

— Hiszpański lotnik transatlantycki, Bom
bo, z powodu braku benzyny wylądował

w Camocim o godz. 10 m. 40 zrana 27 bm.

czasu lokalnego,

— Marszałek Czang-Kai-Szek przybył do

Czeng-Tou, stolicy prowincji Se-Czuen, aby

rozpocząć nową kampanję przeciw czerwo*

nej armji chińskiej,

— Agencja Tass donosi, że do Barensbure
ga, głównego ośrodka administracyjnego na
Spitzbergu, przybył łamacz lodów „Lenin*,
otwierając drogę dla żeglugi arktycznej w r
1935. Tą drogą ma się kierować szereg state
ków zagranicznych i sowieckich, udających
się po ładunki węgla do północnych portów
Związku Sowieckiego.

— Z Czeng-Te (stolicy Dżeholu) donoszą,
Że oddział partyzantów chińskich napadł na
samochód wojskowy japoński, w którym
znajdowali się dwaj oficerowie i jeden pod-
oficer. Oficerowie zostali zabici, a podofie
cer odniósł ciężkie rany i zmarł po odwiee
zieniu go do szpitala,

— W drodze powrotnej do Japonji za.
trzymała się w Warszawie przejazdem japoń
ska misja wojskowa, złożona z 10 oficerów z generałem Ito na czele.
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ZASADY
I PROGRAMY
Uzasadnialiśmy wczoraj potrzebę

i znaczenie idei w życiu narodu. Do

tego samego zagadnienia nawiązuje

„Polska Zbrojna”, pisząc, że „w spo-

łeczeństwie musi się toczyć walka

idei, poglądów i programów”. Do-

tknęliśmy zatem sprawy, która ob-

chodzi szerokie stery naszego społe-
czeństwa i zasługuje na to, by się

nią zajmować.

Idea zasadnicza oczywiście nie wy-
starcza, trzeba jeszcze, by były jasno

wskazane drogi, prowadzące do jei

wcielenia w życie, do dania jej pełne-

$0 znaczenia i wyrazu; temu zadaniu

zaś służą programy. Nie dość jest

zatem mieć ideę, ustalać zasady, na-
leży jeszcze wypracować szczegóło-

we programy, obejmujące wskazania,

dotyczące poszczególnych zagadnień

bytu narodowego.

Praca programowa nietylko służy

załatwieniu spraw bieżących, narzu-

canych przez życie, jest ona także ko- |

niecznym warunkiem konsolidacji we-

wnętrznej narodu. Bo ideałem na-

szym nie może być „zgoda”, w sensie,

jaki nadawano temu wyrazowi za

czasów upadku Rzeczypospolitej, gdy

dla osiągnięcia owej zgody wyrzeka-

no się swych zasad, a więc i możności

działania, byle zachować pozory...
Konsolidacja istotna i mająca wartość
trwałą, dokonywa się tylko wówczas,

gdy u podstaw jej znajdują się jasne,

wyraźne i zgodne z wymaganiami ży-

cia programy działania.
Oto dlaczego przywiązujemy wagę

do istnienia takich programów i nie
obawiamy się wcale o ich podstawy

io sposoby ich wcielenia w życie.
W ogniu takich walk krystalizują się

i umacniają same programy, oraz
podlega próbie ich wartość i zgodność

z wymaganiami życia.

Z powyższego wynika dla nas wy-
raźny nakaz prowadzenia ze wzmożo-

ną enerśgją pracy nad wszystkiemi

dziedzinami naszego życia polityczne-

go, społecznego i kulturalnego. Wyni-
ki pracy we wskazanej wyżej dziedzi»

nie będą stanowiły o wartości i zna-

czeniu różnych obozów politycznych
Żaden zaś obóz nie ma tak wielkich
obowiązków w tym zakresie, jak ten,

* który obejmuje swą myślą cały naród

i chce dać wyraz wszechstronny

wszystkim jego interesom i dążeniom.  

Nowe pola
przed inteligencją polską

W ostatnich czasach obiegła prasę
naszą statystyka, z której wynika, że
przesileniu obecnemu lepiej się prze-
ciwstawiają przedsiębiorstwa drobne,
niż wielkie. Dawno wiedzieliśmy o
tem, że niejedno z naszych najwięk-
szych przedsiębiorstw przemysłowych
jest poprostu na utrzymaniu państwa
i wierzycieli prywatnych, lecz okazuje
się, że zjawisko małej odporności daje
się stwierdzić nietylko wśród mamu-
tów przemysłowych, i że jego zakres
sięga głębiej. Mamy więc do czynienia
z poważnym objawem rozdrabniania
się ośrodków produkcji przetwórczej.
Ujawnił się on w czasie kryzysu, moze
więc być uważany przez niektóre kie-
runki ekonomiczne za nienormalny,
lecz tem nie mniej jest faktem i należy
z niego wyciągnąć konsekwencje,
tembardziej, że nie ogranicza się on
wyłącznie do przemysłu: wszak samo-
rzutne rozdrabianie warsztatów rol-
nych zaczęło się na długo przedtem,
"zanim jakiekolwiek ustawy zadekre-
towały reformę rolną. W tym olbrzy-
mim dziale gospodarstwa narodowego
mamy więc do czynienia z procesem
normalnym, nie zaś wyjątkowym, kry-
zysowym.

Nikogo już dziś nie trzeba przeko-
nywać, że podział dóbr materjalnych |
w społeczeństwie, ustalony w ten spo- |
sób, że z jednej strony istnieje stosun- |
kowo nieliczna warstwa posiadaczy, z
drugiej zaś znacznie liczniejsza rzesza
obywateli pozbawionych wszelkiej
własności, skazanych tylko na najem-
ną płacę i niepewne flukta jej podaży
i popytu — nie jest chlubą naszej cy-
wilizacji i wymaga naprawy w duchu
większej sprawiedliwości społecznej i
zapewnienia możliwie licznym war-
stwom narodu prawdziwie swobodnej,
niezależnej egzystencji. Skoro więc
dziś proces rozdrabniania warształów
produkcji nietylko rolnej występuje
masowo, to świadoma swego celu po-
lityka gospodarcza narodu powinna
z niego skorzystać, ująć go w odpo-
wiednie ramy i pokierować tak, żeby
dał pomyślne dla całości wyniki. Ma-
my przed sobą możność przeprowa-
dzenia prawdziwej rewolucji socjalnej
środkami zupełnie pokojowemi i nie
wykraczającemi z kolej organicznego
rozwoju. Ale oczywiście samo się to
nie zrobi, trzeba wysilić wolę i pracę

Ludzie tkwiący w dawnych prze-
świadczeniach į niewyobrażający so-
bie produkcji przemysłowej inaczej,
jak tylko w wielkich zakłądach z ich
„racjonalnym“ a nieludzkim podzia-
łem pracy, skomplikowanym apara-
tem dyrekcyjnym, finansowym i han-
dlowym, widzą w zachodzącem roz-
drabianiu warsztatów tylko objaw co-  

fania się. Może mieliby rację gdyby
myśl społeczna zostawiła ten proces
samemu sobie czekając bezczynnie,
aż samodzielnym wysiłkiem wyjdzie
albo i nie wyjdzie z ze stadjum pry-
mitywu. Ale właśnie na to czekać nie
należy, trzeba mu przyjść z pomocą,
zasilić go wiedzą techniczą i skiero-
wać na drogę prawdziwego postępu.

* Zwolennicy dotychczasowych, a ra*
czej w dużej części już dawnych me-
tod produkcji są właśnie prawdziwymi
zacofańcami, gdyż trzymają się upor-
czywie form odpowiadających daw-
nym warunkom technicznym i przez
te warunki wytworzonych, biorą za
rzecz stałą i niezmienną to co się już
w życiu zmieniło i przestało wywierać
wpływ decydujący. W imię trwania
przy starych formach technicznych
chcą narzucić utrzymanie form spo-
łecznych, przeciw którym burzy się o-
budzone poczucie sprawiedliwości i
świadomości interesu narodowego.

Okres panowania parowej maszyny
jako źródła energji popędowej skła-
niał do koncentracji wytwórni, trud-
ności komunikacyjne sprowadzały
gromadzenie zakładów  przemysło-
wych i biur w jednem miejscu i wy-
twarzały zbiorowiska, które stały się
w niektórych wypadkach prawdziwe-
mi wrzodami na ciele społecznem.
Dziś te przyczyny już nie działają.
Mamy techniczne możliwości rozdzie-
lania enerśji mechanicznej na dowol-
ne małe cząstki i rozprowadzania jej
po wielkich obszarach kraju, dostar-
czania jej każdemu do domu. Ułatwio-
n» komunikacja na lądzie, wodzie i
powietrzu, listowna, telegraficzna i
telefoniczna przemienia racjonalne
dawniej skupianie zakładów w pew-
nych ośrodkach na absurd ekono-
miczny, trzymający się jeszcze tylko
wskutek inercji i wpływu t. zw. praw
interesów nabytych, czyli wpływem
kapitału tkwiącego w placach, do-
mach, inwestycjach i dzięki napływo-
wi ludności rozumującej słusznie, że
dzisiaj jeszcze najłatwiej o pracę tam
gdzie jest wiele zakładów. Słynna ra-
cjonalizacja produkcji przestała być
w okresie kryzysu j nadprodukcji sła-
wionem bożyszczem, wysuwa się na-
tomiast na pierwszy plan właśnie dą-.
żenie do indywidualizacji pracy i jej
wyników. Dość to rozważyć, aby zna-
leźć kierunek w jakim leży prawdziwy
postęp.

Postęp. otwierający olbrzymie pole
do pracy narastającej inteligencji, nie-
mogącej się pomieścić przy biurkach
urzędniczych. Technik, pracujący do-
tychczas nad udoskonaleniem maszy-
ny, ma się teraz zająć udoskonaleniem
narzędzia, które nie będąc panem

 

wpływ żydów
na życie społeczeństw chrześcijańskich

Sprawa żydowska, będąca dziś bez-
sprzecznie głównem zagadnieniem po-
litycznem, obchodzącem nasz naród,

posiada szereg bardzo różnorodnych
stron.

Zapewne niema Polaka, któryby nie
rozumiał znaczenia tej sprawy, jako
zagadnienia ludnościowego. 3 czy też
nawet 4 miljony obcej ludności w pań-
stwie, — jest to fakt, który ma donio-
słe, niepomyślne skutki polityczne bez
względu na to, co to jest za ludność.

Powszechnie również rozumiane jest
znaczenie gospodarczej strony sprawy
żydowskiej. Całkowite niemal skupie-
nie w ręku żydów dużego i małego
handlu, kredytu, pośrednictwa, ubez-
Pieczeń, transportu, znacznej części
przemysłu, rzemiosła, miejskiej wła-
sności nieruchomej zawodów wolnych,
a wreszcie ostatnio coraz mocniejsze
przenikanie ich nawet w życie gospo-
darcze wsi (oddawna: handel zbożem
i inwentarzem, tartaki, dzierżawy sta-
wów i sadów, pasterstwo na Hucul-
szczyźnie, ostatnio: własność lasów. a
nawet własność ziemi uprawnej) — są
to fakty zbyt jaskrawe, by możnaich
było nie widzieć.

Wielu jest również ludzi, którzy wi-

dzą rolę rozkładową żydów w dziedzi-

nie moralnej. Udział żydów we wszyst-

kich dokonywających się w łonie spo-

łeczeństw chrześcijańskich procesach

gnilnych jest tak przemożny, że do-
strzegają go nieraz nawet ci, którzy

ślepi są na wszystkie inne fakty, skła-
dające się na sprawę żydowską.

Mniej już jest ludzi, rozumiejących

stronę polityczną zagadnienia żydow-

skiego. Naród żydowski, posiadający
wpływy w całym świecie, oraz posia-
dający tak potężne narzędzia politycz-  

nego działania, jakiemi są: pieniądz i
tajna organizacja (loże masońskie i t.
p.). kieruje się polityką własną i dąży
do własnych, z narodowego interesu
żydowskiego wypływających politycz-
nych celów. Polityka żydowska silnie
się w historji Europy zaznacza. Mię-
dzy innemi, zaważyła ona w sposób
przemożny równieżi na dziejach Pol-
ski, — na przestrzeni ostatnich lat co-

najmniej dwustu pięćdziesięciu. Jest
już dziś rzeczą coraz widoczniejszą, że
i rozkład dawnej Rzeczypospolitej, i

klęski w rodzaju potopu szwedzkiego.
oraz nierządu saskiego, i ostateczny u-
padek państwa, i tak długie utrzymy-
wanie się * Polski pod rozbiorami, i
wreszcie tak znaczne spiętrzenie się
trudności, które stawały na przeszko-
dzie dziełu odbudowy, są w dużei mie-
rze wynikiem światowego działania
polityki _ żydowskiej, konsekwentnie
wrogiej Polsce.

Ale należy zwrócić uwagę na jeszcze
jedną — i bynajmniej nie najmniej

ważną— stronę zagadnienia żydow-
skiego.

Jest to zagadnienie wpływu, jaki

żydzi wywierają na środowisko pol-
skie, oraz w związku z tem na stopnio-

we przekształcanie się w kierunku ży-

dowskim naszego zbiorowego oblicza.

Żydzi są narodem o wiele starszym
od nas. Są wogóle jednym z najstar-

szych narodów na świecie. To też ich

oblicze duchowe jest skrystalizowane

w sposób niezwykle wyraźny, — trwa-

łe, skostniałe i niezmienne.

Jest to zarówno u jednostek, jak i u

narodów, cechą sędziwego wieku, że

posiadane właściwości, posiadane u-
przedzenia i upodobania przyzwycza-

jenia i nałogi, nie ulegają naogół  

przekształceniom, — tak samo, jak ce-
chą młodości jest plastyczność i
zmienność,

To też w zetknięciu i przemieszaniu
narcdu młodego z narodem starym, z
reguły naród stary osiąga przewagę.

Miałoby to miejsce nietylko w tym
jednym wypadku, kiedy jedną z obu
stron są żydzi. Wyobraźmy sobie np.,
że żyje w Polsce liczna rzesza chiń-
czyków— i że są oni redaktorami pol-
skich dzienników, profesorami pol-
skich uniwersytetów, nauczycielami
polskiej dziatwy, polskimi poetami,
malarzami, muzykami, aktorami, mini-
strami; adwokatami, lekarzami; sę-
dziami, ustawodawcami, ideologami,
myślicielami, leaderami partyjnymi.
Że żenią się oni z Polkami — i że
dzieci z tych małżeństw uchodzą już
za bezspornych Polaków. Że kobiety -
chinki wchodzą w polskie rodziny, sta-
jąc się żonami i matkami członków
naszego narodu. I tak dalej.

Nie trzeba mieć wiele wyobraźni. by
stwierdzić, że społeczeństwo polskie,
tak wyglądające, nie byłoby już spo-
łeczeństwem polskiem. Wprawdzie nie
możnaby go również uznać za społe-
czeństwo chińskie: ARE tylko nie-

liczni z owych mieszkających w Pol-
sce, nazewnątrz spolszczonych Chiń-
czyków, byliby w głębi duszy krypto-

Chińczykami, świadomie pracującymi
na rzecz wielkości Chin. Zapewne
większości z nich sprawy chińskie ani-
by grzały, ani ziębiły, a niektórzy z
nich, urodzeni w Polsce, jużby nawet
nie rozumieli chińskiego języka. A jed-
nak, mimo to, ogólny ton życia polskie-

go byłby wówczas napoły chiński. Na-
wet rdzenni Polacy ulegaliby wpły-
wom chińskim — bo siła asymilacyj:  

od zbytecznego tracenia sił na wyko-
nywanie niektórych czynności mecha-
nicznych, pozwalając natomiast na
wolne zastosowanie przyrodzonych
zdolności i upodobań w wykonywaniu
swego rzemiosła, nie jest to przecież
zadanie nad siły dla dzisiejszej tech-
niki, która umie pokonywać niebyle-
jakie trudności. Społecznik, prawnik,
czy handlowiec będzie miał dość ro-
boty i pola do popisu przy ujmowaniu
tego nowego ustroju w należyte formy
organizacyjne z uwzględnieniem ko-
operacji gdzie trzeba, a trzeba będzie
napewno w wielu wypadkach, gdyż
nie wszystko jednostka poradzi. Pracy
jest bardzo wiele, zwłaszcza dla ludzi
lubiących samodzielność, i to pracy
pięknej z przyszłością i zadowoleniem
wewnętrznem. Są oczywiście i takie

usposobienia, którym instynkt, jaki
dziś można już nazwać atawizmem,
podsuwa dążenie do pracy tylko w
wielkich przedsiębiorstwach. Ci będą
w nowym ustroju czuć się nieswojo,
ale mogą zawsze znaleźć ucieczkę w
przedsiębiorstwach komunalnych, czy
państwowych i będa tam mogli konty-
nuować tradycję wielkich robót i t. zw.
podbijania przyrody: trzeba bowiem
pamiętać, że ogromna większość tego
rodzaju osiąśnięś dochodziła i dotych-
czas do skutku wysiłkiem zbiorowym:
przedsiębiorca prywatny zjawiał się
tylko w tych wypadkach, gdy zwęszył
zysk bezpośredni.

Chwila poważnego zastanowienia
wystarczy do uznania. że to jest wła-
ściwa i jedyna droga do wyjścia z im-
pasu. Przed inteligencją naszą leży
wielkie pole działania otworem, czy
zda ona eśzamin? A łatwiej powinno
to przyjść nam posiadającym już pod-
stawę dz'*-"nia w wielkiej liczbie ist-
niejacvch drobnvch warsztatów, niż
tvm społeczeństwom które daleko
zabrnęły w industrjalizację i nie wie-
dza teraz jak zawrócić. 9

ZYGMUNT RACZKOWSKI.

 

Podróż poślubna przez Atlantyk
niemieckiego małżeństwa pp. Forster

człowieka, jak maszyna, stanie się je-

go skuteczną pomocą, zwalniając go

na starego narodu jest o wiele większa

od siły asymilacyjnej narodu młodego.

