
Ogłafapozałowaalszczonatyczattem,

DZIŁNNI
Prenumerata

 

Redakcja czynna od 12—13 i od 19—24, Administracja od 9—18, w niedziele od

12-13 Redakcja i Administracja: Mostowa 1, teleion 12-44. Konto P. K. O. 80.187.

„Dziennik Wileński'* wychodzi codzień.

Cena numeru 20 gr

 

 

 
= 

  

 

Rok XIX

Zapowiedź expose Bouissona
w Izbie deputowanych

PARYŻ (Pat). Zapowiedziane na
wtorek posiedzenie parlameniu z no-
wym rządem premjera Bouissona ma
być stosunkowo krótkie. Zgodnie z
tradycją, deklarację rządową odczy-
ta w lzbie deputowanych Bouisson,
w senacie min, sprawiedliwości Per-
not. Deklaracja rządowa będzie
zwięzła i omawiać ma następujące
zasadnicze punkty: Natychmiastowe
zśniecenie spekulacyj walutowych,
utrzymanie waluty, jak również za-
powiedź przedsięwzięcia szeregu za-
rządzeń prawnych, celem uzdrowie-
nia sytuacji finansowej i ożywienia
życia gospodarczego. Po exposć
premjera Bouissona zarządzone ma
być odroczenie dyskusji nad inter-
pelacją, jak również premjer ma
zwrócić się do Izby z żądaniem
uchwalenia, bez dyskusji, nadzwy-
czajnych pełnomocnictw rządowi.

Nota niemiecka w.Sprawie paktu
francusko-sowieckiego

PARYŻ (Pat). Ambasador Rze-
szy w Paryżu Koester złożył wczo-
raj wieczorem we francuskiem mini-
sterstwie spraw zagranicznych notę
swego rządu, zawierającą szereg Za-
strzeżeń wobec paktu francusko-
sowieckiego. Komunikat niemiecki
wypowiada opinję, że układ ten
sprzeczny jest z paktem lokarneń-
skim łącznie z paktem sowiecko-
czechosłowackim. Dokument ten ma
również mało cech zgodnych z po-
stanowieniami paktu Ligi Narodów.

Delegacja niemiecka w Londynie
BERLIN (Pat), Delegacja nie-

miecka do rozmów morskich w Lon-
dynie odleciała dziś rano samoloiem
z Berlina. Po krótkim postoju w
Amisterdamie, delegacja udała się w
dalszą podróż do Londynu.

„Bėrsen Ztg.“ dowiaduje się, że
delegacja niemiecka, której przylot
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Czy bedzie wojna?
Słynny amerykański publicysta

aver, uważany za pierwszorzęd-
nego fachowca w sprawach wojen-
ych, opublikował na łamach „New-
ork Post' antykuł, w którym zga-

dza się z przypuszczeniem angiel-
skich mężów stanu, iż w r. 1937-ym
w Europie wybuchnie wojna.

Według publicysty amerykańskie-
šo wypadki będą miały następujący
przebieg. Włochy będą całkowicie
zaabsorbowane walką w Abisynji.
Połączenie się Austrji z Niemcami
stanie się faktem dokonanym. Bly-
skawicznym atakiem Niemcy rozgro-
mią Czechosłowację, jak to zrobili
w 1914 r. z Belgią. Do Polski Ber-
lin wystosuje ultimatum, %ądając do-
browolnego odstąpienia G. Śląska,
Poznańskiego i Pomorza, proponując
wzamian znacznie większe obszary.
na wschodzie, które mają być za-
jęte przez połączone armje niemiec-
ką po

Wi wyniku walki część obecnej
krainy sowieckiej przejdzie w ręce

Polaków. Korzystając z zamieszki
w Europie, Japończycy zaatakują i.
odbiorą bolszewikom wybrzeże Pa-,
cyfiku z Władywostokiem, Francja i
Anglja zbrojnie nie wystąpią.

Pisma francuskie, nie odrzucając
zasadniczo możliwości tak rychłego
terminu wybuchu wojny, kwestjo-
nują jednak możliwość neutralności
Francji ze względu na sojusze, które
łączą ją z zaatakowanemi państwa-
mi. Nie mniejszy sceptycyzm prasy
francuskiej wywołują przewidywania
Amerykanina, ażeby Polska zgodziła
się dobrowolnie na oddanie Niem-
com swych dzielnic zachodnich. Au-
tor tych przewidywań, w zasadzie
słusznych, zaznacza prasa francuska,
nie docenia patrjotyzmu Polaków i
jch przywiązania do morza,

|kszość około 400 głosów.
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Wilno, Poniedziałek 3 Czerwca

Poseł Straszyński
usunięty z BBWR.

Str: i tai.
Piemjer wyjdaió z ałożknia, ej „adjłaradnaЕОЕ
tekst ustawy o pełnomocnictwach| chwała prezydjum zapadła na mo-
był już przedyskutowany na poprze-| cy wyroku sądu klubowego „za czy-

dniem posiedzeniu Izby, która WPiO-|ny nie licujące z godnością po-

!

wadziła doń nawet poprawki i za-| sejską”,
akceptowany jest przez obecny
|rząd, W kołach parlamentarnych, Zwycięstwo Warszawy

w mieczu motocyniowym

WARSZAWA (Pat), Na stadjo-,
nie wojska polskiego wobec 5 tya.

|spodziewają się, że rząd uzyska wię-

,. Potwierdza się też pogłoska, iż
14 czerwca mają się rozpocząć ferje

parlamentas, Н6г polrwaja. do więzy” wzegrany | zosał między
Zgodnie z oświadczeniem min.| narodowy mecz motocyklowy War-

Caillaux, który stwierdził, že objąt *22W2 — o NATPer

tekę ministra finansów czasowo, | Gęsiwem N o Pw +

t.j. na kilka tygodni, „Jour“ podaje = a B i OE, : dengė

pogłoskę, iż na stanowisko przy- wyśrała 8. de ak > a kia!

szłego ministra skarbu jest wymie- LOWFwzj ia 4,44,6, co wym

niany sekretarz Abla Gardey, spra- no na godzinę,

wozdawca senackiej komisji finan- Tempo rewolucji
aa | hitlerowskiej .

