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PRZED ZWOŁANIEM Chaos w Stanach Zjednoczonych . '
SEJMU.

W kołach politycznych stolicy

krążą najrozmaitsze pogłoski o za-

miarach kół rządzących na najbliż-

szą przyszłość. Kursuje więc wersja,

że nadzwyczajna sesja sejmowa od-

być się ma dopiero w sierpniu; rów-

nocześnie jednak inne koła, uważa-

jące się za dobrze poiniormowane,

twierdzą stanowczo, że nadzwyczaj-|

na sesja odbędzie się w czerwcu i że

już w. dniach najbliższych ukaże się

dekret, zwołujący tę sesję.

Narady w grupach  konstytucyj-

nych BB. nad projektem ordynacji

wyborczej do Sejmu, Senatu, oraz

Prezydenta Rzeczypospolitej zostały
zakończone i w sobotę na plenum
klubu BB, mają być przedłożone

projekty odnośnych ustaw, poczem

zostaną one złożone do ląski mar-

szałkowskiej.

Według pogłosek poglądy w ło-

nie BB. na zasady ordynacji wybor-

czej nie zostały uzgodnione. Opozy-
cja jest z kilku stron, a przede-

wszystkiem ze strony sen. Everta,

sen. Jundziłłą, oraz kół t. zw. pantji

pracy. Być może jednak, że opozy-

cjoniści dadzą się przekonać więk-

szości i ostatecznie swego przeciw-

nego zdania nie ujawnią.

MW projekcie p. premjera Sławka,
dotyczącym wyborów do Sejmu,
przyjęto — jak fama głosi—popraw-
kę, zezwalającą na uzupełnianie ko-
misji wyborczej kandydatami z ze-

wnątrz przy poparciu 500 osób (pod-

| 'pisy rejentalnie poświadczone). Po-

zatem projekt nie uległ zmianie.
Natomiast projekt ordynacji wy-

borczej do Senatu został zmieniony

zasadniczo, gdyż wprowadzono po-

prawkę, przyznającą czynne prawo

ze do Senatu wszystkim oby-

watelom, którzy ukończyli szkołę

średnią, O ile zmiana ta utrzyma się,
upadnie temsamem poprzednia za-
sada elity, opartej na zasługach oby-

watelskich.

Poza pracą nad ordynacją wybor-

czą zwracają uwagę rozmowy, które

toczą się za kulisami parlamentu w

sprawie zorganizowania nowych о-

bozów politycznych. Przedewszyst-
kiem mówi się ciągle o akcji kół
zbliżonych do J. Moraczewskiego,
mającej na celu doprowadzenie do

jednolitego frontu socjalistycznego.

Chodziłoby o połączenie PPS, Frak-

cji Rewolucyjnej Jaworowskiego i

śrupy Moraczewskiego, a także

wszystkich wogóle radykalnych u-

grupowań, związanych mniej lub

więcej ściśle z sanaicją. — Miałby to
być wielki obóz lewicy państwowej.

Podobno jednak koła miarodajne

w PPS. są tej kombiinacji przeciwne.

Druga grupa dąży do zorganizowa-

nia t zw. solidanystów, których
struktura miałaby odpowiadać wy-
maganiom nowej oxdynacji wybor-

czej. Dążeniem tej grupy miałoby
być organizowanie korporacyjne

społeczeństwa. Podobno ten odłam

ma poparcie dawnej Pantji Pracy z

amb. Filipowiczem na czele, oraz

niektórych związków  komibatan-

ckich.

W uzupełnieniu tych wieści na-
leży zanotować pogłoskę o formo-
waniu się w BB. organizacji „nie-
podległościowców”, która miałab

ł
WASZYNGTON. (Pat). Na drugi

dzień po ogłoszeniu decyzji trybu-

„alu najwyższego w sprawie

| powstała groźba strajków, konku-

rencji cen i zahamowania obrotów

handlowych. Biały Dom w tej spra-

wie zachowuje milczenie. Rząd zde-

tychczasowe reformy i prawa naby-

te przez robotników na podstawie
kodeksów NRA. Robotnicy domaga-

mniej w zakresie godzin pracy ipła-
cy. Liczni członkowie rządu sądzą,

że zasady NRA. zostaną utrzymane.

  

PRZY OBJAWACH SKLEROZY

stosujcie naturalny sok czosnku marki BU

Apteka Mazowiecka, Warszawa, Mazo-

wiecka 10.
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ŁÓDŹ (Pat). Dziś o godz. 9.30
rano dokonano zamachu rewolwero-

wego na dyrektora administracyjne-

go towarzystwa akcyjnego fabryki
wyrobów półwełnianych „Krusche

Ender" w Pabjanicach, Ryszarda

Kanenberga. Zamach dokonany zo-

stał skrytobójczo. Zamachowiec zdo-

łał zbiec. Jednak po kilkunastu mi-
nutach sam zgłosił się do komisar-

jatu policji i oświadczył, że dokonał

zamachu. Zamachowcem jest niejaki

Tysiak, zredukowany przed kilku
laty robotnik firmy „Śrusche En-

der”. Stan dyrektora Kańeaberga

jest bardzo ciężki. Dyrektor Kanen-
berg brał niezwykle żywy udział w

życiu społecznem i sportowem.

ŁÓDŹ (Pat), Szczegóły zamachu

na dyrektora Kanenberga są nastę-

pujące: Zamachowiec, po daniu 5-ciu

       

  

Komsomolcy na
Z Dzisny donoszą, iż na rzece

Dźwinie koło Łuknikowa zatrzyma”

|no łódź sportową z 2 komsomol-

cami. Zatrzymani sportowcy 60-

wieccy dostali się na terenpolski

przez nieostrożność, a to skutkiem

 

NOWO-WILEJKA. Sara Reźnik,

zam. w Wornianach, doniosia, że w

nocy z 27 na 28 bm. na trakcie Ba-

torego między Nowo-Wilejką a Mic-

kunami, kiedy wracała razem z Cha-

ją Goszewską i woźnicą Ignacym

Kucharewiczem, dwóch osobników

zrabowalo im worek z towarem ga-

lanteryjnym i walizkę z ubraniem,

wartości 230 zł. Równocześnie do-

niósł Witold Kozak, m-c wsi Kati-

nowice, że w tymże czasie i w tem

wozu paczkę z towarem, którą wiózł

do sklepu spożywczego. Wszczęte

niezwłocznie dochodzenia wykazały,

że w obydwu wypadkach nie było

rabunku, lecz tylko zwykła kra-

Jadący tym wozem zasnęli,

tali złodzieje, aby

 

zatruciu wywołanem zepsutemiPrzy
potrawami, jak również alkoholem, miko-

tyną, mortiną, kokainą i opium zastosowa-

nie naturalnej wody Franciszka-Józeia jest

cennym środkiem pomocniczym. Pytajcie

się lekarzy.
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połączyć lewicowe ugrupowania z

częścią ludowców. Zwraca uwagę,

że grupa skupiona koło tygodnika

„Polska Ludowa” (grupa posła Wro-

ny) zwołała na 15 i 16 czerwca kon-

ferencję chłopską „celem — jak pi-

sze — ustalenia platformy ideowo-

politycznej tego pisma”. Wreszcie

sanacyjna grupa posła Michalkiewi-

cza, działająca na wsiach, by nie

stracić wpływu i zapewnić swym

członkom wejście do nowego Sejmu,

organizuje Stowarzyszenie Samopo-

ymocy Wiejskiej.
 

cydowany jesi utrzymać w mocy do-

ją się utrzymania NRA. przynaj-|

terytorjum polskiem

samem miejscu skradziono mu 2į

Zagadnienie przyszłości NRA.

prezydent Rooseveli powierzył na-

razie departamentowi sprawiedli-

wości, domagając uczynienia wszyst

kiego, celem wynalezienia nowej

iormudy, któraby pozwoliła zacho-
wać zdobycze NRA. na drodze kon-

stytucyjnej. Spodziewają się tu, że

prezydent Roosevelt wygłosi w nie-

dzielę przez radjo przemówienie, w

|którem będzie bronił swego stano-

| wiska.
| Puasa wytworzoną sytuację oce-

nia zupełnie spokojnie.

| WASZYNGTON. (Pat). W. ko-

|łach prawniczych sądzą, że tysiące|
osób, które zapłaciły grzywny za

pogwałcenie kodeksów NRA, będą

prawdopodobnie domagać się od

rządu zwrotu tych sum.

Zainachna dyrektora fabryki w Łodzi
strzałów do dyr. Kanenberga, skie-

rował rewolwer w stronę towarzy-

szącego dyrektorowi urzędnika ta-

bryki Borkowskiego. W, tej samej

chwili broń jednak zacięła się. Na

odgłos strzałów zjawiła się policja,

kióra zamachowca ujęła i odprowa-

$dziła do komisarjatu policji.  Nie-

| zwłocznie po zamachu dyrektora

| Kanenberga przewieziono do szpi-

(dż miejskiego w Pabjanicach, do-
kąd zawezwano kilku chirurgów z

Łodzi. Rannego zamierzono poddać

operacji, jednak już w czasie wno-

szenia na salę operażyjną Kanen-

berg był w agonji i w kilka chwil

później zmarł, Kanenberg liczy 43

lata i osierocił żonę i dwoje dzieci.

Zabójcę po przeprowadzeniu wstęp-

nych badań, przewieziono do Łodzi,

gdzie osadzono go w więzieniu.

  
   

silnego wichru, który zapędził łódź
|na sironę polską.
|sprawy w dniu wczorajszym zbłą-

| azeni komsomolcy zostali odstawie-
ni na stronę sowiecką.

Gkradzenie śpiących kupców
dokonać kradzieży. Poszkodowani
nie są w stanie podać rysopisu zło-

dziei.

 

BOGACZ UMIERA Z GŁODU.

Na drodze między wsiami Roz-
tajne Drogi a Czeryszkami gm. jaź-

'wińskiej znaleziono wycieńczonego

| z głodu 78 letniego Bazylego Kuda-
jjewa ze wsi Ziembicze, Kudajewa
' skierowano do szpitala.

W. woreczku na piersiach u
włóczęgi znaleziono 500 dolarówi
20 funtów oraz 80 rb. w złocie.

Charakterystycznem jest, iż Ku-
dajew posiadając sporą dość sumę
pieniędzy nie mógł zdcydować się
na zakup produktów spożywczych,
lecz w owym dniu nic nie kie
rawszy z gotówki ani jadła omdlał z
wycieńczenia i głodu.

OFIARA KĄPIELL
Pierwszą ofiarą kąpieli tegorocz-

nej był 17-letni Paweł Kurniasionek,
mieszkaniec osady Krzywicze, gm.
zaleskiej. Kurniasionek, kąpiąc się
w jeziorze Michalinowo, dostał ata-
ku i utonął, Zwłoki wydobyto w
dniu wczorajsz

ny „Pałac

otrzymania w Wilnie przy ul.
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Po wyjaśnieniu;

godz. 5—% pp.

W piątek, dnia 31 maja 1935 r.

o godzinie 7 minut 20 rano przyby-
wa z Warszawy do Wilna Serce
Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uroczyste złożenie Serca Mar-
szałka i prochów Jego Matki w
mauzoleum na Rosie odbędzie się

w. czasie późniejszym i wówczas

Wilno wraz z całą Polską złoży

ostatni hołd szczątkom doczesnym
' Józefa Piłsudskiego.
W chwili obecnej Serce Mar-

'szałka będzie złożone tymczasowo

|w Kościele Ostrobramskim św. Te-

| resy,
Przeniesienie urny z Sercem od-

jbędzie się bezpośrednio z dworca

po przybyciu pociągu warszawskie-

go i będzie miało charakter rodzin-
nej, cichej uroczystości,

 

OBYWATELE!
Wraz z Rodziną Marszałka w tej

żałobnej uroczystości weźmie udział

Wilno, które stanowi jakby dalszą

| rodzinę Józefa Piłsudskiego.

Z uwagi na cichy charakier uro-

czystości dzisiejszej, mieszkańcy

miasta Wilna w skupieniu 1 powa-
dze, godnej chwili tak osobliwej,

| kiedy Serce Marszałka, przekazane

'na wieczne czasy opiece Wilna, sta-

| nie u stóp Ostrobramskiej, dadzą ci-

|chy i głęboki wyraz swego hołdui

| miłości w karnym i zdyscyplinowa-

|nym udziale w uroczystości Ža-
łobnej.

Komitet Obywatelski

uroczystości pogrzebowych i uwiecz-

|nienia pamięci Marszałka Józeia
| Piłsudskiego w Wilnie,

Komunikat.
Nawiązując do odezwy, wydanej do

obywateli miasta Wilna, Komitet Obywa-

telski uroczystości pogrzebowych i uwiecz-

nienia pamięci Marszałka Józeia Pilsud-|
skiego w Wilnie podaje do wiadomości

ogółu następujący komunikat, dotyczący

piątkowej uroczystości żałobnej:

Wpiątek,dnia 31 maja ogodz. 7m. 20

rano, po przyjściu pociągu z Warszawy do

Wilna nastąpi przeniesienie Serca Mar-

szaika  Józeia Piłsudskiego do Kaplicy

Ostrobramskiej, gdzie około godz. 8 rano

odbędzie się Msza Święta, poczem urna z

Sercem wniesiona będzie wewaętrznem

przejściem do Kościoła św. Teresy i zosta-

nie złożona w wybranem i przygotowanem

' miejscu,
| Przeniesienie urny z Sercem nastąpi z
| dworca kolejowego ulicą Kolejową i Ostro-
įbramską. Urna niesiona będzie przez ofi-

cerów Garnizonu Wileńskiego w honorowej
asyście wojskowej i w otoczeniu dzieci. Za

urną postępować będzie Pani Marszałkowa
Piłsudska z Córkami, Rodzina oraz osoby

towarzyszące z Warszawy. Dalej postępu-
jąs p. Wojewoda. Wileński, Generalicja,

Prezydent miasta Wilna z delegacją władz
| miejskich, Rektor i Senat USB, prezydjum
BBWR, szefowie władz  niezespolonych,

przedstawiciele Związku Legjonistów, POW

i Strzelca, przedstawicielki Rodziny Woj-

|skowej, Urzędniczej, Policyjnej i Związku

Pracy Obywatelskiej Kobiet, prezydjum

Komitetu Obywatelskiego uroczystości po-

grzebowych i uwiecznienia pamięci Mar-
szałka Józeia Piłsudskiego w Wilnie,
wreszcie delegacja oficerów i podoficerów
Garnizonu Wileńskiego, która zamknie

orszak. ы
Biorący udział w orszaku, zbierają się

punktualnie do godz. 6 m, 45 rano na placu

przed dworcem kolejowym — przy wejściu

do sal recepcyjnych.
Wzdłuż placu przed dworcem kolejo-

wym, ulicy Kolejowej i Ostrobramskiej, po
obu stronach bramy Kaplicy Ostrobramskiej
aż do Klasztoru Karmelitów ustawione
będą szpalery wojska, umundurowanych or-

śanizacyj byłych wojskowych i dzieci,
Orszak z chwilą minięcia bramy Ka-

plicy Ostrobramskiej staje wzdłuż Kościoła
Św. Teresy na czas trwania nabożeństwa,

Udział publiczności przewidziany jest
wyłącznie wzdłuż chodników ulicznych za
szpalerami, nadto na specjalnie wyznaczo-
nej części placu przed dworcem kolejowym,

oraz w wylotach ulic dobiegających: Kole-
jowej (od strony stacji towarowej), Sado-
wej, Gościnnej, Zawalnej, Beliny, Nikodem-
skiej, Piwnej, Cerkiewnej, Bazyljańskiej i

Ostrobramskiej (od rogu ulicy Hetmańskiej).

Osoby, zdążające na dworzec w piątek
rano w celu wyjazdu, mają przejście wy-

„łącznie od ulic Sadowej i Gościnnej przez
|środęk placu przed dworcem kolejowym,

 
ANNIAMME

Ogłoszenie.
Sprzedaje się

ZABYTKOWA I DOCHODOWA KAMIENICA
przy zbiegu ulic: Trockiej, Zawalnej i Kiejdańskiej, tak zwa-

pod karjatydami“,

Szczegółowe informacje, plany do oglądania i warunki są do
Ofiarnej Nr. 2 m. 15, tel. 9-61,

187—1
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Z uwagi na cichy i rodzinny charakter

(uroczystości, nie jest przewidziany udział

"organizacyj społecznych w zwartych szere-

gach ani delegacyj ze sztandarami,

Po ukończeniu nabożeństwa w Kaplicy

Ostrobramskiej, orszak żałobny oraz pu-

bliczność rozchodzą się. Od godz. 11 rano

Kościół Św. Teresy będzie udostępniony dla

publiczności, która sama powinna ustawiać

się wdzłuż licy Ostrobramskiej w dwu-

szereg, poczynając od stopni przed fronto-

wem wejściem do Kościoła Św. Teresy,

Publiczność dwuszeregiem wchodzi przez

główne wejście, przechodzi przez Kościół

i wychodzi, nie zatrzymuąc się, drzwiami

obok zakrystji,

Komitet Obywatelski apeluje do lud-

ności miasta Wilna, ażeby sama, ze wzglę-

du na żałobę i powagę chwili, utrzymywała

porządek, zachowywała spokój i podpo-

rządkowywała się zarządzeniom organów,

regulujących porządek w czasie przeniesie-

mia urny, jak również podczas składania

hołdu w Kościele Ostrobramskim. Ponadto

wzywa się publiczność, by dla zachowania

powagi i porządku oraz uniknięcia natłoku

nie skupiała się w większych masach przed

Kościołem Św. Teresy już pierwszego dnia,

tŁ j. w piątek 31 b. m, bowiem odwiedza-

nie Kościoła będzie udostępnione przez

cały szereg dni.

Komitet Obywatelski wzywa:

1) by ludność, która będzie obecna na

uroczystości żałobnej, w miarę możności

przywdziała ciemne ubrania; T

b) by wlašciciele mieszkai w domach

położonych па trasie orszaku doprowa-

dzili w miarę możności stan zewnętrzny

domów i balkonów do należytego wyglądu

oraz umieścili w oknach płonące świece i

świeczniki;

3) by mieszkańcy domów wzdłuż trasy

orszaku nie dekorowali domów, okien i

balkonów, ponieważ jednolita dekoracja

trasy wykonana będzie przez Komitet;

w innych dzielnicach miasta do dekoracji

domów nie należy używać dywanów i ko-

lorowych portretów, poprzestając na deko-

racji domów kirem i flagami państwowemi;

4) by właściciele sklepów wzdłuż tra-

sy orszaku zdjęli wszelkie kolorowe szyldy
i wywieszki, usunęli z wystaw towaryi
umieścili otoczone kirem jednobarwne (nie-

kolorowe) portrety Marszałka.

„Polski Związek
Solidarystyczny“
Taką nazwę obrała sobie e:

osób, która postawiła sobie jako
zadanie „wyciągnięcie Polski z
chaosu gospodarczego”.

Zebranie organizacyjne tej gru-
py odbyło się w ubiegłą niedzielę

we Lwowie przy udziale szeregu

osobistości z obozu sanacyjnego, jak

p. Marjan Jaroszyński, wojewoda
Belina-Prażmowski, gen. Popowicz
i członek - założyciel stowarzysze-
nia b, ambasador p. Tytus Filipo-
wicz. W posiedzeniu wzięli udział
także wojewoda tarnopolski p. Ma-
ruszewski, poseł BB. Wojciechow-
ski, profesor Caro, a gros zgroma-
dzenia stanowili b. kombatanci-zie-
mianie,

Czy nie tworzy się czasem nowe
ugrupowanie polityczne? 
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Burzliwie zapowiadają się

obrady parlamentu francuskiego
PARYŻ — 28.5 (PAT) — O sytu -

acji parlamentarnej wobec projektu
pełnomocnictw dla rządu agencja Ha-
vasa donosi:
Na posiedzeniu grupy radykałów so-

cjalnych kilku mówców oświadczyło,
Że nie widzi powodu odnawiania dla
min. skarbu pełnomocnictw, które by-
ły udzielone za czasów gabinetu Dou-
mergue'a. Grupa socjalistyczna jutro
określi formę swojej opozycji wzglę -
dem projektu rządowego. Grupa neo-
socjalistów zarzuca projektowi, iż par-
lament nie będzie zupełnie poinformo-
wany o tem, jaki użytek zrobi rząd z u-
dzielonych mu pełnomocnictw.

Rząd, jak słychać, domagać się bę-
dzie natychmiastowej dyskusji o pro -
+ która rozpocznie się we czwar-

tek.
PARYŻ — 28.5 (PAT) — Agencja

Havasa donosi: Grupy lewicowe nara-
dzały się dziś o nadzwyczajnych peł-

Goering odleciał
do Jugosławii

SOFJA — 28.5 (PAT) — Bułgar-
ska agencja telegraficzna donosi:
Gen. Goe"ing i osoby towarzyszące mu
o godz. 11,30 rano udały się z lotni -
ska Bozuriszte samolotem do Raguzy.
Żegnali odjeżdżających w imieniu rzą-
du ministrowie wojny gen. Canew, 0-
światy — gen. Radew i komunikacji —
Kożucharow.
Na chwiię przed startem samolotu

przybył na lotnisko król Borys w to -
warzystwie sw?go szwagra, księcia he-
skiego, który w czasie pobytu gen. Goe-
ringa w Sofji był gościem domu kró -
lewskiego. Obecni na lotnisku pożegna-
li gen. Goering i towarzyszące mu o-
soby. Oddział wojska oddał odjeżdża-  jącemu honory wojskowe.

nomocnictwach rządu. Komuniści wy -
stąpili z inicjatywą utworzenia stałej
delegacji lewicy dla utworzenia wspól-
nego frontu w parlamencie. Na posie -
dzeniu grupy radykałów socjalnych
przemawiali głównie przeciwnicy pro -
jektu rządowego.
Leon Blum, przywódca socjalistów,

zgłosił do prezydjum izby interpelację
o projekcie finansowym rządu, doma-
gając się otwarcia natychmiastowej dy-
skusji i zastrzegając sobie prawo za -
brania głocsu dziś popołudniu nawet w
razie nieobecności premjera Flandin'a.  