Nieraz zapominamy o tem, że dy-
stłans duchowy między nami, dziećmi

ch:ześcijańskiej, łacińskiej Europy, a

żydami, ostatnim żywym szczątkiem,
pozostałym po umarłym świecie cywi-
lizacyj starożytnego Wschodu jest
naogół nie mniejszy, niż między nami,
a Chińczykami — i że w gruncie rze -
czy, obraz narysowany wyżej, odpo-
wiada rzeczywistości z tą różnicą, że
rolę Chińczyków odgrywają żydzi.
Grozi nam stopniowe zżydzenie, —
grozi nam stopniowa likwidacja pol-
skości, takiej, jaką urobiły tysiącletnie
dzieje naszego narodu — i powstanie

na jej gruzach czegoś nowego, — jak-
by nowego narodu i nowej duszy naro-

dowej, — któreby z polskością nie

miały niemal nic wspólnego, prócz na-
zwy:

A więc wynika stąd wniosek — że
trzeba walczyć z żydowskim wpływem
na nas samych. Trzeba widzieć nietyl-
ko niebezpieczeństwa, grożące nam ze
strony narodu żydowskiego, lecz i nie-
bezpieczeństwa, grożące nam ze strony
jego asymilujących się odprysków.

Asymilacja, to — na inny nieco spo-
sób, — nie mniej groźny nasz wróg od
żydowskiego nacjonalizmu.

J. GIERTYCH  

PRZEGLĄD PRASY
POLSKA A NIEMCY

„Czas” pisze w numerze niedziel-
nym o sprawie stosunków między Pol-

ską a Niemcami.

„Punktem centralnym naszej polityki za-

granicznej jest nasz stosunek do Niemiec.

Dlatego, że są naszym sąsiadem najwaźniej-

szym i najsilniejszym. Od tego, jak ocenia-

my ich stosunek do naszych najżywotniej-

szych interesów, musimy uzależniać cało”

kształt naszej polityki zagranicznej”,

Trudno się zgodzić z podobną oce-

ną. Nie jesteśmy małem  państew-

kiem, którego każde poruszenie zależ-
ne jest od woli potężnego sąsiada, ale

silnem państwem, związanem węzła-

mi ustosunkowań wzajemnych ze

wszystkiemi silniejszemi państwami

Europy i świata.

„Nakazem realizmu jest stwierdzić ol-
brzymią dynamikę nie polityki niemieckiej,
ale, co dużo ważniejsze, niemieckiego na-

rodu. Tej dynamiki nie złamie się siecią

choćby najmisterniejszych paktów, mnoże-

niem formułek prawnych i wojowniczemi

artykułami. Tę dynamikę można złamać ar-

matami, kosztem najpotworniejszej heka-

tomby i zapewne rewolucji w całej Euro-

pie. Jeżeli zaś dynamiki niemieckiej nie

można złamać, trzeba ją skanalizować. Jed-

nym ze środków takiej kanalizacji jest pakt

z 26 stycznia b. r.”

Pakt z 26 stycznia ma swoje zalety,
ale jego konsekwencje w polityce pol-
skiej idą nieraz za daleko.

„Są w Polsce ludzie, którzy twierdzą, że
cała propolska polityka Hitlera jest tylko

bluffem... „Politykom“ żyjącym w świecie

własnych koszmarów trzeba zwrócić uwagę

na zachowanie się Niemiec po zgonie Mar-

szałka. Flagi spuszczono do pół masztu.

Goering w Warszawie i Krakowie — po-
dziwiać należy odwagę tego człowieka, któ-

ry przecież ryzykował głowę, widoczną

zdaleka, krocząc po parę godzin po wą-

skich uliczkach, — Kanclerz Hitler wraz z
całym rządem i całą generalicją w kościele
św. Jadwigi, gdy w Paryżu prezydent Le-

brun nie miał czasu na udanie się do ko-

ścioła Inwalidów".

Świat z Polską musi się dziś coraz.
więcej liczyć. Należy się z tego cie-
szyć — ale naiwnością jest opierać
na zewnętrznych manifestacjach tego:
czy innego państwa daleko idące ra-
chuby polityczne.

O SOJUSZE Z SANACJĄ

Żydowski „Nasz Przegląd” pisze:

„Wobec nowej sytuacji powstałej w Pol-

sce po zgonie Marszałka Piłsudskiego w

szeregu pism polskich wyłoniła się kon-

cepcja stworzenia szerszej podstawy dla

rządów. Koncepcja ta wyraziła się w

dwóch formach: 1) utworzenia wspólnego

frontu jedności i zgody, 2) zbliżenia Sana-

cji z lewicą. Za pierwszą formą wypowie-

działy się pisma mieszczańskie, mniej lub

więcej umiarkowane i  bezpartyjne, jak

„Kutjer Warszawski”, „Kurjer Polski“,

„Nowiny Codzienne”, (ABC.); za drugą for=

mą pos, Niedziałkowski w „Robotniku”.

Cała ta koncepcja szwankuje na jednym

punkcie; nie tłumaczy, na czem polegać ma

ta zgoda i to zbliženie: na trešci programu

czy też na formie rządów. Innemi słowy, czy

przedewszystkiem zgoda ta stanąć ma jesż-

cze przed uchwaleniem. ordynacji wybor-

czej i wpłynąć na nią, czy też ordynacja

ma być uchwalona według życzeń Sanacji, a:

rokowania co do programu mają się toczyć

niezależnie od tego.

O ileby zgoda miała objąć także ordyna-

cję i to w ten sposób, by ta ostatnia i na-

dal umożliwiła istnienie partyj i pozosta-

wila im swobodęagitacji, ,to BBWR. wi-

docznie boi się stanąć przed ciężkim dla

siebie problemem i to nawet dwojakim: 1)

cóż będzie, jeżeli w przyszłym sejmie Sa-

nacja nie będzie miała większości? 2) cóż

będzie jeżeli zwycięży Endecja, i w myśl

„swej ideologji hitlerowskiej zaprowadzi fa-

szyzm integralny, pożegnawszy się z tym

samym  demokratyzmem i parlamentaryz-

mem, który dopomógł jej w dojściu do wła-

dzy? :

Tej sprawy pisma, które wysunęły po-
wyższą koncepcję nie poruszyły, prasa zaś

sanacyjna całą tę propozycję z tego widać

powodu, pomija milczeniem,

Nie ulega wątpliwości, że ten roz-
szerzony obóz, którego rdzeniem sta-
łaby się dzisiejsza „sanacja”, miałby
front, zwrócony przeciw obozowi na-
rodowemu. I że z pośród różnych je-
go możliwych cech i właściwości, ce-
chą niewątpliwie najbardziej nieunt-
knioną byłby — brak antysemityzmu.

——-—

    



 

Pan Bulhak u Ruszczyca
w Bohdanowie

Nowicjuszowi, stykającemu się z
„Wędrówkami fotografa sprawia nie-
spodziankę odkrycie w Janie Bułha-
ku — literata i świetnego stylisty.
Czyni to niemal taką radość, jaką
sprawiają liczne fotografje, zdobiące
nowy tomik, zatytułowany: „Ruszczy-
=“ dożynki* (Wilno, 1935, str.

Przekonywać nikogo w Polsce nie
trzeba, jakie pan Bułhak stwarza „cu-
da”, jak rozległą gamą tonów mówią
do nas jego pejzaże, uwiecznione
objektywem, podobne raczej do sub-
telnych litografij Wyczółkowskiego,
niźli do reprodukcyj fotograficznych.
Jak to robi, to już jego tajemnica, a
raczej tajemnica jego artyzmu, bo ilu-
stracje Bułhaka są prawdziwem arcy-
dziełami.
W książeczce, poświęconej opisowi

wiejskiej siedziby znakomitego mala-
rza Ferdynanda Ruszczyca w Bohda-
nowie, mamy tych autorskich ilustra-
cyj 16. Bułhak nietylko czuje swoiste
piękno pejzażu, ale współżyje z nim
i umie go opisać z klasyczną prostotą i
rzeczowością.  Objektywizm, jakby
kontrolowany soczewką aparatu, ma
dopowiedzieć tyle, ile potrzeba do na-
dania kolorytu jednobarwnym obra-
zom, pozatem dostarczyć czytelnikowi
ewnych koniecznych  informacyj.
adko znajdzie się tam miejsce na

chwilę lirycznego wzruszenia, dominu-
je spokojny realizm. Oto np. taki pej-
zaż:
„A chmury płyną i płyną. Są to wielkie

kumulusy o krawędziach plastycznie skle-
pionych i rozrastających się w ogromne

szczyty, śnieżyste i samoświecące. Ciągną

aż do zenitu olśniewającemi spiętrzeniami,

a gdy taka śnieżna góra wywyższy się na

mocnym błękicie, ten jeszcze  ciemnieje,

szafirowieje i już nic nie jest wstanie oder-

wać oczu od wspaniałości wysokiego nie-

ba. Tam chmury skłębiają się w potężne bi-

zantyjskie kopuły, nabrzękłe gronami rzeź-
bionych * kulistošci, mieszają się w wielo-

kształtne lądy i półwyspy, w koronkowo

zębione ornamenty, w strzeliste smugi i pie-

rzaste wiry, spływają się i rozpływają pro-
fuzją form i kolorów od oślepiającej bieli
do groźnej siności...”

Ale to dopiero początek obrazu, da-
lej: „Dojrzewa dramat nieba”...
"Ruszczyc był chory, lecz kilkomie-

sięczny pobyt na wsi przywrócił mu
siły, „wyprostował postawę, oczy pa-
trzą rzeźko i wesoło, uśmiech i głos
odzyskały pełnię dawnego wyrazu, a
postać zwykłą ruchliwość"...
Poznajemy ukryty w gąszczu drzew

dwór bohdanowski, budowany 1690
roku, ognisko tradycji rodzinnej i skar-
biec jej pamiątek, poznajemy jego
mieszkańców. „Całe wnętrze domu, je-
$0 rozkład i ustawienie zawartość ka-
żdego pokoju sprzęty, książki, wize-
runki i obrazy — wszystko ma tę samą
e ę szacownej długowieczności.
odzina i ziemia są tu sprawą najważ-

niejszą, a obyczaj domowy — pieczo-
łowicie przechowywanym klejnotem.
A jaki dom — tacy są i ludzie..."

Poznajemy też pejzaż bohdanowski,
ogród, sad, aleje, pola, ten pejzaż, któ-
ry był i jest źródłem natchnień wiel-
kiego malarza, z którego kiedyś naro-  

dziła się Ruszczycowa „Ziemia”. Prze-
to opisy te mają też wagę dokumentu
dla historyka sztuki. 4
Wreszcie barwne i wesołe dożynki u

Ruszczyców, a nazajutrz, przed odja-
zdem, wizyta na plebanji u pro-
boszeza.,

„Za chwilę mam odjechać, Idąc przodem,

oglądam się na Ruszczyca, który przysta-

nął dla odpoczynku. Prowadzą go pod rę-
kę syn i córka, pani Gina za nimi zamyka

pochód. Ostatnie promienie słońca pod-
kreślają orli profil i srebrną głowę Ruszczy-

ca, przešwietlają jasne postacie dwojga

młodych. Te trzy złączone sylwety rysują

się przedziwnie wzruszającym konturem na

tle wieczornej zorzy, jakgdyby wzięły od

niej całą jej łagodną  promienistość. Idą

znów po grudach ścieżki, stąpają ostroż-

nie, by się nie potknęły na nich ojcowskie

nogi, a wydłużone cienie tych dwojga sta-

piają się w kształt trójjedyny — w symbol
ich mocnej rodzinnej spójni. Idą, zbliżają

się już ku domowi, wchodzą w brzozowe

przysady, Ruszczyc pogodnem, dobrotliwem
spojrzeniem ogarnia swoją rodzinę, swój

Bohdanów, cały świat różowej ciszy i ser-

decznego piękna. W tym powolnym, rozwi-
niętym pochodzie dwóch pokoleń, rozświe-

tlonych pożegnalną nutą zachodu jest ceś

z obrzędowego piękna dożynek, piastują-
cych zbożny plon bohdanowskiej ziemi —

wianek ciężkich, dojrzałych kłosów, peł-

nych złotego żywiącego ziarna”...

(X
W Bohdanowie byt Bulhak w sierp-

niu 1934 roku. W końcu swej prze-
ślicznej książeczki, do której wielo-
krotnie powracamy, umieścił autor
wiersz „Ścieżka do plebanii”, pisany
również u Ruszczyców przed dziesięciu
laty. Ostatnia zwrotka tak brzmi:
O, polski dworze! Gdy ziemia gorze,

gdy zmieść cię pragnie i swój i wróg,

ty trwasz w wierności świętym oporze

przy ścieżce z śladem pielgrzymich nóg.
(Leg. art.).  

———— —- Ma

ZE ŠWIATA KULTURY
O POLSCE ZAGRANICĄ

„Adwokat i rėže we Wloszech. — Po
raz pierwszy we Wloszech wystawiono
w Trieście, staraniem związku organiza-
cyj pracowniczych t. zw. „Dopolavoro”,
sztukę Szaniawskiego „Adwokat i róże”,
w tłumaczeniu p. Marzana. Sztuka spot-
kała się z nader przychylnem przyjęciem
prasy oraz licznie zebranej publiczności,
wśród której byli przedstawiciele wszy-
stkich władz miejscowych oraz elita inte-
lektualna i towarzyska Triestu. Przedsta.
wienie poprzedzono odczytem o teatrze
polskim.

Entuzjazm na komendę, — Wystawio-
na dnia 14 maja b. r. w hamburskiej o-
perze państwowej, niemiecka prapremie-
ra „Halki“ wywołała w kołach muzycz -
nych w całych Niemczech głośne echo
Dnia 2 czerwca „Halka“ zostanie powtó-
rzona w uroczystej formie w ramach
„międzynarodowego tygodnia muzyczne-
go“ jako jedyny obcy utwór operowy.
Przeszło 150 niemieckich dzienników i
czasopism zamieściło recenzje i artyku-
ły, pełne uznania dla utworu polskiego i
dla inicjatywy hamburskiej opery. Czy-
tamy w nich wyrażenia, jak: „Spodzie-
wać się należy, że utwór ten wejdzie do

repertuaru także innych niemieckich
scen”, „Wystawienie „Halki'* stało się
ewenementem". „Niemiecki repertuar o-
perowy wzbogacił się o piękną sztukę”
etc. Wszelako te nagłe zachwyty wydają
się nieco robione na komendę. Podziwiać
jednak należy niemiecką karność nawet

w.„ entuzjaźmie.

ODCZYTY W WARSZAWIE
O sztuce perskiej. Urządzoną w Zachęcie

wystawę „Sztuka perska i jej wpływy”,

przedłużono do dn. 4 czerwca. W związku
z tem w piątek 31 maja o godz. 19.30 w

ś$machu Zachęty odbędą się dwa odczyty

Emila Wierzbickiego „O sztuce perskiej" i
gen. Czesława Jarnuszkiewicza „O broni per-
skiej”. Odczyty będą połączone z pokazem
eksponatów.
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Literaci polscy organizują się
Zjednoczene literackicb związków zawodowych

Zakończony w ub. niedzielę ogólny
zjazd delegatów Związków Zawodowych
literatów polskich dokonał prowizorycz-
nego wyboru części członków zarządu
głównego, komisji rewizyjnej i sądu kole-
żeńskiego, powołując do zarządu: z War-
szawy: Ferdynanda Goetla, Leona Po-
mirowskiego, Zołję Nałkowską, Juljana
Wołoszynowskiego i Edwarda Kozikow-
skiego, na zastępców zaś Kazimierza
Wierzyńskiego i Stanisława Czosnow-
skiego, z Krakowa — prof. St. Pigonia i
Leona Kruczkowskiego, na zastępcę —
p. Morstin - Górską, ze Lwowa: Ortwi-
na i Jampolskiego, z Poznania: Jana
Skiwskiego, Kosidowskiego, z Wilna: T.
Łopalewskiego, na zastępcę zaś T. Buj-
nickiego. Do komisji rewizyjnej weszli:
pp. Podhorska-Okołów z Warszawy. Sta-
warski z Krakowa i Grossman ze Lwo-
wa, a na zastępców powołano S. Essma-
nowskiego i Lauterbacha. Do sądu kole-

żeńskiego weszli pp. Jan Parandowski,
Orobkiewicz (Lwów), Gałuszka (Kraków)
Hulewicz (Wilno) i Pluciński (Poznań),
jako zastępcy zaś pp. Irzykowski, Jan
Dąbrowski, Wasowski.
W tem zespole nazwisk ogólnopolskie-

go Zw. Zawodowego literatów zwraca u-
wagę nadmierna ilość żydów, więc np.
Lwów reprezentują sami żydzi: Ortwin
(Katzenellenbogen) i Jampolski (Jam-
poller). Pozatem upiększają zarząd tak-
że już nieodzowne nazwiska jak: Wasow-
ski (Wassercug) i Pomirowski (Pomperj.
Czyżby się bez nich nie obeszło?  

TEATR

Jubileusz Stefana Jaracza w Warsza-
wie. W d. 24 czerwca b. r. odbędzie się w
warszawskim Teatrze Wielkim jubileusz
30-lecia pracy scenicznej Stefana Jara-
cza. Jubilat wybrał na swą uroczystość
kilka fragmentów z fredrowskiej „Zem -
sty”, gdzie przypomni kreację Rejenta
Milczka, oraz kilka scen z „Turonia” Że-
romskiego, w którem grał rolę Szeli.
Zdumiewa jednak wybór trzeciej sztuki,
a raczej nędznego żydowskiego sztuczy-
dła A. Słonimskiego p. t. „Rodzina“, z
której też kilka scen wybrano.

NAGRODY NAUKOWE
Praca naukowa na prowincji, Rada zrz-

szeń naukowych i kulturalnych ziemi pomor-

skiej, obradująca w Toruniu, przyznała na*

grodę naukową w kwocie 1000 zł. dr. Raj-

mundowi Galonowi za ogłoszoną drukiem

pracę: „Dolina dolnej Wisły, jej kształt i roz-

wój na tle budowy dolnego Powiśla”,

DO NABYCIA WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH

AKTUALNA PRACA P. T.

My i Oni w Walce o Konstytucję
Pro. BOHDANA WINIARSKIEGO

Stron 80.