BERLIN (Pat). Na zebraniu kie-,
rowników politycznych organizacji
narodowo-socjalistycznej w Erfurcie
min. Frick wystąpił z mową, w któ-
rej oświadczył m. in., że najwięk-
szym sukcesem. polityki narodowo-
socjalistycznej jest yskanie nie-
zależności i swobody zbrojeniowej
Niemiec. Po ostatniej mowie Hitle-
ra inne mocarstwa mają do wyboru

przyjąć wyciągniętą dłoń pokojową,

\
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MW ten sposėb oba te pakiy nie mo-,
glyby, zdaniem kierowników polity-,
ki berlińskiej, być wzięte pod uwa-
66 w propozycji, uczynionej przez
rząd niemiecki dopuszczenia ukła-
dów dwustronnych w wielostronnym
systemie nieagresji, zalecanym puwzez
rząd niemiecki, 5 г =

Powyższe "oświadczenie rządu lub też odrzycić, er oczekuje,
Rzeszy, kiórego można się było spo- Ż8 W najbliższym czasie nastąpią

konkretne posunięcia w tym kie-dziewać po ostatniem przemówieniu
runku,kanclerza Hitlera, przyjęte zostało

w Paryżu bez zdziwienia. W. drugiej części przemówienia
|min. Frick z niezwykłą stanowczo-
ścią wystąpił przeciwko radykalnym

; ; ba įkolom narodowo - socjalistycznym,
spodziewany jest w Londynie jeszcze niezadowolonym z dotychczasowego
dziś a. Z będzie „W | tempa rewolucji hitlerowskiej.
poniedziałek po połuaniu przez min. :

Ма Earl gkazpromie| 0 sotniaPoą© otcioac Donald spoika : й 6 #

rem von ROBARi=odeói, A wtrącają się dg sporów religij-

Pierwsze spotkanie urzędowe|"ych, ale strzedz będziemy bacznie,

vip e tak o god I Fan ay koiwaPojdacotwarte zostanie przez min. Simona.|! ; : 2
Rozmowy będą mialy charakter czy-| pasterstwo a nie polityka i tu bę-

= dziemy bezwzględni.sto informacyjny i są uważane za
wsięp do późniejszych ogólnych ro- Rewja wojskowa

_ we Włoszech.

 

įšrodki na ten cel.

 kowań morskich.
LONDYN (Pat). Dziś wieczorem

przybyła tu delegacja niemiecka z
ambasadorem von Ribbentropem na RZYM (Pat). Wi ramach obchodu

! rocznicy nadania konstytucji, król
Wiktor Emanuel III przyjął na Via
de Imperio wielką rewję wojskową,
w ikiórej wzięło udział 25 tys. żoł-

czele.
Jak zaznaczą agencja Reutera,

rozmowy angielsko-niemieckie będą
miały charakter nieoficjalny i przy-
gotowawczy. nierzy, 120 dział i 80 aut pancernych.

Zjazd delegatów Polsk. Macierzy Szkolnej
w Warszawie

WARSZAWA (Pat). W; niedzie- Sołtan powitał obęcnych gości i de-
jlę 2 b.m. po mszy świętej w kościele legatów, a następnie scharakteryzo-
|św. Krzyża odbył się doroczny zjazd wał obecny stan organizacyjny Ma-
|delegatów Kół Polskiej Macierzy cierzy. Po powołaniu prezydjum,
Szkolnej, która w bieżącym roku wysłuchang szeregu referatów, po-
kończy 30 lat swego istnienia W czem złożone zostało sprawozdanie
,obrądach wzięło udział 113 e z działalności ogólnej, oraz sprawo-
, tów kół, delegaci Min, W. R. i O.P., zdanie finansowe za rok ubiegły.
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Zjazd udzielił absolutorjum zarządo-

| komisarjatu rządu i liczni goście. wi głównemu i uchwalił preliminarz
Przewodniczył prezes PMS, Wł. Soł- na rok 1935. Ponadto dokonano
tan, ' uzupełnieniających wyborów człon-

Zjazd uczcił pamięć ś. p. Mar- ków zarządu głównego PMS. Pre-
szałka Piłsudskiego, poczem prezes zesem pozostał nadal p. Sołtan.

„zosia

| Lt okrężny w Niemczech
BERLIN (Pat). Lot okrężny na-

około Niemiec ukończony został w.
dniu dzisiejszym. W] południe wylą-
dowały na lotnisku w Tempelhofie
kolejno 139 samolotów sportowych,
z 30 różnych związków. Zciwo
odniosła eskadra gdańska. Lot od-
był się stosunkowo pomyślnie i bez
żadnych wypadków. Na 30 związ-
ków z 154 maszynami odpadł jeden
związek. Ponadto również odpadło
szereg pojedyńczych samolotów,|
Powracających zawodników witano|

wag, bardzo uroczyście, |

 

 

 

Bezrobocie wśród kobiet
. „International. Labour Review“,

wychodzący w Londynie obiicza, že
w Austrji 26 proc. bezrobotnych sia-
nowią kobiety; w Czechosłowacji
22 proc; w Stanach, Anglji i Niem-
czech — 16 proc.

Statystyka bezrobocia w 34 kra-
jach wykazuje, że jedna szósta bez-
1obotnych sianowią niewiasty, Ten
stosunkowo bardzo znaczny odse-
tek kobiet pozbawionych pracy, do-
wodzi, że miasta ciągle jeszcze dzia-
łają przyciągająco zwłaszcza na
młode kobiety, mimo bardzo  trud-
'nych warunków egzystencji
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ne Na
86373a. 50.000 d 50.000

WIELKA 46
WILNO, MICKIE » ICZA 10

gdzie ostatnio padło:

sk, a 50.000 :: &1246 3 18.545

URZĘDOWA TABELA wYGRANYCH 4-tej KLASY
Jest już u nas do przejrzenia.

Prosimy wszystkich vaszych Р. Т Kiientów,
nie podjęli wygranych lub nie sprawdzi
o łaskawe pofatygowanie się DO NAS

którzy dotyehczaz
eszcze swolch icsów,
EJ KOLEKTURY

 

Wyniki dotychczasowej akcji
podniesienia gospodarczego żiem

Północno-wschodnich

Onegdaj odbyła swe pierwsze ро-,

siedzenie w nowej kadencji — Ko-

misje Polityki Gospodarczej Izby
Przemysłowo-Handlowej w Wilnie.

Obrady dotyczyły akcji podniesie-
nia $0s) rczego Ziem Północno-

Wschodnich. Dyr. Izby p. inż. Wł.