Waldemacasa

BERLIN, 28.5 (PAT).
donoszą:
Najwyższy trybunał litewski rozwa-

żał dziś skargę kasacyjną b. premjera
litewskiego, Waldemarasa, który wy-
rokiem sądu apelacyjnego został ska-
zany na 6 miesięcy więzienia za arty-
kuł w jednem z czasopism.
Trybunał ze względów formalnych

wyrok uchylił i nakazał rewizję pro-
cesu. Prof. Waldemaras odbywa o-
becnie karę 12 lat więzienia, na którą
został skazany po próbie zamachu
stanu, dokonanej w dniu 7 czerwca
1934 r,

Z Kowna

 

Za pełnomocnictwami czy przeciw?
Jak będą głosować pozostałe grupy

PARYŻ, 28.5 (PAT). Neosocjaliści
po długiej dyskusji zdecydowali się
głosować przeciw pełnomocnictwom
dla obecnego rządu, jakkolwiek grupa
ta w zasadzie nie jest przeciwna kon-
cepcji pełnomocnictw.
Grupa parlamentarna radykalnej

lewicy postanowiła wstrzymać się z
ostateczną decyzją do czasu dokład-
nego zbadania projektów finansowych
rządu.
Centrum republikańskie stanęło na

stanowisku, iż należy uchwalić pełno-
mocnictwa tylko „nowemu” rządowi,

 

Potępienie N.R.A. przez Sąd Najwyższy
bankierzy nowojorscy nazywają

„Rajpomyślniejszem wydarzeniem ostatnich lat"
WASZYNGTON, 28.5. (PAT).

Wczorajsza decyzja najwyższego try-
bunału budzi rozbieżne uczucia w sze-
rokich kołach społeczeństwa. Dezyzja
sprawiła wrażenie bomby.
Pierwszym jej wynikiem będą nie-

wątpliwie trudności, które powstaną,
gdy przedsiębiorcy zechcą skorzystać
z orzeczenia trybunału i zastosować
warunki pracy i płacy, które istniały
przed wprowadzeniem N. R. A.
Dwa największe związki robotnicze

górników i włókniarzy . zapowiedziały
strajk, gdyby zrobiono tego rodzaju
próbę. Przemysłowcy i robotnicy są
naogół skonsternowani, a nawet i w
„Białym Domu'' niema wyraźnej de-
cyzji, co czynić należy w nowej sy-
tuacji.

Prezydent Roosevelt za pošrednic-
twem kierownika N. R. A., Richberga,
wzywa narazie do wzajemnej toleran-
cji i współpracy. Przedstawiciele sfer
gospodarczych, usposobieni zachowaw-

 

Opinia publiczna St. Ziedneczonych zadowolona

z potępienia polityki Roosevelta
LONDYN — 28.5 (PAT) — Prasa an -

gielska przywiązuje wielkie znaczenie do

wczorajszej decyzji trybunału najwyższe-

$o w sprawie N. R. A.Dzienniki przewi-

dują, iż prezydentowi Rooseveltowi nie

pozostanie nic innego, jakprzedstawienie

kongresowi pewnych zmian w obecnej u-

stawie N. R. A. celem uzgodnienia jej z

nonstytucją i nienarażania się na przysz-

łość na tak przykre niespodzianki.Pod-

kreślają też, iż orzeczenie trybunału naj-

wyższego stanowi poważny cios dlaauto-

rytetu prezydenta Roosevelta i znacznie

osłabia jego pozycję na przyszłość.

WASZYNGTON —28.5 (PAT). — Po

odbyciu konierencji z prezydentem Ro-

oseveltem prezes N. R. A, Richberg, 0-

świadczył, że, w uwzślędnieniupostano -

wień najwyższego trybunału, obowiązko-

we stosowanie kodeksu N. R. A. będzie

niezwłocznie wstrzymane.

NOWY JORK — 28.5 (PAT) — Dyrek-

cja dziennika „New York Herald Tribu-

ne** poleciła zdjąć ze swego budynku em-

blematy „niebieskiego orła'* celem za-

znaczenia swej aprobaty dła decyzji naj-

wyższego trybunału w sprawie N. R. A. >

„New York Times'', nawiązując do tej

decyzji, pisze, że są wszelkie powody do

zadowolenia, gdyž decyzja trybunału

zbiega się ze zmianą, jaka dokonała się w

opinji publicznej.

PPARYŻ — 28.5 (PAT) — Agencja Ha-

wasa donosi z Waszyngtonu, iż rząd Sta-
 

 

nów Zjednoczonych nosi się z zamiarem
odwołania się do kongresu lub nawet
bezpośrednio do narodu amerykańskiego
w związku z decyzją trybunału najwyż -
szego, który jednem pociągnięciem pióra
sparaliżował całą działalność N. R. A.
Wydano polecenie wstrzymania wszel-

kich kroków przeciwko osobom, które
nie zastosowały się do przepisów N. R.
A. Jak się wydaje, kongres udzieli prezy-
dentowi swego poparcia, jak wiadomo
bowiem, pomiędzy Rooseveltem, a przy-
wódcami desnokratów w kongresie osiąg-
nięto już porozumienie w sprawie prze -
dłużenia działalności N. R. A. na okres
dwuletni.  

czo, popierają wezwanie Roosevelta,
żądając od przedsiębiorców, aby u-
trzymali przepisy N. R. A. w celu za-
pobieżenia powodzi wielkich strajków.
Panuje jednak obawa, że niektórzy
przedsiębiorcy skorzystają z okazji do
zmniejszenia swoich wydatków.
Wśród zarządzeń, projektowanych

dla stworzenia wyjścia z impasu, i-
stnieje projekt, aby kongres udzielił
prezydentowi Rooseveltowi tymczaso-
wego prawa reśulowania stosunków
między pracą, a kapitałem w okresie
przejściowym.
Pierwszą reakcją kół finansowych

Wall-Street było zadowolenie z tryum-
fu „zasad zachowawczych''. Niektórzy
bankierzy uważają decyzję trybunału
za najpomyślniejsze wydarzenie о-
statnich lat,

Prasa naogół uważa decyzję trybu-
nału za słuszną i sprawiedliwą, cho-
ciaż nawet najbardziej zawzięci prze-
ciwnicy N. R. A. są w ocenie sytuacji
bardzo wstrzemięźliwi. Przywódcy
stronnictwa rządowego sądzą, że pro-
jekt ustawy o gospodarce rolnej, nada-
jący sekretarzowi stanu do spraw rol-
nictwa, Wallace'owi, szerokie pełno-
mocnictwa, winien być skorygowany,
aby nie spotkał go w trybunale ten sam
Jos, co N. R, A.
 

Odplyw 5 milionėw złota
we Francji

PARYŻ, 28.5, — PAT. — „L'Infor-
mation' podaje, iż tysodniowy bilans
Banku Francji za okres 17—24 b. m.,
który opublikowany zostanie we
czwartek, wykaże zmniejszenie zapa-
su złota o przeszło 3 miljardy fran-
franków. Dziennik dodaje, iż od 17
а- 28 b. m. rano zapas złota Banku
Francji zmniejszył się o przeszło 5
miljardów.

Mowa Germain - Martina
wywarła silne wrażenie

PARYŻ, 28.5. (PAT). Przemówie-
nie ministra skarbu, Germain Martina,
wywołało silne wrażenie. Mowa jest
przedmiotem żywych komentarzy w
kuluarach parlamentu. Koła finanso-
we z zainteresowaniem oczekują ju-
trzejszego posiedzenia giełdy i jej
reakcji na przemówienie ministra.

Nie ulega wątpliwości, że sytuacja
jest poważna. Sfery rządowe podkreś-
lają, iż rząd uczyni wszystko, celem
przeprowadzenia sanacji skarbu i wy-
rażają nadzieję, że obie Izby uchwalą
 

Afganistan krajem długowiecznych
Żaden z nich nie

LONDYN, 28.5 (Tel. wł.). Z Kabu-

lu donoszą: Liczba mieszkańców Af-

ganistanu, którzy przekroczyli setny

rok życia, jest dość znaczna. ;

W pobliżu Kabulu zamieszkuje

105-letni starzec, Hadżi Mirdžanu,

który posiada 102 potomków, Ostatni

jego syn urodził się zaledwie w ze-

szłym roku! Pewna kobieta, nazwi-

skiem Zire Mach, liczy 115 lat.
1i1-letni rolnik Muhamed Hulam u-

 

Narciarze używają
w Zakopanem  ZAKOPANE, 28.5. (PAT). W nie-

dzielę, dnia 2 czerwca, organizuje nar-

ciarski klub zjazdowy, wyzyskując

resztki śniegu, zalegające jeszcze od-

powiednio grubą powłoką wnętrze

Tatr, narciarski bieg zjazdowy. Bieg
ten odbędzie się w Dolinie 5 stawów

polskich ze startem z pod przełęczy

Szpiglasowej.

wie, ile ma lat

prawia sam ziemię w swem gospodar-
stwie. Niejaki Hadżi Szachwali liczy
119 lat.
Najstarszym jednak człowiekiem w

Afganistanie jest niejaki Maragi, któ-
rego dokładny wiek nie jest znany.
Liczy on rzekomo około 200 lat.

Sobotaż rolniczy
w Sowietach

MOSKWA, 28.5. (PAT). Po raz
pierwszy w ciągu bieżącej kampanii
siewnej pojawiły się w prasie sowiec-
kiej doniesienia o aktach sabotażu rol-
niczego. Wypadki te są mniej liczne,
aniżeli w latach ubiegłych. :
„Pisma donoszą, że w jednym z koł-

chozów na Podolu otruto arszenikiem
11 koni. W okolicach Odessy otruto
bydło robocze. Zanotowano poza tem
w różnych okolicach Ukrainy parę wy-
padków kradzieży zboża nasiennego.
„Izwiestja“ przypisują sabotaż „kuła-
kom“ lub „petlurowcom“,

  

  

bez zastrzeżeń projekt o pełnomocnic-
twach, który jest palącą koniecz-
nością.  

WASZYNGTON, 28.5. (PAT)
Członkowie rządu i szefowie stwo-
rzonych przez prez. Roosevelta organi-
zacyj gospodarczych odbyli poufną
konferencję, na której zastanawiano
się nad środkami, jakie należy po-
wziąć wobec decyzji trybunału naj-
wyższego, znoszącej kodeksy N. R. A.

Będą prawdopodobnie czynione wy-
siłki uzyskania od kongresu nowych
ustaw, które pozwoliłyby zachować te
zasady М. Е. А., które chronią prawa
robotników.

który odpowiadałby „wszelkim na-
dziejom kraju”. Centrum republikań-
skie domaga się utworzenia rządu
parlamentarnego na bardzo szerokiej
podstawie politycznej.
Na posiedzeniu federacji republi-

kańskiej, która w łonie rządu repre-
zentowana jest przez ministra Ma-
rin'a, wielu deputowanych opowie-
działo się za udzieleniem poparcia
rządowi,jakkolwiek nie brak było gło-
sów przeciwnych i niechętnych udzie-
leniu pełnomocnictw.
Grupa parlamentarna socjalistów

S. F. I. O. omawiała wnioski, doty-
czące reformy wyborczej, jak rów-
nież wniosek, domagający się wykupu
przez państwo akcyj Banku Państwa,
Obrady grupy odbędą się jeszcze ju-
tro, a to celem ustalenia formuły, ja-
ką grupa zamierza przeciwstawić
wnioskowi rządowemu o pełnomoc-

| nictwach, Negatywne stanowisko so-
cjalistów wobec projektów rządowych
nie ulega wątpliwości.

Zamykanie lóż masońskich
ale w N'emczech

BERLIN, 28.5. (PAT). Ministerjum
spraw wewnętrznych Prus donosi o
zamknięciu szeregu lóż wolnomular-
skich na terenie Rzeszy. Ostatnio
zamknięte zostały 4 nowe loże. Wiele
lóż rozwiązało się samorzutnie, wsku-

  

 tek ustąpienia szeregu członków.

 

Czy radykali są za

po posiedzeniu grupy radykalnej, w ko-
łach politycznych rozeszły się pogłoski,
że w wypadku, $dyby na jutrzejszem po-
siedzeniu komisji finansowej nie doszło
do porozumienia w sprawie pełnomoc-
nictw, rząd zgłosi dymisję dziś, w śro-
dę, nie chcąc narazić się na ewentual-
ność obalenia go w izbie podczas debaty
czwartkowej.
Posiedzenie komisji finansowej odbę-

dzie się w prezydujm rady ministrów, a-
by umożliwić premjerowi Flandinowi
wzięcie w niem bezpośredniego udziału.
Premjer wygłosi na tem posiedzeniu
dłuższe exposć.

PARYŻ, 28.5, (PAT). Dziś wieczorem
parlamentarna grupa radykalna odbyła
nowe zebranie, na którem min, Herriot
wielokrotnie zabierał głos, udzielając
wyjaśnień. Herriot wskazywał na ko-
nieczność poparcia wniosku o przyznanie
rządowi pełnomocnictw celem uporząd-
kowania sytuacji budżetowej i iinanso-
wej. Ostrzegając oponentów przed odpo-
wiedzialnością za wywołanie kryzysu ga-
binetowego, Herriot rzucił pytanie: „Kto
może przyjść do władzy? Jaki program
będzie mógł zastąpić propozycje obec-
neśo rządu?*.

Wywiązała się burzliwa dyskusja,
przyczem b. premjer Daladier postawił
wniosek, aby, powołując się na program
partyjny, grupa odmówiła rządowi pełno-

PARYŻ, 29.5. (PAT). Wieczorem, 4

——

Irlandja ostatecznie zrywa z Anglią |
Zniesienie stanowiska gubernatora generalnego

LONDYN, 28.5, — PAT. — Z Du-
blina donoszą: Na dzisiejszem nosie-
dzeniu parlamentu podczas debaty
budżetowej premjer De Valera złożył
niezwykle doniosłe oświadczenie, za-
wierające zapowiedź zerwania ostat-
nieśo węzła, łączącego wolne państwo
irlandzkie z koroną angielską,

W odpowiedzi na interpelację, prz-
mjer oświadczył, że budżet ra: rok
przyszły nie będzie zawierał pozycji
na utrzymanie gubernatora generalne-
go, który jest przed.stawicielem króla.
Oświadczenie premiera wywołało о-
gromne wrażenie w irlandzkich ko-
lach politycznych, które wyrażają po-
gląd, że w ciągu najbliższych 12-tu
miesięcy odbędą się wybory do parla-
mentu pod hasłem zniesienia stanowi-
ska gubernatora generalnego i oglo-
szenia całkowitej niepodległości kra-
ju.

Należy nadmienić, že generalnym
gubernatorem  Irlandji jest przyjaciel
De Valery, Donald Buckley, który nie
odśrywa żadnej roli politycznej i nie  

bierze nawet udziału w uroczysto-
ściach państwowych. Nie zamieszkuje
on w pałacu wicekrólewskim, lecz w
skromnem mieszkaniu prywatnem po-
za miastem i zwraca większą część
swych poborów do skarbu państwa.
 

i rabunek

BIAŁYSTOK, 28.5 (PAT). Dzisiej-
szej nocy w osadzie Nur powiat O-
strów Mazowiecka, dokonano napadu
rabunkowego na dom Władysława
Łapińskiego, który został zamordowa-
ny, przyczem bandyci zrabowali 900
zł. i biżuterję.

Ci sami bandyci napadli tejże nocy
na dom Benjamina i Abrama Giepe-
lów, których również zamordowali i
obrabowali. Na miejsce wypadku u-
dał się zastępca naczelnika wydziału
śledczego, komisarz Skrętowski, który
kieruje pościgiem. +

 

pełnomocnictwami ?
mocnictw. Wskutek interwencji przewo-
dniczącego grupy, Delbosa, postanowio-
no zażądać dodatkowych wyjaśnień od
premjera Flandina. Do premjera uda się
delegacja w dniu jutrzejszym, w którym
też nastąpi deiinitywne wypowiedzenie
się grupy radykalnej o stanowisku, jakie
zajmie wobec sprawy pełnomocnictw dla
rządu.
  

—Na linji pomiędzy Rostowem a Charko-

wem, na skutek złego nastawienia zwrotni-

cy, wykoleił się pociąg pasażerski, 27 osób

odniosło rany.

— W jednym z kinematografów w Genui

wskutek zapalenia się taśmy nastąpił wy-

buch, a następnie pożar w kabinie opera-

tora. Przy gaszeniu ognia siedem osób ule-

gło ciężkiemu poparzeniu. Podczas paniki,

która ogarnęła publiczność, kilku” widzów

odniosło poważne obrażenia.

— W Cantonie (stan Ohio) pomiędzy
strajkującymi w jednej z tutejszych fabryk

a policją doszło do starcia, w którem 25

osób odniosło rany od kul rewolwerowych

i pałek gumowych. .

Według komunikatu, ogłoszonego

przez komisję prawa karnego, nowy naro*

dowo - socjalistyczny kodeks karny przewi=

dywać będzie za pojedynek więzienie hono+

rowe (twierdza). Postanowienie, przewidu-

jące bezkarność menzur studenckich, bę

dzie utrzymane i rozszerzone na wszystkie

stany. Prowokowanie pojedynku karane bęe

dzie więzieniem.

— Wczesnem popołudniem na wyspach
Azorskich dały się odczuć silne wstrząsy

podziemne.

— W warsztatach kolejowych w Ploesi

(Rumunja) wybuchł pożar, który zniszczył

szereg magazynów z drogocennym materja-

łem technicznym oraz spowodował wybuch

benzyny, co wywołało ogromną panikę

wśród ludności.

— 28 b. m., po złożeniu przepisanego eg-
zaminu na lotnisku w Contocello pod Rzy-
mem, otrzymał dyplom pilota drugi z koleł

syn Mussoliniego — Bruno. Skończył on nie

dawno 17 lat i jest najmłodszym pilotem

lotnictwa włoskiego.

— W „Dzienniku Ustaw'* Rzeszy ogłoszo=

ny został dziś komunikat o dokonaniu kon=

fiskaty majątku znanego niemieckiego reży«

sera z okresu przed przewrotem hitlerow=

skim, Erwina Piscatora, który przez szereg

lat znany był w Niemczech jako moderniza*

tor sceny.

Piscator po przewrocie wyjechał zagranie
cę. Rozporządzeniem ministra spraw wewnę«

trznych Rzeszy pozbawiony został, podobnia

jak wielu innych emigrantów niemieckich, obywatelstwa Rzeszy.
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Fiośdując zasadzie: swój de swego

ogiauszaj się w

„WARSZAWSKIM DZEEWNIECU NAROBOWNY AJ  



PRĄDY NARODOWE
I STRONNICTWA...
W związku z dyskusją nad nową

ordynacją wyborczą jest stawiane

na porządku dziennym zagadnienie

istnienia stronnictw politycznych. Au-

torom projektu, dyskutowanego w

komisjach sejmu i senatu przypisy-

wane jest dążenie do usunięcia ze

sceny politycznej stronnictw; wytwo-

rzenie w Polsce takiego stanu, jaki

jest w Rosji, w Niemczech i we Wło-

szech. Wobec tego nasuwają się pe-

wne uwagi ogólniejsze, zmierzające

do ustalenia pewnych pojęć i faktycz-

nego stanu rzeczy.

Przedewszystkiem wypada wpro-

wadzić rozróżnianie, jeśli chodzi o

stronnictwa. Jeśli przez stronnictwo

rozumieć organizacjępolityczną tego

typu, jaki zapanował w Europie po

wprowadzeniu ustroju parlamentarne-

go, to trzeba się zgodzić z tem, że

usunięcie przedstawicielstwa stron-

nictw z parlamentu prowadzi do ich

zupełnego zniszczenia. Stronnictwa

bowiem takie, jakie wytworzyły się
w ciągu wieku XIX w państwach na-

-szego kontynentu były bądź to wy-

razem interesów pewnych klas spo-

łecznych, bądź to wyrazem pewnych

poglądów załatwienie spraw politycz-

nych i narodowych. Działalność ta-

kich stronnictw koncentrowała się na

terenie parlamentarnym, ich akcja w

kraju znajdowała najpełniejszy wy-

raz w czasie wszelakiego rodzaju wy-

borów.