 

 

Wydanie П-е Cena 3 zł.
Do nabycia

w Kantorze „Warszawskiego Dziennika
Narodowego"

Na prowincję wysyła się za po-

braniem pocztowem. 328

Cena zł. 1.80.  

 

Nowe książki
Dr. Jan Bogdanowicz: Organizacja żłob-

ków. — Nakładem Polskiego Komitetu Opie-

ki nad Dzieckiem (z zasiłku ministerstwa o-

pieki społecznej) wyszła, jako 17-te z kolei

wydawnictwo Bibljoteki zagadnień opieki

nad macierzyństwem, dziećmi i młodzieżą,
broszura dr. Jana Bogdanowicza p. t. „Or-
ganizacja i prowadzenie żłobków”. Warsza-

wa 1935, Str. 46. Cena zł. 1.50. Praca po-
święcona jest organizacji i prowadzeniu

żłobków dziennych i ma za cel ułatwienie
zapoznania się z tem zagadnieniem.

Spis rozdziałów: Żłobek dzienny. Dzieci-
niec. Stacja lotna opieki nad matkąi dziec-
kiem przy zakładach pracy. Program rocz-

nych kursów dla pielęgniarek społecznych,
organizowanych przez min. opieki społ. Re-

gulamin Żłobków Fabrycznych Polskiego
Monopolu Tytoniowego. Regulamin dla ma-
tek, mających dzieci w żłobku. Regulamin

pracy pielęgniarki Stacji Opieki Lotnej nad £

Matką i Dzieckiem przy zakładzie pracy.

Iństrukcja Gł. Inspekt. Pracy Min. Opieki
Społ. dotycząca zadań, urządzenia i funkcjo-

nowania żłobków fabrycznych. Literatura.

BIBLJOTEKA PRZYRODNICZA

A. Dorabialska. Marja Skłodowska-Curie

i Piotr Curie, Zarys žycia i pracy na tle e-

lementarnego wykładu nauki o promienio-

twórczości. Z 17 rycinami. Str. 122. (Biblj.

z Dzieje myśli i życia. Z 18  rycinami.

 

Przyrodnicza Nr. 243) Poznań. Księgarnia
Św. Wojciecha. Cena zł. 1.80.

P. Alicja Dorabialska, profesorka chemji
na politechnice lwowskiej, uczennica Marii

Skłodowskiej-Curie, podaje w powyższym

zarysie ciekawy szczegół, że małżonkowie

Curie, choć mieli bliskie upodobania nau-

kowe, zrazu pracowali każde nad czem

innem. I dopiero odkrycie żony zwróciło

jej męża ku najściślejszej z nią współpracy.

Obok pietyzmu dla sławnej uczonej i jej

małżonka, książkę p. Dorabialskiej cechuje

jasny, popularny w najlepszem tego słowa

znaczeniu wykład o ciałach promienio-
twórczych ze szczególnem uwzględnieniem

radu. Z tego powodu dzieło polecić można

nietylko młodzieży, ale i osobom starszym,

nierozumiejącym dobrze zjawiska  promie-

niotwórczości i znaczenia radu w historji

chemji i dziejach medycyny.

Z. Bohuszewiczówna, Jan Henryk Fabre.

Str.
120. (Biblj. Przyrodnicza Nr. 231) Cena zł.

1.60. Poznań 1935.
Fabre jako nauczyciel

bynajmniej predysponowany na uczonego.

A jednak miłość wiedzy przyrodniczej, do-

ciekliwość niczem niezrażona, praca wiel-

ce utrudzająca, lecz pełniona aż do późnej

starości w łączności ze ścisłem rozumowa-

niem, wyniosły go na czoło entomologów

w całym świecie. Książeczka p. Bohuszewi-

czówńej napewno zainteresuje młodzież.

wiejski nie był
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Dla kupców chrześcijańskich
najlepszym organem reklamy jest

„WARSZAWSKI DZIENNIK NAFROBOWY*
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MIECZYSŁAW FIJAŁKOWSKI

DZIWNA
3)

NOWELA

W pierwszych dniach zaraz pozna-

łem cały szereg obywateli, kwalifi-
kujących się na dziwaczny parawan:

naczelnika poczty, niedoszłego kan-
dydata na posła, człowieka przekonań

wywrotowych, ateusza i alkoholika,
jego żonę krawcową, wyrocznię mo-
dy na całą okolicę, właściciela restau-
racji, człowieka o apokaliptycznych
kształtach, który w dnie targowe na-
stawiał radio i zachęcał gości do tańca,
wreszcie komendanta policji, sławne-

$o w powiecie donżuana i uwodzi-
ciela; prócz nich całą galerję chło-
pów. Przychodził, naprzykład, taki
mąż zaufania stronnictwa chłopskie-
$o i na zapytanie, co mu jest, odpo-
wiadał — „zdrów jestem”. „No, więc
poco pan do mnie przychodzi? —
„Chcę być jeszcze zdrowszy — niech-
no pan doktór zapisze co od wypad-
ku“. — A niechbym takiemu nic nie
zapisał, Wiara w lekarstwa jest w
tyck ludziach jeszcze prymitywna, a
skuteczność w pewnych wypadkach.
wody z cu':rem, byle tylko z receptą,
jest niemał fantastyczna. W  pierw-
szych miesiącach myślałem, że wyzio-

ną ducha — nie mogłem bowiem na-  

starczyć. . Za to stan mojej kasy po-
prawił się znacznie. Zacząłem robić
oszczędności i powoli świtać poczęła
we mnie nadzieja urządzenia sobie
przyszłości jakoś inaczej. Przecież
niepodobna, abym strawił życie w tej
nieprawdopodobnej dziurze, jaką, mi-
mo wszystkie jego wdzięki, było mia-
steczko X., położone tam, gdzie dja-
beł mówi dobranoc. Anim się obejrzał,
jak minął rok i pewnej niedzieli rano
obudziłem się zmęczony. Spojrzałem
w okno, daremnie szukając wśród błę-
kitu nieba jakiegoś oparcia dla oczu.
Wzrok mój zatrzymał się nagle u
wierzchołka wieży kościelnej. W tej
chwili właśnie rozległ się donośny
głos dzwonu. Ocknąłem się i uświado-
miłem sobie niespodzianie, że oto je-
stem na świecie sam, że mi jest smut-
no — że jestem zmęczony i niema ni-
kogo dokoła, komu mógłbym się po-
skarżyć. Głos dzwonów, już tyle razy
słyszanych, obudził drzemiącą we
mnie podświadomość — i postanowi-
tom 15% do kościoła.
W niespełna godzinę wstępowałem

na wzgórze porosłe świerkami. Dzień
był jasny, letni, a kościół pełen różno-  

kolorowego słońca, zapachów ziół i
kojącego spokoju. Dzwony milczały,
natomiast rozlegał się gdzieś w kąciku
płacz dziecka. Rozejrzałem się po ob-
szernej nawie. Mury z ciosanego pias-
kowca „ostrołukie okna i witraże w
kwiatki polne. W prezbiterjum, obok
gotyckich ławek — grobowiec z ry-
cerskich czasów z łacińskim napisem,
kilka starych płaskorzeźb, wspaniały
chór już z naleciałościami baroku,
wielkie organy, słowem, stara świąty-
nia ufundowana tu przed wiekamimo-
że przez właściciela jednego z oko-
licznych zamków, może przez kogoś,
kto mieszkał na sąsiedniej górze, w
pałacu, noszącym na sobie ślady sta-
rożytnej architektury, Czułem się
nagle wzruszony oraz zdziwiony, że
nie byłem tu dotąd, mimo, iż głos
dzwonów wzywał mię niejednokrot-
nie, a wrota świątyni stoją wszędzie
otworem dla tych, którzy odczuwają
potrzebę ucieczki przed życiem i sa-
mym sobą.

Pogrążony w podobnych myślach,
nagle ocknąłem sie. W kościele pa-
nowała cisza, a wszyscy skierowali
wzrok ku ambonie. Zjawił się był
w niej przed chwilą ksiądz, który
klęczał teraz w pobożnem skupie-
niu. Spojrzałem na niego i w pierw-
szej chwili trudno mi było zapanować
nad uczuciem zdziwienia i niepokoju.
Dziwna to była twarz, chuda, koloru
ziemi, jakby przeżarta ogniem i przy-
sypana popiołem. Pod ciemną czu-
pryną bieliło się wysokie poorane
czoło, a pod cienkiemi brwiami za-  

padłe nawpół przymknięte oczy lśni- |

ły przyćmionym, a jednak gorącym

blaskiem, nos był jastrzębi — usta za-
cięte, a dwie potężne szramy na zaci-
śniętej i naprzód wysuniętej szczęce
nadawały tej niezwykłej twarzy wy-
raz zawzięty i jakby po wojskowemu
zawadjacki. Tak... ksiądz ten nie wy-
glądał na zwyczajnego wojskowego
księdza. Owe osmalone szramy przy-
pominały mi dawno przebrzmiałe
sprawy, a blask tych oczti przysypa-
nych popiołem przywołał w wyobra-
źni na jedno mgnienie oka — dymy i
ośnie, po których już nie pozostało
echa ani śladu. Ten człowiek był, jak
widmo z pola bitwy! Patrzyłem na
nieśo, starając się odtworzyć śo
gdzieś w moich wspomnieniach... Na-
gle powstał — wyprostowany, jakby
na baczność, i głosem donośnym choć
bezdźwięcznym jął recytować treść
Ewangelji na niedzielę dzisiejszą, po-
czem zaczął mówić — lecz to, co mó-
wił, było tylko zwielokrotnionem od-
daniem ewangelicznej treści, — on
sam był jakby nieobecnym. Był ide-
alnem ousobieniem zaparcia się sie-
bie, Głos jego brzmiał monotonnie i
bezosobowo, jakby się wyzwolił po
ciężkiej męce z więzów własnego ja
i wyrwał ku światłom, które jarzyły
się tu wszystkiemi kolorami, przy-
ćmione dymem kadzideł. A jednak
w śłosie tym dźwieczał zamarły żal,
który go zdradził, gdy bardziej bez-
pośrednio zwrócił sie naśle do para-
fjan, gromiąc ich. W tej chwili głos
ten zabrzmiał jak komenda wojskowa,  

poczem, jakby zląkłszy się samego
siebie, znów zbłękitniał i odpłynął ku
górze. Słuchałem, zdumiony, tego
dziwnego księdza, którego widzia-
łem poraz pierwszy, a o którym jakoś
cicho było w miasteczku, jak o czło-
wieku, którego nikt nie znał i który
u nikogo nie bywał. Podczas mszy
wrażenia moje spotęgowały się jesz-
cze silniej. Odprawial ją, jakby zma-
gając się z samym sobą.
Wyszedłem z kościoła przez zakry-

stję, pozostawiwszy $o modlącego się
u stóp krzyża, z głową ukrytą w rę-
kach.
Na powietrzu dopiero otrząsnąłem

się z wrażenia. Ten ksiądz i to całe na-
bużeństwo wzbudziło we mnie uczu-
cie wewnętrzneśo niepokoju, nad
którym nie mosłem zapanować. Nikt
w miasteczku nie umiał mi nic nowie-
dzieć o księdzu. Przybył jeszcze przed
pięciu laty, podobnie, jak ja, gdzieś
ze świata, objął zapuszczone probo-
stwo, które w ciągu dwóch lat dopro-
wadził do kwitnącego stanu, odnowił
kościół, ośrodził cmentarz, pozatem
prowadził życie odosobnione i asce-
tyczne. Gospodyni moja, która była
encyklopedją i żywą kroniką całej o-
kolicy, utrzymywała, że ksiądz chce
zostać świętym, ale że mu się to nie
nd-ia.. Szrama na twarzy, według о-
pinji poety felczera, była następ-
stwem wypadku z bronią. Wersja ta
sochodziła podobno od księżej gos-
nodyni, która była prawie głuchonie-
mą,

(D. c. n.).



 

Kurczy sie polski stan posiadania
Grožny przyklad Stanislawowa

Chcąc mówić o sile gospodarczej
mieszczaństwa polskiego w Stanisła-
wowie, czem obszernie i treściwie zaj-
muje się w „Księdze pamiątkowej
mieszczaństwa polskiego w Stanisła-
wowie“, p. Tadeusz Kwaśniewski, (0-
sobna odbitka nakł. Zjednoczenia mie-
szczan polskich w Stanisławowie. Sta-
nisławów, 1935, str. 26), należy prze-
dewszystkiem rozpatrzyć w akte-
rze i ludności miasta,

Polski stan posiadania w Stanisła-
wowie, jego siły i środki w dziedzinie
gospodarczej maleją w zastraszający
sposób. Zjawisko groźnej sytuacji ma-
terjalnej społeczeństwa polskiego w
Stanisławowie nie jest nowe. Już
przed wojną zwracano na ten fakt u-
wagę, czego widomym znakiem jest
choćby broszura dyr. Leona Ziobrow-
skiego p. t. „Dola mieszczaństwa pol -
skiego w Stanisławowie i Knihininach*,
wydana w 1914 r., obrazująca groźne
zjawisko ubytku polskiego stanu posia-
dania w Stanisławowie, w każdej dzie-
dzinie życia gospodarczego. W porów-
naniu z ówczesnym stanem posiadania
w Stanisławowie, stan obecny wcale
się nie zmienił na lepsze — przeciw-
nie, wskazuje jasno na kurczenie się w
zastraszający sposób polskich placó-
wek przemysłowych, handlowych oraz
polskiego rzemiosła

LUDNOŚĆ MIASTA

Jak przedstawia się stan ilościowy
mieszkańców Stanisławowa? Według
danych z 1934 r. było w Stanisławowie
ogółem 60.256 mieszkańców, z czego:
36 proc. Polaków, 16 proc. rusinów,
46 proc. żydów i 2 proc. innych. Ten
stan ludności wcale nie daje powodów
do radości, tem bardziej, że przez zwi-
nięcie dyrekcji kolejowej i urzędu ceł
ubyło ze Stanisławowa około tysiąc
Polaków.
Omówmy teraz, za p. Kwaśniew-

skim, stan posiadania każdej „narodo-
wości w zakresie nieruchomości. We-
dług obliczeń, przeprowadzonych w о-
statnim kwartale 1934 r. ogólny stan
nieruchomości z uwzględnieniem naro-
dowości, do której nieruchomości nale-
żą, przedstawia się następująco: na
1.679 nieruchomości w posiadaniu Po-
laków było 2.530 (33 proc.), rusinów
1.432 (18,7 proc.), żydów 3.073 (40
proc). Niemcėw 314 (4 proc.) — pu-
licznych 330 (4,3 proc.). W rękach
Polaków jest więc zaledwie 33 proc.
nieruchomości, co oczywiście jest b.
małym procentem, tem bardziej, że w
poszczególnych dzielnicach stan ten
przedstawia się o wiele gorzej.

RZEMIOSŁO
Jeśli chodzi o rzemiosło ilość pol -

śkich placówek rzemieślniczych kur-
czy się w zastraszający sposób. Autor
przedstawienia obecnego stanu rzemio-
sła stanisławowskiego poprzedza ogól-
ną charakterystyką rzemiosła w Pol-
sce:
„Smutny fakt kurczenia się polskie-

go rzemiosła, daje się zaobserwować w
całej Polsce. Jakie przyczyny składają
się na to? Rzemiosło w Polsce jest
drugą gałęzią rodzimej twórczości po
rolnictwie i daje największej ilości (po
rolnictwie) ludności w państwie utrzy-
manie. Wedle statystycznych obliczeń,
racuje w Polsce 1,350 tys. rzemieślni-
ów, zatrudnionych w 300 tys, warsz-

tatach. Jeżeli do teśo dodamy rodziny
rzemieślników, wówczas przyjąć nale-
ży, że z rzemiosła żyje około 3 miljony
osób, co stanowi 10 proc. ogółu ludnoś-
ci państwa.

Zdawaćby się mogło, że tak wielka
ilość ludzi zatrudnionych w rzemiośle
wskazuje na świetny rozwój rzemiosła,
w rzeczywistości rzecz przedstawia się
przeciwnie. Położenie polskiego rze-
miosła jest wręcz rozpaczliwe. Brak
kapitałów inwestycyjnych i obroto-
wych, któreby dały możność przysto-
sowania kosztów wytwórczości warsz -
tatów rzemieślniczych do poziomu о-
śólnej tendencji zniżkowej cen, w
wielkiej mierze uniemożliwia rozwój
rzemiosła. Polskie rzemiosło nie ma
skąd zaczerpnąć potrzebnych kredytów
obrotowych i inwestycyjnych, ponie -
waż ani prywatny rynek pieniężny po-
trzebnych sm nie dostarcza, ani też
banki, w większości zetatyzowane i ło-
żące swe wkłady na potrzeby państwa.

ŻYDZI GÓRĄ
Na tle tej ogólnej charakterystyki

rzemiosła w Polsce, jakże przedstawia
się obecnie stan rzemiosła polskiego w
Stanisławowie? Obraz jest ponury:
rzemiosło polskie zamiast wzrastać,
kurczy się w zastraszający sposób aa
rzecz rzemiosła żydowskiego. Od r.
1914 do r. 1934 liczba polskich rze-

 

 

mieślników z 242 zmniejszyła się do
184, a więc o 58 warsztatów. Natomiast
silnie wzrósł stan rzemieślnikówru -
skich i żydowskich. Obecny stan rze -
miosła jest zastraszający: Polacy 17,2
proc., rusini 8,5 proc., żydzi 74 proc.,.
inni 0,3 proc.