Barański wygłosił referat, w którym

przedstawił rozwój i postępy reali-

zacji wspomnianej akcji w r. 1934-ym

oraz sytuację w tym' zakresie w

chwili obecnej. Na jedno z czoło-

wych miejsc — wysuwa się kwestja

naprawy braków izaniedbań w dzie-

dzinie podstawowych inwestycyi $o-
spodarczych i kulturalnych, jakie

Ziemie Północno - Wschodnie wyka-
zują. Mimo stałych i usilnych starań
Izby, doiąd nie udało się przełamać

niewłaściwego nastawienia przy kie-

rowaniu kredytów z Funduszu Pra-
cy, który stanowi źródło pierwszo-
rzędnego znaczenia — o ile chodzi o

Fundusz Pracy

dokonywuje podziału kredytów nie
pod kątem widzenia potrzeb inwe-

stycyjnych i upośledzenia gospodar-

czego poszczególnych terenów, a
tylko wyłącznie w zależności od
liczby zarejestrowanych bezrobot-
nych, jakie wykazują poszczególne
ośrodki. Siłą rzeczy Ziemie Północ-
no - Wschodnie, jako mało uprzemy-
słowione — wykazują stosunkowo
niewielką ilość zarejestrowanych
bezrobotnych, stąd też otrzymywały
o wiele skromniejsze przydziały z  Funduszu Pracy, niż inne, bez po-
równania lepiej zainwestowane

j dzielnice.
Mimo niekorzystnej naogół dla

Ziem Północno-Wschodnich polityki
Funduszu Pracy, stwierdzić należy,
że przydziały Funduszu Pracy dla
tut, Okręgu uległy zwiększeniu i
|udział omawianego terenu w tych
kredytach w porównaniu z całą Pol-
ską wyniósł w r. 34/35 — 5,8 mil. zł.,
czyli 7,5 proc., gdy w r. 33/34 tylko
4,7 proc. Zwiększyła się też ilość
dróg bitych nowowybudowanych na
terenie _Województw _Północno-'
Wschodnich, sięgając ogólnej cyfry
514 klm. nowych dróg o twardej na-
wierzchni. W r. 1934 została wybu-
dowana kolej z Porzecza do Dru-
skienik, a postanowiona została bu-
dowa kolei Ostrołęka—Mława. Po-;
dobnie zdecydowana jest budowa|

ączenia koleją normalnotorową
'owogródka z Nowojelnią. Nato-

miast dotąd nie został zrealizowany Prac nad p
postulat Izby co do przedłużenia w
kierunku południowo-zachodnim (na
Oszmianę) kolei Druja — Woropaje-
wo. Ostatnio Izba wysunęła potrze-
bę budowy kolei turystycznej Ko-
bylnik — Narocz.

Wi związku z subskrypcją Po-
życzki Inwestycyjnej należałoby о-
czekiwać, że zgodnie z jej przezna-
czeniem — Ziemiom naszym przy-
padną z niej kwoty proporcjonalne
do rozmiarów braków i potrzeb tych
Ziem w zakresie inwestysyj. Miej-

scowe samorządy gospodarcze (Izba
Przemysłowo-Handiowa, Izba Rolni-
cza) wystąpiły o przyznanie tym te-
renom z funduszów, osiągniętych
drogą Pożyczki — dwudziesiu kilku
miljonów złotych.

Z sum Pożyczki Inwestycyjnej
będą najprawdopodobniej w pierw-
szym rzędzie przeprowadzone inwe-
stycje w zakresie dróg wodnychi
bitych, budowy bindugi w Drui itd.
W dalszym ciągu prelegent omó-

wił syiuację w niektórych gałęziach
przemysłu, wspominając o budowie
nowej fabryki dykt w Połowie na
Wileńszczyźnie,o uruchomieniu pro-
dukcji skrzynek na „eksport do
U.S.A. w Białymstoku, o staraniach
w kierunku rozwoju ekspsrtu wyro-
bów stolarskich i domków drewnia-
nych składanych, o zapoczątkowa-
niu eksportu tektury,

Ostatnio dużo uwagi poświęciła
Izba t. zw. artykułom drugorzednym
(grzyby, zioła, szczecina, sierść, ko-
ści i t. p.), których zbyt winien przy-
sporzyć miejscowej ludności pewne
dochody.

Z innych ważniejszych osiągnięć
wymienić należy:  zowganizowanie
stałych Targów Futrzarskich w Wil-
nie, rozwój turystyki, do czego przy-
czyniają się ostatnio — w szczegól-
ności zorganizowane i pracujące
przy czynnym współudziale Izby —
Związki Propagandy Turystyki w
Wilnie i Nowogródku i t. d.

(W, zakresie cen artykułów skar-
telizowanych uznana została w sze-
regu wypadków zasada ulg regjonal-
nych dla Ziem Północno- Wscho
dnich, co uwidoczniło się na odcin-
ku cen węgla i żelaza; ulgi te były
jednak bardzo niewielkie,

Nie udało się osiągnąć dalszych
specjalnych ulg podatkowych dla
Ziem Wischodnich, nie została dotąd
uznana zasada dokonywania zaku-
pów przez czynniki publiczne u firm
miejscowych i t. p.

Realizację programu podniesienia
gospodarczego utrudnia ta okolicz-
ność, że nie została usta. i sta-
nowczo przez miarodajne cżynniki
uznana ogólna zasada — koniecz-
ności przyjścia z pomocą Ziemiom
Północno- hodnim.
W wyniku obrad uchwalono re-

zolucję, wypowiadającą się za dal-
szem prowadzeniem iniensywnych

iesieniem stanu go-
spodarczego Ziem PółnocwoWakto>
dnich, przyczem podkreślono w niej,
że powodzenie wszczętej akcji zale-
ży w dużym stopniu od formalnego
i'wyraźnego uznania przez Rząd i
„społeczeństwo generalnej zasady ko-
'nieczności podniesienia stanu go-
spodarczego Ziem Północno-Wscho.
dnich.
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Popierajcie Polską Macierz

"Szkolną i

 



  

Układ francusko-sowiecki

nie przeczy zobowiązaniom IoCareńSKiM| ока аекаа
PARYŻ, 1.6. — (PAT). — Amba-

sador Rzeszy w Paryżu, Koester, zło-
żył wczoraj wieczorem we francus-
kiem M, S. Z. notę swego rządu, za-
wierającą szereg zastrzeżeń wobec
paktu francusko-sowieckiego.