Gdyby zatem usunięto przedsta-

wicieli stronnictw, a akt wyborczy

sprowadzono do czczej formalności

bez treści, to położonoby istotnie kres
istnieniu stronnictw. Lecz w ciągu

ostatnich lat dziesiątków, a zwłasz-

cza po wojnie ostatniej życie we-

wnętrzne narodów uległo gruntow-

nym przeobrażeniom. Obok stron-
nictw dawnego typu, powstały nowe,

które — prócz nazwy — niewiele

mają wspólnego z dawnemi. Bolsze-

wicy są „partją”, we Włoszech fa-
szyzm jest zorganizowany pod nazwą |

„partito fascista', a w Niemczech

hitlerowcy stanowią „stronnictwo na-

rodowo - socjalistyczne", Lecz czyż
organizmy te mają wiele wspólnego
ze stronnictwami dawnego typu? Są
one wyrazem głęboko płynących prą-

dów narodowych i społecznych, są

bliższe ruchom religijnym, niż organi-
zacjom społecznym. Współczesne na-
rody europejskie mają w swem łonie

dwa takie potężne prądy duchowe —

komunizm i nacjonalizm. Prądy te
istnieją i nic ani też nikt z duszy lu-

dów europejskich wyrwać ich nie zdo-

ła. Zagadnienie sprowadza się jedy-
nie do tego, czy mają one otwarty

teren działalności parlamentarnej pu-

blicznej { legalnej, czy też nie. W Ro-

sji prąd nacjonalistyczny jest słaby

i nie posiada żadnego wyrazu w jaw-
nem życiu politycznem państwa. We

Włoszech i w Niemczech dzieje się

naodwrót — tam widzimy na po-
wierzchni tego życia tylko nacjona-

lizm; nikt jednak nie może twierdzić.

że nie istnieje tam ruch komuni-

styczny...

W/ Polsce istnieją także stronnic-

twa dawnego typu i stronnictwa, bę-

dące wyrazem czasów nowych. Byt

tamtych jest zależny od takiej 4 in-

nej ordynacji wyborczej, byt tych nie

ma ze sprawą ordynacji żadnego

związku. Polski ruch narodowy, o ile

jest wyrazem nowoczesnego prądu

nacjonalistycznego, nie jest stronnic-

twem dawnego typu, a jego akcja na

terenie parlamentarnym była i będzie

tylko fragmentem jego życia. To też

nie może być mowy o jego zniszcze-

niu, może li tylko istnieć zagadnienie

form zewnętrznych jego życia i dzia-

łalności, Tylko na kształtowanie się

tych form może wpłynąć polityka o-

bozu rządzącego. Dla stronnictw sta-

rego typu, związanych ściśle z parla-

mentaryzmem, jest rzeczywiście za-

gadnienie ordynacji wyborczej zaga-

dnieniem ich życia i śmierci; dla wiel-

kich ruchów społecznych i narodo-

wych jest ono tylko kwestją form ich

działalności.

Niepowodzenie planu Roosevelta
Trybunał Najwyższy Stanów Zje-

dnoczonych uznał jednomyślnie, że
udzielenie prezydentowi Roosevelto-
wi przez kongres pełnomocnictw, u-
poważniających do stosowania „Na-
tional Recovery Administration" oraz
wprowadzenia do prywatnego prze-
mysłu kodeksu pracy i płac jest aktem
sprzecznym z konstytucją.

W Stanach Zjednoczonych, gdzie
praworządność jest ściśle przestrze-
gana i gdzie Trybunał Najwyższy ma
głos decydujący w kwestjach, czy po-
stanowienia rządu, uchwały  parla-
mentu i zagadnienia administracji są
zgodne z konstytucją, a co za tem
idzie — praworządne, uchwała o nie-
legalności N. R. A. jest zarazem kre-
sem istnienia tej instytucji, przynaj-
mniej w dotychczasowej jej postaci.

W opinji amerykańskiej panuje po-
dobno zadowolenie z tego wypadku.
„New York Times“ pisze, že decyzja
Trybunalu zbiegla się calkowicie ze
zmianą poglądów na celowość N.R.A.
jaka zaszła w opinji publicznej.

Czy wyrok Trybunału Najwyższego
jest klęską polityki prezydenta Roo-
sevelta? Niewątpliwie tak. A przy-
najmniej w dużym stopniu. Wszak
N. R. A. to główna podstawa tej po-
lityki. Wprowadzając N. R. A, do ży-
cia gospodarczego Stanów Zjednoczo-
nych, zamierzał i obiecywał prezydent
Roosevelt na tej drodze uzdrowić or-
$anizm gospodarczy i społeczny Sta-
nów. Zarówno kampanja wyborcza,
jak i późniejsza już prezydencka dzia-
łalność Roosevelta, upłynęła pod zna-
kiem orła błękitnego, który jest em-
blematem N. R. A. Dla przeprowa-
dzenia planu N. R. A. wytworzono ca-
ły skomplikowany aparat, który kon-
trolował czas pracy, płace, produkcję
iceny. W związku z tem powstała no-
wa gałęź biurokracji ze wszystkiemi
jej cechami i właściwościami, których
społeczeństwo Stanów Zjednoczonych
nie lubi.

Narodziny N. R. A. poprzedzone
były obiecującą wiele i krzykliwą re-
klamą, która z natury rzeczy zapo-
wiadała więcej niż twórcy tej polityki
uczynić mogli, a kiedy okazało się, że
wysiłki N. R. A. mają, jak to zwykle

 

bywa, dobre i złe strony oraz że są
związane z szeregiem niemiłych dla
Amerykanina ograniczeń, pierwotny
entuzjazm dla polityki prezydenta
Roosevelta znacznie osłabł.

Raz jeszcze okazało się, że zróżni-
cowany i złożony typ życia gospodar-
czego nie znosi zbyt sztywnych form
idoktryn. Jego uzdrowienie zależy
nietyle od troskliwego zajęcia się ku-
racją przez administrację, co od zmiar
moralnych j społecznych, które za-
chodzą pod wpływem zmieniających
się form produkcji i wymiany.

Typ życia gospodarczego Stanów
Zjednoczonych nie należy do naj-
szczęśliwszych. Jest on źródłem o-
śromnych niedoma$ań duchowych i
socjalnych społeczeństwa amerykań-
skiego. Szczególnie w okresie świato-
wego przewrotu gospodarczego, słabe
strony tego typu ujawniły się bardzo
wyraźnie. Nic też dziwnego, że za-
gadnienie reformy gospodarczej stało  

się palącą kwestją polityki narodowej
Stanów Zjednoczonych. Podjął ją
śmiało prezydent Roosevelt, zapo-
czątkowując politykę N. R. A., opartą
na dalekoidącej kontroli i interwen-
cjoniźmie administracji państwowej.
Z polityki tej uczynił sztandar dla
siebie i dla swojej partji. Czy sztandar
ten został przyjęty przez całe społe-
czeństwo Stanów Zjednoczonych? O-
kazało się, że nie. Próba prezydenta
Roosevelta nie powiodła się w tym
stopniu, jak była zamierzona i już od
dość dawna przestała entuzjazmować
opinię.

Obecnie, na skutek orzeczenia Naj-
wyższego Trybunału, prezydent bę-
dzie musiał już to całkowicie wycołać
się z polityki N. R. A, już to wpro-
wadzić do swoich planów poważne
zmiany i poprawki. Najbliższy okres
czasu pokaże, jakiego rodzaju będą te
zmiany i na ile nowy plan Roosevelta
będzie podobny do dawnego.*

  
Ładowanie na pociąg 17 milj. dolarów w złocie, które zostały wywiezione

 

z Francji do Ameryki

 

P. Flandin żąda pelnomocnictw
da ratowania budżetu francuskiego

Rząd Flandina stanął wczoraj przed
lzbami francuskiemi z żądaniem а-
leko idących pełnomocnictw w dzie-
dzinie skarbowej i gospodarczej. Sy-
tuacja skarbu stała się bowiem w o-
statnim czasie tak ciężka, że ten sam
p. Flandin, który przed 6 miesiącami
obalił Doumergue'a z powodu jego
dążeń do wzmocnienia władzy rządu
kosztem parlamentu, zmuszony jest
dzisiaj domagać się od tegoż parla-
mentu rezygnacji z najważniejszych
w danym momencie uprawnień usta-
wodawczych. Przypomina się mimo-
woli sytuacja z lipca 1926, kiedy to
Poincarć wśród ogólnej paniki, wy-
wołanej spadkiem franka, zażądał i
uzyskał od przerażonych Izb pełno-
-mocnictwa niemal dyktatorskie.

Pozornie frankowi nic nie grozi i
może on uchodzić za najpewniejszą
walutę świata. Od marca odpłynęły
coprawda z Banku Francuskiego
3 miljardy franków złota, ale pokry-
cie kruszcowe wynosi jeszcze 80 mi-
ljardėw i przekracza 80 proc. wszyst-
kich zobowiązań Banku wraz z obie-
giem. Oblicza się, że Bank mógłby
stracić jeszcze 20 miljardów złota bez
żadnej dla franka szkody, zwłaszcza
że z odpływem złota automatycznie
kurczy się obieg. Jeśli więc spekula-
cja giełdowa potrafiła zachwiać zau-
fanie do tak silnie ufundowanej walu-
ty, to powodów tego zjawiska trzeba
szukać w innej, pozawalutowej, dzie-
dzinie. Kryzys zaufania do franka
jest poprostu tylko przejawem kryzy-
su zaufania do polityki budżetowej o-
becnego rządu. Można dodać, że wy-
raża się w nim także coraz szersze
koła ogarniająca niewiara w stałość
obecnego systemu politycznego Fran-
cji.

Jest zastanawiającem, że trzech-
letnia walka obecnej legislatury z de-
ficytami budżetowemi została właści-
wie bez rezultatu.W r. 1932 deficyt
przekraczał 10miljard.,iodtego czasu
trzykrotnie Izby uchwalały projekty
oszczędnościowo - podatkowe, które
miały przywrócić równowagę. I oto
wynik tych operacyj jest taki, że mini-
ster skarbu Germain - Martin potrze-
buje dzisiaj znowu — 10 miljardėw na pokrycie niedoborów w budżecie ©-  

gėlnym (6 milj.) i kolejowym (4 milį.)!
Znowu żąda drakońskich oszczędnoś-
ci i redukcyj, jak przed rokiem i
przed dwoma laty. I znowu przeciw
tym żądaniom podnosi się opozycja
syndykatów urzędniczych i związanej
z niemi lewicy parlamentarnej,

Ten deficyt w permanencji, jakby
nieuleczalny, odbija się fatalnym re-
fleksem na walucie. Jedni wymieniają
franki na złoto lub funty szterlingi,
gdyż nie wierzą, by rząd uzdrowił
budżet bez dewaluacji franka, zwłasz-
cza że w lzbie tacy politycy jak Paul
Reynaud, b. minister skarbu i Pate-
notre, b. podsekretarz stanu, otwar-
cie tę dewaluację zalecają, Drudzy u-
ciekają od franka znowu z tego powo-
du, że także nie wierząc w zdolność
Izb do przeprowadzenia gruntownej
sanacji budżetu,przewidują wzmożone
pożyczki skarbu w Banku Francuskim
(w tormie bonów skarbowych) i idącą
za tem inflację. Korzystają zaś z te-
go niepokoju jednych i drugich rekiny
giełdowe, przeważnie żydzi i szerze-
niem paniki wywołują dalsze osłabie-
nie narodowej waluty,

Punkt ciężkości leży więc w par-
lamencie, w jego woli i zdolności do u-
zdrowienia finansów państwowych.
Premjer Flandin, do niedawna zwo-
lennik czystego parlamentaryzmu aż
do doktrynerstwa,stracił jednak pod
wpływem doświadczeń nadzieję, by
parlament, na pół roku przed wybo-
rami do Senatu, a na rok przed wy-
borami do Izby, zdobył się na wysi-
łek heroiczny, niezbędny dla urato-
wania sytuacji. Dość niespodziewa-
nie, głównie pod naciskiem swego mi-
nistra finansów, zapowiedział, że za-
żąda od Izb pełnomocnictw ustawo-
dawczych, któreby mu pozwoliły aż
do końca roku przeprowadzić, zwłasz-
cza w administracji, w ubezpiecze-
niach społecznych i w uposażeniach
kombatanckich reformy oszczędnoś-
ciowe, idące bardzo daleko, Mówi się
m. in. o skasowaniu 55 tysięcy etatów
urzędniczych, o przesunięciu pensji
kombatanckiej z 55 do 60-go roku
życia, Kto zna nastroje francuskie,
ten wie, że Izba takich redukcyy nie
uchwali. Łatwiej jej będzie przerzucić
przykrą odpowiedzialność za te nie-
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popularne reformy na rząd i do tego
służyć mają pełnomocnictwa.

Ale pełnomocnictwa, uchwalane już
po raz trzeci w ciągu lat dziesięciu
(dla Poincarć'go, dla Doumergue'a,
dla Flandin'a) i zawsze dla ratowania
finansów państwa — nie świadczą
zbyt dobrze o demokracji parlamen-
tarnej, z której Francja jest tak du-
mną. Stwierdzają one bowiem praw-
dę, którą zwolennicy reżimów autory-
tatywnych nieraz z ironją wypowia-
dali, że skrajny parlamentaryzm
a la maniere francaise jest
luksusem, dobrym na lata dobrobytu,
na epoki bezdeficytowe. Opór więc
przeciw pełnomocnictwom, jaki nie-
wątpliwie pojawi się w najbliższych
dniach w Izbie przeciw zbytniej roz-
ciągłości pełnomocnictw, będzie dyk-
towany głównie motywami doktrynal-
nemi. Lewica francuska obawia się
moralnej kompromitacji parlamenta-
ryzmu, który już i tak jest ostro ata-
kowany przez ligi patrjotyczne i przez
monarchistów. Z drugiej jednak stro-
ny zdaje sobie sprawę, że wielkie
oszczędności i wielkie reformy można
przeprowadzić tylko dekretami z mo-
cą ustaw. Uchwali więc zapewne peł-
nomocnictwa, choć bez entuzjazmu,
Oświadczył się za niemi przecież na-
wet Herriot, ten sam, który w r. 1926
opuścił fotel prezydenta Izby, by za-
atakować projekt pełnomocnictw,
zgłoszony przez gabinet Painleve'go
i Caillaux , jego przyjaciół, Nawet
więc tacy doktrynerzy skorzystali z
doświadczeń.

Skorzystali z nich tem chętniej,
gdy zobaczyli w przeszłą niedzielę 60
tysięcy zdyscyplinowanych członków
„Croix de feu" i „Młodzieży Patrjo-
tycznej”* i monarchistów, maszerują-
cych przed pomnikiem św. Joanny
d'Arc w Paryżu. Ci manifestanci wo-
łali do dzisiejszych władców w Palais
Bourbon: Si les choses se gatent, nous
sommes la. Jeśli będzie źle, my wej-
dziemy na scenę. P. Flandin gotów
więc uzyskać półdyktatorską władzę,
bo ta jest w każdym razie mniejszem
„złem”, niż np. władza pułkownika
de la Rocque...,

ver.  

PRZEGLAD PRASY
„POPRAWKA” W PROJEKCIE
ORDYNACJI WYBORCZEJ

Z uwagi na bliskość sesji sejmowej,
na której mają być uchwalone nowe
ordynacje wyborcze do sejmu i sena-
tu, prasa poświęca coraz więcej uwa-

gi projektom wypracowanym przez

pp. Cara i Podoskiego i aprobowa-
nym przez grupę konstytucyjną klu-
bu BB. Mówiąc o prasie, mamy na
myśli jedynie prasę niezawisłą, gdyż
organy sanacyjne unikają wypowia-
dania się o tym elaboracie. Widocz-
nie nie znajdują w nim nic do chwa-
lenia „albo też — jeszcze nie otrzy-
mały instrukcji. Wyjątek stanowi
„Czas“, który jednak po początko-
wych objekcjach oświadczył się z re-
zygnacją za uchwaleniem projektu

„Kurjer Poznański” zajmuje się
„poprawką“, uchwaloną przez grupę
konstytucyjną BB., pozwalającą 500
obywatelom zapomocą podpisów re-
jentalnie zalegalizowanych, wysłać
delegata na zgromadzenie okręgowe,
które ma nominować kandydatów na
posłów. Wartość praktyczna tej po-
prawki będzie oczywiście minimalna.

„Bo cóż — pisze „Kurjer Poznański” —
waga głosu delegata x ramienia o-

wych 500 wyborców zginęłaby całkiem

wśród około 150 delegatów samorządu te-

rytorjalnego i gospodarczego, związków za-

wodowych i t. p. Nawet 10 delegatów, po-
wołanych przez 5000 wyborców, miałoby

wpływ znikomy. A jak wyglądać będą

pod względem swej niezawisłości politycz-

nej delegaci „samorządowi” i t. p. w ol-

brzymiej swej przewadze, to z przyczyn wia*

domych jest jasne. >

Dlatego powtarzamy, że wartošė prakty-
czna „poprawki'* wspomnianej jest niezbyt

oddalona od zera, szczególnie poza obrębem

ziem zachodnich,”

Projekt w swej istocie nie uległ
żadnym zmianom, w szczególności
„nie odpowiada on — dodaje „Kurį.
Pozn." — warunkom wyborów ani po-
wszechnych, ani bezpośrednich, ani
równych”,

KTO WŁAŚCIWIE BĘDZIE
WYBIERAŁ?

W  „Kurjerze Warszawskim” A.
Trzaska zwraca uwagę, że wedłuś
projektowanej ordynacji, właściwe
wybory dokonywane będą przez ko-
mitety okręgowe, a nie przez masy
wyborcze. Te komitety czy kolleśja
będą prezentowały kandydatów:

„System taki znany jest w sądownictwie

i w organizacji samorządów. Z tych analogij

wynika, że pozytywną rolę w procesie wy-

borczym odgrywa tylko instytucja, prezen-

tująca kandydatów. Ona jedynie ma nie-

ograniczone pole wyboru ludzi, których za

odpowiednich na dane stanowisko uważa i

ona także ma możność przesądzenia z góry

o decyzji instytucji, akceptującej czy za-

twierdzającej, przedstawiając kandydatów

w odpowiedniem zestawieniu osób,

Natomiast rola instytucji akceptującej czy

zatwierdzającej jest czysto negatywna. Po-

lega ona nie na wyborze odpowiednich o-

sób, bo ten wybór już został dokonany, lecz

na odrzuceniu tych osób, które w prezento-

wanem jej zestawieniu wydają jej się mniej

odpowiedniemi.

Ponieważ instytucjami prezentującemi w

nowej ordynacji wyborczej będą rady okrę-

gowe, więc one, a nie czteroprzymiotnikowe

ciało wyborcze, wystąpią w roli wyrazicieli

woli ogółu przy wyborach, t. zn. że one do-

konają właściwego aktu wyborów, wybiera-

jąc z całej ludności w państwie 400 zdaniem

ich najodpowiedniejszych kandydatów na

posłów. Czteroprzymiotnikowe ciało wybor=
cze, skreślając z tej liczby połowę kandy-

datów, których uzna za mniej odpowiednich,

dokona tylko nieznacznej korektywy wybo-

rów już uprzednio przez rady okręgowe wy-

konanych.

Stąd wynika, że zasada pośredniości wy-

borów bynajmniej nie wyczerpuje kwestii

sprzeczności nowej ordynacji wyborczej z

konstytucją, albowiem wszystkie cztery
przymiotniki w jednakowej mierze zostały
przez nią zakwestjonowane,"

Jest to nowe i interesujące ujęcie
problemu. Autor przypomina jeszcze,
że normalnie szersze kolleśjum pre-
zentuje kandydatów, a węższe (prze-
ważnie jednostka) ich akceptuje i za-
twierdza. W projekcie sanacyjnym
jest odwrotnie. Czy istotnie warto
puszczać w ruch wielką maszynę
czteroprzymiotnikowych wyborów w
celu nie wybrania, ale tylko „w celu
skorygowania decyzji rad okręgo-
wych”?
‚ „Jak widzimy, w ogniu dyskusji pro-
jekt ordynacji wykazuje błędy i nie-
konsekwencje, z których może nawet
nie zdawali sobie sprawy, sami auto-
rowie, opętani jedną tylko myślą i je-
dnem dążeniem. by „usunąć zmorę
partyjnictwa”



 

50-lecie pracy naukowej
prof. Stanisiawa Windakiewicza

W roku obecnym mija pół wieku
od czasu ogłoszenia pierwszego wię-
ksześo studjum naukowego przez
prof. Stanisława Windakiewicza, zna-
komitego historyka literatury pol-
skiej. Były to „Nieznane szczegóły o
rodzinie Kochanowskich”. 50 lat pra-
cy naukowej przyniosło przebogate
żniwo badań, zawartych w kilkudzie-
sięciu pozycjach, uwieńczone świeżo
dwunastą z rzędu monografją, wyda-
ną przed kilku dniami w Krakowie a
poświęconą Mickiewiczowi. Już sam
ten fakt świadczy najwspanialej o ży-
wotności i aktywności naszego uczo-
neśo.