„Powyżej przedstawiony stan rze -
miosła polskiego w Stanisławowie —
konkluduje p. Kwaśniewski — oparty
jest na danych statystycznych stani -
sławowskiej Izby Rzemieślniczej, a
więc dotyczy zarejestrowanych маг -
sztatów rzemieślniczych, Pozatem ist -
nieje w Stanisławowie szereg nielegal-
nych warsztatów rzemieślniczych, pro-
wadzonych przez niewykwalifikowa -
nych ludzi, wykonujących robotę fu-
szerską, Pokątne te warsztaty, w prze-
ważającej ilości żydowskie, istnieniem
swem podkopują byt rzemieślników
wpisanych do cechów, oraz powiększa-
ją liczbę żydowskich rzemieślników.
Rzemiosło wykonywane nielegalnie,
specjalnie zaznacza się w takich gałę-
ziach pracy, jak fryzjerstwo, szew -
stwo, krawiectwo, stolarstwo, rzeźni -
ctwo, wędliniarstwo, oraz piekarstwo,
Jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę
fakt wskazujący na kompletny brak
polskich rzemieślników w różnych ga-
łęziach rzemiosła w Stanisławowie,
wówczas będziemy mieli dopełnienie
katastrofalnej sytuacji polskich rze-
mieślników w tem kresowem mieście”.

Dodać należy,że na ogólną sumę
1.067 rzemieślników zarejestrowanych
w Stanisławowie, te zaledwie 184
polskich warsztatów rzemieślniczych
możemy nazwać „samoistnemi”, gdyż
Polacy sami w większości warsz-
tatów wykonują pracę, ponieważ nie
mogą sobie pozwolić na utrzymanie cze
ladników, z powodu ciężkich warunków
materjalnych. Liczba polskich warsz-
tatów rzemieślniczych zatrudniających
czeladników i uczniów jest znikomo
mała. Inaczej rzecz się przedstawia
wśród rzemieślników żydowskich i ru-
skich, którzy zatrudniają wielką ilość

 

 

terminatorów. Statystyki, któraby wska
zała nam ilość uczniów i czeladników
nie posiadamy, zresztą statystyka taka
nie byłaby wierną, raz, że ilość termi-
natorów ciągle się zmienia, a po dru-
gie, że wiele waisztatów rzemieślni-
czych żydowskich i ruskich zatrudnia
czeladników i uczniów nierejestrowa *
nych, w celu uzyskania tańszego pra -
cownika. Również warsztaty nieupraw-
nione do zatrudniania uczniów, korzy-
stają z pomocy dorywczych pracowni -
ków.

ANI JEDNEGO POLAKA

W takich gałęziach rzemiosła w Sta-
nisławowie jak: czapkarstwo, grawer-
stwo, piekarstwo, powrožnictwo, ry-
marstwo, rzežnictwo, szczotkarstwo,
szklarstwo, tokarstwo, zegarmistrzo-
stwo i złotnictwo niema nia jed-
nego rzemieślnika Polaka, w innych
zaś gałęziach rzemiosła uwidacznia się
wielka przewaga żydów, że wymienię
tylko dla przykładu niektóre charakte-

@гпе liczby. Np. na ogólną liczbę
81 zdrejestrowanych zakładów fryz-
jerskich w Stanisławowie, jest zaled-
wie cztery zakłady fryzjerskie polskie
a 76 zakładów fryzjerskich żydow-
skich. W tej więc gałęzi rzemiosła sto-
sunek Polaków do żydów procentowo
przedstawia się liczbą 4.93 proc. do
93.8 ргос.. Prócz tak wielkiej ilości fry-
zjerów żydowskich zarejestrowanych,
jest jeszcze pewna liczba fryzjerów
żydów pokątnych, którzy chodzą po
domach i w ten sposób obsługują kli-
entów. Natomiast tych 4.93 proc. fry -
zjerów Polaków zaledwie wegetuje.
Podobnie rzecz przedstawia się w bla-
charstwie, gdzie na 5 Polaków przypa-
da 35 żydów, w krawiectwie na 19 Po-
laków przypada 191 żydów, w stolar-
stwie, gdzie na 16 Polaków przypada
Е4 żydów, w szewstwie, gdzie na 20
Polaków, przypada 76 żydów itd.
Groźny stan rzemiosła w Stanisła-

wowie to jedna tylko strona kurczenia
się polskiego stanu posiadania w tem
mieście,  
 

POZO

w Tomaszowie |
Mazowieckim

Skutecznie konkuruje z żydowskim
Tomaszów Mazowiecki jest dużem

miastem prowincjonalnem, ma bo-
wiem koło 40 tysięcy mieszkańców.
Odbija się to też na ilościowym sto-
sunku polskich placówek handlowych
do żydowskich. Im bowiem miastecz-
ko jest mniejsze, zatem i ciemniejsze,
im dalej od kolei położone, tem odse-
tek żydów w niem większy, tem sła-
biej rozwija się w niem hasło: „Swój
do sweśo”.
W Tomaszowie mamy polski sklep

bławatny, niestety jeden tylko. Dążyć
więc musimy usilnie do założenia kil-
ku jeszcze, gdyż żydzi mają ich sie-
dem.
Gotową bieliznę, obuwie, kapelusze

sprzedają również Polacy,
Czapki szyje dwu żydów i jeden

Polak, chlubny ten wyjątek w na-
szych prowincjonalnych stosunkach,
powinien być naśladowany przez
wszystkie bez wyjątku miasteczka.
Ubrać się wogóle możemy w Toma-

szowie u chrześcijan, gdyž są w nim
i krawcy męscy i damscy, są nawet
dwaj kuśnierze Polacy, są sklepy z
galanterją, z pasami i biusthalterami;
sa fryzjerzy, są pralnie chemiczne.
Z nabyciem książek, materjałów pi-

śmiennych, zabawek a nawet z foto-
grafowaniem się nie mamy w Toma-
szowie kłopotu, bo przyjdą nam tu z
pomocą odpowiedne polskie sklepy i
zakłady.
Co do jadła, to znajdzemy je u Po-

laków w restauracji, w sklepach ko-
lonialnych, mączarni, dwu  mleczar-
niach, piekarniach, cukierniach. Dwie

owocarnie polske i jedna jatka woło-
wa świadczą, że staramy się rozprze-
strzeniać nasz handel i wypierać ży-
dów stamtąd, gdzie dotąd byli wy-
łącznymi posiadaczami,
Do budowy domów potrzebne wa-

pno i cement, a do gospodarstwa nie-
zbędne węgiel, oleje i smary dosta-
niemy również u Polaków.
Aż trzy nasze sklepy zaopatrzą kli-

Z CAEEGO KRASU
BEDZIN

Kolonje dla dzieci polskich z zagrani-
cy. — Wzorem lat ubiegłych obwód bę-
dziński polskiego Związku zachodniego
przystąpił do organizowania kolonij let-
nich dla dzieci polskich z zagranicy. Tak
jak w ub. roku Zagłębie przyjmie 75
chłopców polskich z Niemiec, którzy spę-
dzą 4 tygodnie w Zakopanem, razem z.
kolonią letnią seminarjum nauczycielskie-
$o z Sosnowca. Całkowity koszt utrzy-
mania jednego chłopca wyniesie 75 zł.

Dla zebrania potrzebnych środków fi-
nansowych, zarząd P. Z. Z, roześle do
różnych instytucyj i przedsiębiorstw listy
ofiar, jak również zwróci się do samorzą-
dów miast Zagłębia o subwencję, wresż-
cie urządzona także będzie na ten cel
zbiórka uliczna w całem Zagłębiu.

JAROSŁAW
Sekretarz sądu defraudantem. — W

kasie sądu grodzkiego w Jarosławiu wy*
kryto bardzo poważne nadużycia pienięż-
ne, sięgające kwoty 28.000 zł.

W związku z ujawnieniem tych nadu-
żyć aresztowany został naczelny sekre -
tarz sądu grodzkiego Zieliński, który peł-
nił od kilku lat funkcję kasjera sądowe-
go. Jak słychać, nadużycia popełniał Zie-
liński na przestrzeni kilku lat. Kilkakrot-
nie przeprowadzono lustrację, nie zdoła-
no jednak wykryć nadużyć, co świadczy
o niezwykłych „zdolnościach kasjera,

Przez jakiś czas łudził się Zieliński
możliwością pokrycia sprzeniewierzo-
nych przez siebie sum, widząc jednak, że
sprawa zaszła za daleko, zgłosił się sam
do władz sądowych z doniesieniem o
nadużyciach, usiłując przytem część winy
złożyć na kogo innego.

KONIN

Z ruchu narodowego. — odbyło się w
lokalu własnym zebranie Młodych Stron-
nictwa Narodowego z referatem prezesa
powiatowego Aleksandra Skotnickiego.
Zebranie zakończono odśpiewaniej Hym-
nu Młodych.
Skazanie narodowców. — Nakazem

karnym starostwa powiatowego w Koni-
nie skazani zostali za rozlepianie ulotek,
nawołujących do kupowania u Polaków
na karę po 5 złotych grzywny, a w razie
nieściągalności po 1 dniu aresztu, trzej
członkowie Stronnictwa Narodowego w
Koninie: Jan Tworek, Stefan Tomaszew-
ski sekretarz Koła Konin i Honorat Prze-

 

 

 

zolarski. Skazani wnieśli odwołanie do
sądu. (T).

PRZEMYŚL

Skazanie rabina. — Sąd okręgowy w
Przemyślu skazał rabina Babada na 8
miesięcy więzienia za wystawienie fał -
szywego świadectwa rozwodowego i po:
branie za to 270 zł.

RÓWNE

Zjazd plantatorów tytoniu. — W. Rów-
nem odbył się zjazd plantatorów tytonio-
wych z powiatu, zwołany z inicjatywy
Wołyńskiej Izby Roln.
Wołyń jest jednym z niewielu okręgów

w Polsce, gdzie uprawa tytoniu ma szcze-
śólnie dobre warunki, Pielęgnowanie ty-
toniu w dobie niskich cen zbożowych jest
korzystne dla rolników. Większą część
plantatorów stanowią osadnicy wojskowi
z gminy tuczyńskiej.

Zjazd miał duże znaczenie dla dalszego
rozwoju tej gałęzi, bo rozeszły się pogło-
ski, że Polski Monopol Tytoniowy zaj-
muje nieprzychylne stanowisko wobec
plantatorów i ich organizowania się i że
nowa taryfa będzie niekorzystna dla
plantatorów.
Referent Podhorski mówił o niedoma-

ganiach i nieporozumieniach, jakie ist-
nieją w zakresie uprawy i wykupu tyto-
niu.

Zjazd uchwalił zorganizować plantato-
rów także w powiatach: krzemienieckim,
zdołbunowskim, potem stworzyć ogólno-
wołyński związek plantatorów tytonio-
niowych.

POZNAŃ

30 tys. młodzieży wiejskiej, — Tego-
roczny, 18-ty z kolei zjazd delegowanych
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Męskiej w Poznaniu był niemniej liczny
od zjazdów poprzednich, Po Mszy św. na
Nowym Rynku odbył się raport 2.068
druhów pod 98 sztandarami. Z Rynku od-
działy przemaszerowały przez miasto
pod Pomnik Wdzięczności, gdzie ks. prał.
Biłko, dyrektor związku, odmówił krótką
litanję i odczytał rotę przyrzeczenia, od-
dającego Stowarzyszenia pod opiekę
Najśw. Sercu Jezusowemu.
Złożone przez gen. sekretarza sprawo-

zdanie z rocznej działalności Stowarzy
szenia świadczy o stałym pomyślnym roz-
woju organizacji. Ilość druhów wzrosła
do 30 tysięcy, ilość oddziałów do 807.

 

 

liczba druhów zwiększyła się o 1500.Mło-
dzież rolnicza stanowi 60 proc. ogólnej
ilości stowarzyszonych. Poza druhami z
organizacją współpracuje około 6.000 o-
sób dorosłych.

Podpalenie zagród włościańskich. —
1W ostatnich czasach zanotowano na te-
terenie poznańskiego szereg pożarów z
podpalenia,
W Nowej Wsi podpali.a swój dom Ma-

gdalena Kubiakowa. Pożar przerzucił się
na sąsiednie zagrody i w rezultacie spa-
liło się 12 budynków ogólnej wartości 23
tysięcy zł. Kubiakową aresztowano,
W tej samej wsi i tego samego dnia nie-

jaka Szydłowska wraz ze swą córką Sta-
nisławą podpaliła swój dom. Aby utrud-
nić akcję ratunkową, Szydłowska utopiła
w studni wszystkie wiadra. Matkę z cór-
ką aresztowano.
Tego samego dnia wybuchły pożary w

Gaju w zagrodzie Jana Głowackiego. w
Wojcinie u Jana Zwolińskiego i w Ostro-
wie u Mutschlera. Wszędzie podejrzani
są o podpalenie sami właściciele gospo-
darstw.
Ponieważ w większej części pożary te

powstają wskutek podpalenia przez sa-
mych właścicieli gospodarstw, policja za-
rządziła wzmożoną ochronę wsi, a ubez-
pieczalnia przystąpiła do obniżki aseku-

„ racji.

SOSNOWIEC

żabotyński agituje. — Propagator ide-
ologji organizowania żydów w zbrojne
zastępy wygłosił odczyt w Sosnowcu.

Odczyt zgromadził tłumy żydów. Pomimo
wpuszczenia na salę większej części zwo-
lenników, na ulicy pozostał jeszcze licz-
nytłum, który gwałtowńie domagał się,
aby wpuszczono go do wnętrza. Kilka-
krotnie wezwany przez policję do rozejś-
cia się, tłum nie ruszał się z miejsca, wo-
bec czego policja zmuszona była użyć pa-
łek gumowych i szabel. Kiedy policja
przystąpiła energicznie do rozpędzania
zwartego tłumu, powstała nieopisana
wrzawa, Z tłumu dochodziły piski i wrza-
ski uciekających: „Nie wolno bićl Nie
wolno bić!", a na oczyszczonym terenie
leżały porzucone czapki, kapelusze itp.

Olbrzymiej frekwencji i silnego zainte-
resowania się żydów odczytem nie nale-
ży przypisywać głównie popularność, ja-
ką ciszy się Żabotyński wśród żydów,
lecz również ważkim wydarzeniom, jakie
niedawno zaszły między syjonistycznie
nastrojonymi żydami i zbliżającym się
wyborom do wszechświatowej egzekuty -

jentelę w kwiaty, jeden w przyrządy
do elektryczności. Lekarstwa może-
my z całym spokojem zażywać, gdyż
dostarczają je gztery polskie apteki
oraz trzy składy apteczne,
Komunikacia konna i autobusowa

znajduje się w naszych i żydowskich
rękach, 30 dorożek i 1 linja autobuso-
sowa jest naszą własnością, zupełnie
takaż sama ilość — izrealicką.

Trzeba teraz poznać stosunki w
Tomaszowie z przeciwnej strony to
jest trzeba się dowiedzieć, czego te-
raz u chrześcijan dostać nie możemy,
zatem jakie sklepy założyć tam win=
niśmy,
Wiemy już o tem, że łokciowizną

handluje zaledwie jeden Polak. Goto-
wych ubrań męskich, damskich czy
dziecinnych ani palt nie sprzedaje ża-
den chrześcijanin. Trudne do oblicze-
nia sumy wzbogacają tą drogą kiesze-
nie żydowskie, bo ileż ludzi kupuje w
dużem mieście gotowe garnitury, su-
knie, palta. Ten brak powtarza się

* nietylko w Tomaszowie, ale w całym
szeregu naszych miast i miasteczek,
więc powinniśmy baczną nań zwrócić
uwagę i starać się zacząć prowadzić,
początkowo na metry, później na co-
raz szerszą skalę, własne pracownie
odzieży, co dałoby na obszarze całe-
go państwa zatrudnienie nie setkom,
a tysiącom ludzi.

Zegarmistrza
Tomaszów.
Brak zegarmistrza jak i brak skle-

pu z odzieżą, oraz z bławatempe
kreślają mieszkańcy Tomaszowa. Zna-
czy się więc, że osiedlający się tam
kupiec tej branży może liczyć na grunt
RY i poparcie ze strony swo-
ich. :
Posiadamy w Tomaszowie įedną ja-

tke wołową. Ale prócz niej jest 18
(osiemnaście) żydowskich. Tę jedną
powinniśmy więc traktować tylko ja-
ko pierwszy szczebel, który nam ma
służyć do wchodzenia coraz wyżej i
stopniowego opanowywania handlu
miesem.
Pamiętajmy też, że cały Tomaszów

kupuje ryby u żydów, bo ich u chrze-
ścijan kupić nie może.
Szyby musimy z konieczności. ku-

pować w Tomaszowie u dwu semi-
tów, bo nikt z nas nie pomyślał dotąd
o założeniu składu z niemi.

Jeśli cieszyliśmy się, czytając wpo-
wyższym opisie, że lekarstwa przy
rządzają nam rodacy, zmartwimy się,
że zęby leczą nam dwaj tylko denty-
ści chrześcijanie a... dziewięciu ży
dów. Szala przechyla się tu zanadto
na naszą niekorzyść. Nachylić ją w
w przeciwną stronę naszym jest obo-
wiązkiem.

Z. F.
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wy syjonistycznej. Jak wiadomo bowiem,
między syjonistami - rewizjonistami, a
syjonistami nastąpił rozłam.

Należy przytem zaznaczyć ia oddawna
już między wspomnianemi odłamami to-

| czy się zaciekły bój o wpływy wśród ży»
dów. Liczniejszą wszakże grupę stanowią
syjoniści, dążący do odbudowy państwa
żydowskiego drogą ewolucji, natomiast
Żabotyński dąży do zmilitaryzowania žy-
dów. Doprowadził on do utworzenia or-
ganizacyj, mających za cel militarne
przygotowanie żydów, z których jedną
jest „Brit Trumpeldor" (młodzież), a
A „Brit Hachajoł" (rezerwa wojsko-

waj.

WILNO
—

Nędza na Wileńszczyźnie, — Na Wi-
leńszczyźnie, a zwłaszcza w pow. dziś-
nieńskim daje się odczuwać katastrofal-
ny brak paszy dla bydła.
Z powodu panującego zimna pastwiska

i łąki nie'dają dotychczas żadnego poro-
stu traw, Drobni rolnicy, wypędzający
normalnie żywy inwentarz na pastwisko
od pierwszych dni maja, znaleźli się w
bardzo ciężkiej sytuacji, Zdarzają się co-
raz częściej wypadki zdzierania dachów
słomianych na sieczkę dla zwierząt,

Ciepłe deszcze i kilka dni dobrej pogo*
dy mogą sytuację na pastwiskach natu-
ralnych odrazu odmienić na lepsze. Na-
tomiast gospodarstwa opierające żywie-
nie inwentarza w lecie na mieszankach
zielonych i koniczynowych pastwiskach,
nawet przy najbliższem poprawieniu się
pogody przejść będą musiały poważne
trudności wskutek dużego opóźnienia
wegetacji roślin.
Roboty polne uległy opóźnieniu, Konie

są częstokroć wyczerpane do tego stop-
nia, iż rolnicy pracować mogą w polu tyl-
ko pół dnia, a na resztę doby wypędzają
konie na pastwiska dla poszukiwania
resztek zeszłorocznej trawy.