Komunikat niemiecki wypowiada
opinję, że układ ten sprzeczny jest z
paktem lokarneńskim. Łącznie z pak-
tem sowiecko - czechosłowackim do-
kument ten ma również mało cech
zgodnych z postanowieniami paktu
Ligi Narodów. W ten sposób oba te
pakty nie mogłyby — zdaniem kiero-
wników polityki niemieckiej — być
wzięte pod uwagę w propozycji, u-
czynionej przez rząd niemiecki, do-
puszczenia układów dwustronnych w
wielostronnym systemie nieagresji,

Powyższe oświadczenie rządu Rze-
szy, którego można się było spodzie-
wać po ostatniem przemówieniu kanc-
lerza Hitlera, zostało przyjęte w Pa-
ryżu bez zdziwienia.
PARYŻ, 1.6, — PAT, — Havas do-

Zaostrzenie wojny celnej
Francji z Hiszpańją

PARYŻ, 146. (A. T. E.). Doniesienia

z Madrytu wskazują na dalsze za-

ostrzenie się wojny celnej pomiędzy

Hiszpanją i Francją. Hiszpańska rada

ministrów postanowiła nałożyć spe-

cjalne stawki celne na przywóz samo-

chodów francuskich do Hiszpanji. Po-

nieważ Francja w przywozie samo-

chodów do Hiszpanji figuruje na

pierwszem miejscu, dzisiejsza uchwa-

ła rady ministrów przyczyni się do

wielkich strat eksporterów francu-

skich, i

Plagę dzieci opuszonych
zaczynają zwalczać Sowiety

MOSKWA, 1.6. (PAT). Ukazał się

tu dekret rady komisarzy ludowych o

zwalczaniu plagi dzieci opuszczonych.

Dekret ten wybitnie zaostrza odpo-

wiedzialność rodziców i opiekunów za

przestępstwa nieletnich,powierzonych

ich opiece. Dzieci, pozbawione należy-

tej opieki w domu, będą umieszczone

w państwowych zakładach wychowaw-

czych na koszt niedbałych rodziców.

Poza tem zostały zakazane dla mło-

dzieży wszelkie filmy i wydawnictwa

z dziedziny kryminalistyki,

Ofiara bandytów
odnaleziona

NOWY JORK, 1. 6. (PAT.). Syn bo-

gatego przemysłowca budowlanego

Meyserhauser, który był porwany

przed paru dniami przez bandytów,

żądających 40,000 dolarów okupu, 20-

stał odnaleziony.

Suma okupu została podobno wpła-

cona, poczem policja w Tacoma otrzy-

mała zawiadomienie telefoniczne z

Issaquah (stan Waszyngton), iżdzie-

cko znaleziono żywe i zdrowe na uli-

 

c
+ **

Osoba, która zawiadomiła policję,

przyprowadziła dziecko do komisar-

jatu.  

nosi: Min. Laval przystąpił do zbada-
nia memorandum niemieckiego w
sprawie paktu francusko-sowieckiego.
Prawdopodobnie w przyszły wtorek

min. Laval prześle do Berlina odpo-
wiedź rządu francuskiego na zastrze-
żenia Rzeszy. Odpowiedź francuska,
jak zapewnia Havas, pójdzie po linji
stwierdzenia, że układ francusko-so-
wiecki nie jest sprzeczny z traktata-
mi lokarneńskiemi.

Król lerzy V
czuje się lepiej

zdrowia króla angielskiego, który na-
skutek lekkiego przeziębienia, polecił
wczoraj odwołać wszelkie przyjęcia,
nastąpiła lekka zmiana na lepsze,
W kołach dworskich twierdzą, że

choroba króla nie daje powodu do po-
ważniejszych obaw. Wydaje się je-
dnak wątpliwem, czy król Jerzy bę-
dzie mógł odebrać osobiście tradycyj-
ną paradę wojskową w związku z
rocznicą swych urodzin w poniedzia-
łek, dnia 3 b. m. °

Uktad angielsko-francusko Zz 3 lutego

świstkiem papieru
Zajęta grożącą  frankowi katastrofą i

przesileniem gabinetu Francja nie reago-

wała odrazu na ostatnie obrady izby gmin.

Z poniżej podanych opinij wynika jednak,

że te obrady uważane są za objaw dla

sprawy pokoju bardzo niepożądany.

PARYYŻ, 1.6. — PAT. — Prasa
francuska, w związku z wynikami de-
baty w Izbie Gmin, nie ukrywa swe-
$o rozczarowania w stosunku do sta-
nowiska Anglii.
„Echo de Paris” w artykule p. t.:

 

Przy sposobnośći rokowań morskich
w Londynie

BERLIN — 1.6 (PAT). — Nomina-
cja von Ribbentropa na nadzwyczaj -
nego i pełnomocnego ambasadora do
specjalnych poruczeń, ogłoszona w

chwili, gdy przewodniczyć on ma dele-

gacji niemieckiej, wyjeżdżającj do
Londynu na rokowania morskie, świad-
czy niewątpliwie o olbrzymiem znacze-
niu, jakie rząd Rzeszy przywiązuje
nietyle może do mających się rozpo -

cząć rokowań morskich, ile do faktu

wyrażenia przez W. Brytanję zgody

na rozpoczęcie bezpośrednich rozmów

z Rzeszą na ściśle określony temat.

Ze wszystkich wynurzń urzędowych

oraz z inspirowanych artykułów praso-

wych przebija wciąż nadzieja, że za

pośrednictwem Londynu dojdzie do

porozumienia między Rzeszą a mocar-

stwami zachodniemi. Okazję rozpoczy-

nających się we wtorek rokowań mor-

skich w Londynie wyzyskał rząd Rze-

szy, by podkreślić najdalej idącą kur-

tuazję w stosunku do rządu W. Bry-

tancji,
LONDYN — 1.6 (PAT) — W związ-

ku z mianowaniem Ribbentropa amba-
sadorem nadzwyczajnym .i ministrem

pełnomocnym koła londyńskiego przy-

puszczają, że nominacja tawskazuje

również na pewne pełnomocnictwa, ja-

ki otrzyma Ribbentrop bezpośrednio

od Hitlera, aby prowadzić w Londynie  

w jego imieniu rozmowy, wychodzące
poza zakres zbrojeń morskich i doty -
czące zapewne 13 punktów Hitlera.
Odpowiedź, jakiej pod tym wzglę -

dem, w związku z pytaniami brytyj-
skiemi, udzielił wczoraj popołudniu
min. Neurath ambasadorowi brytyj-
skiemu, nie ma być wyczerpująca,
gdyż rząd Rzeszy pragnie pozostawić
Ribbentropowi pewną swobodę w dy-
skusji na te tematy.

„Times“ notuje pogloskę, že Ribben-
trop ma być mianowany sekretarzem
stanu w urzędzie spraw zagranicznych
Rzeszy na miejsce Buelowa, zwłasz -
cza, gdyby Hitler zamierzał sam objąć
dodatkowo jerzcze tekę spraw zagra -
nicznych.