Równocześnie ukazał się tom „Pa-
miętnika Literackiego", poświęcony
w całości prof. Windakiewiczowi, a
zapełniony pracami jego uczniów, ko-
legów i przyjaciół. Zbiór prac otwie-
ra świetny szkic Borowego o
jubilacie. Windakiewicz — powiada
Borowy — był powszechnie uważany
za jedną z najbardziej oryśinalnych
postaci w krakowskim uniwersytecie.
O jeśo wykładach krążyły legendy. W
r. 1909 jakaś większa grupa studen-
tów Uniw. Jag. posłała mu protest z
powodu ironiczneśo traktowania któ-
regoś utworu Słowackiego, i to w ju-
bileuszowym roku poety... Słynne by-
ły też określenia i charakterystyki
Windakiewicza. Np. rzecz Mickie-
wicza „O krytykach i recenzentach
warszawskich” określał jako ciętą,
śmiałą ale niezbyt słęboką. O „Kon-
radzie Wallenrodzie" rzekł, że to był
pierwszy uroczysty protest Polaka
przeciwko ugodowości i karjerowiczo-
stwu polskiemu. „Za to — dodawał —
tak $o nie lubili klasycy warszawscy”.
O „Pogance“ Żmichowskiej mówił, że
czyta ią się bez tchu, ale prócz oszo-
łomienia niewiele z tego zostaje.

Wykłady, które prowadził w Uniw.
Jaciellońskim przez lat 30, cechowa-
 

 

ła czasami gorzka ironia. Raz np. opo-
wiadał o młodych latach Kornela U-
jejskiego, jak to ojciec zawiózł przy-
szłeśo poetę do Krakowa i wrażliwy
chłopiec na Wawelu złożył swoje
„šlubv patrjotyczne“; potem ojciec
zaproponował, że go zawiezie na Wę-
śry, „żeby jakąś większą część mo-
narchii zobaczył”, a chłopak odmó-
wił. Po słowach o „Monarchii* Win-
dakiewicz śmiał się sarkastycznie i
niepohamowanie, A działo się to w
czasach, kiedy ustępy o „dobrym ce-
sarzu' austrjackim były obowiązko-
we w mowach rektorskich...

Windakiewicz nie pisał wyłącznie
dla specjalistów, obdarzył  czytelni-
ków polskich monośrafjami, które do
dziś stanowią trwały wkład w polo-
nistykę, a zarazem cieszą się dużą po-
pularnością. Czy to będzie książka
o Reju (1895), o Teatrze ludowym w
dawnej Polsce (1902), czy o Teatrze
przed powstaniem sceny narodowej,
lub Dzieje Wawelu (1925), lub mono-
śrafje Skargi (1925), Kochanowskiego
(1930) i najświeższa (1935) Mickiewi-
cza, wszystko to ma przeznaczenie na
szeroki zasięg polskiego czytelnika i
niesie mu w pięknej formie zdobycze
krytyczne oraz syntetyczną konstruk
cję.
W półwiecze trudów składają też

hołd Windakiewiczowi w Pamiętniku
Literackim znakomici jego koledzy;:
prof. Iśn. Chrzanowski, prof. St. Pi-
śoń, prof. R. Dyboski, prof. J, Ujej-
ski, a również uczniowie, którzy zaję-
li katedry uniwersyteckie, jak prof.
J. Krzyżanowski, prof. J. Bystroń,
prof. M. Brahmer i in.

Jak wiadomo, prof. Windakiewicz
z końcem ub. roku akad. ustąpił z ka-
tedry z powodu osiągnięcia określonej
ustawowo granicy wieku. Nie przestał
jednak czynnie zajmować się nauką.

(p. 8.)

2Е ŚWIATA KULTURY
WYSTAWY.
Wystawa jubileuszowa Mehołiera. — O-

twarcie wystawy jubileuszowej dzieł Jó-

zefa. Mehoffera w warszawskiem Tow. Za-
chęty Sztuk Pięknych zostało z powodu

żałoby narodowej odroczone do dnia 8
czerwca.

POLACY ZAGRANICĄ
Z życia Polonji w Dyneburgu. — W Do-

mu Polskim w Dyneburgu odbyło się otwar-

cie 6-ej dorocznej wystawy prac sekcji ma-

larskiej Polsko - Katolickiego Stow. Har-

fa. Wystawiono ponad 150 prac: obrazy o-
lejne, akwarele, rysunki, rzeźby. Wszyscy

wystawiający są uczniami prof. J. Wieza-

na, kierownika sekcji i studjum malarskie-

go „Harfy”.
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MUZYKA

Q uratowanie zbiorów Chopinowskich. —
Znany muzykolog krakowski prof. Zdzisław
Jachimecki otrzymał z Paryża od p. Edwar-
da Ganche'a, kompozytora, założyciela i
prezesa Tow. im. Chopina w Paryżu, za-

wiadomienie, że nosi się on z zamiarem

sprzedaży swych bogatych zbiorów Chopi-
nowskich, zawierających wiele bardzo cen-

nych pamiątek po Chopinie, gromadzonych

od kilkudziesięciu lat. P. Ganche obawia

się, że po jego śmierci zbiory mogą ulec

rozproszeniu. Prof. Jachimecki czyni stara-
nia, ażeby cenne zbiory po genjalnym kom-

pozytorze polskim uratować dla kraju i

społeczeństwa polskiego.

Nagrodzone utwory. —  Rozstrzyśnięto
konkurs kompozytorski Tow.  Wydawni-

czego Muzyki „Polskiej na łatwe utwory
fortepianowe.

Nagrody otrzymali; Wiktor Łabuński,

Piotr Perkowski z Warszawy, Tadeusz
Kassern z Poznania, Antoni Marek z War-
szawy.

4)
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Miasto, mimo plotkarskiego nastro-
ju, nie zajmowało się księdzem, który
dzięki swemu zachowaniu stai się o-
sobą raczej mityczną, symbolem, z ży-
ciem społecznem nic nie mającym
wspólnego. Byli zresztą i tacy, którzy
posądzali go o nielicującą z sutanną
pogardę dla ludzi — inni znów uważa-
ligo za melancholika i dziwaka.
(Wkońcu i ja przestałem się nim zaj-
mować, a wrażenie, które odniosłem
przy pierwszem spotkaniu podczas
nabożeństwa w kościele, zostało za-
tarte wkrótce przez pracowity tryb
życia, jaki zmuszony byłem prowa-
zić.

III

Pewnego dnia przyjechał po mnie e-
legancki powóz, zaprzężony w parę
pięknych kłusaków. Wzywano mię do
pałacu, do starszej pani, O starszej
pani wiedziałem tylko tyle, że miesz-
kała z siostrzenicą swą, panną Anie-
lą. Rodzice tej panienki zginęli podo-
dno podczas rewolucji w Rosji, a ona
sama z ciotką przybyła tu przed kil-
ku laty i objęła opuszczone podczas
wujaty gospodarstwo. Panie te żyły w
odosobnieniu, nigdzie nie udzielając
się — okolica była zresztą najzupeł-
niej pozbawiona dworów. Starsza pa-

ni ciężko zapadała na serce, a panna  

prowadziła męskie gospodarstwo z e-
nergją, której pozazdrościćby mógł
jej niejeden mężczyzna, prócz tego
była opiekunką wszystkich biedaków
okolicy. Nigdy jej dotąd nie widzia-
łem. Teraz dopiero dziwnem mi się
wydało, że nie szukałem sposobności
poznania mieszkańców tego dworu,
gdzie znalazłbym towarzystwo więcej
odpowiadające moim upodobaniom.
Pałac robił wrażenie starej rezyden-
cji szlacheckiej — majątek był podo-
bno kiedyś bardzo duży — dziś skła-
dał się już tylko z jednego folwarku,
mocno wykolejonego przez wojnę.
Wjeżdżaliśmy na górę wielką aleją
grabową, przejechaliśmy starym mo-
stem przez coś w rodzaju fosy i
wkrótce zajechališmy przed ganek o-
wysokich kolumnach. Na olbrzymim
dziedzińcu rosły dwie grupy stulet-
nich świerków, a dokoła pałacu stały
w poważnem skupieniu senatorskie li-
py, zasłaniające sobą ciemne uroczy-
sko starego parku. Przywitał mnie
służący w czarnym surducie i wska-
zał drogę do gabinetu. Ciemne skó-
rzane meble, na ścianach rogi i por-
irety, widok z okien, wszystko to ro-
biło wrażenie starej zamożnej kultury
szlacheckiej. Po chwili otworzyły się
drzwi i stanęła przedemną panna
Aniela. Są ludzie, którzy w całej

 
 

Stosunki kulturalne z Rumunją
Pierwsza literatura rumuńska po polsku

Dopiero ostatnie lata przyniosły nie-
co żywszą wymianę kulturalną między
Polską a Rumunją. Nastąpiło to w
dłuższym okresie czasu po zawarciu
przymierza politycznego, paktu przy-
jaźni, po zbliżeniu gospodarczem, tu -
rystycznem i sportowem. Owe „zbliże-
nia” dopiero przełamały zupełny brak
wzajemnego zainteresowania w dzie-
dzinach kulturalnych.
Trudno wchodzić tutaj w głębsze

przyczyny tej — przyznuć trzeba zdu-
miewającej — obopólnej w zakresie
spaw _ kulturalnych / indyferencji
państw sąsiednich i sprzymierzonych:
Polski i Rumunji, Mała atrakcyjność
kulturalna i bezplanowość naszej poli-
tyki kulturalnej, sprzyjały widać lek-
ceważeniu temu doskonale.
Na szczęście zmiany idą obecnie na-

lepsze. Powstanie Ligi Polsko - Ru-
muńskiej we Lwowie, ufundowanie
stypendjów na studja w Rumunii i
Polsce, utworzenie lektoratu języka
polskiego w uniwersytecie bukaresz-
teńskim i obsadzenie go przez wybit-
nego naszego romanistę, prof. Glixel-
lego (co ma poprzedzić kreowanie” w
obu państwach katedr historji literatu-
ry), poszły równolegle z zainteresowa-
niem dziejami dawnych stosunków po-
litycznych oraz wpływów kultural-
nych. Ź badań jeszcze nie ukończo-
nych, które u nas prowadził E. Bar-
wiński prof. St. Wędkiewicz i dr. Cze-
sław Chowaniec, a po stronie rumuń-
skiej prof. Jorga oraz prof. Panaites-
cu, ujawniło się, że polskie wpływy
kulturalne na Rumunję były w daw -
nych wiekach o wiele głębsze, wyraź -
niejsze i ciekawsze, niźli się dotych-
czas mriemalo,
Równocześnie ożywił się bardzo sła-

by ruch przekładowy, spolszczeniem
kilku tomów beletrystyki rumuńskiej
(Rebreanu, Petrescu) i tomem pięk-
nych poezyj Eminescu w wersji Zega-
dosk. Frozen po stronie rumuń-
skiej widzimy też pewne chociaż zbyt
jeszcze nikłe próby wywołania zainte-
resowań naszem piśmiennictwem.

Ostatnio przybywa z naszej strony
ważna pozycja: Emil Biedrzycki ogło-
sił „Zarys dziejów literatury rumuń-
skiej” (Lwów 1935, wyd Ligi Polsko-
Rumuńskiej we Lwowie, Skład główny
w Książnicy - Atlas, str. 170). Jest to
pierwsze obszerne opracowanie cało -
kształtu tej literatury, a zarazem przy-
stępne, a u nas wobec powszechnej w
tej dziedzinie ignorancji tak konieczne
wprowadzenie w wiedzę o Rumunji. To
też we wstępnym rozdziale inforinuje
autor o kraju, ludzie, historji i języku
rumuńskim, zątrzymując się obszerniej
na licznych leksykalnych wpływach
słowiańskich: polskich, ruskich i rosyj-
skich. Następnie omawia zwięźle lite-
raturę ludową, oraz starorumuńską.
Wśród postaci tego okresu zwraca
szczególną uwagę największy rumuń
ski kronikarz Miron Kostin (1633 —
1691), przyjaciel Polski, który napisał
również po polsku poemat wierszowa-
ny „Opisanie ziemi mołdawskiej”* oraz
dzieło historyczne „Kronika ziem moł-
dawskich i multańskich"”, a oba utwory
poświęcił królowi Janowi III. To wy-

swej postawie mają wypisaną własną
rangę. W pannie Anieli było coś, co
narzucało się odrazu całemu otocze-
niu. Odczuwało się, że pałac, park o-
raz styl pokoju, w którym się pojawi-
ła — wszystko to było podporządko-
wane temu, co wyrażały jej ruchyijej
spojrzenie, Była jakby piękną odmia-
ną kwiatu, wyhodowanego w tem
właśnie otoczeniu. Nie była właści-
wie piękną, Włosy kasztanowate, roz-
rzucone na głowie wyzywająco, opa-
lona na bronz twarz pod białem czo-
łem, nos prosty o wydatnych noz-
drzach, usta lekko zaciśnięte, oczy o
stalowym połysku, w ciemnej opra-
wie, kształty lekko atletyczne, w ru-
chach coś rycerskiego. Spojrzała na
mnie przenikliwie i jakby w lot oce-
niwszy, com za jeden, rzekła niskim
ciepłym głosem: „Ciocia miała wczo-
raj atak sercowy... ledwo ją namówi-
łam, aby zawezwać lekarza — tyle się
tu o panu słyszy miłych i dobrych
rzeczy... Starałam się, o ile mogłam,
uzasadnić jej konieczność pańskiego
przyjazdu... Ciocia nie uznaje leka-
rzy”.
ži Podzielam najzupelniej jej zda-

nie, to nie lekarze leczą — a każdy
siebie.
— Ciocia, widzi pan, zapadła na

serce w Rosji, podczas rewolucji, była
świadkiem wszystkich naszych tra-
gicznych przejść...
Twarz jej w tej chwili pociemniała.
— Rodzice zginęli? — spytałem mi-

mowoli.
— Tak, rodzicei inni —byla już o-

panowana. >
—Niech pan stara się zjednać so-

bię ciocię i niech pan otoczy ją opie-

 
 

mowny przykład naszej ekspansji kul-
turalnej. ,

Najwięcej miejsca poświęca autor
oczywiście obrazowi literatury rumuń -
skiej wieku XIX i XX, uwzględniając
głębokie przemiany polityczne, wpły-
wy francuskie, nowe prądy i grupy li-
terackie, wreszcie osobno mówi o lite-
raturze powojennej, najnowszej.
W całości książka p. Biedrzyckiego

bardzo pożyteczna, spełni swe zadanie
popularyzatorskie tem lepiej, że opa-
trzył ją autor dość obfitą antologją po-
ezji rumuńskiej w przekładach Wło-
dzimierza Lawika, Zegadłowicza, oraz
własnych wraz z Tadeuszem Hollen-
drem. Wśród tych przekładów czyta-
my wiersz poświęcony Warszawie, wy-
bitnego poety Lucjana Blaga, który
swego czasu przebywał w Polsce jako
członek _ poselstwa / rumuńskiego.
Wiersz ten w pięknym przekładzie
WŁ Lewika brzmi:

WARSZAWA
(Stare Miasto)

Noc głucha
wskazówka za wskazówką powoli się

wspina
słuchaj
bom — bije zegar — ostatnia godzina

majaki nocy wciąga sień wychłódła
mknie czarna troska i czerwony zwierz  

ulicami kroczy na szczudłach
smukły, wysoki deszcz

w blaszanych rynnach brzękotliwie
brzmi

wiatru muzyka
w mrok cień za cieniem niegdysiejszych

dni
wsiąka, umyka
czerniawa wieża przez deszczu płacz
liczy lat dług'ch mijającą kolej
patrz:

kamienny świątek zgasił aureolę.

X

Dodajmy wkońcu, że Warszawa ma
szczęście do poetów rumuńskich, obec-
nie bowiem szefem biura prasowego w
Poselstwie Rumuūskim jest również
wybitny poeta - modernista A, Cotrus,
który ogłosił osiem tomów wierszy. O-
piewał w nich piękno Siedmiogrodu,
niedolę chłopa i górnika, Na sweun sta-
nowisku w Warszawie p. Cortus znacz-
nie się przyczynił do nawiązania bliż-
szej łączności kulturalnej i wymiany
literackiej między Polską a Rumunją.
Test więc nadzieja, że stosunki te wej-
dą w sferę tak pożądanego stałego roz-
woju i oprą się o żywą chęć wzajem -
nego, sąsiedzkiego poznania,

IGN. WĄSOWICZ.
 

DO NABYCIA WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH

AKTUALNA PRACA P. T.

My i Oni w Walce o Konstytucje
Pro. BOHDANA WINIARSKIEGO

Stron 80. Cena zł. 1.80.   
Zgon najsłarszego wydawcy polskiego

w Ameryce
W Toledo (Ohio) zmarł w 70 roku ży-

cia jeden z najstarszych i najbardziej zna-
nych wydawców polskich na wychodź-
twie, wydawca „Ameryki - Echa'* Antoni
A. Paryski, Zmarły redagował „Kryty-
kę', założoną przez Michała Kruszkę w
r. 1886. Było to pierwsze pismo polskie
wydawane w Milwaukee. Później „Kry-
tyka” zamieniona została na dziennik
„Kurjer Polski“ „najstarszy polski dzien*
nik w Stanach Zjednoczonych.
W „Historji Polskiej w Ameryce" ks

Wacława Kruszki czytamy o ś. p. Pary-
skim co następuje:

„P. Paryski (nazwisko przybrane) jest
warszawianinem. W Polsce był kanceli-
stą sądowym. Przybył tutaj jako chłopiec
jeszcze bardzo młody, w roku 1882, lub
1993 i najpierw w drukarni „Gazety Na-
rodowej'* w Detroit, a potem u Włady-
sława Dyniewicza w Chicago, uczył się
zecerstwa. W roku 1886 był chwilowym
redaktorem „Wiarusa” i w tymże roku w
epoce znanych zaburzeń robotniczych,
prowadził agitację radykalną pomiędzy
robotnikami polskimi w Chicago. Następ-
nie redagował przez parę miesięcy „Kry-
tykę” i agitował w Milwaukee pomiędzy
robotnikami. Do Toledo przybył w roku

ką, to jedyna moja dziś przyjaciółka.
— Na pani nie znać jednak tych

przejść.
— A przecież byłam skazana na

śmierć — stałam już pod ścianą.
Głos jej zadrżał odcieniem dumy.

Ktoś, kto zaglądał śmierci w oczy,
może na życie patrzeć trochę z góry.
Teraz zauważyłem jej jakby drugie
oblicze, ukryte pod powłoką młodo-
ści, głęboką zmarszczkę na czole i
wyraz oczu spoglądających chwilami
na wewnątrz. Zrobiła na mnie od
pierwszej chwili duże wrażenie i za-
cząłem robić sobie wyrzuty, że tak
późno zawędrowałem do tego dworu,
gdzie przecie mieszkają ludzie, z któ-
rymi będzie można czasem zamienić
słów kilka. Ponieważ chora pogrążo-
na była w śnie, panna Aniela zapro-
wadziła mnie na taras, gdzie podano
herbatę, Zjawił się tam wkrótce stary
karbowy, który stanął przed panną na
baczność,
— (o tam Grzegorzu?
— Atoproszę panienki przysze-

dłem spytać się, w którem miejscu bę-
dziemy stawiać stóg ze sianem.

Proszę tymczasem brać z za ro-
wu do stodoły — za godzinę sama tam
przyjadę,
— Słucham,
Zrobił wojskowy zwrot i wyszedł.
—Pani, widzę, gospodaruje tu nie

na żarty,
— Tak — odparła — folwark był

doszczętnie spalony podczas odwrotu
wojsk rosyjskich — zaczęłam odbudo-
wywać.

Tu wskazała na fundamenty i zwie-
zioną cegłę, którą widać było na lewo
od parku.

 

1887, — a dnia 30 czerwca, 1888 objął re-
dakcję założonej przez p. Czarneckiego
nGwiazdy”, Po upadku jej był w Detroit,
—wkrótce jednak wrócił do Toledo i tu
w roku 1889 założył „Amerykę”,
„Pismo to należy do skrajnie postępo-

wych, czasami radykalnych. P. Paryski
jest i był ruchliwym byznesistą. W roku
1891 p. Paryski wydawał swą gazetę w
clevelandzkiem wydaniu pod nazwą
„Kurjera Clevelandzkiego“, w roku 1892
podczas wyborów robił ze swej „Amery*
ki'' specjalne wydanie detroickie, wresz-
cie w roku 1894 wysyłał ją pod tytułem
„Gazety Pittsburskiej“ do miasta Pitt-
sburgh.
Po wykupieniu tygodniowki „Echo“

w Bulialo, pismo jego zmieniło nazwę na
„Ameryka - Echo”. Przez pewien czas
należało do najpoczytniejszych na wy:
chodztwie i wychodziło w wydaniu tygo-
dniowem i dziennem. Z biegiem lat jed-
nak zmuszony był dziennik zwinąć, a ty-
godniėwka także straciła na popularnoś-
ci z powodu zmiany kierunku. Ś. p. Anto-
ni Paryski rozporządzał dużym miająt-
kiem i często dawał ofiary na cele pol-
sko - narodowe”.