Palaka nie posiada

 
a

Polacy popierają tylko chrześcijan   



    

 

+ 0 zwyżke cen płodów rolnych
Równanie w dół lub w górę

Ciężka niezwykle sytuacja rolnictwa
na tle dotykającego nasz kraj już 6-y
rok kryzysu gospodarczego wywołuje
zarówno z kół, bezpośrednio zaintere-
sowanych tem, rolników, jak i opieku-
jących się życiem gospodarczem, pu -
blicystów żądaniu sztucznej zwyżki
rzez państwo cen płodów rolnych. ja-
0 najwolniejszego, jakoby, śrudka po-
rawy położenia ekonomicznego w
olsce, usuwającego krzywdzącą bez-

sprzecznie rolnictwo rozpiętość między
cenami wytworów produkcji rolnej, a
przemysłowej.
O ile co do ostatniego punktu nic

może być 2-ch zdań i rozwarte dzis
nadmiernie t. zw. „nożyce' winny być
bezsprzecznie domknięte, o tyle bu-
dzić może wątpliwość pytanie, czy
zwarcie nożyc winno się odbyć ku do-

łowi, czy ku górze. Czy ceny wyrobów

przemysłowych pod presją rządu ma:

ją ulec dalszej konsekwentnej |
wszechstronnej zniżce, czy też prze-
ciwnie, drogą najrozmaitszych zabie-
gów ceny płodów rolnych mają być

nadal sztucznie forsowane wzwyż?
Oto kapitalne pytanie, które nie jest:

wcale tak proste, jak się wielu, zbyt

już jednostronnym rzecznikom intere-

sów większego rolnictwa wydaje.

Punktem wyjścia rozważań w tej kwe-
stjj musi być przedewszystkiem

stwierdzenie objektywne faktu, że ce-

ny na płody rolne w porównaniu do

ich poziomu z lat 27 — 29 spadły i u-

trzymują się już czas dłuższy na o-

becnym, niskim poziomie z 2-ch na-

turalnych o wszechświatowym zasięgu

powodzie: 1) podrożenie pieniądza i 2)

nadprodukcji rolnej. Ta ostatnia jest

zjawiskiem nietylko ogólnoświato-

wem, ale i specyficznie polskiem i

jest nadprodukcją względną, gdyž po-

woduje ją nietylko rzeczywisty prze-

rost produkcji krajowej ponad nor-

malne spożycie wewnętrzne, ale coraz

bardziej kurcząca się konsumcja kra-

jowa, owe słynne zaciskanie pasa w

myśl rad z przed 3-ch lat, b. premiera

Prystora.
Malejące z roku na rok spożycie

zbóż już w r. gospodarczym 1932/33

dało wodniesieniu do żyta i pszenicy
zniżkę ich krajowego spożycia w po-

równaniu z rokiem 1928/29 w grani-

cach normalnej nadwyżki urodzaju

tych zbóż ponad zwykłe potrzeby

krajowe. W świetle tych danych za-

wodnym środkiem ratunku upadają-

cego rolnictwa wydać się musi polity-

ka usuwania nadwyżek urodzaju z

rynku wewnętrznego drogą kosztow-

nego premiowania wywozu zboża za-

granicę. Zwolennicy tych premij tak

argumentują, jakśdyby wspomniana

nadwyżka była wielkością stałą, ści-

śle wymienną i usunięcie jej z rynku

krajowego rzeczywiście zapobiegało

sztucznej depresji cen na płody rolne

Tymczasem owa nadwyżka jest raczej

funkcjąmatematyczną kilku wielkości

zmiennych, z których cena na płody

rolne odgrywa rolę niemalowažną.

lm wyższa jest cena na zboże, tem

bardziej przy obecnej pauperyzacji

ludności wiejskiej i miejskiej zmniej-

sza się jego spożycie w kraju i nad-

wyżka urodzaju ponad potrzeby we-

wnętrzne wzrasta, Argument, że przy 

trzykrotnie prawie wyższych cenach
na zboże w latach pomyślnej konjunk-
tury spożycie jego było jednak u nas
wyższe, nie jest przekonywający,
śdyż nie bierze się tu pod uwagę zu-
bożenia całej ludności, a szczególnie:
nizin społecznych w miastach i mało-
rolnych na wsi, co nie jest zjawiskiem,
dającem się prędko i łatwo odrobić.

Dla coraz liczniejszych rzesz na-
szych współobywateli miejskich i
wiejskich chleb powszedni staje się
artykułem luksusowym, a nie co-
dziennego użytku i pogarszać sytua-
cję aprowizacyjną w kraju drogą
sztucznego fohsowania przez państwo
cen na zboże nie wydaje. się rzeczą
wskazaną. Jeżeli od biedy można
ieszcze tolerować fakt, że nasz cukier,
węgiel, nafta i jej produkty uboczne
sprzedawane są poza granicami kraju
taniej, niż na rynkn wewnętrznym, to
trudno pogodzić się z myślą, że to sa-
mo ma miejsce i z chlebem, który, nie-
stety, dla coraz liczniejszych rzesz
przestaje być powszednim. Wogóle
walka ze zjawiskami naturalnemi „a la
longue' jest beznadziejna: zamiast te-
dy walczyć z tem, co z naturalnych
powodów jest tanie, czy nie lepiej dą-
żyć do obniżenia tego, co w ostatnich
czasach bądź sztucznie wywindowane
zostało w górę, bądź sztucznie jest u-
''zymywane na dotychczasowym, wy-
sokim poziomie: a więc ciężarów  

państwowych, samorządowych i spo-
łec_aych i cen artykułów monopolo-
wych i przeraysł.owych, a szczególniej
z działów jego skartelizowanych, Do-
wodzenie, że przemysł porobił znacz-
ne inwestycje, od których musi liczyć
sobie odpowiednie oprocentowanie,
nie jest przelionywające, gdyż trudno,
aby ogół zubożałych konsumentów
kraiowych (na zagraniczny h chyba v
większych rozmiarach trudno jest li-
cz '61. miał onłacać koszta '>kk myśl
nej gospodarki świata wielkokapitali-
stycznegu, nieliczącego się w swych
nakladach inv:--tycvinych z -1nującą

świecie zasadą  samowystarczalnoš-
ci Jeżeli z powyższego wzślędu nie-
k'órę prze” „"iorstwa przemysłowe
mogą znaleźć się w trudnościach płat-
niczych, to państwo winno im przyjść

w pomoc w postaci ustawy ubezpiecze-
niowej, wzorowanej na takiejż., obo-
wiązującej już w rolnictwie.

Jest to droga chyba racjonalniejsza,
niż nakładanie haraczu na całą lud-
ność w nostaci wysokich cen prad: y-
sł "ych, wywołując; ch tylko fedik-
cję spożycia, a * rięc i produkcji sami

Zamiast więc hasła: „zwyżka cen na
płody rolne!', winno obowiązywać in-
ne: „redukcja wszystkiego do pozio-
mu zubož.:ia obecnego rmołeczeń
'a', którego sztuczne wygładzanie

nie może być obojętne dla nikogo.

IGNACY OSTROMĘCKI

 

„Kandel w Skierniewicach
Żydzi opanowali niektóre gałęzie

Skierniewice liczą przeszło 20.000

mieszkańców, w tem jedną trzecią

stanowią żydzi. Spotykamy tu z ma-

łemi różnicami te same braki w han-
dlu chrześcijańskim, jakie spotykamy

w innych miastach. A więc uderza zu-

pełny brak sklepów z garderobą mę-

ską, damską, dziecięcą, z gotową bie-

lizną i paltami.
Niema też naturalnie czapnika-Po-

laka, niema kamasznika, niema kraw-

ca damskiego. Na te braki uskarżają

się mieszkańcy Skierniewic, tembar-

dizej należy uzupełnić je przez

stworzenie powyższych placówek, że
miałyby one zapewnione poparcie w
miejscowej i okolicznej ludności.

W Skierniewicach — jak w wielu

innych miastach — niema dotąd

chrześcijańskiej hurtowni dla skle-
pów spożywczych, których tutaj po-
siadamy około 60.

Ciemny obraz stosunków handlo-
wych w Skierniewicach rozjaśni się

cokolwiek, kiedy się dowiemy, że
znajduje się w niem kilka chrześcijań-

* skich jatek wołowych. Fakt ten niech
będzie bodźcem dla nas do pracy na
tem polu we wszystkich naszych mia-

steczkach.
Z handlem mięsem poradziliśmy so-

bie, ale handel owocami, rybami, ja-
jami, drobiem, zbożem, mąką, znaj-
duje się we władczem ręku żydow-
skiem. Tak samo dzieje się z drzewem
opałowem, ze skórami, z odpadkami
żelaznemi, z wszelaką starzyzną.

Izraelici są jedynymi w Skierniewi-  

cach właścicielami składów z olejami
i smarami, z wapnem, cementem, wę-
glem, z szybami. Do nich należy fa-
bryka pończoch, kołder, dykty, wód
śazowych, pudełek i torebek papie-
rowych. Oni zajmują się dostawą soli,
cukru, nafty.
Z każdej dziedziny starają się nas

wyrugować, bo nietylko handlem, ale
i leczeniem zębów oni się trudnią, na
co również uskarżają się mieszkańcy
Skierniewic i zapewniają, że dobry,
wyspecjalizowany dentysta — Polak
mósłby sam mieć znaczny zarobek.

Wiele jest zatem pracy dla nas w
Skierniewicach w zakresie handlu i
przemysłu, wiele pola dla inicjatywy
prywatnej i zbiorowej.

Gdańsk nie wprowadzi
ograniczeń dewizowych

  

Prezes Banku Gdańskiego, dr. Schae-
fer, oświadczył przedstawicielom prasy,
że nie należy spodziewać się wprowadze-
nia w Gdańsku ograniczeń dewizowych
Dla Gdańska, jako portu oraz miejsca
przeładunku towarów, nieskrępowany о-
brót dewiz. jest koniecznością życiową.

Dr. Schaefer spodziewa się, że w naj-
bliższych 2-ch miesiącach dopływ dewiz
do Gdańska wyniesie około 10 miljonów
guldenów. Dopływ dewiz będzie wyni-
kiem wywozu z Gdańska całego zapasu
pszenicy z zeszłorocznego zbioru oraz
produkcji cukrowej.  

Możliwość inflacji w Stanach ZJ.
Emisja — 5 miljardów dol. obligacyj?

Z Waszyngtonu donoszą, iż sekre-
tarz skarbu Morgenthau podał do wia-
domości, że w najbliższym czasie na-
stąpi emisja 3%-owych obligacyj, z
terminem płatności w 1946 r., na o-
gólną sumę 5 miljardów dolarów.

Zestawiając zapowiedź nowej emi-
sji na olbrzymią kwotę 5 miljardów
dolarów z pogłoskami 0 rozpoczęciu
w Słanach Zjedn. otwartego kursu in-
flacyjnego — szczególnie należy pod-
kreślić moment, że ostatnio przyjęty
przez Izbę Reprezentantów Banking
Bill ułatwia lokowanie w bankach pa-
pierów państwowych,

W Stanach Zjedn. dużo się mówi o
prawdopodobieństwie inflacji dolara.

Prezydent Roosevelt jest wprawdzie  

zdecydowanym przeciwnikiem inflacji
w formie drukowania banknotów w
wielkiej ilości, ale w Kongresie istnieje
silna grupa zwolenników emisji tak
zw. „Greenbacks”, t. j. banknotów bez
pokrycia oraz projektów ustaw, któ-
rych uchwalenie pociąśnęłoby za sobą
znaczne zwiększenie emisji bankno-
tów.
Pozatem istnieje inne niebezpie-

czeństwo, mniej widoczne, mianowicie
fakt posiadania przez Banki Rezerwy
Federalnej nadwyżki w wysokości o-
koło 2 miljardów dolarów, które tru-
dno ulokować na rynku z powodu tru-
dności znalezienia godnych zaufania
kredytobiorców. Rezerwy te stanowią
olbrzymią siłę potencjalną w kierun-
ku inflacji kredytowej.

Projekty międzynarodowej stabilizacji
a sytuacja

„Deutsches Nachrichten Bureau“ do-
nosi z Paryża: projekty Stanów Zjedno-
czonych międzynarodowej konferencji w
sprawie stabilizacji walut — śledzone są
w paryskich sterach rządowych i finan-
sowych z tem większą uwagą, że właśnie
w chwili obecnej Francja boryka się z
pewnemi trudnościami natury finansowej.
Daje się do zrozumienia, że rząd francu-

 

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 27-$o 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 bez 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
pszenna1gat B —30 —33, 1 C —
28 —30; 1 D —26 —28; 1 E — 24 —
26; 2 В —22 — 24; 2 D — 21 —22;
2 Е —20 —21; 2 С — 19 —20; 3 А —
14 — 15; Mąka żytnia | gat. 55 proc. —

12350 — 25; Mąka żytnia 65 proc. —
2,50 — 23,50; Mąka razowa 17.50—18.50;
Mąka żytnia poślednia — 1350 — 1450,
Otręby pszenne grube 12 — 12,50;
Otręby średnie 11.50 — 12; Otręby
miałkie 11.50 — 12; Otręby żytnie —
10,50 — 11,50; Kuchy Iniane — 17.75 —
18.25; Kuchy rzepakowe — 12 —
12,50; Kuchy słonecznikowe — 17.50 —
18; Śruta sojowa 45 proc. 18.50 — 19;
Mak niebieski 37 — 39; Ziemniaki jadal-
ne 4 — 4,50.
Ogólny obrót 3.456 tonn, w tem żyta

1.573 tonn.
Usposobienie stałe.
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Malarz w kłopotach
Powieść humorystyczna

ROZDZIAŁ XIV.

Pani Waddington przekonała się, że urzędnicy

(ringo urzędu śledczego są ludźmi czarującymi.

prawdzie dość dużo czasu upłynęło, zanim zorjen-

towali się, że nie przyszła ona oskarżać siebie o

kradzież klejnotów, ale potem całą duszą i sercem

zainteresowali się jej sprawą i okazali ogromną po-

moc. Musieli coprawda przyznać, że rysopis zło-

dziejki, który im pani Waddington dostarczyła. jest

dla nich bez wartości, gdyby jednak był on szczegó-

łowy i dokładny, to przekonałaby się natychmiast,

jak szybko i nieubłaganie działa maszynerja śled-

cza.
Gdyby naprzykład dziewczyna ta byławysoka,

chuda, o długich słomkowatych włosach, to natych-

miast zarzuciliby swoją sieć na „Chicago Kitty”.

Gdyby — powiedzmy — miała nosek kartofelkowaty

i dwie brodawki na szczęce: to wszystkie posterunki

zostałyby natychmiast zawiadomione, aby czuwały

nad „Cincunati Sue“. Gdyby dziewczyna utykała

choćnieco, szepleniła, to aresztowanie „Indianopo-

lis Edny' byłoby kwestją paru godzin. Ale tak to

muszą przyznać, że nie mają pojęcia, o kogo chodzi.

Wskutek tego pani Waddington pożegnała ich

z przekonaniem, że gdyby przypadkiem nie rożpo-

rządzała dość znacznym majątkiem, to zajęłaby się

sama kradzeniem klejnotów bez obawy o przykre

skutki. Nie miała oczywiście racji, nazwawszy głów-

nego detektywa tłustym jałopem, ale nie można się 

jej bardzo dziwić, gdyż rozmowa w urzędzie śled-
czym nieco ją zirytowała. *

Była jeszcze zirytowana, gdy wyszła na ulicę,
ale przyjemne mocne powietrze podziałało wkrótce
ochładzająco. Była już zdolna zrozumieć, że osta-
tecznie kradzież naszyjnika jest sprawą uboczną, że
ma przed sobą znacznie poważniejsze zadanie, ani-
żeli tylko wsadzenie do więzienia złodziejki, Celem,
do którego musi natężyć wszystkie swe zdolności,
jest upadek Jerzego Fincha.
W tym punkcie rozmyślań doszła do wniosku,

że potrzebuje sprzymierzeńca, czułego pomocnika,

któryby dreptał koło niej, robił to, co mu ona każe,
udzielał pomocy i zachęty w skomplikowanych ope-
racjach, do których właśnie zamierzała przystąpić.
Weszła do publicznej rozmównicy telefonicznej i po-
święciła pięć centów na początkową inwestycję.

—Lord Hunstanton?
—Hallo! $
— Tu pani Waddington:
— Och, ach! Powróciła już pani?
— (o pan teraz robi?
— Zamierzalem właśnie wyjść i zjeść coś na

mieście.
— Spotkamy się w Ritzu-Carltonie za dziesięć

minut. ё
— Doskonale. Bardzo dziękuję. Będę Tak.

Dziękuję: Dobrze. Świetnie. Absolutnie. Doskonale.
I oto znajdujemy teraz panią Waddington w

westibulu hotelu Ritz-Carlton, siedzącą i obserwu-
jącą drzwi, jak kot przed mysią dziurką, ale nie jak
kot postukującą niecierpliwie obcasem w. dywan.

Jak każdy, kto kiedykolwiek czekał na kogoś w re-

stauracji, tak i ona miała wrażenie, że siedzi tu

już od paru godzin. Wreszcie jednak cierpliwość jej
została nagrodzona. Elegancka sylweta zjawiła się
w drzwiach i sunęła do niej, promieniejąc zadowo-  
leniem. Lord Hunstanton należał bowiem do ludzi

którzy łączą w sobie silny apetyt i zdecydowaną nie-
chęć do płacenia za swe posiłki, dlatego też był za-
chwycony perspektywą zjedzenia kolacji u Ritza na
cudzy koszt. Nie oblizywał wprawdzie warg, ale
uśmiechał się promiennie, patrząc na schody, po
których wspinali się lokaje z tacami, pełnemi jadła

— Mam nadzieję, że się nie spóźniłem — rzekł
lord Hunstanton. :

‚ — Niech pan siada—odpowiedziała pani Wad-
dington. Chcę z panem pomówić.