 

 

LONDYN — 1.6 (PAT). — Rzeczo-
znawcy niemieccy do sprawy zbrojeń
morskich przybędą do Londynu jutro
samolotem. Rokowania rozpoczną się
we wtorek z udziałem ministra Simo-
na, :
LONDYN — 146 (PAT) — Agencja

Reutera donosi: Sir John Simon otrzy-
mał odpowiedź kanclerza Hitlera na
zapytania, postawione przez rząd bry-
tyjski co do poszczególnych punktów
ostatniej mowy kanclerza. Treść od -
powiedzi jeszcze nie jest ujawniona.
Sądzą, iż rząd brytyjski jest obecnie
poinformowany o tem, jak zapatruje się
rząd Rzeszy niemieckiej na zakres
działania paktu francusko - sowieckie-
go wobec paktu lokarneńskiego,

$prawyekonomiczneifinansowe
główną troską rządu francuskiego

PARYYŻ, 16. — PAT. — Nad
działalnością nowego gabinetu, jak
podkreśla ,„Echo de Paris”, domino-
wać będą kwestje ekonomiczne i fi-
nansowe.
W czasie wczorajszej popołudnio-

wej rozmowy Z przedstawicielami

Gandhi wolałby sam umrzeć
niż zabć szczura

LONDYN, 1.6. — (ATE). — Z Bom-
baju donoszą: Mahatma Gandhi, który

odbywa podróż w okręgu Borsad, wy-

 

głosił _ przemówienie, skierowane

tberwanie się chmury
w, Meksyku

LONDYN, 1.6. — ATE. — Z Mexi-
co City donoszą, W miejscowości To-

luca (stan Mexico) ulewa, połączona z

oberwaniem się chmur, wyrządziła o-

gromne szkody, Całe miasto znajduje

się pod wodą.
W San Luis 3 osoby zgińnęły od u-

derzenia pioruna, W miejscowości

Zuchila (Oaxaca) piorun uderzył w

wieżę kościoła, który stanął w płomie-

niach i spłonął doszczętnie. Pastwą

ognia padły niezwykle cenne malowi-

dła oraz zabytki sztuki kościelnej,

za

Szermierz idei walki z Turcją
uczczony będzie w Wiedniu

WIEDEŃ, 1.6. — (ATE.). — Jutro

rozpoczynają się uroczystości, związa-

ne z obchodem jubileuszowym ku

czci wielkiego opata, Marka dAvia-

no, gorącego szermierza ideipodjęcia

walki z najazdem tureckim na Europę

w okresie poprzedzającym najście Tur-

ków na Wiedeń.
1-1

Francja nadal pracuje

nad organizacją pokoju
PARYŻ — 16 (PAT) — Agencja

Havasa donosi:

*" Fakt, iż Laval pozostał na czele mi-

nisterjum spraw zagranicznych, ko-

mentowany tu jest, jako dowód, że po-

lityka francuska nadal pracować bę-

dzie nad organizacją pokoju europej -

skiego i bezpieczeństwa.

Jest to czynnik doniosły w chwili

gdy rozpocząć się mają rokowania z

Berlinem dla zawarcia paktu lotnicze-

go i konwencji o ograniczeniu zbrojeń

lotniczych.

 
 

 

Wstępem do uroczystości jutrzej-

szych będzie nabożeństwo, odprawio-

ne o godzinie 9-ej na Kahlenbergu,

skąd następnie uczestnicy uroczysto-

ści udadzą się w wielkiej prócesji do

Nussdorfu. Z miejscowości tej ucze-

stnicy obchodu udadzą się czterema
statkami do Wiednia. Przejazd będzie
miał charakter procesji,
O godzinie 17-ej min. 30 rozpoczną

się uroczystości w Wiedniu z udziałem

prezydenta Miklasa i członków rządu.
jeż
 

Ograniczenie

objetośi dzienników
włoskich

RZYM, 16. (PAT). Podsekretarz
dla prasy i propagandy wydał zarzą-

dzenie, które ogranicza, począwszy od

18 czerwca, objętość dzienników wło-

skich w dni powszednie maksymalnie

do 10 stron. Numery środowy i piątko-

wy mają nie przekraczać 6 stron obję-

tości.  

przeciwko tępieniu szczurów. Gandhi
oświadczył, że będąc zwolennikiem
nieuciekania się do siły, wolałby ra-
czej sam umrzeć, aniżeli zabić szczu-

ra,
Jakkolwiek prawdą jest, że szczury

roznoszą epidemję, to jednak, zdaniem
Mahatmy, można zapomocą różnych
zarządzeń sanitarnych przeciwstawić
się rozpowszechnianiu chorób, bez u-
ciekania się do zabijania szczurów.

ч

Policja francuska dobiera się

PARYŻ, 1.6. (PAT). Na polecenie

władz sądowych władze policyjne
skonfiskowały wydawnictwo „Solida-
ritć Francaise" za podburzanie opinii
w momencie kryzysu. Również na po-
lecenie władz sądowych policja prze-
prowadziła dziś rewizję w redakcji a-
$encji fotograficznej Keystone, oskar-
żonej o rozsyłanie do dzienników fo-
tografij z obrad giełdy z ałarmującym
napisem,

Sradku cen
obawia się Roosevelt

WASZYNGTON, 1.VI (PAT.). Roo-
sevelt oświadczył, że, w wyniku o-
rzeczenia trybunału, po zniesieniu
kontroli produkcji rolniczej, zboże
może spaść do ceny 36 centów, a ba-
wełna do 6 centów.

 

 

ciekania się do zabijania szczurów.
grupy radykalnej premjer Bouisson
zobowiązał się, iż użyje żądanych
przez siebie pełnomocnictw tylko dla
uzdrowienia finansów, waluty i oży-
wienia działalności ekonomicznej.
Zachodzi potrzeba szybkiego dzia-

łania, dlateśo też rząd po swej de-
klaracji zgodzi się w czasie wtorko-
weśo posiedzenia tylko na minimum
dyskusji w sprawie pełnomocnictw.
Przyjęcie przez sen. Caillaux stano-
wiska ministra skarbu w nowym gabi-
necie, podobnie, jak i zgoda marszał-
ka Petain na wejście w skład rządu,
nadaje nową fizjośnómję gabinetowi,
w którym zostali utrzymani w cha-
rakterze arbitrów politycznych mini-
strowie Herriot i Marin,

Min. Caillaux oświadczył, że jest
przeciwnikiem dewaluacji. W skład
gabinetu wchodzi jednak jeden lub
dwóch ministrów, którzy, nie będąc
stronnikami dewaluacji, uchodzą jed-
nak za zwolenników odpowiedniego
przystosowania waluty francuskiej w
chwili, gdy zostaną nawiązane nego-
ciacie angielsko-amerykańskie w celu

A funta sterlinga i do-
ara.
Jeden z bliskich współpracowni-

ków premjera Bouissona w odpowie-
dzi na pytanie co do programu finan-
sowego, oświadczył przedstawicielowi
„Echo de Paris", iż natychmiastowym
programem rządu. jest rozwiązanie
kryzysu finansowego i obrona franka.