— Pola już doprowadziłam do po-
rządku,
Czuć było w jej słowach gorące u-

miłowanie zawodu ij chęć wytrwania,
mimo wszystkie przeciwności.
— Nie ma pan pojęcia, jak tu wy-

ślądało po naszym powrocie... To jest
po moim powrocie, gdyż prócz mnie
nie wrócił tu nikt, Ciocia tylko, oca-
lała wraz ze mną, pozostała wierną mi
towarzyszką — ale ona czuje się tu
niedobrze, bardzo niedobrze.
— Państwo nie macie rodziny?
—Brat ojca nie żyje, mama była je-

dynaczką, ciotecznego rodzeństwa nie
s" a dalszych krewnych nie
znafh prawie... Co oni mię właściwie
mogą obchodzić...
Oczy jej wybiegły w przestrzeń, o-

garnęły pola dalekie i oparły się na-
gle na przeciwległem wzgórzu u stóp
kościoła, który patrzył na nas puste-
mi ostrołukiemi oknami strzelistej
wieży. W tej chwili nie mogłem oprzeć
się nieokreślonemu wrażeniu. W.
dziewczynie tej tkwiły ogromne skar-
by młodej, świeżej, niewyczerpanej e-
nergji, bijącej jak potok górski ze źró-
dła... i nagle oto w tej chwili cała ta
energja na kształt fali morskiej, jakby
uderzywszy o skałę, rozbiła się.., roz-
prysnęła i znów wracała tam, gdzie
był jej początek — do najskrytszych
tajników podświadomości — między
jedno a drugie uderzenie serca, W tej
chwili wszedł służący ji oznajmił, że
starsza pani gotowa jest przyjąć pana
doktora. Wstaliśmy i za chwilę sie-
działem w fotelu przy łóżku chorey.
Oddychała z trudem. Jej wychudzona
twarz nosiła ślady dawnej urody, oczy

płonęły, (D. c. n.).
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Obóz Narodowy w Sosnowcu
Rozwiązanie zebrania — Aresztowania i odbieranie

Ruch narodowy w Sosnowcu w 0-
statnich kilku latach osłabł znacznie.
Złożyły się na to rozmaite przyczyny,
któr, =k przedstawienie zabrałoby wie-
le miejsca.W ostatnich miesiącach znać
jednak wielkie ożywienie w pracy na-
rodowej, czego świadectwem jest pow-
stanie szeregu kół Stronnictwa Naro-
dowgo. Koła te posiadają wcale pokaź-
ną liczbę członków a przy tem coraz
liczniej zgłaszają się kandydaci, Szero-
kie rzesze coraz więcej interesują się
Stronnictwem Narodowem i darzą je
zauianiem. Istnieją warunki dla wiel-
kiego rozwoju Obozu Narodowego w
Sosnowcu, jeżeli nastrojom mas rów-
nocześnie będzie towarzyszył ofiarny
wysiłek ze strony choćby nielicznej
grupy inteligencji.
O rozwoju ruchu narodowego świad-

czą chociażby zebrania Stronnictwa
Narodowego, które odbyły się w So-
snowcu w niedzielę dn. 26 b. m. Zebra-
nie przy udziale około 300 członków
rozpoczęło się przy ulicy Marjackiej.
Po zagajeniu przez kol. Frankowakie-
go zabrał głos pos. Petrycki, Podczas
jego referatu wi yło na salę kilku
umundurowanych policjantów pod kie-
rownictwem aspiranta Pająka. P. Pa-
jąk zażądał od przewodniczącego
rankowskiego znajomości wszyst -

kich obecnych a ponieważ ten nie mógł
wymienić nazwisk kilku obecnych, p.
Pająk ogłosił, iż zebranie rozwiązuje,
ponieważ przewodniczący powinien
znać wszystkich obecnych.

Pos, Petrzycki zwrócił uwagę p. Pa-
jąkowi, iż jego zarządzenie nie jest
zgodne z ustawą o zgromadzeniach. U-
stawa o zgromadzeniach z dn, 11 mar-
ca 1932 (Dziennik Ustaw Nr, 48 zr.
1932) w rozdziale czwartym p. t. „Ze-
brania" wyraźnie głosi:
Art. 18. Zgromadzeniami niepubliczne-

mi są:
a) zebrania osób znanych osobiście

zwołującym lub przewodniczącemu ze-
brania, odbywające się w lokalach:

b) Zebrania członków legalnie istnieją-
Oodbywające się w loka-

Zebranie Stronnictwa Narodowego
w Sosnowcu było zebraniem członków
legalnie istniejącej organizacji, Prze-
wodniczący mógł więc nie znać osobiś-
cie obecnych, a policja powinna tylko
stwierdzić czy obecni posiadają legity-
macje członkowskie. Mimo tego. jed-
nak zebrani rozeszli się spokojnie, a
przeważna ich część przeszła do lokalu
Str. Nar. na ulicy Racławickiej, gdzie
odbyło się zebranie, na którem krótkie
przemówienie wygłosili pos, Petrycki
i p. Frankowski.

Zebranie przy ulicy Racławickiej,
jak „i rozwiązanie zebrania pul.

rjackiej przyczynią się silnie do
dalszego rozwoju ruchu narodowego w
Sosnowcu. W dzień ten w Sosnowcu
często słyszało się rozmowy o Stronni-
ctwie Narodowem,

Równocześnie bowiem w mieście
tem gościł przewódca żydów Żabotyń-

$. p. AL

Seweryn Popławski
W wieku lat 69 zmarł w Sokołowie

Seweryn Popławski, długoletni prezes
Stronnictwa Narodowego.

Ś. p. Seweryn Popławski, urodzony
w 1865 roku w Sokołowie, po ukoń-
czeniu gimnazjum w Siedlcach, po-
święcił się pracy w sądownictwie, pre-
cując na stanowisku sekretarza sądo -
wego przez 35 lat. W 1915 roku został
ewakuowany z sądem do Rosji, gdzie
pracował w centralnym komitecie oby-
watelskim królestwa Polskiego w Ki-
jowie, Pracując w komitecie poświęcił
się sprawie opieki nad wychodźcami.
Wpadli na trop pracy ś. p. Seweryna
Popławskiego moskale i aresztowali
go, skazując na rozstrzelanie. Dzięki
tylko niezwykłej odwadze i znajomoś-
ci wroga, ś. p. Popławski zdołał się u-
wolnić, W czasie niewoli poświęcał się
pracy w różnych organizacjach naro -
dowych. Po powrocie w 1919 roku do

kraju osiadł na stałe w Sokołowie Pod-
laskim, gdzie a poświęcił się pracy

łecznej i politycznej, pracując w
dak narodowych. Ludność Soko-

łowa jak i pow. sokołowskiego znając
dzielną postawę i oddanie się pracy

społecznej ś. p. Szweryna Popławskie-
go powołała go na prezesa Stronnictwa
Narodowego na pow. sokołowski, któ-

re to stanowisko piastował do śmierci,
Śmierc zabrała niestrudzonego bojow-
nika idei narodowej. Ubył jeden z P
wybitniejszych działaczy społecznych,
człowiek o nieposzlakowanej opinii i
gorącem sercu.

Cześć Jego pamięci!
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mieczyków
(Od specjalnego korespondenta)

ski. Żydzi swobodnie zupełnie skupiali
się na ulicach, słuchali odczytu Żabo-
tyńskiego i paradowali w mundurach
„Trumpeldoru“. Tymczasem narodow-
APaSow zaw
godzinach popo: iowyc icja za-
trzymała czterechpateks ŚW. Nar.
i odstawiła do komisarjatu. Byli to pa-
nowie: Polewczynski Leon, Kłokus
Wacław, Ruff Stanisław i Frankowski
Roman, Wyżej wymienionym odebrano
również mieczyki,

Sosnowiec, wmaju.

Przeciwko konfiskacie mieczyków
zaprotestowano gorąco, tłumacząc po-
licjantom, iż noszenie mieczyków jest
dozwolone, są one bowiem znakiem le-
galnej organizacji. Zwłaszcza ślązacy
tłumaczyli, iż konfiskata ich poprostu
zdumiewa. Wtedy jeden z policjantów
oświadczył: „Na Śląsku może wolno,
ale w województwie kieleckiem mamy
swóje rozporządzenia. U nas wojewo-
dą zabronił noszenia mieczyków Chro-
brego”. JUNIUS.

 

Przygody „Gazety Narodowej”
Rewizje i aresztowania

(Od własnego korespondenta)

Tygodnik „Gazeta Narodowa“, wy-
chodzący od czterech lat w Często-
chowie, ma w dorobku — jak cała
prasa narodowa — wiele głośnych
przygód, któremi zajmowała się już
prasa narodowa, a nawetinterpelacje
sejmowe.
Świeżo z okazji 55-ej konff katy

„Gazety Narodowej" za artyku? na
tematy aktualne — miejscowe wła-
dze policyjne w ub. wtorek przepro-
wadziły czterogodzinną rewizję w
lokalu redakcji i administracji „Ga-
zety Narodowej" przy ul. Aleja Wol-
ności 18 oraz w drukarni, zabierając
wiele rękopisów, spisów oraz inne
materjały redakcyjne i biurowe.
Jednocześnie policja przeprowadzi-

ła rewizję w mieszkaniach prywat-
nych wydawcy „Gazety Narodowej”,
p. Jana Rutkowskiego, wiceprezesa
Stronnictwa Narodowego radnego Ed-
munda Glińskiego, redaktora odpo-

 

Częstochowa, maj 1935 r.

wiedzialnego „Gaz. Nar.“, p. Fran-
ciszka Piątkowskiego oraż admini-

stratora „Gaz. Nar.', p. Józefata

Chr. Stysińskiego, których po rewizji
Pak zewa, Oba

'o przesłuchaniu i przetrz: iu a-
resztowanych przez 48soda w a-
reszcie policyjnym, władze policyjne
zwolniły ich z aresztu,
Rewizje i aresztowania zdziwiły o

tyle społeczeństwo częstochowskie,

że dotąd przy konfiskatach czasopism

nie stosowano takiej procedury.
Aresztowania nastąpiły akurat w

dwa dni po wielkich zgromadzeniach
Stronnictwa Narodowego, jakie odby-

ły się ub. niedzieli z udziałem posła
Stefana Sachy oraz radnego m. Ło-

dzi, p. Belki, którzy przemawiali do
kilku tysięcy członków Stronnictwa
Narodowego. pe  
 

Włocławek idzie śladem Łodzi
Niedopuszczenie żydów do komisyj radzieckich

(Od własnego korespondenta)

We włocławskiej radzie miejskiej na
ogólną ilość czterdziestu radnych, jest
czterech żydów. Nic więc dziwnego, że
na podstawie proporcjonalnych wybo -
rów do komisyj weszli przedstawiciele
najliczniejszych ugrupowań polskich, a
więc Grupy Gospodarczej („sanacja“,
licząca 20 radnych), Grupy Narodowej
(9 radnych) i Chrześci jańskiego Zjed-

noczenia Pracy (7 radnych). Nie podo-

bało się to oczywiście żydom, którzy

na jednem z posiedzeń... ustami swego
kiepszo po palsku wysławiaiącego się
przedstawiciela zaprotestowali hałaśli-

wie przeciwko takiemu stanowi rzeczy
iopuścili salę.

„Sanacja”, która zwykle jest bardzo

czuła na żydowskie pogróżki i prote-
sty i tym razem postanowiła im ustą-

pić. Wobec tego na następnem posie-

dzeniu głosami Grupy Gospodarczej i

żydów rada miejska postanowiła po-
większyć skład komisyj radzieckich, o

dwie osoby każdą. Następnie przedsta-

wiciel „sanacji” zgłosił po dwa nazwi-
ska, z tem, że jednym z kandydatów do

każdej komisji był żyd.

Podobne postawienie sprawy wywo-

łało zrozumiałe oburzenie wśród wszy-

stkich prawdziwych Polaków, toteż

radni narodowi wraz z radnymi z

Chrześcijańskiego Zjedn. Pracy na

znak protestu opuścili posiedzenie,

zrywając w tey sposób quorum,

Na następnem posiedzeniu przedsta-

wiciel Grupy Narodowej zgłosił pol -

skie kandydatury do powiększonych

komisyj i przed rozpoczęciem głoso -

wania odczytał następującą deklara-

cję: '

„Przed kilku dniami byliśmy świad-

kami smutnej chwili, w której Grupa

Gospodarcza, w związku z powiększe-

 

Z CAŁEGO KRAJU
BYDGOSZCZ
—

Zjazd i wystawa elektryków. — We
czwartek dn, 30 maja nastąpi w Bydgosz-
czy otwarcie dorocznego walnego zgro-
madzenia Stowarzyszenia elektryków
polskich oraz wystawy elektrotechnicz-
nej, Obrady zjazdu trwać będą przez trzy
dni i dotyczyć będą aktualnych zagad-
nień elektryfikacyjnych, przemysłowych
i naukowych.
Wystawa elektrotechniczna zgrupowa-

ła około 60 wystawców, reprezentują-
cych wyłącznie krajowy przemysł ele-
ktrotechniczny. Wystawa trwać będzie
do dnia 10 czerwca włącznie, przyczem

osobom zwiedzającym wystawę przysłu-

kiwać będą indywidualne kolejowe ulgi

powrotne z Bydgoszczy do miejsc za-

mieszkania.

GDAŃSK

Na wzór Trzeciej Rzeszy. — Senat
gdański ogłosił ustawę o gospodarstwach
dziedzicznych. Ustawa wprowadza na
teren gdański instytucję, zaprowadzoną
niedawno przez hitlerowskie ustawodaw-
stwo w Rzeszy. Nowa ta ustawa reguluje
ograniczenia sprzedaży i obciążenia go-
spodarstw dziedzicznych. Obszar gospo-

darstwa dziedzicznego („Erbhof”) musi

wynosić conajmniej 30 morgów. Właści-
cielem gospodarstwa może być tylko o-
bywatel gdański, W ustawie znajdują się

również przepisy, regulujące przejmowa-

nie tych gospodarstw przez spadkobier-
ców.

Ogłoszona przeż senat ustawa ma u-
trwalić posiadanie ziemi na terenie wol-
nego miasta w rękach niemieckich.

GDYNIA

Przed sezonem letniskowym. — W ko-
łach zainteresowanych ruchem turystycz-
nym na polskiem wybrzeżu, żywe zainte-

resowanie wywołują poczynania władz
gdańskich, mające na celu przyciąganie
letników do miejscowości, położonych na
terytorjum wolnego miasta.
Wśród posunięć, jakie w tym celu po-

czyniły władze gdańskie, należy przede-
wszystkiem wymienić dążenie do utrzy-

mania kosztów utrzymania w Gdańsku
ns możliwie najniższym poziomie, oraz

regulację czynszów mieszkaniowych. W
tej drugiej sprawie ogłoszono specjalną
ustawę, która zobowiązuje wszystkich

właścicieli pokoi, wynajmowanych letni-

kom, do rejestracji tych wszystkich ubi-

kacyj, które są odnajmowane w biurze
specjalnego urzędu mieszkaniowego. Ce-

lem rejestracji i zadaniem biura będzie

regulacja cen i nadzór nad mieszkaniami.
W związku z tak ważnem posunięciem

władz gdańskich, aktualną stała się spra-
wa dostosowania cen za mieszkania na
wybrzeżu polskiem.

INOWROCŁAW

Czerwony kur na Kujawach. — Groźna

fala pożarów nawiedziła ostatnio Kuja*

wy. W zagrodzie rolnika Włądysława

Przygodzińskiego w Dąbrowie Biskupiej

pożar zniszczył stodołę, chlew i narzę-
dzia rolnicze.
We wsi Szpital pow. inowrocławskiego

wybuchł pożar w zagrodzie gospodarza

Józeła Niemca, przyczem pastwą płomie-

ni padły zabudowania gospodarskie, sto-

doła, obora, narzędzia rolnicze, 2 krowy

i22 sztuki drobiu. Straty wynoszą prze-
szło 2.000 zł.
Wskutek nieostrożnego obchodzenia

się z ogniem zapaliła się stodoła w 0-
spodarstwie rolnika Michała Głodzikow-
skiego we wsi Będzitowo (pow. inowro-
cławski). Pożar spowodowała żona właś-
ciciela.

KIELCE
оннн

Peowiacy przeciw biskupowi Łosiń-

skiemu, — W niedzielę dnia 26 maja od-

było się w Kielcach nadzwyczajnewalne

zebranie Związku Legjonistów i Peowia-

ków Jedynym punktem porządku dzien-

nego było ustosunkowanie się do J. E. ks.

biskupa Łosińskiego.
Zebrani uchwalili wniosek, przesłany

na ręce J. Em. ks. Prymasa Hlonda.

Główny punkt tej uchwały brzmi, jak na-

stępuje: к
„Ks. biskup Łosiński napełnił goryczą

nasze serca legionowe i peowiackie i za-

trłu je jadem podłości, wynikłym z nie-

szlachetnych i niskich pobudek myśli.
Zebrani dzisiaj legjoniści i peowiacy,

proszą Waszą Eminencję ospowodowa-

nie wyjazdu ks. biskupa Łosińskiego z

granic Państwa Polskiego. Biskup Łosiń-

вк1 obraził głębokie uczucia patrjotyczne

narodu i dlatego niema dla niego miejsca
śród nas Polaków, kochających Boga.

Ojczyznę i oddanych wielkiej Idei

Wskrzesiciela i Budowniczego Państwa”.

Związek egjonistów i Peowiaków od

wiel ulat s « sposób gorszący zwalcza pa-

sterza djecezji kieleckiej ks. biskupa Ło-

sińskiego.

ŁÓDŹ

Dalszy napływ kredytów. — Dyrekcja

funduszu pracy przyznała dla woje-

wództwa łódzkiego dalsze kredyty na

zatrudnienie bezrobotnych na robotach

publicznych. Kredyt ten w wysokości

łącznej 625.000 zł. będzie udzielony mia-

stom w 5 ratach miesięcznych, poczy-
bjanice, Wieluń i Brzeziny.

M. in. pożyczkę otrzymał Kalisz na

budowę wodociągów (250.000 zł.), Zgierz,

*Radomsk, Zd. Wola, Łódź (na budowę u-

He na przedmieściach — 160.000 zł.), Pa-
bjanice, Wieluń i Brzeziny.

   

Ponadto dokonany został przydział

kredytów z min. opieki społecznej dla
całego szeregu samorządów wojewódz-

twa w łącznej sumie 490.000 zł. M. in.

przyznano Łodzi 105.000 zł. na przebu-

dowę ulic.

Połykacz gwoździ i szkła, — Przez kil-
ka miesięcy stałym pacjentem pogotowia
ratunkowego był niejaki Juraszek który
na podwórzach łódzkich domów popisy-
wał się różnemi sztuczkami, m. in. poły-
kał gwoździe, szkło i t. p. Niejednokrot-
nie „połykaczowi'” sztuki jego uchodziły
płazem, częściej natomiast po swych nie-

zwykłych produkcjach dostawał gwał-

townych bólów żołądka, a wówczas zgła-

szał się po pomoc na stacje pogotowia

ratunkowego.

W ciągu kilku miesięcy lekarze dyżur-
ni pogotowia, po stwierdzeniu w żołądku
Juraszka obecności obcych ciał,kierowali
go do szpitala, gdzie dokonywano opera-
cji Po opuszczeniu murów szpitalnych
Juraszek w dalszym ciągu uprawiał swe
niebezpieczne występy.

Ostatnio przez dłuższy czas nic nie by-

ło słychać o „połykaczu”. Zupełnie nie-

spodziewanie zjawił się on przed dwoma

dniami na stację pogotowia ratunkowego

miejskiego, wijąc się w okropnych bó"
lach.
Lekarz dyżurny, któremu Juraszek wy-

jawił, że połknął kilka gwoździ i „trochę”
tłuczonego szkła, przewiózł go do szpi-

tala w Radogoszczu, gdzie Juraszek pod-

dany został piątej z kolei operacji.

MŁAWA.
Rewizje i aresztowania. — W dniu 24

maja r. b. przeprowadziła policja rewi-
zję w mieszkaniu u członka Stronnictwa

Narodowego Stanisława Cendrowskiego
zam. w Studzieńcu, poszukując jakiejś
„czarnej książki” oraz nielegalnych ulo-

tek. Cendrowskiego, który podczas prze-
prowadzonej rewizji nie był obecny w
domu, aresztowano na mieście i osadzo-
no w areszcie, Po przesłuchaniu przez
sędziego śledczego przy tut. sądzie okrę-
gowym Cendrowski został zwolniony w

dniu 26 maja,
Policja w sekretarjacie Str. Nar, — W

sekretarjacie Stronnictwa Narodowego
zjawiła się policja i zażądaał od urzędu-
jącego sekretarza p. Klimkowskiego spi-
su członków zarządu Stronnictwa, Tow.
gimn. „Sokół” oraz sekcji Młodych, —
mie podając, dla jakich celów te dane są
jej potrzebne.

PIOTRKÓW

Furmanki z kresów wschodnich. — O-
gólne zainteresowanie wzbudziły na uli-
cach Piotrkowa furmanki z kresów
wschodnich, sprowadzone do wywożenia

Włocławek, w maju.

niem komisyj finansowo - budżetoweł
i regulaminowo-prawnej, postawiła na
radzie miejskiej wniosek wprowadza-
jący do tych komisyj żydów.

Grupa Narodowa stwierdza, że stała
i stać będzie wiernie na stanowisku, że
Polska i jej rządy są dla Polaka — a
nie dla żyda,
Jak historja i życie uczy, żyd wróg

Państwa i Narodu polskiego, musi zro-
zumieć, że bezpowrotnie skończyły się
czasy wtrącania się żydów do spraw
tak politycznych, jak i gospodarczych
Narodu polskiego.
Grupa Narodowa, jaknajkategorycz=

niej sprzeciwia się powoływaniu wo*
góle do komisyj żydów i jednocześnie
apeluje do sumienia i ambicji wszyst +
kich rad.Polaków, bez różnicy zapatry*
wań politycznych, by pomni godności i
honoru Polaka, — głosów swoich na
żydów nigdy nie oddawali.