I rozpoczęła długi wykład, Lord Hunstanton
mrugał oczami w przerażeniu.
— Przepraszam panią — odezwał się, gdy pani

Waddington urwała na chwilę dla Ia id ini
dechu. Czuję, że to jest strasznie i nteresujące. ale
jakoś nie mogę dobrze zrozumieć, o co chodzi Czy
nie lepiej byłoby przejść do jadalni i obgadać całą
sprawę spokojnie przy jakimś porządnym steaku lub
czemś innem?

Pani Waddington popatrzyła nań z niesmakiem,
— Nie wyobraża pan chyba sobie, że zamie-

rzam tracić czas na jedzenie?
— Co?
pala szczęka jego lordowskiej mošci opadla

o cal. `
— Nie zjemy kolacji?

— Oczywiście, że nie, Powtórzę to, co już mó-
wiłam, proszę tylko słuchać uważnie. !

' — A сох kolacją, proszę pani?
„B Nie, : : ё

— Ani zupy
— Nic.
—Ani ryby? Żadnego jakiego takiego posiłku?
— Naturalnie, że nie. Nie mamy chwili czasu

do stracenia. Musimy działać szybko i energicznie.
— A może by tak sandwicza? `

(D. c. n.)  

we Francji
ski gotów jest poprzeć w całej rozcią-
głości inicjatywę stabilizacyjną Stanów
Zjednoczonych, gdyż — zdaniem Fran-
cji — ożywienie handlu światowego nie
jest możliwe bez stabilizacji walut.
W związku z aktualnemi probiemami

finansowo - monetarnemi we Francji —
„Agence Economique et Financiere"
mniema, że Francja całkowicie panuje
nad sytuacją, mimo, że jest w chwili o-
becnej narażona na pewne trudności. To,
co Holandja i Szwajcarja osiągnęły przy
pomocy znacznie skromniejszych środ-
ków, o ile chodzi o utrzymanie stałej wa-
luty — Francja może osiągnąć jeszcze
znacznie łatwiej, jeżeli zastosuje zapo-
wiedziane energiczne środki.

Jak twierdzą, w tygodniu od 18 do
26 b. m., odpływ złota z Banku Francji
wyniósł około 3 miljardów fr., tak, że о-
becny zapas złota sięgałby 76 i pół mil-
jardów franków.
—io

(eny hurtowe w kwietniu
Ogólny wskaźnik cen hurtowych w

kwietniu wyniósł 52,2, podczas gdy w
marcu b. r. wynosił 52,1, a w kwietniu
1934 1—56,8 (podstawa: r. 1928—100).

(eny słoniny
Podług urzędowych danych, na 1 b. m.

ceny słoniny solonej za kg. wynosiły:
Gdynia i Drohobycz — 1 zł. 40 gr., Kato-
wice — 1 zł. 35 gr., Kraków i Nowogrė-
dek — 1 zł. 30 gr., Łódź, Kielce, Sosno-
wiec, Łuck, Poznań, Toruń, Lwów i Sta-
nisławów — 1 zł. 20 gr., Tarnopol — 1
zł. 10 gr., Warszawa, Białystok, Włocła-
wek i Wilno — 1 zł, Lublin — 90 gr.

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 27-go maja

DEWIZY

Belgja 96,60 (sprzedaż 90,83, kupno
90,37); Holandja 359,10 (sprzedaż 360,00,
kupno 358,20); Kopenhaga 117,65 (sprze -
daż 118,20, kupno 117,10); Londyn 26.30
(sprzedaż 26,43, kupno 26,17); Nowy Jork
5,31 i siedem ósmych (sprzedaż 5,34 i sie-
dem ósmych, kupno 5,28 i siedem  ós-
mych); Nowy Jork (kabel) 5,32 (sprze-
daż 5,35, kupno 5,29); Paryż 34,98 (sprze-
daż 35,07, kupno 34,89); Praga 22.13
(sprzedaż 22,18, kupno 22,08); Szwajcar-
ja 171,74 (sprzedaż 172,17, kupno 171,31);
Stokholm 136,00 (sprzedaż 136,65 kupno
135.35); Włochy 43,78 (sprzedaż 43,90,
kupno 43,66); Madryt 72,55 (sprzedaż
72,91, kupno 72,19).
Rubel złoty — 4,78. Dolar złoty — 9,17

— 9,19. Rubel srebrny — 1,90. 100 kopie-
jek bilonu srebrnego — 0,90. Gram czy-
stego złota — 5,9244. Marki niemieckie
(banknoty) w obrotach prywatnych —
177 i pół. Funt sterl. (banknoty) w obro-
tach prywatnych — 26,35.

PAPIERY PROCENTOWE

3 proc. poż. budowlana 42,25 — 41,75;
7 proc. pożyczka stabilizacyjna 62,88 —
62,25 — 62,50 (odcinki po 500 dol.) 63.25
— 63.00 (w proc.); 4 proc. państw. poż.
premjowa dolarowa 52,50 — 52,25; 5
proc. konwersyjna 67.00 — 66.75; 6 proc.
poż. dolarowa 81.00 (w proc.); 8 proc. L.
Z. i oblig, Banku gosp. kraj. po 94.00 (w
proc.); 7 proc. L. Z. i 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 48.00; 5 proc.
L. Z. Warszawy 66,00; 5 proc. L. Z. War-
szawy (1933 r.) 57.50 — 57,00 — 57,25;
5 proc. L. Z. Łodzi (1933 r.) 51,50; 5 proc.
m. Siedlec (1933 r.) 39,25 — 39.00; 5 proc,
m. Radomia (1933 r.) 41.00.

я i) AKCJE
ank Polski — 87,50; Lili — 9,25;
rieis ks :
Tendencja dla pożyczek państwowych

niejednolita, dla listów zastawnych —
— słabsza. Obroty akcjami b.
małe.

 



 

 

 

Kronika wileńska,
Powszechne wykłady uniwersyteckie

Łarząd Powszechnych Wykładów
Uniwersyteckich w Wilnie organi-
zuje w trymestrze leinim r. 1954-35
cykl odczytów pod ogólnym tytułem
„Współczesne państwo litewskie”,
Na cykl ten złożą się wykiady na-
stępujące:

J. Oirębski, proi. U, 5, B.: O ję-
zyku litewskim (w sobotę, 1 czerw-
ca r. b.).

A. Valaitis, sekretarz Litewskie-
go low. Naukowego: .Współczesna
шага litewska (w pomiedziałek,
3 czerwca r. b.).

Wł. Wielhorski, dyrektor Insiy-
tutu Naukowo - badawczego Euro- płaci 10 gr. Szatnia nie obowiązuje.|
py Wschodniej: Podstawa gospodar-

stwa narodowego Litwy. Fizjografja
i demograija, Miasto i wieś, Główne
działy wytwórczości
czerwca).

W. Sianiewicz, Rektor U. S, B.:
Rolnictwo litewskie (we środę, 5
czerwca).

T. Nagórski, wiceprezydent m.
Wilna: Litwa w międzynarodowym
obrocie towarowym. (we. czwartek,
6 czerwca).

Wszystkie wykłady odbywać się
będą.wGmachuGłównym Uniwer-
sytetu (ul. Śsto Jańska),«w sali.lll, o
godz..19-ej. Wstęp=20.gr.,. młodzież

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda słoneczna ze skłonnością

do burz w dzielnicach południo-
wych.

Ciepło.
Słabe

wschodnich.
DYŻURY APIEŁ.

Jundzilia P. — ul Mickiewicza Nr. 33
(tel. 10-98); „Świętojańska” — Narbuta —
ul. Św. Jańska Nr. 2; Mańkowicza — ul.
Piłsudskiego Nr. 30 (tei. 18-83); Sokołow-
skiego — ul. lyzenhauzowska Nr. 1; Szyr-
windta i lurgiela — ul. Niemiecka Nr. 15
(tel. 9-22), oraz wszystkie na przedmie-
sciach, prócz Śnipiszek,

Z MIASTA.
— Lustracja samochodów i auto-

busów. Specjalna komisja technicz-
na Urzędu Wojewódzkiego przystą-
piła do letniej lustracji samochodów
i autobusów kursujących w zamiej-
skiej konkurencji.

SPRAWY AKADEMICKIE,
— Sodalicja Marjańska Akademi-

czek USB. Zarząd Sod. Marj. A-czek
USB. niniejszem powiadamia, że w
związku z obchodem Jubileuszu
350-lecia lstnienia Sodalicji dn. 30.V
o godz, 8 odbędzie się w Ostrej Bra-
mie Msza św. z obowiązującą wspól-
ną Komunją św. Zbiórka sodalisek
akademiczek o godz. 7 i pół koło ra-
tusza. (Uprasza się o przyniesienie

wiatry z kierunków

 odznak). Obecność konieczna,
ZEBRANIA I ODCZYTY.

Wieczór Kasprowiczūwsliį,
Na dzisiejszej środzie literackiej p.
Marja Kasprowiczowa, która  przy-
byłą na dłuższy czas do Wilna, wy-
giosi odczyt. „Dwie miiości Kaspro-
wicza: Kujawy i Tatry”, Odczyt po-

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka, Dziś o

godz. 8-ej ujrzymy komedję J. Szaniaw-
skiego pt. „Ptak, z
grzynem w roli głównej. Reżyser — Dyr.
M. Szpąkiewicz. Oprawa sceniczna —
Makojnika.

8 w. „Źmartwychwstanie”. į = Я 5
— Jutrzejsza popołudniówka. Jutro, w, komita pisarka polska, Marja Dąbrowska,|

zabierze głos przed mikrofonem warszaw-|
dalszym ;1 wydzielaniu żółci powodują swego rodza-

czwartek dn. 30 bm. o godz. 4-ej popoł. da-;
na będzie komedja wiedeńska „Wotówka”,
z W. Ściborem w roli głównej. Ceny propa-
gandowe,

Mieczysławem Wę-,

Jutro, w czwartek dn. 30 bm, o godz. |

 

przedzi transmisja wieczoru Kaspro-
wiczowskiego z Poznania. Początek
o godz. 20-ej. Związek Literatów u-
prasza o punktualne przybycie,

Ł ZYCIA SIOWARKŁYSZEN.
— Zórząd Kasy Pogrzebowej ni-

niejszem uprzejmie zawiadamia, że
dnia 2 czerwca 1935 r. w sali górnej
przy kościele śś, App. Filipa i Jakó-
ba, wraz po sumie odbędzie się do-
roczne Walne Zebranie, na którem
obecność wszysikich członków Ka-
sy Pogrzeb. bezwzględnie obowią-
zuje,

Porządek dzienny: 1. Zagajenie i
wybór prezydjum zebrania, 2. Od-
czytanie ostatniego protokółu, 3.
Sprawozdanie Zarządu i Komisji Re-
wizyjnej za rok ubiegły i budżetu na
rok bieżący. 4. Wybory do Zarządu
i Komisji Kewizyjnej, 5, Wnioski Za-
rządu Kasy Pogrzebowej. 6. Wolne
wnioski,

Gdyby w oznaczonym du czasie
nie stawia się wymagana w $ 22
Statuiu ilość członków, to-w pół -$0-
dziny potem odbędzie się drugie Де-
branie, prawomocne przy każdej
ilości członków: Kasy.

— Wileńskie Koło Związku Bi-
bijotekarzy Polskich. Dnia 31 maja
o godz. 8-ej wiecz. odbędzie się w
Bibljoiece Uniwersyteckiej 134 Ze-
branie. Na porządku dziennym: 1.
Sprawozdanie Dorocznego Zebrania
Delegatów. 2. Mgr. W. Nowodwor-
ski. Najnowsza bibljograija do dzie-
jów Prus Wschodnich i Zachodnich.
3. Mgr. S. Arsenjew. Pierwszy tom
encyklopedji bibljologicznej. Wpro-
wadzeni goście mile widziani,

i Jerzego Konackiego. Reportaże będą
miały na celu w sposób żywy i barwny za-

poznanie słuchaczów z pracą berlinek, bia-

skarzy, i rybaków, jednem słowem zilu-

strują pracę i życie na falach królowejpol-*

W. skich rzek, — Wiśle.

Literatura w służbie społecznej.
W dniu 30-tym maja o godz. 18.45 zna-

skim w feljetonie, który będzie

| ciągiem, i jednocześnie zakończeniem pre-

— Premjera Teatru Pohulanka. W so-| lekcyj objętych tytułem „Literatura w służ-
botę dn. l-go czerwca wchodzi na afisz Te-
atru Miejskiego ma Pohulance 4 aktowa
sztuka L. Herzera „Morfium”, grana z o-
gromnem powodzeniem w szeregu teatrów
polskich i zagranicznych. Rolę główną kre-
uje utalentowany artysta teatrów łódzkich
i Iwowskich — Edward Żytecki (zarazem
reżyser sztuki) — partnerką jego będzie T.
Suchecka.
— Miejski Teatr Letni. W. piątek dn.

31 maja nastąpi otwarcie Teatru Letniego
w ogrodzie po-Bernardyńskim. Dana bę-
dzie sensacyjna komedja kryminalna „Ta-
jemniczy Dżems”, w opracowaniu scenicz-
nem. J. Boneckiego.
— Uwaga! — Dyrekcja Teatru Miej-

skiego podaje do wiadomości Szan. Publicz
ności, że w sezonie letnim — opłata ża
garderobę pobierana będzie w szatni,

Teatr Muzyczny „Lutnia”, Dziś uka-
że się op. O. Straussa „Ostatni walc”, Wy-
tworna gra całego zespołu z Nochowiczów-
ną, Rychłowską, Laskowską, Lubowską,
Dembowskim,  Domosławskim,  Szczawiń-
skim i Tatrzańskim na czele, przyczynia się
do powodzenia całości, którą reżysersko
opracował Mo» Tatrzański. Akt. 2-gi uroz-
maicajątańce rosyjskie w wykonaniu całe-
go zespołu baletowego w układzie J. Cie-
sielskiego. Na okres letni — ceny obni*
żone.
— Czwartkowa popołudniówka w „Lu-

tni*; Jutro, jako w dzień świąteczny ujrzy-
my na przedstawieniu popołudniowem po
cenach propagandowych op. Abrahama
„Wiktorja i jej huzar” w obsadzie premje-
towej. Ceny miejsc od 25 gr.

Z za kotar studjo.
„Jakób Jasiński* — Mickiewicza

w Teatrze Wyobraźni.
Niedzielny fragment teatralny z dnia

30-go kwietnia o godz. 13,00 przyniesie słu-
chaczom mało znany utwór Adama Mic-
kiewicza napisany "przezeń w języku fran-

cuskim pt. „Jakób Jasiński", Utwór: ten

realizuje moment wybuchu=Powstania Ko-

 
|
|
|

šciuszkowskiego w“Wilnie w okresieświąt |

Wielkiejnocy.

przełożył dla radja Artur Górski.
Fragment ten opracował i, Muzyka. 7.15: Dziennik poranu

| zyka. 7.50: Audycja lniarska. 7.55: Giełda

„Życie na Wiśle”. |
W dniu 30-ym-maja o godz. 19.45 nada-. 12.03: Kom. meteorologiczny.

ny zostanie przez radostację warszawską 12.50: Chwilka dla kobiet.
pierwszy reportaż z cyklu „Życie na Wi-
śle”, w opracowaniu Heleny Boguszewskiej

bie społecznej”.

M. Wiłkomirska, M. Kaupe
i St Mikuszewski,

W czwartek, dn. 30 maja o godz. 17.00|nienia. Stosują się przy cierpieniach wą-
radjo wjĄtrobyi woreczka żółciowego (kamicy żół-

krótkim recitalu fortepianowym, w ramach|“i9wei)-
Marja Wiłkomirska wystąpi w

którego "wykona Sonatę f-moll op. 14

Schumanna. Tegoż dnia w koncercie soli- tecznych).
stów o godz. 18,00 da się słyszeć z War-

szawy- špiewaczka, Marja Kaupe i Stani-
sław Mikuszewski, skrzypek, który grać

będzie «przed mikrofonem krakowskim,
„Miasto Santa-Cruz* w Teatrze Wyobraźni.

Dnia 30 maja o godz. 21.00 „Miasto
Santa-Cruz', słuchowisko oryginalne Jani-

ny Morawskiej nadaje powtórnie Teatr

Wyobraźni. Janina Morawska od chwili

swego debiutu zajęła poważne miejsce

wśród literatów piszących specjalnie dla
radja. Pierwszem jej oryginalnem słucho-

wiskiem było” „Miasto. Santa-Cruz, które
wywarło. wielkie «wrażenie dzięki прогума-

jącej akcji znakomitej*dynamice słuchowej

skiej « telęśonistki,  Kataklizm trzęsienia
ziemi, które zmiotło wielkie miasto znalazł

w dźwiękowcu rodjowym wstrząsający wy-

raz,

Wyniki konkursu radjowego.

(we wtorek, 4

Zjazd delegowanych Katolickiego Stow.
Mężów Archidiecezji Wileńskiej.

W dniach 24 i 25 maja b. r. odbył czyt dyskusyjny p. t. „Zadanie orga-

się w Wilnie Doroczny Zjazd Dele-
gowanych Katolickiego Stowarzy-
szenia Mężów Archidiecezji Wileń-

W, Zjeździe brało udział 123 oso-
by — delegatów i gości — przybyłe
z najdalszych zakątków,  roziegłej
archidiecezji wileńskiej.

| Zgodnie z ustalonym programem
w pierwszym dniu t. j, dn. 24 b. m.

‚ \м kaplicy Ostrobramskiej, przed
„cudownym obrazem Matki Najświę-
|tszej, uczestnicy Zjazdu wysłuchali
„w skupieniu uroczystej Mszy św. ce-
ilebrowanej przez J. E. Ks, Arcybi-
įskupa  Metropoliię Romualda Jał-
brzykowskiego, na intencję pomyśl-
nego rozwoju Kai. Stow. Mężów i
Kobiet.