PRAGA, 146. (A. E, T.). Nowodesy-
gnowany premjer Malypetr zakończył
z powodzeniem narady w sprawie u-
tworzenia nowego rządu i przedstawi
listę swego gabinetu jutro prezyden-
towi Masarykowi do zatwierdzenia.
Nowy rząd liczyć będzie 16 mini-

strów, t. zn. o 1 więcej, aniżeli w rzą-
dzie poprzednim. W skład nowego
rządu wejdzie tylko trzech nowych
ministrów. !

 

(oraz większe rozmiary przybiera
walka z organizacjami katolickiemi w Niemczech

BERLIN, 1.6. (PAT), Wydział prasowy
„urzędu sprawiedliwości publikuje nastę-
pujący komunikat:
„W toku coraz dalej prowadzonych

dochodzeń w sprawie wykroczeń dewi-

zowych, popełnionych przez. członków

zakonów katolickich, nasunęło się po-
dejrzenie, że również katolickie towa-
rzystwo samopomocy dobroczynno - 0-

światowej dopuściło się przestępstw de-

wizowych.
Na zlecenie generalnego prokuratora

berlińskiego sądu okręgowego przepro-

wadził urząd celny rewizję w biurach te-

goż towarzystwa. Ze względu na brak
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Polacy popierają

wystarczającego personelu urzędników
celnych przywołano do pomocy tech-
"nicznej również urzędników policji kry-
minalnej i państwowej, Badanie skonii-
skowanego materjału nie zostało jeszcze
ukończone". ;

Katolickie towarzystwo samopomocy
dobroczynno - oświatowej utworzone zo-
stało w r. 1929, a jego celem było gro-
madzenie środków dla katolickich za-
kładów dobroczynności.

Wiadomość powyższa o rewizji wywo-
łała zrozumiałą konsternację w katoli-

ckich kołach berlińskich.

 

 

„Osłabienie frontu w Stresie' pisze,
że od miesiąca już rokowania, które
winny zjednoczyć w Europie środko<
wej akcję Francji, Włoch i małej en-
tenty, są w całkowitem zaniedbaniu.
O ile chodzi o Anglję, parlament an-
gielski znajduje się w żywej sprzecz«
ności z układem francusko-brytyj-
skim z dnia 3 lutego, zarówno co do
jego ducha, jak i treści. Rząd angiel-
ski wydaje się być bardziej, niż kie<
dykolwiek, oddalony od idei prowa=
dzenia w porozumieniu z Francją tej
polityki, która jedynie może zapewnić
pokój.

Najradykalniej wypowiada się w tej
mierze Bernus w „Journal des De-
bats”, który pisze, iż z przemówień,
wygłoszonych w angielskiej izbie
$min przez sir John Simona i lorda
pieczęci prywatnej Edena, wynika, że
dokument angielsko - francuski z 3 lu-
tego jest już tylko świstkiem papieru.
Anglja nanowo chce grać rolę arbitra.
W -St-esie uczynione były wysiłki w
celu utworzenia łańcucha sił, odda-
nych służbie pokoju. Postanowienia
konferencji w Stresie narażone są na
to, iż mogą być wkrótce tylko puste-
mi, bez sensu słowami.

у—1-: 

Olbrzymie straty

wyrządziła powódź
w Nebrascu

LINCOLN (stan Nebraska), 1.VI
(PAT.). Powódź, spowodowana przez
wylew rzeki Republican, wyrządziła
duże szkody w znacznej części stanu
Nebraska, W północno - zachodniej
części stanu dwie miejscowości zo-
stały zupełnie zalane. Zachodzi oba-
wa, że wiele osób utonęło. Fale znio-
sły most, przyczem 6 osób utonęło.
Na rzece Republican widać płynące
liczne domy mieszkalne,
OXFORD, (stan Nebraska), 1.6. —

PAT. — Liczba ofiar ostatniego tor«
nado oraz powodzi na obszarach sta-
nu Nebraska, wynosi 250 osób.
NOWY JORK, 1.6. — ATE. — Nad-

chodzą tu dalsze wiadomości o spusto+
szeniach w stanie Nebraska, spowodo+
wanych powodziami i burzami, Miej<
scow"ść Mac Cook została nawiedzo+
na, poza powodzą, cyklonem o nie<
zwykle śwałtownej sile. 16 osób zgi+
nęło. Niemal wszystkie większe bu:
dynki zawaliły się.
W pobliskiej wsi Benkleman 12 o.

sób utonęło, Prawie wszystkie połą*
czenia w stanie Nebraska zostały
przerwane. Straty wyrządzone przez
burze i powodzie są bardzo wielkie,

Flirt włosko-niemiecki?
PARYŻ — 16 (PAT) — Agencja

Havasa donosi z Rzymu, że daje się
tam zauważyć pewne odprężenie w
stosunkach włosko -_niemieckich,

Tłumaczy się to w znacznej mierze
chęcią Włoch pozyskania współpracy
Niemiec. Korespondent Havasa pod-
kreśla również, że niemiecki ambasa-
dor, von Hassel, po powrocie z Berli-
na był przyjęty przez podsekretarza
stanu Suvicha i będzie przyjęty przez
Mussoliniego.

Kronika telegraficzna
— Na dworcu w Dijon trzech kolejarzy,

pełniących dyżur, zauważyło nocy ubiegłej

jakiegoś podejrzanego osobnika. Kolejarze

podeszli do niego i zażądali wylegitymowa-

nia się. W pewnym momencie ów osobnik

wyjął rewolwer i dał do urzędników kilka=
naście strzałów, poczem zbiegł. Ciężko ran-

nych kofejarzy przewieziono do szpitala,
gdzie jeden z nich zmarł dziś nad ranem.

Policja jest na tropie zbrodniarza, który po=

chodzić ma z Marsylji.

  

— Czasopismo humorystyczne niemieckie

„Kladderadatsch" z dnia 2 czerwca władze
niemieckie skonfiskowały z polecenia min.
oświaty i propagandy, za umieszczenie ka-

rykatury Mussoliniego, która miała na ce-

lu zamącenie stosunków pomiędzy Niemca*

mi a Włochami.

— Ministerstwo poczt i telegrafów we
Francji ogłosiło statystykę radjoabonentów.

Ze statystyki tej wynika, że ilość zarejestro-
wanych aparatów wynosi w Anglji 6.889.000,

w Niemczech — 6.439,000, w  Japonji —
1.897,000, a we Francji — 1.830.000.