Nam Polakom Bó wierzył honor
Polski — a nie žydais у

Tak męskie i stanowcze stanowisko
narodowców wywarło pewien wpływ
na głosowanie, gdyż — jak się później
okazało kilku radnych sanacyjnych ru-
szyło polskie sumienie i nie oddali gło-
sów na żydów, dzięki czemu do komie
syj weszli sami Polacy.
Ani jednego żyda niema w żadnej z

komisyj radzieckich, mimo, że posiada-
jąco stałą większość „sanacja” tak cy*
nicznie oddała swoje zdobyte wśród
„cudów” głosy na usługi żydów! ‚

Rada miejska we Włocławku choć
w tym wypadku zdała swój obywatel-
ski egzamin. Przykład narodowej
dzi z wielkimi trudami zdobywającej
piędź za piędzią to miasto dla polskoś-
ci działa naprawdę budująco-

Jakiś nowy wiew idzie, widać, po
kraju, kiedy zaczynają się coraz częś-
ciej zdarzać wypadki, że Polacy zapo*
minają o dzielących ich różnicach poli-
tycznych, stając na Wa froncie
walki o odżydzenie Polski i Idea naro-
dowa powoli przyobleka się w realne
kształty. Kwestja żydowska znajduje
coraz to szersze zrozumienie.

Ito jest nasz sukces, wywalczony
wytrwałą a zaciętą, pełną ofiar i tru-
dów pracą.
Wchodzimy w nową, narodową epo-

kę naszych dziejów... 0

ziemi przy robotach szosowych. Furman-

ki te pochodzą z Brześcia. Jak się oka-

zuje, wśród miejscowej ludnościwiejskiej

nie znaleziono dostatecznej liczby furma-

nek, a pozatem roboty polne utrudniały=

by włościanom pracę przy budowie dró$.

TORUŃ

Znowu głodówka powstańców. — W

ostatnich czasach w kilku miastach po-

morskich dochodziło do głodówek pow

stańców pomorskich, którzy w ten sposób

chcieli zwrócić uwagę czynników miaro<
dajnych na niezwykle ciężką swoją sytu-

ację. Przed dwoma dniami rozpoczęło

głodówkę kilku powstańców w Toruniu.
Weterani ci, którzy wszyscy brali u-

dział w walkach niepodległościowych w
latach 1918 — 1919 i w wojnie polsko-
bolszewickiej w 1920 r. mimo usilnych za-
biegów i starań nie mogli otrzymać żad -

nej stałej pracy: Są to przeważnie ojco-
wie rodzin, niekiedy dość licznych, któe
rzy od szeregu lat pozostają bez dosta”
tecznych środków utrzymania.

Chodzili od urzędu do urzędu, od jed-
nej instancji do drugiej — wszędzie od*
powiedziano im: Niema dla was pracy.
Równocześnie głodujący wystosowali

do zarządu miejscowej placówki Zw. wet.
powstań narodowych memorjał, w któ-
rym domagają się:

1. natychmiastowej stałej, a nie tylko
doraźnej pracy;

2. do chwili objęcia stałej pracy — wy=
płacania odpowiednich dziennych zapo-

móg;
3. Przydzielenia stałej lżejszej pracy

zasłużonym powstańcom, poszwanko-
wanym na zdrowiu wzgl. wyczerpanym
fizycznie wskutek złego odżywiania. oraz

4. zwolnienia z urzędów państwowych
i samorządowych wszystkich mężatek i
emerytów i przydzielenia tych posad za-
służonym powstańcom - Pomorzanom.

WILNO

Bójki między żydami. — W Wilnie do-
szło do starcia między grupami syjon:-
stów - rewizjonistów a ich przeciwnikami
t. zw. grosmanowcami.
Zaatakowani rewizjoniści w liczbie kil-

kudziesięciu osób wyparli przeciwnika
przez jedną z bocznych uliczek, gdzie
doszło do bójki na kije i pięści Podczas
walki raniono 19-letniego Izraela Kru-

   szańskiego nożem.



Etatyzacja ruchu spółdzielczego
znacznie zwiększyła obciążenia spółdzielni

Przed rokiem z górą weszła w ży-
cie nowela, dotycząca rozwoju i dzia-
łalności spółdzielni, która znacznie
zwiększyła ingerencję władz pań-
stwowych w życie spółdzielni. Prze-
ciwko daleko idącemu uzależnieniu
ruchu spółdzielczego od państwa wy-
powiedzieli się w przeważnej części
działacze i ludzie obeznani z ruchem
spółdzielczym, jeszcze przed wejściem
w życie noweli i rozporządzeń, co je-
dnak przez czynniki miarodajne nie
było wzięte pod uwagę. Główną róż-
nicą dawnego i obecnego prawa spół-
dzielczego jest wykonywanie nadzo-
ru i kontroli nad działalnością po-
szczególnych spółdzielni. Dawniej
nadzór ten i kontrola działalności spo-
czywała całkowicie w rękach władz
wybieralnych przez organizacje spół-
dzielcze (ich sejmiki), obecnie są te
sprawy wykonywane przez zcentrali-
zowane orśanizacje, na których obsa-
dę, jeśli chodzi o zarządy i rewiden-
tów, mają wpływ decydujący władze
państwowe.

Nowe władze, potworzone na pod-
stawie obecnie obowiązującej usta-
wy. są już czynne od kilku miesięcy,
lecz już teraz możemy się przekonać, |
że ta kontrola i nadzór nad spółdziel-
niami, będzie bardzo dla tychże ko-
sztowna i uciążliwa. W celu porówna-
nia przedstawimy poniżej koszty te
jednej ze spółdzielni kredytowych
w ciągu lat trzech, kiedy ta spółdziel-
nia była nadzorowana w każdym ro-
ku inaczej.
Najpierw spółdzielnia ta wkrótce

po założeniu nie mogła jeszcze przy-
stąpić do „Patronatu' poznańskiego
i jako tak zwana „dzika” podlegała
nadzorowi Rady Spółdzielczej przy
ministerstwie skarbu. Delegat Rady
tej przeprowadził rewizję działalności
tej spółdzielni i koszt tejże wyniósł
w ciągu roku zł. 342, Podczas nale-
żenia do „Patronatu” poznańskiego
za nadzór i kontrolę nad tą spółdziel-
nią uiszczono rocznie kwotę zł. 105.
Obecnie po wprowadzeniu nowego
porządku rzeczy Okręgowy Związek
Spółdzielni w Poznaniu wyznaczył na
rzecz swoją za nadzór i kontrolę nad
tą spółdzielnią sumę zł. 669.50. Dla
porównania dodamy, że ta spółdziel-
nia za ostatni rok 1934 mogła wypła-
cić poraz pierwszy po 3 latach dywi-
dendy od udziałów 5 proc., co wy-
niosło zł. 663.50 przy kontroli nadzo-
ru w sumie zł. 105. Jeżeli porówna-
my powyższe trzy sumy płacone za
nadzór z sumą zysków tej spółdzielni
za rok cały, to naszem zdaniem, dal-
sze komentarze są zbyteczne. Niepro-
porcjonalnie wysokie koszty, mające
być obecnie płacone przez spółdziel-
nie za nadzór, biją w oczy.
O ile nasze informacje są ścisłe —

to podstawą opłat dla Okręgowego
Związku są sumy bilansowe, które są
pośrednio wykładnikiem obrotów. O-
tóż podstawa ta jest niesłusza z dwóch
powodów; Przy obrotach różnych
spółdzielni jednego typu praca nadzo-
ru nie zwiększa się w stosunku pro-
*proporcjonalnym do sum bilansowych,
lub do obrotów. Powtóre — spół-
dzielnie różneśo typu;: spożywcze,
handlowe, wytwórcze i kredytowe  

przy jednakowym obrocie mają różne
stosunkowo dochody brutto i netto, a
przedewszystkiem dla tych podsta-
wą do opłat na rzecz Związku powin-
na być ilość wykonanej pracy w za-
kresie tegoż nadzoru, a nie obrót pie-
niężny danej instytucji.

* Dotychczas kontrola ta i nadzór
wymagały przeciętnie 2—3 dni pracy
kontrolera rocznie na jedną spółdziel-
nię normalnie funkcjonującą. O ile te

1
  

oplaty na rzecz nadzoru obecnego O-
kręgowego Związku nie ulegną znacz-
nemu obniżeniu, to korzystniej może
będzie dla poszczególnych spółdziel-
ni wystąpienie z tegoż kosztownego
Związku i przejście w szeregi „dzi-
kich spółdzielni'.
Oczekujemy dyskusji zainteresowa-

nych sfer na powyższy temat.

| F. G.

Zydzi w Poznaniu
Kasa bezprocentowa popiera rzemieślników

Napływ żydów do Poznania istnie-
je nietylko w dziedzinie handlu, lecz
i'w sferze rzemiosła. Prasa żydowska
podaje, iż działa w Poznaniu Związek
Rzemieślników Żydów, a pomoc Ży-
dom rzemieślnikom niesie Kasa bez-
procentowa, zasilana jak wiadomo —
także przez żydów zagranicznych,
zwłaszcza amerykańskich.
Związek rzemieślników żydów w Po-

znaniu — informuje „Nasz Przegląd"
Jako oddział Centralnego Zw. Rzemie-

ślników Żydów w Polsce, został założony

kilka lat temu z inicjatywy garstki rzemie-

ślników żydowskich w Poznaniu. Zarząd

składa się z jednostek, które zdają sobie

sprawę z zadań na nich ciążących. Na u-

wagę zasługuje działalność prezesa p. Piotr-

kowskiego. który dba o wyrobienie u czlon-

ków należnego zrozumienia wartości organi-

zacji zawodowej w walce o emancypację

rzemieślnika żydowskiego. Godną jest rów-

nież podkreślenia niestrudzona praca człon-

ka zarządu p. J. Putermana, który zorgani-

zował pomoc lekarską i wyjednał ulgi w

szpitalach dla członków stowarzyszenia. W

pracach zarządu biorą ponadto udział pp.
Leichter, Lakrecki, Ickowicz, Rogoziński i

Sochaczewski.'*
„Jedną z najpożyteczniejszych instytucyj

społecznych w Poznaniu jest założona w. r.

1933 z inicjatywy Związku Rzemieślników

„Gemiles — Chesed". Niedawno odbyło się
pod przewodnictwem adw. Cohna (prezesa

Gminy Żydowskiej w Poznaniu — przyp.

red.) doroczne walne zebranie kasy. Ze spra-
wozdania wynika, iż instytucja ta skupiła

270 członków wspierających, co stanowi

prawie 50 proc. tutejszego społeczeństwa

żydowskiego. W okresie sprawozdawczym

kasa wykazała wzmożoną działalność, u-

dzielając, pożyczek  bezprocentowych rze-

mieślnikom, drobnym kupcom i wojażerom

na łączną sumę 25.000 zł. Kapitał obrotowy

stanowi suma 9.000 do 10.000 zł., na które

skradają się: subwencje Jointu — 2.000 zł.,

Gminy Wyzn. w Poznaniu 3.000 zł. oraz ofia-

ry i wkłady. Bilans zamknięto dość poważ-

nym zyskiem, bo kwotą 2.000 zł. Instytucja

ta w wielu wypadkach stanowi podporę dla

zagrożonych w swej egzystencji Żydów. U-

stępującym władzom udzielono absolutorjum

i wybrano nowy zarząd, do którego wcho-

dzą pp.: D. Wygodski, M. Umański, Sko-

wron R. Ch. Blatman, Rab. Sender, S. A-
bramowicz, Lachman, Ickowicz i M. So-
chaczewski. Na zastępców powołano p. Dę-
ba i p. Putermana.”

Społeczeństwo polskie oczekuje, że
Poznań nie tylko odeprze napływ fali
żydowskiej, lecz dostarczy pozosta-
łym dzielnicomskadrów handlowych i rzemieślniczych, które wypierać będą

żywioł żydowski.

_.. Wyraźne osłabienie funta
Wahania belgi

Na wczorajszych giełdach walutowych
nastąpiło wyraźne osłabienie funta. De-
wizę na Londyn notowano: w Warszawie
26;15 wobec 26,30 wczoraj, w Zurychu
15,30 i pół wobec 15,33, w Paryżu przy
otwarciu 75,05, wobec 75,25 przy wczo-
rajszem „zamknięciu. Osłabienie funta
tłumaczy się zagranicą częściowo inter-

wencją angielskiego funduszu waluto-
wego.

Dewiza na Nowy Jork w Paryżu i Zu-
rychu nie wykazała żadnych zmian, na-
tomiast w Warszawie osłabła (kabel) z
5,32 do 5,31 i trzy czwarte,

Niezmiernie interesujące są wahania

belgi, która ma tendencję niebywale
mocną. Zwyżkę dewizy na Brukselę za-
notował Paryż już wczoraj, natomiast
dzisiaj — przy pewnej reakcji w Pary-
żu — Bruksela poszła w górę w Zurychu
i Warszawie, wcześniej: podających urzę-
dowe kursy, niż Paryż. Dewizę na Bruk-
selę notowano: w Warszawie 91,05, wo-
bec 90,60 wczoraj, w Zurychu 52,95 wo-

bec 52,65, natomiast w Paryżu przy
otwarciu 259,75 (również bardzo wysoki

kurs) wobec rekordowego kursu 261,00
przy wczorajszem zamknięciu. Zwyżkę
Brukseli, która wyszła z Paryża, przypi-
suje się m. in. odpływowi kapitałów z
Francii do Belgji i wzmożonemu zapo-
trzebowaniu na belgę w Paryżu.
Dewiza na Paryż w dalszym ciągu o-

słabła w Warszawie z 34,98 do 34,97. De-
wiza na Zurych osłabła w Warszawie z
171,74 do 171,58, w Paryżu zaś przy o-
twarciu do dolnego punktu złota (490 62).
Nieco słabszą tendencję wykazuje rów-
nież Medjolan, natomiast Amsterdam
jest mocniejszy.
 

Z Londynu informują:
Według danych Union Corporation,

światowa produkcja złota wyniosła w
1934 r. 27,40 miljn. uncyj, wobec 25,61
miljn. uncyj w 1933 r. Światowy zapas
złota, przeznaczonego na cele monetar-
ne, wynosi obecnie 695,20 miljn. uncyj, z czego 625,70 miljn. uncyj znajduje się w
skarbcach banków emisyjnych.  

Nasze rybołóstwo morskie
Konkurencja wędzarń gdańskich.— Połów śledzi

Wędzarnie, znajdujące się na półwy
spie helskim, odczuły bardzo poważną
konkurencję ze strony Gdańska. Gdań-
skie wędzarnie od czasu spadku guldena
dostarczają ryby po cenach niższych.
Wskutek tego szereg wędzarń na Helu
zmuszonych było przerwać swą pracę.

х
Polskie towarzystwo -połowu śledzi

„Mewa” otworzyło w porcie Schevenin-
gen wlasny skład tranzytowy, który ma
dostarczać polskim rybakom, udającym

Pracai

 

się na połowy śledzi, materjałów pole
skich. Dotychczas rybacy, udający się
z Polski na dalsze połowy śledzi, zmu-
szeni byli zaopatrywać się w artykuły
pochodzenia obcego. Na składzie znaj-
dują się: ropa, smary, węgiel oraz ży-
wnośĆć.

х
Na wiosenne połowy śledzi wyruszyła

większość statków, przystosowanych do
połowu śledzi. Pozostałych 8 statków
wypłynie na morze w czerwcu.

zarobki
dla kupców Polaków w Gostyninie

Położony przy kolei żelaznej, nie-
daleko Kutna i Płocka Gostynin opa-
nowany jest pod względem handlowym
przez żydów. Zajmują oni rynek i
przyległe ulice,
Wszystkie niemal sklepy są w ich

posiadaniu, a polskie sklepiki spożyw-
cze mieszczą się na rogatkach i ubo-
czu, gdzie ruch handlowy jest mały, to
też rozwijają się słabo.
Ten stan rzeczy zmienić się jednak

musi, Dlacześo my mamy koniecznie
kupować materjały łokciowe w sześciu
żydowskich sklepach w Rynku, za-
miast postarać się o założenie tamże
choć jednego polskiego, Klijentelę sta-

 

Notowania z dnia 28-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 15 — 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
pszenna 1 gat B — 30 — 33; 1 C —
28 —30; 1 D — 26 —28; 1 E — 24 —
26: 2 B —22 —24; г D — 21 —22;
2 Е —20 — 21; 2 С —19 —20; 3 А —
14 — i5; Mąka žytnia I gat 55 proc. —
23.50 — 25, Mąka žytuia 65 proc. —
2,50 — 23.50; Mąka razowa 17,50—18.50;
Mąka żytnia poślednia — 13.50 — 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 stonecznikowe — 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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P. G. WODEHOUSE

Powieść humorystyczna

— Był pan sam świadkiem tej okropnej sceny—
ciągnęła pani Waddington — wobec tego nie potrze-
buję jej opisywać. Nie zapomniał pan, że ta dziew-
czyna wbiegła do pokoju i oskarżyła Jerzego Fin-
cha. Pamięta pan, co powiedziała.

— Owszem. Było to straszne oskarżenie.

— Niestety, prawdziwe.
— Jakto?
— To był podstęp. Dziewczyna ta jest zło-

dziejką. Zrobiła to, aby ukraść naszyjnik z pereł, na-
leżący do mojej pasierbicy, który znajdował się
wśród prezentów ślubnych.
— Naprawdę? A to historja!

— Niestety, prawdziwa. W rezultacie, moja pa*
sierbica, zamiast nabrać wstrętu do Jerzego Fincha
z powodu nikczemności, uważa go za boleśnie a nie-
słusznie skrzywdzonego i pragnie w |= za niego za
„mąż, jak to już było postanowione. Słyszy pan?

Lord Hunstanton drgnął. Z jadalni wionął i po-*
łaskotał mu nozdrza ostry, rzeźki, młodzieńczy za-
pach pieczystego, wskutek czego uwaga jego nieco
zboczyła na manowce.

— Przepraszam — rzekł. Przez chwilę żamy-
śliłem się o czemś innem. Powiedziała pani, że pan-
na Molly nabrała wstrętu do Jerzego Fincha

— Powiedziałam akurat coś przeciwnego. Nie
ma wcale wstrętu do niego. :  

— Nie? Współczesne panny są bardzo liberal-
ne — rzekł lord Hunstanton, odwracając głowę,
aby nie wdychać zapachów z jadalni.
— Ale — ciągnęła pani Waddington — jestem

przekonana, że aczkolwiek w tym specjalnym wy-
padku ten Finch nie jest może winny, to jednak je-
go tryb życia, gdybyśmy go tylko znali, musi być
bardzo rozwiązły. Jestem pewna, tak jak tu siedzę,
że Jerzy Finch musi być ładną rybką!

— Rybką! — jęknął lord Hunstanton.
— I postanowiłam go zdemaskować, pokazać

we właściwych barwach. Dlatego też muszę się udać
do spelunki, w której mieszka przy Washington
Square, i rozpytać służącego. Ruszamy zaraz
— Ale ja nie jestem pani potrzebny?
— Naturalnie, że jest pan potrzebny. Czy pan

wyobraża sobie, że mogę odwiedzać kawalerskie
mieszkania sama?

Na schodach ukazał się służący, niosący na ta-
cy jakąś parującą smakowicie potrawę. Lord Hun-
stanton patrzył nań obłąkanym wzrokiem. Gdy zo-
baczył, że lokaj wchodzi do sali restauracyjnej, ża-
łował, że sam tego nie zrobił, albowiem przy jednym
ze stolików inny lokaj krajał coś dla dwojga osób,
coś, co wyglądało na wspaniałe cudowne, pieczone
kurczę, jedno z tych kurcząt, o których opowiada się
wnukom. Jego lordowska mość jęknęła cicho. bole-
śnie i zacisnęła pięści.
— Chodź pan — odezwała się pani Wadding-

ton. Czas już. 2
Myśl, żeby się oprzeć tej władczej kobiecie, nie

przyszła nawet do głowy lordowiHunstantonowiNikt
nigdy nie oparł się pani Waddington. I tak, po kil-
kunastu minutach, taksówka przystanęła przed „She-
ridanem' i dwie figury zaczęły się wdrapywać po
schodach — albowiem jedną z przyjemnych właści-
wości tego domostwa było to, że winda prawie zaw-
sze była nieczynna.  

Wdrapawszy się na ostatnie piętro, lord Hun-
stanton nacisnął dzwonek. Słabe echo rozległo się
wewnątrz.

— Zdaje się, że nikogo niema — odezwała się
jego lordowska mość, próbując znowu. '
— Poczekamy.
— Co, tutaj?
— Na dachu.
— Jak dlugo?
— Póki służący nie wróci.
—Ale to może trwać parę godzin!
— To poczekamy parę godzin.
Zgłodniałe wnętrze lorda Hunstantona skłania-

ło go do protestu. „Bądź odważny” — kruczało mu
w żołądku. Nie odważając oprzeć się stanowczo,
zdobył się na pomysł.

— (o by się stało, śdybym tak pobiegł na róg
i coś przekąsił? Mam na myśli to, że niewiadomo,
jak nas przyjmie ten służący po powrocie? Może
rozśniewa się, może będzie bronił swego pana? Bę-
dę miał więcej siły, jeżeli coś podjem.