Tegoż samego dnia o godz. 11-ej
w sali T-wa Misyj Wewnętrznych
(przy ul. św, Anny 13, został Zjazd
olicjalnie otwarty przez ). E. Ks.
Arcybiskupa, błogosławieńsiwem i
prawdziwem ojcowskiem życzeniem,
pomyślnego wyniku obrad- oraz ser-
decznemi i gorącemi przemówienia-
mi: lks, Franciszka Kalarskiego, dy-
rektora Arch. Instytutu Akcji Kato-
lickiej w Wilnie, pani Marji Mieczy-
siawowej Jeleńskiej prezeski
Kat. Stow. Kobiet i p. adw. Marjana
Kosińskiego — prezesa Kat. Siow.
Mężów.

Po oficjalnym otwarciu Zjazdu o
godz.. 12-ej nastąpiły właściwe obra-
dy stowarzyszeniowe w sali Chrześc.
Lomu- Ludowego przy ul. Metropoli-
talnej 1, poprzedzone krótką wspól-
ną modlitwą oraz dwuminutowem
milczeniem dla uczczenia nieodżało-

ski ś. p. Józeła Fiłsudskiego. Po odczyianiu i przyjęciu po-
rządku obrad, sekretarz generalny

„szenia za rok 1934 oraz przedłożył
budżet i plan pracy na rok 1935.

Po dłuższej dyskusji sprawozda-

nizacyj starszych Kat. Stow, Kobiet

i Kat. Stow. Mężów A. K.', który
został wysłuchany przez delegatów
Kat. Stow. Kobiet i Mężów.

Na zakończenie pierwszego dnia

Zjazdu o godz. 19-ej w serdecznym

nastroju odbyła się w sali T-wa św.

Zyty przy z-ku Kazimierzowskim 3
towarzyska herbatka, w której bra-

ło udział około 250 osób, delegatek
KSK. i delegatów KSM.

Po dokonaniu doraźnej zbiórki
na ratowanie Bazyliki wileńskiej,
obecni na herbatce uwiecznili się na
wspólnej totogralji.

W,drugim dniu Zjazdu t. j. dn. 25
b. m. o godz. 9-ej w sali T-wa Misyj
Wewn. rozpoczęły się wykiady dy-
skusyjne wygłaszane w następującej
kolejności:

1. „Statut i nasz siosunek do
władz  administracyjnych—p. Hen-
ryk Chmielewski, redaktor „Tygod-
nika Katolickiego”.

2. „Rodzina w świetle prawa

przyrodzonego, objawienie i nauki
Kościoła — hasłem Episkopatu w
pracach organizacyj Akcji Katolic-

kiej — ks, Fr, arski, dyrektor

Arch. Instytutu A,
4, „Praca w»Oddziałach i Okrę-

|lgach' — p. Jadwiga Roszkowska,
| sekretarka generalna Kat. Stow.
Kobiet. 
|togratja  wszysikich uczestników
Zjazdu na tle kościołów św. Anny i
po-Bernardyńskiego,
"czenie Zjazdu odbył się wspólny
! obiad w sali T-wą św. Zyty, poczem

Stow.. Kobiet i Mężów rozjechali się
po swych parafjach.

Dla uzupełnienia należy nadmie-

; Kat. Stow, Mężów ks, Mgr. Aleksan nić, lże część uczęstników. Zjazdu
| der Mościcki zdał szczegółowe spra-- pozostała w „Wilnie, by w. niedzielę
'wozdanie z działalności Stowarzy- wspólnie odbyć pieszą. pieścrreść|

do Kalwarji Wileńskiej.
1

!

Po wyczerpaniu porządku dzien-

|nego została wykonana wspólna fo--

zaś na zakoń-|

| Po uchwaleniu szeregu wniosków,;

A TAKEDA A RZADKO Pieśnią „My chcemy Boga" obrady|
' Zjazdu zostały zakończone.

| CHORA „WĄATROBA

nie z działalności za rok 1934 oraz
budżet i plan pracy na rok 1935 z'
uznaniem. przez Zjazd Delegowa- !
nych został przyjęty. | Od dnia 29 maja r. b. w sali par-

Następnie przewodniczący Ko-jterowej Towarzystwa
misji Rewizyjnej p. Wacław Olszew-| Nauk (ul. Lelewela 8) został wysta-
ski odczytał protokuł Komisji Rewi-|wiony na widok publiczny zbiór
zyjnej, poczem Zjazd Delegowanych;przedmiotów, złożonych przez p.
jednogłośnie udzielił Zarządowi ab-
solutorjum.
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zatruwa organiam
Zaburzenia w funkcjonowaniu wątroby

 

ju zatrucie organizmu, a na tem tie szereś
najrozmaitszym chorób.

Zioła Magistra Wolskiego  „Billosa”
zawierające znane rośliny egzotyczne
Combretum i Boldo, pobudzają wątrobę do
właściwej pracy oraz prawidłowego wydzie-
lamia żółci i powodują naturalne wypróż-

KRONIKA POLICYJNA.

— Wyrwanie torebki,.Michalina
Niekraszewska (Mostowa 10) donio-

sła, że w dniu 28 bm. o godz. 0.30

naprzeciwko  zaulka Literackiego

została napadnięta przez nieznanego

osobnika, który wyrwałjej.torebk:
ło 200 zł:

w gotówce. Niekraszewska wracała

Wytwórnia Magister E. Wolski, |ch domu w tym czasie po zamknię-

 
Łioła.ze znak, ochr, „Billosa” na naby-! d Т ierającą O

cia w aptekach i drogerjach (składach ap-.| daniską, zawierającą

szawa, Złota 14, m. 1. ciu kiosku. Dochodzenia zostały
i i iki iik|Lrožone.

'Sekstet Niny Mańskiej. 16.05: Wiosna za| — Pobity przez nieznanych spraw-
nizinie Mazowieckiej 16.35: Sprawy .x%i ców. Wi dniu 28 bm. o godz. 3 min.
iece w międzynarodowych organizacjach | * CRO L

pracy. 16.50: Płyty. 17.00: „Zdobycze,35 na zaułku Popławskim koło bro-
współczesnej zoologii” — wygł. prol. Wa-i wąru Lipskiego znaleziono leżącego
cław Roszkowski. 17,15: Muzyka współ-|ną chodniku Konstantego Romanow-

Teatr „Lutnia”
„Ostatni.walc', operetka w 3 aktach

Oskara Straussa.
Tak przywykliśmy do beztreścio-

wości libretta operetkowego, że
odrobina pomysłu, jakieś staranniej-
sze opracowanie intrygi dramatycz-
nej w operetce robią odrazu dodat-
nie wrażenie. Nastąpiło to także na
ostatniej premjerze w „Lutni'.
„Ostatnim walcu” jest zalążek kon-
fliktu dramatycznego, dzięki czemu
szablonowe postacie operetkowe na-
bierają troszkę krwi i rumieńców,
słowem, coś się dzieje na scenie.
A to już jest bardzo dużo. W
„Ostatnim walcu' jest sporo dobrych

ról do zagrania. Przez scenę prze-

wija się szereg typów, niektóre na-
prawdę zabawne.

Rozumiemy doskonale, że smuina
konieczność dawania prawie co ty-

dzień premjery, uniemożliwia nor-

malną pracę w teatrze, odbija się to

jednak niekorzystnie zwłaszcza na

stronie reżyserskiej przedstawień,

„Ostatni walc” naprzykład ma wy-

bilnie podkreślony koloryt rosyjski
— w reżyserji nie było to wyzys-

kane. Ani p. Tatrzański, wzbudza-
jący zresztą szczerą wesołość na

widowni, ani p. Rychłowska ze swe-

mi czterema mile grającemi córecz-

kami, nie stworzyli typów rosyj-
skich, chociaż. tego wymagał tekst

libreita. Poza temi zastrzeżeniami
z przyjemnością stwierdzamy, że ca-

łość przedstawienia wypadła bardzo
dobrze. P. Nochowiczówna bardzo
ładnie wykonała swoją partję, obfi-
tującą w wdzięczne numery, a za-

grała ją starannie. R :

Operetka ma niewątpliwie war-
tość. muzyczną, znać w niej inwen-

cję i rutynę jednego z głośniejszych
r

wanego Pierwszego Marszałka Pol- delegatki i delęgaci Oddziałów Kat.|iwórców „nowszej operetki niemiec-

Komplementy należą się całe-"kiej. : : Ai
nie wyłączając baletu.

S. W
| mu zespołowi,

PAMWOULU
Popierajcie Polską Macierz

Szkoiną

 

Wystawa darów.Nuny Młodziejowskiej-

$zczurkiewiczowej
Nunę  Młodziejowską - Szczurkie-

Przyjaciół. wiczową w darze do MuzeumT.P.N.
Nie potrzebujemy  wilnianom

przypominać kim jest czcigodna o-
iiarodawczyni. Imię Jej, jako wskrze

"sicielki sceny polskiej w Wilnie
i przed niespełna 30-tu laty, zostało
| nazawsze złączone z dziejami Wilna
i naszych kresów wschodnich w
wieku XX-ym.

P.  Młodziejowską poświęciła
większość.swego funduszu na wzno-
wiony przez. siębie po. czterdziesto-
letniej przerwie Teatr Polski w. Wil-
nie, kierowany przez nią osobiście
od 17X1906 r. do 28, II 1910 r,
poczem wraz z mężem tc 2
tystą. „dramatycznym i wsj yrek-
Wzį e rem zczurkie-
wiczem przeniosła się do Poznania,
aby tam objąć dyrekcję miejscowe-
go Teatru Polskiego.

Po śmierci męża p. Młodziejow-
ska pozostała w Poznaniu i, mimo
straty całego swego majątku poza
kordonem sowieckim (matka i brat
zostali kiai esaAr mimo bar

„ciężkich warunków życia, za*
PNA resztki związanych.z dy-

rekcjami i jubileuszami artystyczne
>migoppięs państwa Szczurkiewiczów
„pamiątek przechować .dlaprzyszło-
ści. Związana nierozerwalną nicią
serdecznej pamięci z naszem mia-
„stem, wszystko, co ocalało po pożo-
„dze wojennej a jest dla niej najdroż-
sze, ofiarowała wileńskiemu Mu-
zeum T. P. N.

 
czesna dla niedowiarków — III pogadanka.|op. 1 _!  Śród kilkudziesięciu wysokiej
17.50: Książka i wiedza — wygł. Karol Ko-|Skiego poczO biz m, "wartości artystycznej, zabytkowej
*źmiński. 18.00: Tercety wokalne. 18.15:| ŚCI. Znaleziono przy nim złamany | pamiątkowej przedmiotów za-

Fragment teatralny w opracowaniu R. Źrę-| nóż oraz złamaną pałkę. Na głowie Ldk or bób ość; ARCI
bowicza. 18.30: Audycja dla dzieci. 18.40: ; jnnych częściach ciała miał Roma-' zięczamy Jej NOJROŚCI DOZYSKANIE
Życie arstyczne i kulturalne miasta. 18.45: skr. Jai nożem. Prze IR 13-tu szkiców) akwarelowych
Płyty. 19.15: Przegląd litewski,  19.25:| 1OWSKI rany zadan 2 i Ferd. Ruszczyca dekoracyj i kostju-
Wiad. sportowe. 19.35: Pieśni. 1950: Fe-| wieziono go w stanie ciężkim do

dljeton aktualny. 20,00: Płyty. 20.15: Audy-| szpitala żydowskiego. Sprawcy po-
i świetnejęgrze wykonawczyni rolibohater= cia Kasprowiczowska. 20,45: Dziennik BC) bicia-narazie niewyśledzono.

czorny. 20.55: Jak pracujemy l żyjemy w
Polsce? 21.00: Koncert Chopinowski wj
wyk. A CZ. 21.30: Roz | WYPADKI.
wiązanie konkursu na odgadywanie prele- ; SĘ: » j В a
gentów. 21.40: Różycki — Rapsodja -moll| ‚ Ро;.' dachų, W digg bm
na skrzypce, wiolonczelę i fortepjan. 22.00: na strychu domu przy _ ul.

| Koncert reklamowy. 22.15: Muzyka w wyk. skiej 2 należącym do iPotra

imów do „Lilli Wenedy“ (wystaw. w
| Wilnie po raz pierwszy w r. 1909),
obrazów Konrada Krzyżanowskiego,
Čia kiras R aa
ruszkowskiego, a alczew-

|skiego, Ma jA Niedzielskiej, Wład.
|Porankiewicza, rzeźb Jana Wysoc-
 

eryj-
Gudana | kiego, miedziorytów i akwatint ry-

W środę o godz. 21.30 podane zostaną Małej Orkiestry P. R. 23,00: Kom, met. wybuchł z niewiadomej przyczyny|towników francuskich i wiedeńskich
przez mikrofon wyniki wileńskiego konkur-
su dla radjosłuchaczy, który. polegał na

odgadywaniu prelegentów po- głosie, Na
konkurs nadesłano przeszłordwieście«roz-

wiązań, a sąd konkursowy przyznał 24 na-

grody. Е

Polskie“ Вафе° Wilno.
Šroda, dnia 29 maja,

6.30: „Piešia

rolnicza. 8.00: Audycja dla szkół. 8.05—
8.20: Audycja dla poborowych. 11.57: Czas.

12.05: Płyty.
12.55: Dzienni

13.40: Płyty.
13.55—14,00: Wiadomości o eksporcie pol-
skim. 15.35: Odcinek puwieściowy. 15.45;

południowy. 13.05: Koncert.

6.36, Gimnastykav 6.50.
ly. 1,25: -Mu-=

Czwartek, dnia 30 maja. i
3 9.00 Pieśń i czas. 9.06 Gimnastyka. 9.20
Muzyka. 9.45, Dziennik poranny. 10.00 Tr.
naboż. z Krakowa. Po maboż.(płyty). 11.57
Czas: 42.03; Kom. met. 12.05: Audycja
cia prowincji”. 12.15 Poranek muzyczny.
13.00 Fragment słuch. 14.00 D, c. koncertu|
(płyty). 15.00 Audycja dla wszystkich. 15.45*
Pogad. w jęz. frane. 16.00 Koncert Racho-|

„nia. 16,30 Koncert. 16.50 Harenda bez Ka-
|sprowięzą, odczyt. 17.00 Recital fortepia-|
|nowy. 17.30 Audycja dla dzieci. 17.50 Po-|
radnik sportowy, 18.00: Koncert solistów.
18,45 Literatura w służbie społecznej —
szkic lit, 19.08 Płyty. 19.45 Życie na Wiśle,
reportoż. 20.00 Koncert. 20.45 Dziennik
wieczorny. 20.55 Jak żyjemy i pracujemy w
Polsce. 21,00 Słuchowisko Janiny Moraw-
skiej p. t« „Miasto Santa Cruz”. 21.45 Felj.
akóaadiy: 21.55 Wiadomości sportowe. 22.15
Koncert reklamowy. 22.20 Koncert w wyk.
ork. symf. 23,00 Kim. met. 23.05 Muzyka.

pożar został podidžony przez 2

Podejrzanych przytrzymano.

nowa 8) powiadomiła policję,

mazbiegła.

ziołami,
karstwo. Germańskąz ra-
tunkowe skierowało do szpitala.

pożar dachu. Straty wynoszą 1.200
zł, Właściciel domu podejrzewa, Ę sztycharstwa uniw wil. J. G. Kisslin-

oś

„Zży- jkatorów, którym groziła eksmisja.

|znajoma H. Żwironowiczowa p kie
stałego miejsca zamieszkania pozo-:
stąwiła w domu 7 letnią córkę i sa- cą wystawa ta jest otwarta codzien-

z XVIII — XIX w. w. oraz profesora

ga, precjozów, starej podcelany,
mebli z r. 1830, kilimu w-g Wzort
W. Brzozowskiego, kostjumów, wy-

— Zbiegła pozostawiając w domu|dawnictw z zakresu sztuki i kostju*
dziecko. Tekla Zakrzewska (Legjo- tomologji i t. d. i t. d,, niepodobna bo-

1ž jej! wiem w krėtkiej wzmiance wszyst-
dary wyszczególnić.

Oryginalna a bardzo interesują-

dniepowszednie od g. 17 do
ы й:

—Zatrucie się ziołami. Br. Ger- 19 (5-7 pp.) w niedziele i święta od
mańska (Solna 12) zatruła się ciężko g. 12 do 14,

które używała jako le- Wystawa otwarta będzie przy-
puszczalnie przez dni dziesięć.

Wstęp 20 gr. od osoby.

a |



 

ODEZWA
«„Do ludności Ziemi wileńskiej

Wilno, dn. 28 maja 1935 r.

W Wilnie ma stanąć pomnik Józeia Piłsudskiego.

Taka jest wola miasta i taka jest wola wszystkich mieszkańców tej ziemi.

Tu, na cichej wsi wileńskiej, wśród szumiących puszcz

światło dzienne, iu po raz pierwszy usłyszał z ust Matki, co znaczy słowo Ojczyzna.

Z Wilnem związane jest Jego dzieciństwo i Jego młodość. Wśród prastarych murów
Wilna, noszących na sobie piętno wielkiej przeszłości, kształtował się umysł i wykuwai

charakter Wodza. н

Serdecznem uczuciem synowskiem ogarniai „mile miasto“ i losom jego poświę-

cał niejedną chwilę zadumy.

Gdy jako Wódz Naczelny okrywał sztandary wojska glorją zwycięstw i na

Swych barkaci: dźwigał losy całego Narodu, gdy sercem gorejącem obejmował

„wszystkie przeszłe i przyszłe Jego pokolenia*, gdy w ciężkiej samotnej pracy jasno-

widza wyznaczał Polsce nowe drogi życia — zwracał się zawsze myślą ku rodzinnemu

miastu, które ja« bastjon wysunięte ku północy kojarzyło w ciągu wieków różnorodne

pierwiastki kulturalne i narodowe w zgodnem współżyciu i współdziałaniu.
Kornie chyląc głowę przed Majestatem Wodza Narodu — Wilno, stolica Ja-

giellonów, wzywa wszystkich bez wyjątku obywateli, zamieszkujących ziemie, których
Wilno było zawsze duchową stolicą, do składania ofiar na budowę pomnika Józeia

Piłsudskiego.