— Rozpoczął się rajd konny z Aschaba-

du (granica Turkiestanu sowieckiego i Per-

sji) do Moskwy. W raidzie, oprócz oficerów

armji czerwonej, bierze udział 28 członków
kolektywów rolnych na wychodowanych
przez siebie koniach, Trasa ma być przebyta
w ciągu 85 dni.

 

śćyliko chrześcijam

 



 

Chłop potegą
jest...

Trzy dziesiątki lat upłynęły od
czasu, gdy Wyspiański kładł w usta
Gospodarza znane słowa:

„A bo chłop i ma coś z Piasta

Chłop potęgą jest i basta”.
Odpowiadało to uczuciom i poglą-

dom ówczesnym, łączącym się z całą
porozbiorową psychiką marzącego o

wolności i mającego w wyobraźni

sukmany i kosy kościuszkowskie, na-

rodu.

Płynęły lata, przechodziliśmy cięż-

kie doświadczenia, zmieniały się po-
ślądy inteligencji polskiej na chłopa.

Doszło do płytkiego na chłopa pasz-

kwilu w „Mateuszu Bigdzie“...

Przyjdzie czas na historję tych

przemian, dziś warto stwierdzić, że

odbywa się pewien nawrót do daw-

ności. Oto w „Kurjerze Porannym"

czytamy, że:

„Chłop przestaje być widzem, siedzą-
cym w ostatnim rzędzie wielkiej widow-
ni, zaczyna być aktorem nieśmiałym i nie-
zręcznym jeszcze, ale już odgrywającym
swoją drobną, lecz niezmiernie obiecującą

rolę",
Idzie dalej wywód o działalności

gospodarczej, spółdzielczej ; oświato-
wej wśród warstwy włościańskiej.

Wieś polska ulega głębokim prze-
obrażeniom nie od dziś i nie od wczo-
raj. Kto ją zna, tenwie, że obudziła
się do życia narodowego na przeło-

mie wieków XIX į XX, ten wie także,

że odrazu w osobach swych najlep-

szych przedstawicieli stanęła nie na

gruncie klasowym, lecz narodowym.
Ruch, który się skupiał wówczas ko-

lo „Polaka“ i Towarzystwa Oświaty

Narodowej, pozostawił głębokie ślady
w życiu wsi polskiej i posiada dziś
swych kontynuatorów, żyjących

tradycją myśli i pracy narodowej. W

łożysko narodowe nawrócił także ruch

ludowy, który w Galicji rozpoczął się

na gruncie klasowym, Musiały wszę-

dzie wysunąć się pierwiastki narodo-

we w naszych dzielnicach zachod-
nich, gdzie trzeba było. się bronić

przed naporem niemczyzny:.. |
'Przeszła pożoga wojenna, przeszły

„ lata życia w wolnej Polsce. Przeobra-
żenie wsi postępowało dalej i

zgoła już inny przedstawia ona obraz,

niż przed trzydziestu laty, jeśli cho-

dzi o postęp gospodarczy i. kultu-
ralny. `

Lecz istota ruchu na wsi pozostala

ta sama — ponad interesy gospodar-
cze i społeczne jednej warstwy wy-

rasta wciąż poczucie i zrozumienie in-

teresów całości narodowej, interesów

wyższego rzędu!
Ludzie znający dobrze życie wsi,

a także wybitniejsi .jej synowie

stwierdzają z całą stanowczością, że

dziś więcej bodaj niż walka z cięż-
kiemi warunkami gospodarczemi ob-
chodzi wieś dążenie do szerzej rozu-

mianej oświaty, do oparcia życia na

mocnych podstawach prawnych, do

tego „co się tam nazywa — prawdą i

sprawiedliwością.
Patrzymy realnie na nasze życie

polityczne, dalecy jesteśmy od roman-

tyzmu XIX-go wieku nie drżą
już serca nasze tak, jak drżały serca
czytelników i słuchaczy Wyspiańskie-
g0, gdy się przed nimi ukazywała zja-

wa Wernyhory: | :
„„„ktoś nieznany,

ktoś serdeczny, ktoś kochany,
ktoś, co groźny — dawny, stary,
jak wiek cały..."

Lecz trzeźwo na rzeczy patrząc,

oceniamy i doceniamy znaczenie war-

stwy włościańskiej w życiu naszego

narodu i państwa. Mając na uwadze

jej liczebność, rolę gospodarczą, za-

lety społeczne, solidne wartości naro-

dowe i mocne związki z tradycją

dziejową, nie wahamy się wyprowa-

dziś dziś chłodnego wniosku politycz-

-nego — Chłop. potęgą jest i basta!

dziś |
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Postaci na widowni
Po upadku rządu Flandina

Jeśli mówi się dzisiaj, po drama-
tycznym upadku Flandina — o p.
Fernandzie Bouisson, jako o przy-
szłym premjerze, to tylko dlatego, że
p. Bouisson jest od siedmiu lat prezy-
dentem Izby i przez to najbardziej
wobec kraju reprezentatywną, a za-
razem w całej Izby wyjątkowo, popu-
larną osobistością. |

Nie znaczy to jednak, by ten gruby,
dobroduszny Marsylczyk, bardzo je-
dnak na stanowisku marszałka Izby
energiczny i autorytatywny, wykazał
już w praktyce tak wybitne zdolności
polityczne, że dzisiaj, gdy kraj woła
o człowieka wielkiej miary, nazwi-
sko jego rzucało się własną siłą, jak
niegdyś nazwiko Clemenceau'a, Poin-
carć,go czy Doumergue'a.

Francja nie posiada dzisiaj ludzi ta-
kiego autorytetu, jak ci trzej polity-
cy. Doumergue'a zużyła szybko w ro-
ku ubiegłym. Tardieu i Herriot, to
wielkie talenty, ale jako politycy, zbyt
ściśle związani ze swemi partjami.
Dla ratowania zaś franka, dla uzdro-
wienia budżetu, dla wykonywania
przez pół roku dyktatury finanso-
wo - gospodarczej „potrzeba człowie-
ka niezwiązanego z žadnem stron-
nictwem i-człowieka, posiadającego
zaułanie opinji publicznej. Któż nim
może być, jak nie marszałek Senatu,
p. Jeanneney lub marszałek Izby, p.
Bouisson, którzy już z racji swego u-
rzędu stoją ponad partjami i którzy
reprezentują dwie najwyższe po Pre-
zydencie Republiki magistratury w
państwie?

Pierwszy nie chce jednak  opusz-
czać fotela marszałkowskiego, by
wziąć udział w walce politycznej. My-
śli o Pałacu Elizejskim, który będzie
wolnym za lat kilka. Pozostał więc
na placu p. Bouisson... Wobec braku
innych, sympatyczny ten brzuchacz,
wesoły i jowialny, musi grać rolę mę-
ża opatrznošciowego.