Pani Waddington spojrzała nań ze wzgardą.
а „— Dobrze. Tylko niech pan wraca jaknajprę-
zej,
— Naturalnie, naturalnie. Przegryzę coś niecoś

i wracam w mgnieniu oka.

— Znajdziesz mnie pan na dachu.
— Na dachu? Doskonale. Za chwileczkę, za

chwileńkę będę z powrotem — zawołała jego lor-
dowska mość i zaczęła zbiegać po schodach.

Pani Waddington wspięła się jeszcze o parę
schodów wyżej i znalazła się pod szerokim balda-
chimem nieba. Miała przed sobą do wyboru parę
widoków:.lśniące światłami miasto w dole i ciemne
okna spelunki Fincha, Wybrała okna i zaczęła je
pilnie obserwować,

(D. c. n.)  

nowi w Gostyninie przewažnie sfera u-
rzędnicza i nauczycielska, ktėra bierze
towar na raty i spłaca go miesięcznie.
Jak płaci żydowi, tak samo płaciłaby
napewno chrześcijaninowi.

Mieszkańcy Gostynina narzekają
bardzo na brak tego sklepu oraz na
brak krawca damskiego i czapnika.

Nie znaczy to, żeby wszelkie inne
rzeczy, dotyczące konfekcji, można
było dostać u chrześcijan. Przeciwnie
— nie sprzedają oni ani gorszej gar-
deroby, ani bielizny, ani trykotaży.
Podkreślam mocno, że zegarmistrz-

chrześcijanin znalazłby w Gostyninie
chleb pewny; że sklep z wyrobami że-
laznemi, szkłem, porcelaną dałby rów-
nież byt Polakowi, tylko nie dyletanto-
wi, ale obeznanemu dobrze z handlem.
Naczynia kuchenne możemy dostać

u jednego rodaka, ale niestety nie ma
on dużego wyboru.

Oleje i smary sprzedają tylko Izra-
elici, na co również narzekają miesz-
kańcy Gostynina i zapewniają, że pol-
ska olejarnia i polski skład farb zna-
lazłyby licznych odbiorców,
Rozumieją oni też, że należy ko-

niecznie ujmować handel mięsem w
polskie ręce i wśród ważniejszych bra-
ków wymieniają w Gostyninie brak
chrześcijańskich jatek z wołowiną.
Co do rzemieślników - chrześcijan,

to jest ich w Gostyninie liczba wystar-
czająca. Tylko niema między nimi nie-
stety szklarza, tak, jak niema kupca-
Polaka, który sprzedawałby szyby.
Z krótkiego tego przeglądu stosun-

ków w Gostyninie, widzimy, ile pracy
izarobku możemy tam znaleźć, jeśli
nareszcie zaczniemy zajmować się
handlem we wszystkich jego gałęziach,

Z.F.
—-—:

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 28-maja

DEWIZY:

Belgja 91.05 (sprzedaż 91,28, kupno
90,82); Gdańsk 100.00 (sprzedaż 100,25,
kupno 99,75); Holandja 359,40 (sprzedaż
360,30, kupno 358,50); Kopenhaga 117,30
(sprzedaż 117,85, kupno 116,75); Londyn
26,15 (sprzedaż 26,28, kupno 26,02); No-
wy Jork (kabel) 5,31 i trzy czwarte

(sprzedaż 5,34 i trzy czwarte, kupno
5,28 i trzy czwarte); Paryż 34,97 (sprze-
daż 35,06, kupno 34,88); Praga 22,12
(sprzedaż 22,17, kupno 22,07); Szwajcar-

ja 171,58 (sprzedaż 172.01, kupno 171.15);
Stokholm 135,50 (sprzedaż 136,15, kupno
134,85); Włochy 43,75 (sprzedaż 43,87,
kupno 43.63); Berlin 213,90 (sprzedaż
214,90, kupno 212,90).

Rubel złoty — 4,79. Dolar złoty —
9.22. Gram czystego złota — 5.9244, Mar-
ki niemieckie (banknoty) w obrotach pry-
watnych — 170.00. Funt sterl. (banknoty)
w obrotach prywatnych — 26,20,

PAPIERY PROCENTOWE

3 proc. poż. budowlana 41,75; 7 proc.
poż. stabilizacyjna 63.00 — 62,88 — 63.25
(w proc.); 4 proc. poż. inwestycyjna
104,00; 4 proc. państw. poż. premjowa
dolarowa 52.00 — 51,75; 5 proc. konwer-
syjna 66.50 — 67.00 — 66.50; 6 proc. poż.
dolarowa 81.00 (drobne odcinki) 80.50
(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. po 83,25;
8 proc. L. Z. Banku rolnego 94.00; 7 proc.
L. Z. Banku rolnego 83,25; 8 proc. L. Z.
budowlane Banku gosp. kraj. 93,00; 4 i
pół proc. L. Z. ziemskie 48,25 — 48.50;
5 proc. L. Z. Warszawy 65,25 — 65,00;
4i pół proc. L. Z. Warszawy 64,75; 5
proc. L. Z. Warszawy (1933 r.) 57,50 —
57,63; 5 proc. L. Z. Łodzi (1933 r.) 51,25;
5 proc. m. Siedlec (1933 r.) 38,75; 5 proc.
m. Radomia (1933 r.) 40,75.

AKCJE

Bank Polski — 87,50; Starachowice —
31,00 — 30,50; Haberbusch — 4000 —
40,75.
Tendencja dla pożyczek państwowych

i listów zastawnych mocniejsza, dla ak-
cji — niejednolita,

>

м 4

 



Po siėdmym wyščigu

 Ztysiąca — 377 zlotych
Nędze i „blaski* gracza wyścigowego

Niejednokrotnie na łamach prasy oma-
wiane są możliwości wygrania w totali-
zatora, przyczem podawane są też „naj:

lepsze systemy gry”, mające doprowa-
dzić graczy do fortuny. W totalizatora
gra bardzo dużo osób, które „genjalne”

systemy przyjmują bezkrytycznie, tracąc
na wyścigach setki, a czasem tysiące zło-
tych. Warto więc zastanowić się, jakie
szanse mają grający w totalizatora.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że tota-
lizator jest hazardem, korzystającym ze
specjalnych przywilejów, a dostępnym
dla szerokiego ogółu. Wygranie na wy-
ścigach jest przypadkiem należy bowiem
wziąść pod uwagę, że zwycięstwo konia
w wyścigu zależy od wielu czynników,
których gracz nie jest w stanie przewi-
dzieć, ani też niema na nie najmniejszego
wpływu. Do czynników tych należą:
zmowa żokejów, dyspozycja jazdy, wy-
dana przez trenera, t. zw. kombinacje
stajenne, jazda na handicapy, usposobie-
nie i dyspozycja konia, stan toru i t. p.
Pomińmy jednak te czynniki, od których
niewątpliwie w znacznym stopniu zale-
żą wyniki biegów, zajmijmy się samą grą.

Wyścigi są hazardem. W każdej grze
hazardowej występują dwie strony: ban-
kier i gracz, przyczem obie strony mają

jednakowe szanse wygrania i dla obu
stron istnieje jednakowe ryzyko. Inaczej
jest w totalizatorze. Tu całe ryzyko
przegranej ciąży na graczach, gdy tym-
czasem bankier (Towarzystwo wyścigów)
niczem nie ryzykuje. Co więcej! Towa-
rzystwo zgóry potrąca 13 proc. od obro-
tu totalizatora, zabierając z tego olbrzy-
mią część (około 10 proc. obrotu totali-
zatora). Potrącanie procentów, przy o-

becnym systemie gry w totalizatora, od-
bija się zdecydowanie niekorzystnie na
zasobach gotówkowych grających,
zmniejszając wysokość ewentualnej wy-
granej. Wskażemy to na przykładzie.

Przypuśćmy, że pewna grupa graczy
przynosi na tor 1.000 zł., stawiając je w
pierwszym wyścigu. Towarzystwo po-
trąca 13 proc. — a więc do podziału po-
między tych, co szczęśliwie wygrali, po-
zostaje zł. 780, które gracze stawiają w
drugim wyścigu. Nie wyklucza to oczy-
wiście możliwości obracania dodatkowe-
mi kwotami. Po drugim wyścigu do po-

„działu pomiędzy wygranych zostaje- już
156,90 zł. (Towarzystwo ściąśnęło znów
13 ргос.). Powtarza się to przy każdym

 

Samobójstwo

zredukowanejekspedjentki
W AL Jerozolimskiej 103, w mieszka-

niu Jana Kalisiaka, właściciela zakładu
mleczarskiego, wczoraj o godz. 13-ej, min.
30, sublokatorka jego, 25-letnia. Irena
Sierzputowska, będąc sama w mieszka-
niu, wzięła z nocnej szafki rewolwer Ka-
lisiaka i postrzeliła się w klatkę piersio-
wą.. Desperatkę, po opatrunku, Pogoto-
wie przewiozło do szpitala Dz. Jezus
Sierzputowska pozostawiła list, z które-
go treści wynika, iż przez 4 lata praco-
wała, jako kasjerka i ekspedjeutka w
sklepie kolonjalno - spożywczym funda-
cji Domu Akademickiego (Akademicka
5). Do 7 lutego r. b. sklepy te dzierża-
wił Mieczysław Lubczyński, poczem —
wskutek zatargów ze studentami i admi-
nistracją domu, sklepy przejęła fundacja.
W. dwa miesiące później, t. j. 7 kwietnia
Sierzputowska, została zredukowana, co
stało się przyczyną samobójstwa.

Fałszowanie produktów
spożywczych

W kwietniu r. b. miejscy kontrolerzy
sanitarni pobrali do badań bakterjolo
gicznych i chemicznych 3.291 prób arty-
kułów spożywczych, z - ego 12 procent
okazało się słałszowanych. Winni nieza-
leżnie od zwrotu kosztów, dokonanej
przez Miejski Instytut H'gjeny analizy,
zostali pociąśnięci do odpowiedz'alności
sądowej. (Om)

 
 

wyścigu. Jeśli więc przyjmiemy, że w
ciągu dnia było 7 gonitw, z przykładowe-
go tysiąca złotych po siódmym wyścigu
pozostanie zaledwie zł. 377,25 do po-
działu pomiędzy „szczęśliwych” graczy.
Jak wynika z tego, możliwość wygranej
w totalizatora jest złudzeniem, a opowia-
dania o „szczęśliwych systemach” należy
włożyć między bajki.

Wreszcie jeszcze jedno. Gracz na wy-
šcigach nigdy nie wie, jaką sumę ewen-
tualnie wygra. Przeglądając wypłaty,
spotykamy się często z sumami: 5,50, 6
1 7 zł. Gracz więc stawia pewną sumę
i ryzykuje ją w całości, a w rezultacie,
jeśli nawet wygra, co jest b. problema-

tyczne, zarobi 50 gr. lub 1 zł. Czy więc
to się opłaci?
Wystarczy przyjrzeć się grającej pu-

bliczności, a zwłaszcza na t. zw. „dołku”
(miejsca za 1 zł.), aby przekonać się, że
na wyścigach grają najwięksi biedacy,
odmawiając najprymitywniejszych — ро-
trzeb sobie i swojej rodziny, wobec złu-
dnej nadziei na wygraną. Ludzie skła-
dają się po 50 gr. aby w kilkunastu po-
stawić na „pewniaka“. | przegrywają.
Dochodzi na tem tle do niejednej trage-
dji rodzinnej, notowanej w kronikach po-
licyjnych. Obecny system gry w totali-
zatora jest demoralizujący i szkodliwy z
punktu widzenia interesów społecznych

Znów o radio w pociągach
Czy radiosperator jest pracownikiem umysłowym?
Sąd najwyższy rozstrzygnął długotrwa-

ły spór o uznanie radjo-operatorów w
pociągach za pracowników umysłowych.

Dział radjowy PAT, nadający audycje
radjowe w pociągach dalekobieżnych,
rozwiązał umowę z radjo - operatorem
bez 3-miesięcznego wypowiedzenia i bez

odszkodowania za niewykorzystany ur-
lop, twierdząc, iż prowadzący audycje w
pociągach radjo-operator jest pracowni-
kiem fizycznym, a nie umysłowym. gdyż
zasadniczą czynność jego stanowi czysto
mechaniczne „łapanie” audycyj, wyma-

gające jedynie znajomości cyfr i nakrę-

canie radja. Od radjo-operatora w pocią-

gu nie jest wymagana znajomość języ-
ków obcych, ani bliżej określone wy-
kształcenie, lecz tylko zaleta wyraźnej
dykcji.
Przewód sądowy ustalił, iż do radjo-

operatora w pociągu należy nadto samo-

dzielne komponowanie: treści nadawa-
nych reklam, a praca jego wymaga by-
strej orjentacji, inteligencji i znajomości
języków obcych.
W rezultacie PAT został skazany na

wypłacenie odszkodowania zwolnionemu
radfo-operatorowi, jako pracownikowi
umysłowemu. (pr.).  

7,

- Balon „Syrena” przeleciał 610 km.

Podczas tegorocznych zawodów
balonowych o puhar im. płk. Wańko-
wicza osiągnięto doskonałe wyniki.
Według prowizorycznych obliczeń,
dotychczasowe wyniki lotów są na-
stępujące (licząc od miejsca startu To-
runia do miejsca lądowania poszcze-
gólnych balonów): balon „Syrena”
przeleciał 610 km., „Не!' — 600 Кт.,
„Gopło'* — 438 km., „Wilno“ — 410
km., „Poznań'* — 410 km., „Lwów'—
390 km., „Legjonowo“ — 350 | km.,
„Krakėw“ — 210 km, i „Mošcice“ —
120 km. Na pierwszem miejscu u-
trzymuje się balon „Syrena” warszaw.
skiego aeroklubu, pilotowany przez
por. Łojasiewicza i inż. Janika. Te-
mu też balonowi przypadnie nagroda,
jeżeli okaże się, że dwa inne balony,
o których dotychczas brak wiadomoś-
ci, przeleciały krótsze odległości.

 

Jasnowidz w redakcji
brukowca

Szybkie podawanie wiadomości przez
dziennik jest wielką zaletą. Nie można

jednak być przesadnym, podając spra-
wozdanie z zebrania na 12 godżin...
przed jego odbyciem się. A tak zrobił
brukowiec „Ekspress Poranny”, który w
numerze z dn. 23 b. m. rano podał spra-
wozdanie z walnego zgromadzenia akcjo-
narjuszów pewnego towarzystwa ubez-
pieczeniowego, wyznaczonego na ten
dzień na popołudnie godz. 18.

Bodajto być jasnowidzem!

 

Nabywey majątku — oszustami

Wielki proces o fałsz dokumentów
Podrobione kwity na 100 tys. zł.

Wczoraj na wokandzie Sądu Apelacyj-
nego w Warszawie znalazł się wielki pro-

ces o fałszerstwo dokumentów, obfitujący

w niezwykłe okoliczności.
Zreferowany na wstępie akt oskarżenia

zaczyna się odrazu od nazwiska głośnego
przed rokiem b. przywódcy Obozu Naro-

dowo-Radykalnego, Jana Mosdorfa. Wy-

stępując jako pełnomocnik swej babki,

Eleonory Witowskiej. sprzedał on Albi-
nowi Kazimierzowi Bończewskiemu, ma-

tek Bolęcin w Płockiem z młynem. za su-

mę 24.775 dolarów, według parytetu zło-

tego, czyli około 220 tys. złotych, z czego

Bończewski wpłacił 8.475 dolarów  $o-

tówką, a resztę, w sumie 16.300 dolarów,

zobowiązał się spłacać w ułożonych zgó-
ry ratach, z tem, że w razie uchybienia

w czemkolwiek umowie, wymagalna jest
niezwłocznie cała suma wraz z procenta-
mi Uzyskaną ze sprzedaży wierzytelność
p. Witowska odała swym córkom: p. Bro-
nisławie Franaszkowej, żonie znanego w
Warszawie przemysłowca i p. Julji Stani-

szewskiej. й
Nadeszły pierwsze terminy płatności i

p. Bończewski nie wywiązał się z zobo-
wiązań. Trzeba była zawierać dodatkowe
umowy o rozłożeniu niezapłaconych na

czas sum na dalsze raty, Gdy nadchodzi-
ły nowe już terminy, pełnomocnik Boń-
czewskiego, adw. Przymanowski, zgłosił
się do pełnomocnika p. Mosdorta, adw.
Zśliczyńskiego w Płocku i zamiast pie-
niędzy, przedstawił pokwitowania, podpi-
sane nazwiskiem „Jan Mosdorf" na sumy:
7.300 dolarów, 1.700 dolarów i 3.000 do-

larów oraz 5.000 złotych, żądając odpo-
wiedniej redukcji długu Bończewskiego.
Sprawę w dodatku postawiono katego-
rycznie: adw. Przymanowski zażądał u-
znania przedstawionych dowodów za au-
tentyczne, śrożąc w przeciwnym razie
procesem przeciwko p. Mosdorfowi cy-
wilnym i... karnym. Adw. Zśliczyński
skomunikował się niezwłocznie z p. Mos-
dorfem, który kategorycznie zaprzeczył,
jakoby otrzymywał jakiekolwiek sumy od
Bończewskieśo i wówczas sytuacja się

 

Turniej szachowy 0 mistrzostwo Polski
Rozpoczął się wczoraj w Warszawie

Wczoraj o godz. 9-ej rano w lokalu
warszawskiego towarzystwa zwolenni-
ków gry szachowej (Wierzbowa 8) na-
stąpiło uroczyste otwarcie ogólno-
krajowego turnieju szachowego o mi -
strzostwo Polski,
Na wstępie kapitan związkowy ppłk.

dypl. dr. Steiffer, jako przedstawiciel
zarządu polskiego Związku szachowe-
go, wygłosił przemówienie, poświęcone
pamięci Marsz. Piłsudskiego.

_ Po zarządzonej przerwie. ppłk dr.
Śteiffer powitał przybyłych na turniej
18-tu najwybitniejszych szachistów

polskich, W imieniu uczestników tur-
nieju przemawiał prof. Zawadzki, dzię-
kując polskiemu Związkowi szachowe-
mu za zorganizowanie, mimo nader
trudnych warunków, turnieju o mi-
strzostwo Polski, który od wielu lat nie
był rozgrywany.
Po odczytaniu regulaminu turniejo-

wego, przystąpiono do gry.
W sierpniu b. r. odbędzie się w War-

.szawie olimpjada. szachowa, organizo-
wana przez polski Związek szachowy.
Zgłoszenia państw zagranicznych na-
pływają w dalszym ciągu.

 

 

odwróciła, Do prokuratora złożono skar-
gę o fałszerstwo przedstawionych kwitów:
Bończewski z ewentualnego oskarżyciela
stał się oskarżonym.
Dokumenty poddano badaniu. Były one

spisane, co odrazu zwracało uwagę, na

małych świstkach papieru, wymiarów
1 X 22 cm. Grafolog sądowy, p. Szyman-
kiewicz orzekł, że podpis p. Mosdorfa
jest autentyczny, natomiast treść kwitów
wpisana jest znacznie później, aniżeli
położony był podpis. Zgadzało się to
ze złożonemi wyjaśnieniami p. Mos-
dorfa, który pewną ilość blankietów
ze swemi podpisami powierzył syno-
wi Boncdewskiego, w związku z inną
sprawą, natomiast nie zgadzało się z za-
pewnieniami  Bończewskiego - senjora,
który wyjaśnił, że kwity podpisywał p.  

Mosdorf bez świadków, po wypełnieniu
przez niego treści.

Okoliczności te zaważyły decydująco
na stanowisku sądu pierwszej instancji,
który wymierzył  Bończewskim kary
dwu oraz dwu i pół lat więzienia, poleca-
jąc obydwóch aresztować niezwłocznie
na sali sądowej.

Wczorajsza rozprawa w Sądzie Apela-
cyjnym uległa odroczeniu wskutek zażą-
dania przez obronę, by skontrolowano
wyniki ekspertyzy grafologicznej drogą
badania innego eksperta-grafologa, mia-
nowicie podinspektora z centrali służby
śledczej, Piątkiewicza,

Jako obrońcy oskarżonych, wystąpili
znani warszawscy adwokaci: F. Paschal-
ski, Wasserberger i J. Alexandrowicz.

Brak Kwiatów i zieleni
Skończyło się na szumnych zapowiecziach
Po szumnych zapowiedziach aż dwóch

komitetów, wyłonionych przez warszaw-
"ski magistrat do ukwiecenia stolicy, ocze-

kiwališmy, że Warszawa z nastaniem
wiosny tonąć będzie w kwiatach i ziele-
ni, a zarząd miasta da dobry przykład
obywatelom i przedewszystkiem ubierze
wzorowo wiosennemi kwiatami swoje

kwietniki w parkach, ogrodach i na

skwerach. Rzeczywistość jest jednak zu-
pełnie inna. Stan rzeczy przedstawia się
nawet gorzej, aniżeli w latach dawniej-

szych.
Ubrano wprawdzie bratkami kwietniki:

przy Zamku Królewskim, przy pomniku
Mickiewicza, przy kościele Wizytek oraz
na pl. Trzech Krzyży i na pl. Małachow-
skiego. Na tem jednak koniec. W par-
kach, ogrodach i na skwerach tak w War-
szawie, jak i na Pradze, na tle zielonych
trawników widnieją mniejsze lub większe
plamy szarej, pustej ziemi, jak w polu
zagony, nie obsiane zbożem, Przykry to
widok dla ludzi, lubiących kwiaty.