Pomnik Jczeia Piłsudskiego w Wilnie będzie wyrazem naszej ku Niemu miłości,
będzie hołdem ziożonym Ojcu Ojczyzny — Patri Patriae.

WILEŃSKI KOMITET OBYWATELSKI UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWYCH
I UWiECZNIENIA PAMIĘCI MARSZAŁKA JÓZEFA. PIŁSUDSKIEGO.

(Numery kont Komitetu w bankach wileńskich podane będą w dniach najbliż-

szych do publicznej wiadomości).

Sprawozdanie z kwesty ulicznej na Dar
Narodowy 3-g0 Maja zorganizowanej

w dniach 3 i 5 maja 1935 r.
Następujące osoby i instytucje Koło P. ML. S. im. H. Sienkiewicza

wzięły udział w kweście i zebrały 44,16, Teatr „Luinia“ 66,66, Teatr
następujące sumy: Miejski 42,93, pp. Głowińska, Za-
Harcerska Chorągiew Żeńska 7 zł. wadzka i Węsławska 20,34, Koło

29 gr, Zjednoczenie Kolejowców Grodnian studentów U. S. B. 148,68,
Polskich 115,31, Rodzina Policyjna Sodalicja Akademiczek 41,42, p. G.
85,48, Stowarzyszenie Techników Brancewiczówna 28,92, p. Sztrallo-

sosnowych ujrzał On :

Polskich 21 gr., Szkoła powszechna wa 97,30, p. L. Rutkowski 14,15,
Macierzy w Kudzianach 3,25, Rodzi-| Kursy P. M. S. 32,33, Kolo Przy-
na Kolejowa 121,67, p. MarjaRu-| rodników stud. U. S$, B. 38,83, Aka-|
dzińska 43,73, T-wo św. Wincentego. demickie Koto P. M. S. 20,93, Kato-:
a Paulo 19,48, p. Ignacy Wasilewski|lickie Stowarzyszenie Kobiet 18,96,|
38,67, Koło P. М. $. im. ks. Piotra| T-wo Opieki nad Rodakami i Koto!
Skargi 31,72, T-wo Opieki nad Pań przy Komitecie Ratowania Ba-|
Dzieckiem 123,11, T-wo gimnastycz-| zyłiki 17,61, Stowarzyszenie Chrz.-:
ne „Sokół* 123, 66, Rodzina Urzędn. Narod. Nauczyc. 21,33, Związek Pra|
Starostwa Grodzkiego 138,88, Naro- cy Obywatelskiej Kobiet 20,33, Liga
dowa  Onganizacja Kobiet 141,90,| Morska i Kolonjalna 36,15, pp. Ku-
Zrzeszenie Urzędn. P. Banku Rolne- łakowscy 9,65, Dyrekcja Lasów Pań-
go 50,92, Koło Teologów Stud, U. S. stwowych 3 zł. 07 gr.
B, 15,51, p. Józef Rutkowski 9,54, Ogółem; zebrano 1.791 zł, 11 gr.

BTMULI SB si ОЬ TemasINR TNA ISAITAIS DARO SEOZYGG АаЙЕЛЙО

C. I. W. F. na jeziorach brasławskich
Z Brasławia donoszą, iż przybył stytutu przybywać będą od czerw-

tu pierwszy oddział sportowy Cen-, ca rb. $
trainego Instytuiu MWychowania Fi- \№ Ъ:. nad jeziorami brasławskie-
zycznego, który spędzi lato nad je- mi ma spędzić około 1000 młodzieży
ziorami. Dalsze oddziały z tego in-|z C, 1. W.F.

Kurhan i wykopaliska
Podczas odwadniania gruntów w w miejscowości tej odwodnić całko-

miejscowości Szeptowszczyzna śm.|wicie grunt celem uratowania kur-
janowskiej natrafiono na zalany sta- hanu.
ry kurhan. W, kilku wsiach tej śminy znale-

Ze względu na historyczny zaby-| ziono kości różgych zwierząt, a mię-
tek kierownictwo robót postanowiło|dzy innemi kość mamuta.

Uciekinier do Sowietów
Ze Stołpców donoszą, iż pod ko- wicza, mieszkańca pow.białostoc-

łami pośpiesznego pociągu między- kiego. Kojranowicz jak zeznał usi-
narodowego zdążającego do Niego- łował dostać się do Rosji sowieckiej
rełoje, a stamtąd do Moskwy znale- w celach turystycznych. Chłopca o-
ziono 15 letniego Stefana Kojrano-!desłano do rodziców.

PAN | DZIŚ PREMJERA

Genjalny aktor—genialny filmili
Najpotężniejsze arcydzieło filmowe, o którem

z entuzjazmem mówi cały świat

ESTEM ZBIEGIEM
Wrlig+ Paweł Muni

Nadprogram: Konkursowy dodatek w kolorach i in. Seanse 4, 6, 8i 10.15.

SWR TKRITAS TETE ATI

l Dziś w Kinie „HELIOS*
całkowity reportaż z przebiegu uroczystości pogrzebowych

Pierwszego Marszałka Polski :

JózefaPiłsudskiego
Ze względu na powagę chwili prosimy o punktualne przy-

bywanie na początki ssansów, gdyż podęzas demonstrowa-

nia OSTATNIEJ DROGI WODZA NARODU nikt na widow-
nię nie bedzie wpuszczany.

 
  

 

 

 

 
Począt. seansów: 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6,9. 10 I 11-ej. Ceny w godz.ji2, I, 2

od 25 gr., od godz. 3-ej od 40 gr.

 

 

( Listy do Redakcji. ' Nowy Jork walcz
} Szanowny Panie Redaktorze!
i Dnia 25 maja r. b. ukazala się w
'„Glosie "Wileńskim" i „Dzienniku

miasto amerykan-
rozpoczęło nową

Największe
skie Nowy Jork

 

 
, Wileńskim" notatka p. t. „Suboto- akcję pomocy bezrobotnym ofiarom

|wicz i Stankiewicz instruktorami|kryzysu. Setkę „kilometrówod mia-

"plywactwa". sta urząd opieki społecznej założył
Zwracamy uwagę, że notatka ta|olbrzymią łermę (gospodarstwo) pod

zawiera szereg nieścisłości. 1) O-|nazwą „Camp Greycourt', na której
prócz Subotowicza i Stankiewicza |gromadzi bezdomnych z miejskich
otrzymali równorzędne dyplomyin-; przytułków. .

| struktorskie na kursie pływackim w, Ferma, założona 1 maja 1934 ro-
| Warszawie także Wirbilis i Piotro-! ku, dawała na początku pracę 200
| wicz AZS Wilno. ludziom. Obecnie 750 biedaków za-
| Jasnem więc jest, że dwajostatni | rabia tu na utrzymanie i robi 0-
| mogliby również z pełnem powodze- , szczędności, dzięki którym będą.
|niem pełnić funkcje instruktorów w;mogli z czasem wrócić do życia w
| Ośrodku W, F. normalnych warunkach. : 57
| 2) Wzmianka, że Subotowicz i) Nowi mieszkańcy osady już nie:
Stankiewicz ukończyli kurs z wyni-,są podobni do biedakow, wystają-
kiem b. dobrym jest fałszywą. jeych w długich ogonkach przed,

Wszystkie dyplomy instruktor-, drzwiami miejskich przytułków w,

skie otrzymane przez uczestników oczekiwaniu wieczerzy i noclegu.
kursu pływackiego są identyczne i Już po krótkim pobycie na fermie
zawierają tylko rubrykę opiewającą, znika z ichoblicza przygnębienie sd
że dany uczestnik „uzyskał tytuł in- beznadziejność. Twarze rumienią

struktora pływania uprawiający do Się zdrowiem, w oczach pojawia się
samodzielnego prowadzenia naukidawno niewidziany wyraz siły i pew
pływania. " „‚ ności siebie, 3

O wynikach ukończenia kursu. „Camp Greyceurt' mieściło po-'
niema w dyplomie ani słowa. przednio zakład poprawczy dla 200

Z tego wynika, że wszystkie dy- kobiet aresztantek.
plomy instruktorskie są równo- _ Obecnie obszerne zabudowania

| rzędne; a zatem posiadacze ich ma- wraz z przylegającemi do nich 325
akrami ornej ziemi dają dach nad
głową i pracę tysiącom mężczyzn,

stopnie instruktorów nadał PZP. skazanych na zagładę w odmęcie
į Czynność tą wykonała Komisja bezrobocia. Na skuteczny ratunek
Egzaminacyjna powołana przez I O- tych ludzi państwo wydaje w „Camp
kręg Ośr. W. F. w Warszawie w Greycourt* daleko mniej, niż na ich
|myśl rozkazu P. U. W. F. iP. W. | nędzne i beznadziejne žycie w przy-
Nr. 200/31 W, F. S. j tułkach Nowego Jorku.

Wobec tego prosimy о odpo-| Dzień w „Camp Greycourt' roz-
wiednie sprostowanie notatki z dn.'poczyna się o 5-tej rano. Mieszkań-
25.V r. b. w piśmie Panów. jcy porządkują po śniadaniu izdebki,

Akademicki ZwiązekSportowy. w których mieszkają wygodnie po

Oibrzymi pożar wsi
GRODNO. (Pat). We wsi Glinia- mów mieszkalnych, 14 chlewów, 4j

ny pow. grodzieńskiego z nieustalo- komory i 2 spichrze. Podczas akcji
nych narazie przyczyn wybuchłpo- ratunkowej poparzona została moc-
żar w zabudowaniach Marji Litwin. no mieszkanka tejże wsi Elżbieta
Ogień przerzucił się następnie na Birde. Stan jej beznadziejny.
budynki sąsiednie, niszcząc 15 do-

Pomysłowy oszust
Na terenie gm. kudelskiej aresz- rejestracji pobierał tytułem  wpiso-

towano pomysłowego oszusta nieja- | wych po 1 zł. od osoby. Ponieważ
kiego Michałowicza Ignacego, który|oszust zdołał zwerbować około 600
rekrutował robotników na roboty;robotników i przeszło 200 robotnic
rolne do Łotwy i Prus. Michałowicz|wyłudził więc około 800 zł.
przy rekrutacji podawał się za spe- Michałowicza przekazano do dy-
cjalnego delegata Międzynarodowe- |spozycji władz śledczych.
go Biura Pracy i przy sporządzaniu

POŻAR W GM. TURGIELSKIEJ.
WILNO-TROKI. W nocy z 23 na 23 we

wsi Białozorowszczyźnie gm.  turgielskiej

na szkodę Macieja Bujko spaliła się stodo-
ła. Ogień przerzucił się następnie na sto-
dołę Macieja Ulewicza, która

spłonęła. Ogólne straty wynoszą

1.000 zł.

| ją jednakowe kwalifikacje.
3) Mylnem jest powiedzenie, że

UTONIĘCIE DZIECKA.
WILNO-TROKI. W dniu 26 bm. we wsi

Kraskowszczyžnie gm. szumskiej wpadła

3-letnia Regina Waraszkiewiczówna do rze-
ki i utopiła się. Winy osób

również , stwierdzono.
około |

BIJATYKA NA ZABAWIE.
ŚWIĘCIANY. W dniu 12 bm. na zaba-

wie we wsi Supronięta gm. świrskiej pobili

Konstanty Burcz, Konstanty Błaszkiewicz,
Jerzy Gwordzow i Franciszek Supko Wi-

ktora Hryncewicza. Pobitego odwieziono
do szpitala państwowego w Święcianach,
gdzie zmarł w dniu 27 bm. Wydano zarzą-

dzenie celem zatrzymania sprawców.

 
gł

trzecich zs

PIORUN WPADŁ-
DO MIESZKANIA

W dniu wczorajszym nad miastecz-

kiem Ilwje przeszła burza połączona z pio-

runami. Jeden z piorunów uderzył w ko-

min domu S$. Lewina, uszkodzając go a na-

stępnie wpadł do mieszkania niszcząc

ściany i raniąc dotkliwie syna Lewina.

CASINO |
 

 

w nojnows ym wielkim fllmie, który zdumiewa bogactwem pomysłów p. t.

„ŁOLiA 1 OGŁÓŚZENI ść (Nieudana
ucieczka)

Nowe „gagi”, nowe iło | nowe typy! Prawdziwa bomba wesołości!
% Nad program: Aktualje. Seanse: 4, 6, 8 i 10 wiecz.

DAWNO OCZEKIWANY FILM—ARCYDZIEŁO

PRZEDMIESCIE
w fenomenalnejobsadzie: Ponętnej pary „Czempa”

Wallace BEERY i Jatkie COOPER .... FAV WRAV
Nad program: Atrakcje. Wkrótęe w kinie „HELIO5".

 

 

OSTOJĄ
handlu,przemysłuirzemiosła

miewa РФКПатаа
zaśogłoszenie w:bardzopoczytnempiśmie į

„Dziennik Wileński"
nigdyniezawiedzie.

ADMINISTRACJA przy ul Mostowej 1 — jest czynna
odgodz. 9do20-ej —tel.12-44.

 

pas FLIP i FLAP(ipoxoje|

y z bezrobociem
dwóch i o godzinie 8-ej stają do
pracy. Ziemia, leżąca dotychczas
odłogiem została należycie upra-
wiona. Wykopano długie na kilo-
metry rowy, aby bagnisty grunt osu-
szyć, zbudowano mosty i drogi.
Kamienie, wybrane z pól, użyto na
budowę stajen i stodół,

Pracownicy odpowiadają za plo-
ny. Własnemi rękami uprawili zie-
mię i do nich należą jej owoce.
Świadomość dokonanej pracy i ©-
siąśniętych wyników napełnia daw-
nych bezdomnych uczuciem zado-
wolenia i dumy. Oto gromada ludzi
pilnie orze pod wiosenne zasiewy.

W. „Camp Greycourt" pracuje
się przez pięć dni w tygodniu po 6

in dziennie.
Tygodniowy wypoczynek trwa

od piątku do poniedziałku.
Każdy mieszkaniec fermy, nie

bacząc na rodzaj pracy, otrzymuje 6
dolarów tygodniowo. Połową tej su-
my opłaca mieszkanie i jedzenie,
gdyž „Kamp Greycount“ nie jest za-
kładem  filantropijnym, Za te trzy
dolary ma oprócz' utrzymania wy-
praną bieliznę i naprawioną odzież,
fryzjera i pomoc dentystyczną i le-
karską w miejscowym  szpitału. Z
tygodniowego zarobku odliczają mu
dolara na oszczędności, które od-
biera przy opuszczeniu fermy, Pozo-
stałe dwa dolary może wydać w
miejscowym sklepie, gdzie sprzeda-
ją mu wszystko po cenie kosztu.
Przeciętny obrót sklepowy wynosi
130 dolarów, co dowodzi, że żaden z
pracowników fermy nie wydaje
dwóch dolarów, lecz odkłada w dal-
szym ciągu poza oficjalnym oszczę-
dnościowym dolarem.

Większość chwilowych  miesz-
kańców „Camp Greycourt“ opusz-
cza go po 4 i pół miesiącach z 300
zaoszczędzonemi dolarami w kie-
szeni. Odrodzeni na ciele i duchu
ruszają w świat, aby z pomocą „ka-
pitału' rozpocząć na nowo samo-
dzielne życie.

MW. „Camp Greycourt“ pomyslano
również — © rozrywikach. W olbrzy-
miej sali wypoczynkowej znajduje
się w jednym końcu scena teatralna,
a w drugim bibljoteka. Tu się czyta,
'gra w szachy i t. d. Przyjeżdża także
kino. Pozatem są tam place do
wszelkich sportów i pływalnia.

Pod względem gospodarczym
„Camp Greycourt jest wzorowo u-
rządzony, Żywy inwentarz, składa-
jący się z 36 koni, 83 owiec, 56
świń i kóz, utrzymywany jest w
wzorowej czystości, W) inspektach
hodowane są najróżniejsze jarzyny
z taką pieczołowitością, że dają 3—
4 zbiory rocznie, Również starannie
uprawiane są poła, dające obfite
żniwo,

RODZINNA BÓJKA.
BRASŁAW. We wsi Dziechciary gm.

i pow. brasławskiego powstała 18 bm. na

tle nieporozumień osobistych bójka między

Józefem i Antonim Daleckimi oraz żoną i2

synami Antoniego, w czasie której pobito

kamieniami Józeta Daleckiego. Według о-
rzeczenia lekarza odniósł on ciężkie uszko-

dzenie ciała przez złamanie 9-go żebra i
jest niezdolny do pracy w przeciągu 4 ty-

godni.
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MIESZKANIE,
3 i 4 pokojowe, sło-
neczne, z ogródkiem,

6-cio pokojowego
od frontu, z wygoda-
mi, w centrum miasta
poszukuję. Wiado-
mość w Administracji
„Dziennika Wileńsk.*

MIESZKANIE
5 pokoi odremonto-
wane, słoneczne, wy-
gody. Tamże miesz-
kanko z 3 małych po-
koi, wygody. — Вех-
dzietnym. Zakretowa
Nr. 11. 158

 

dziecinny okazyjnie b.

tanio do sprzedania,

Wiadomość w Admi-
nistracji. 

w ładnej i zdrowej
dzielnicy. Antokol- |
ska 35. 131—2

MIESZKANIA

OSOBA
inteligentna poszuku-
je posady gospodyni,
|może się zająć samo-
dzielnie domem, zna
dobrze kuchnię, może
być w kasynie albo
w pensjonacie, ewent.
ochmistrzynią na wsi.
|Poważne świadectwa
i rei, ul. Bakszta 11
m. 5. śr.3

PODBUym]

===PILNE:

BILETY

WIZYTOWE

ZAPROSZENIA

BROSZURY

AFISZE

WYKONYWA

DRUKARNIĄ
A. ZWIERZYŃSKIEGO
Mostowa ulica Nr,1.

Telefon 12-44

Gm
IMO

 

 
 

3 Drukarnia A. Zwierzyšskiego, Milno, Mostowa Nr. 1:

šienas i NAPA r

 
Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ.