Nawet w pięknym parku Ujazdowskim,
tak licznie odwiedzanym przez publicz-
ność i dzieci, nic na kwietnikach nie po-
sadzono, Nie ubrano także kwietników w
Łazienkach. Znalazło się tu zaledwie tro-
chę bratków przy fontannie, nawprost pa-
łacu królewskiego.
Oto jak wygląda wiosenne ukwiecenie

Warszawy, gdy na jej murach pełno jest
afiszów, nawołujących obywateli do u-
bierania: balkonów, werand i t. p. Afisze
niewiele pomogą. Przedewszystkiem mia-
sto samo musi dać mieszkańcom stolicy

Wystawa budowlana
na Kole _

 

Dzisiaj o godz. 10-ej nastąpi otwarcie
wystawy mieszkaniowo - budowlanej na

Kole, zorganizowanej przez B. G. K.
 

dobry przykład. Bez tego krzyk i wrzawa
papierowa na nic się nie przydadzą, jak
nie pomogą nazwiska i tytuły wysoko po-
stawionych osobistości, wydrukowane na
afiszach.
Skończyło się na szumnych zapowie-

dziach. Warszawa nie została miastem
kwiatów i zieleni,

Echa reprezentacynego
polowania

 

Wczoraj zakończył się w warszawskim
sądzie okręgowym przewlekły proces o
wypadek postrzelenia jednego z nagania-
czy podczas wielkiego reprezentacyjne-
go polowania z udziałem przedstawicieli
rządu i ster dyplomatycznych w dobrach
Marty hr. Krasśńskiej.
O spowodowanie wypadku, którego o-

fiarą padł naganiacz Poskiera poważnie
ranny w nogę, był oskarżony jeden z my-
śliwych, komornik Zarychta, który je-
dnak do winy się nie przyznał. Na żąda-
nie jego obrońców odtworzono ze szcze-
gółami przebieg polowania z udziałem
stron, sądu i ekspertów. W wyniku tego
pokazu rzeczoznawcy orzekli, że Za-
rychta nie mógł być sprawcą wypadku.
Zgodnie z łą opinją zapadł wczoraj wy-
rok sądu okręgowego, uwalniający ko-
mornika Zarychtę ód winy i kary,

Kto staje dziś do poboru?
Dziś, dn. 29 b. m. stawić się mają do

poboru, do komisji Nr. 1 zamieszkali na
terenie komis, 3 w dz. 8 i 9, do komisji
Nr. 2 zamieszkali na terenie komis. 16 w
dz. 7 i8, do komisji Nr. 3, zamieszkali na
terenie komis. 24 w dz. 2 i 3, do komisji

Nr. 4 zamie$zkali na terenie komis. 8 w
dz. 7. Wszystkie komisje mieszczą się
przy ul. Stalowej 73. (Om).  

Według regulaminu zawodów,
wszystkie załogi muszą do czwartku
godz. 24 przedstawić sprawozdania z
przebiegu lotu oraz barografy, stwier-
dzające, czy balony po drodze nie lą-
dowały. Po ścisłem obliczeniu odle-
głości, komisja wyda orzeczenie,

  

Dziś: Marji Magdaleny.

Wschód słońca 3,27, zachód 7,40.

Wschód księżyca 1,21, zachód 4 42.

Jutro: Wniebowstąpienie Pańskie.

Stan pogody w Polsce 28 b. m. o godz.

14-ej:

W całym kraju utrzymywała się pogoda
słoneczna o zachmurzeniu naogół dużem z

przelotnemi deszczami w godzinach poran-

nych we wschodniej części Polski, Większe

rozpogodzenia nastąpiły jedynie na Pomo-

rzu.
Temperatura o godz. 14-ej wzrosła do: 13

stopni w Siankach i Gdyni, 14 we Lwowie,

15 w Zakopanem i Łucku, 18 w Krakowie,

Pińsku, Radomiu i Zaleszczykach, 19 w Wil«

nie, Łodzi, Lublinie i Katowicach, 20 w Po-
znaniu, Warszawie, Kielcach. Toruniu i Cie<
szynie, 21 w Zbąszyniu i 22 w Kaliszu.

Przewidywany przebieg pogody do wie=
czora 29 b. m.: Pogoda słoneczna i ciepła
ze skłonnością do burz w dzielnicach połue

dniowych. Słabe wiatry z kierunków wscho=

dnich.

literackiej

Odbyło się doroczne walne zebranie
członków warszawskiej Kasy przezornoś-
ci i pomocy dla literatów i dziennikarzy.
Obrady zagaił prezes Ignacy Baliński, po-
czem po uczczeniu pamięci marsz, Pił-
sudskiego oraz zmarłych członków Kasy,
powołano na przewodniczącego zebrania
mec, St. Kijeńskiego.
Ze sprawozdania, złożonego przez pre-

zesa Balińskiego wynika, że Kasa udzie-
lała skutecznej pomocy w formie poży=
cze!:izapomóg literatom i dziennikarzom
oraz wdowom po nich, Nagrodę im.
Orzeszkowej w roku sprawozdawczym
przyznano Marji Rodziewiczównie. Spra-
wozdanie kasowe i komisji rewizyjnej
przyjęto do wiadomości, udzielając komi-
tetowi absolutorjum,
Na zakończenie przyjęto wniosek o u-

tworzenie stypendjum szkolnego w sumie
400 zł. rocznie dla uczczenia Iśnacego i
Marji Balińskich oraz przekazano komi-
tetowi dezyderat uczczenia 50-lecia pracy
literackiej Ign. Balińskiego. Dokonano
wreszcie uzupełniających wyborów do
komitetu Kasy. Wybrani zostali: pp. prof.
Kaz. Król, Bol. Lutomski, mec. St, Rod-
kiewicz i W. Łaszczyński.

Groźny bandyta Józef Strzeszewski,
karany wielokrotnie za rozbój, został o-
statnio skazany przez sąd okręgowy, ja-
ko niebezpieczny przewrotowiec na 10
lat więzienia. Wczoraj sąd apelacyjny
wyrok ten zatwierdził.
Po ogłoszeniu wyroku, wyprowadzony

na korytarz bandyta, chwycił stojącą pod
oknem ławę i wybił nią szybę.
Towarzyszący mu policjant natych-

miast obezwładnił opryszka i zakuwszy
go w kajdany, odprowadził do karetki
więziennej.

Właściciela domu
wyrzucono przez okno

Sąd apelacyjny w Warszawie rozpa-
trywał sprawę, będącą echem burzliwej
eksmisji małżonków Danke z domu, sta-
nowiącego własność niejakiego Ciesiel-
skiego. Podczas usuwania Danków z
mieszkania był obecny właściciel domu,
co rozjątrzyło eksmitowanych tak dale-
ce, że poranili go nożem i siekierą. Kie-
dy ranny już gospodarz siadł na parape-
cie otwartego okna, Danke chwycił go
za nogi i przerzucił za okno. Na szczęś-
cie Ciesielskiemu nic się nie stało, gdyż
mieszkanie było na parterze.
Sąd okręgowy skazał Dankego na 2 i

pół lat więzienia, Dankową na rok. Sąd
Apelacyjny w dniu wczorajszym wyrok
ten znacznie złagodził, redukując wy-
mierzoną Dankemu karę do roku oraz
zawieszając wykonanie części dotąd nie
odbytej kary przez Dankową. W moty-
wach sąd zaznaczył, że obecność gospo-
darza podczas eksmisji była zbędna; a
stan zdenerwowania i rozjątrzenia eks-
mitowanych lokatorów w pewnym stop-
niu zrozumiały,

:—   
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Kronika wileńska.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogodnie ze skłonnością do burz,

zwłaszcza na zachodzie i południu
Polski.

Ciepło.
Umiarkowane wiatry

ków wschodnich.
DYŻURY APTEK.

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

Z MIASTA.
— Przerwa w dostawie prądu.

Wydział Elektryczny niniejszem po-
wiadamia, że z powodu moderni-
zacji stacji transformatorowej, w
dniu 5 czerwca 35 r. od godziny 7-ej
do 15-ej — będzie przerwana dosta-
wa prądu elektrycznego, w dzielnicy
Šnipiszek, a mianowicie: po ul. Kal-
waryjskiej, Mętnej, Słomianka, Kra-
kowska, Trębacka, Nadleśna, Wer-
kowska razem z bocznemi ulicami,

SERAWY ADMINISTRACYJNE

z kierun-

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

godz. 1-ej popoł. komedja wiedeńska Eber-
majera i Cammerlohra p. t. „Gotówka”.
Ceny propagandowe.SPRAWY SZKOLNE.

4-ch

Wobec sprzeciwu  miarodajnych
czynników w sprawie urządzenia
Sodalicyjnej Akademji jubileuszowej
Komitet organizacyjny obchodu od-

| Akademia jubileuszowa Sodalicyj Mariańskich
szeregach przejście do Ostrejbramy.

O godz. 17 obrady zjazdu sodali-
cyjnego w Domu.Sodalicyjnym (Zam
kowa 8 m. 1.).— Egzaminy wstępne do Pryw.

Koed. Śzk. Powsz. „Promień*

(Wiwulskiego 4 i filja na Zwierzyń-

cu — Witolda 35-a) odbędą się w
dn. 27 maja i 3—5 czerwca rb  In-

formacje w kancelarji Szkoły co-

dziennie w godz. 11—13. Tamże za-

pisy do Przedszkola „Promień'. Wa-
runki przystępne.

RÓŻNE.
— Koncert chóru „Echo*”, Dnia

1 czerwca r. b, o godz. 7 m. 30 wie-
czorem w sali domu „Ludowego”
przy parafji NiepokalanegoP. N.M.P.
w Wilnie odbędzie się koncert re-
ligijny chóru „Echo“ pod batutą
profesora p. Wł. Kalinowskiego. —
Dochód z koncertu przeznacza się
na wykończenie kościoła.
— Unieważnienie listy. Unieważ-

nia się listę ofiar Nr. 144/35 Archi-
diecezjalnego Związku Towarzystw
Dobroczynności „Caritas“ na ko-
lonje letnie dla najbiedniejszych
dzieci, wystawioną na imię p. Wan-
dy Czapskiej, zamieszkałej w Wil-
nie, przy ul. Orzeszkowej 3—26. — Uporządkowanie spraw kąpieli

w WiljL W) związku z rozpoczyna-
jącym się sezonem kąpielowym na
Wilii, w dniach 3, 4 i 5 bm. miejsco-,
we plaże zlustruje specjalna komisja
sanitarna, która wyda na miejscu
odnośne instrukcje i przepisy. Nie-
zależnie od tego władze miejskie w
porozumieniu z władzami policyjne-
mi ustalą miejsca dla kąpiących się
na rzece Wilji w obrębie miasta.

POCZTA I TELEGRAF.
— Dyrektor Okręgu Poczt i Te-

legrałów w Wilnie, inż. Mieczysław
Nowicki, wyjechał z Wilna w spra-
wach służbowych na przeciąg kilku
dni, powierzając kierownictwo Dy-
rekcji na czas swojej nieobecności
Naczelnikowi Wydziału Telef.-Tele-
graficznego, inż. ppłk. Kazimierzowi
Goeblowi.

CASINO | Dziś ostatni
dzień. Począ-

w najnowszym wielkim filmie, który

„ЗОМА 7 060
Nowe „gagi“, nowe tło | nowe ty

Nad program: Aktualja.

PAN|

 

 

 

Takiego filmu jeszcze nie było!k
KOLOSALNE

JESTEM ZBIEGIEM

Lista ta została przez wyżej wy-
,mieniną p. Wandę Czapską zgubiona

Wieczorem о godz. 8 dramat w
aktach Artura Górskiego „O Zmartwych-
wstanie”. Ceny propagandowe.

Jutro — przedstawienie zawieszone —
próba generalna z „Morfium”.
— Premjera „Moriium“. W sobolę, dn.

1 czerwca о godz. 8 wiecz. odbędzie się
premjera doskonałej sztuki (w 4 aktach) L.
Herzera „Morfium“ — z śościnnym wystę-
pem Edwarda Żyteckiego — artysty teatrów
łódzkich i lwowskich. Poza tem udział bio-
rą pp.: Teresa Suchecka, Stanisław Skoli-
mowski i Kazimierz Vorbrodt. Ceny zni-
żone.
— Miejski Teatr Letni. Jutro, w pią-

tek, dn. 31. V. nastąpi uruchomienie teatru
Letniego w ogrodzie po - Bernardyńskim.
Sezon letni rozpocznie „Tajemniczy Dżems”,

inalno-sensacyjna komedja w 3 aktach
T. Miranda i H. Deron'a. Ceny znižone.
— Uwagal — Dyrekoja Teatru Miej-

skiego podaje do wiadomošci Szan. Publicz-
ności, że w sezonie letnim — opłata za
garderobę pobierana będzie w szatni.

Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dziś o
6 8.15 wiecz. op. O. Strussa „Ostatni

ale". Ceny letnie, Zniżki ważne.
—Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni*.

Dziś o godz. 4 pp. ukaże się po cenach pro-
pagandowych operetka Abrahama „Wikto-
rja i jej huzar”.

„Baron Cygański”. Codziennie od-
bywają się przygotowania pod reżyserją M.
Domosławskiego do wystawienia operetki
„Baron Cygański”. ,w dniu 27 maja r. b.

KRONIKA POLICYJNA.
— Echa napadu na ambulans.

Jak donosilišmy, kilku sprawców
dokonało napadu na samochód U-
bezpieczalni Społecznej, który zdą-
żał do chorej na ul. Wąwozy. Na-
pastnicy powybijali szyby w samo-
chodzie, przyczem poranił się od-
łamkami szkła kierowca samochodu.
|Powiadomiona policja przeprowa-
| dziła dochodzenie, w wyniku któ-
|rego ustaliła sprawców napadu Są
|to znani awanturnicy: Jan Dalecki,
Jan Jerefjerew, W. Wierczyłowicz,
us, Sakowicz, zamieszkali Wąwo-
lzy 6—10. Aresztowanych w dniu
wczorajszym osadzono w areszcie
|centralnym do dyspozycji władz

FLIP i FLAP
zdumiewa bogactwem pomysłów p. !.

УЕМ
py! Prawdziwa bomba wesołości!
Seanse: 4, 6, 8 1 10 wiecz.

Dziś początek o godzinie 2-e|

POWODZENIIEI

wroig+ Paweł Muni
 

 

46 (Nieudana
ucieczka)

“IZ za kotar studjo.f.,
tów Polskiego Radja.

Dla wszystkich abonentów radjowych,

którzy w miesiącach: czerwcu, lipcu i sier-

pniu będą zarejestrowani, przeznacza Pol-

skie Radjo, jako premję bezpłatną wy-

dawnictwo albumowe dla
przypadającego w roku bieżącym dziesię-

ciolecia Polskiego Radja, w świetnem opra-
cowaniu graficznem, którego bogato ilustro-
wana treść przedstawia wybitniejszych pre-

legentów i artystów, urządzenia techniczne

War-Polskiego Radja, zarówno Centrali

szawskiej jak i wszystkich Rozgłośni regjo-
nalnych, najciekawsze uroczystości naro-

dowe, religijne i sportowe, transmitowane
przez mikrofon, słowem — wyczerpująco|

23 ilustrowany przebieg całej dotychczasowej sym. 23.00: Kom. met. 23.05: Muzyka.

 

"LLUSTROWAMYĘKURS MASAŻU TWARZY
w 12 lekcjach

i pielęgnowanie urody niezbędne

Wspaniała premja dla wszystkich abonen-

upamiętnienia

 

WGRA» EZ,

 

O godz. 19 hołd katolickiego
Wilna w Ostrejbramie. Zbiórka grup
od godz. 18.30 wprost w Ostrejbra-
mi

wołuje niniejszem uroczystą Aka-
demję Marjańską, która miała się
odbyć w Teatrze Miejskim na Pohu-
lance w dniu 30 maja o godz. 13-ej.

Inne punkty programu obchodu
e.

! O godz. 20 Teatr Miejski na Po-
jubileuszowego pozostają niezmie- | hulance odegra poraz ostatni „O

zmartwychwstaniu” Artura Górskie-
go.

Ks. K. Kucharski T. J.
Za Komitet Organizacyjny.

nione.
O godz. 8-ej Msza św. w Ostrej-

bramie. Zbiórka o godz. 7.30 przed|
kościołem św. Kazimierza, skąd w.

Ц Walka z sekciarzami
W pobliżu Porzecza grupa wło- wania zwolenników do sekty. Nie-

ścian pobiła dwóch sekciarzy Z zależnie od tego Zygmuntowicz i
sekty „Sobotników”, niejakiego Zyg-, Gordziej mieli misję założenia w
muntowicza i Gordzieja Michała. Porzeczu lub Trokach oddziału
Sekciarze zostali wysłani przez| sekty, co obecnie im się nie udało,
sektę na teren Grodzieńszczyzny i| gdyż zmuszeni są przez dłuższy czas
pow. wileńsko -trocki dla zwerbo-! kurować się w szpitalu,

 

ta.

 

 

  

Piątek, dnia 31 maja.

6.30: Pieśń. 6.36: Gimnastyka. 6.50:
„Muzyka. 7.15: Dziennik poranny. 7.25: Mu-
' zyka. 7,50: Chwilka społeczna. 7.55: Gieł-
fda rolnicza. 8.00; Audycja dla szkół. 8.05—
|8.20: Audycja dla poborowych. 11.57: Czas.
112.03: Kom. met. 12.05: Muzyka salonowa.
12.50: Chwilka dla, kobiet. 12.55: Dziennik
południowy. 13.05: Płyty.  13.55—14.00:
Wiadomości o eksporcie polskim. 15.35: Od-
cinek powieściowy. 15.45: Pieśni w wyk.
Celiny Nadi. 16.00: Wiosna w górach. 16.30:
Chwilka pytań dla dzieci starszych. 16.45:
Płyty. 17,00; Zakład czy rodzina? — od-
czyt wygł. Wanda Tarnowska. 17.15: V-ty
koncert z cyklu „Pięć wieków muzyki ka-
meralnej'. 17,40: Audycja dla chorych.
18.10: Fragment słuchowiskowy z utw. Fr.
Schillera p. t. „Dymitr”. 18.30: Koncert re-
klamowy. 18.40: Życie artystyczne i kul-
turalne miasta. 18,45: Płyty. 19.15: Wy-
chowanie społeczne młodzieży małych mia-
steczek — odcz. 19.25: Wiad. sportowe.
19.35: Arje i pieśni w wyk. Matjasiaka.

działalności Polskiego Radja za lata 1925—

1935, t. j. od momentu powstania radjo-

fonji, aż do chwili obecnej.

„Polskie Radjo Wilno
Czwartek, dnia 30 maja.

9.00; Pieśń i czas. 9.06: Gimnastyka.
9,20: Muzyka. 945: Dziennik poranny.
10.00: Tr. nabož. z Krakowa. Po nabož.
płyty. 11.57: Czas. 12.03: Kom. met. 12.05:
Audycja „Z życia prowincji”. 12.15: Pora-
nek muzyczny. 13.00: Fragment słuch.
14.00: D. c. koncertu (płyty). 15.00: Audy-
cja dla wszystkich. 15.45: Pogad. w jęz.
franc. 16.00: Koncert Rachonia. 16.30: Kon-
cert. 16.50: Harenda bez Kasprowicza —
odczyt. 17.00: Recital fortepianowy, 17.30:
Audycja dla dzieci. 17.50: Poradnik sporto-
wy. 18,00: Koncert solistów. 18.45: Litera-

 
tura w służbie społecznej — szkice lit.| 19.50: Feljeton aktualny. 20.00: Jak spę-
19.08: Płyty. 19.45: Życie na Wisle — re-| dzić święto? 20.05: Muzyka z płyt. 20.20:
portaż. 20.00: Koncert. 20.45: Dziennik] Transm. żałobnego posiedzenia Polskiej

Akademji Literatury. 21.00: Dziennik wie-
czorny. 21.10: Jak żyjemy i pracujemy w
Polsce? 21.15: Konceri symf. 22.45: Nau-
kowe metody wykrywania przestępstw —
odcz. 23,00: Kom. met. 23.03—23,30: Kon-
cert.

wieczorny. 20.55: Jak żyjemy i pracujemy
;w Polsce? 21.00: Słuchowisko Janiny Mo-
rawskiej p. t. „Miasto Santa Cruz“. 21.45:

iadomości sportowe. 22.15: Koncert re-
klamowy. 22.20: Koncert w wyk, ork.  
 

 

 

|

Klub szczęśliwych w Wilnie
powstanie wkrótce. Będziecie się mogli tam

zapisać. Warunek: trzeba nabyć los loteryjny

i wygrać jedną z bardzo wielu wygranych.

Przygotowaliśmy dla przyszłych wybrańców

Fortuny szczęśliwe losy. Spieszcie się, ba losy

1-ej klasy są rozchwytywane!

A. WOLAŃSKA
WILNO, WIELKA 6.

Ciągnienie |-szej klssy 19 czerwca r. b. Cena:

ćwiartka 10 zł.

I Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą.

Konto P. K. O. 145,461.

SŁUŻĄCA

cały los — 40 zł,
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