Nie znaczy to jednak, by p. Bouis-

son był całkiem niezapisaną | kartą.

Choć socjalista — coprawda socjaliś-

ci z południa Francji hołdują swoiste-

mu socjalizmowi, niewiele z Marksem

mającemu wspólnego — przyjął p.
Bouisson _kierownictwe'- marynarki
handlowe j w rządzie największego

wysiłku patrjotycznego, jakim był

rząd Clemenceau'a w r. 1917. Ten
podsekretarjat stanu w rządzie, któ-  

| (Od własnego korespondenta)

ry wygrał wojnę, to coś niecoś znaczy
jako legitymacja patrjotyzmu, ale o-
czywiście urząd ten nie dał p. Bouis-
sno'owi zaznaczyć się jakiemiś wy-
bitnemi dziełami, Później p. Bouis-
son reprezentował stale Marsylję w
Izbie, był sobie bardzo prawicowym
socjalistą, aż wreszcie przed kilku
laty pożeśnał się oficjalnie z partją p.
Bluma. Odtąd wiedziano, że czyha
na sposobność, by opuścić swój wyso-
ki fotel, z którego patrzył ironicznie
na coraz szybciej zmieniających się u
jego stóp ministrów, i samemu wziąć
dział w móleć. Jako marszałek, czę-
sto i z powodzeniem śromił lub uspo-
kajał wzburzoną Izbę, może więc te
jego zalety poskramiacza posłów u-
łatwią mu zadanie jako szefowi rządu.
Przytem dużo się na swem wysokiem
miejscu obserwacyjnem nauczył, po-
znał przedewszystkiem' psychologję
tłumu poselskiego. Gdy we fraku, u-
roczysty i poważny, przechodził
wśród warkotu bębna szpalerem
śwardji przez kuluary i gdy przed
drzwiami Izby składał ukłony eskor-
tującym go oficerom, czuło się, że
ten Marsylczyk lubi honory. Gdy
łamał tuziny rozcinaczy papieru, ude-
rzając z pasją w pulpit dla uspokoje-
nia hałasu, czuje się, że ten socjalista
lubi porządek i dyscyplinę. Może
wpoił mu to zamiłowanie jego nieg-
dyś szef, Clemenceau, zawodowy bu-
rzyciel gabinetów, a później najbar-
dziej autokratyczny premjer, jakiego
miała Francja?

P. Bouisson weźmie niezawodnie do
swego gabinetu, inego klemensistę,
dotychczasowego ministra poczt Jerze-
go Mandla, zwanego niegdyś wicedy-
ktatoremFrancji z racji wpływów, ja-
kie wywierał będąc szefem gabinetu
Clemenceau'a. P, Mandel, nazywający
się właściwie Jeroboam Rothschild,
jest człowiekiem silnej ręki, którą do-
brze odczuli ostatnio zanarchizowani
przez poprzednich radykalnych mini-
strów funkcjonarjusze, poczt i telegra-
fów. Wejść ma do gabinetu także jako
minister bez teki Józef Caillaux, słyn-
ny przed wojną polityk radykalny,
premjer i twórca porozumienia fran -
cusko - niemieckiego 'w r. 1911, dziś
schorowany.į,zużyty starzec 74-letni.
Reprezentować on będzić w rządzie

jednak raczej autorytet i przeszłość
polityczną, drogą radykałom.: gdyż
skrajnie pacyfistyczną i germanofilską,  
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a nie talenty i wiedzę finansową, które
są istotnie niezwykłe ale dzisiaj już z
racji wieku Caillaux nie mogą przeja-
wić się w jakiejś konkretnej pracy.
Już w r. 1925 Caillaux zawiódł, jako
minister skarbu.

Uchodzi za pewne wejście kilku so-
cjalistów:do tego rządu, zwłaszcza u-
dział prawicowego socjalistyFrossarda,
który w partji od dłuższego czasu wy-
stępuje za udziałem socjalistów w rzą-
dzie. Przykład Belgji, gdzie socjaliści
objęli w gabinecie van Zeelanda waż-
ne portfele, podziałał animująco
na grupę Frossarda, przeciwstawiają-
cą się coraz ostrzej szefowi klubu Le-
onowi Blumowi, który pragnie utrzy -
mać dalej wspólny z komunistami frout
opozycyjny. Mielibyśmy zatem pierw-
szy od czasu wojny we Francji rząd z
ministrami socjalistycznymi (Frossard
i Lafont).

Cz łynęłoby to na program tego
radz, jak wBelgii? Czy due
zwrot do dewaluacji franka i planowej
gospodarki? Napewno nie. Panuje o-
pinja ogólna, że utrzymanie waluty i
pełnomocnictwa — a więc ten sam pro-
gram. jaki przedstawiał Flandin —
stanie się wyznaniem wiary i nowego
rządu.
Różnica będzie tylko ta, że nowy ga:

binet będzie miał za sobą całą niemal
—bez komunistów — Izbę i że na jego
czele stać będzie człowiek niezużyty i
popularny.

Ministrem skarbu ma być radykał
Palmade, który już przed 2 laty kie-
rował tym resortem. Nowych rzeczy
nie wymyśli. Zrealizuje oszczędności,
przygotowane przez poprzednika. Że
polityka zagraniczna nie ulegnie zmia-
nie, rażumie się samo przez się, pre-
stiż p. Lavala jeszcze wzrósł ostatnio,
— 16wnie wažnem jest utrzymanie cią-
głości personalnej w ministerstwach
wojny (gen. Maurin), lotnictwa (gen.
Denain) i marynarki (Pietri). Ta ciąg-
łość — to rzecz nowa i — nie trzeba
dodawać — pożyteczna. Zadokumen-
tuje ją jeszcze powrót do tego rządu
marsz. Petain'a, sędziwego Hektora
francuskiego Iljonu: Verdun'a.
Osoby wielkiego wodza i klemensi-

sty Bouissona nadają charakter nowej
kombinacji rządowej. I warto podkreś-
lić, że żaden z ministrów radykalnych
—zmiecionych przez rewoltę z 6 lute-
go 1934, nie powraca do władzy, To
także jest chyba znamiennem... (par.)

Na drodze do krzyża
Przed 1-ym ogólnopaństwowym zjazdem katolików Republiki Czechosłowackiej

: w Pradze — Przygotowania do wielkiego kongresu

Nad kościołem Chrystusowym na

ziemi czeskiej przeszło w wiekach mi-

nionych wiele burz (przypomnijmy so-

bie choćby ruch husycki i jego następ-

stwa). W dziesięcioleciu, które nastało

po wojnie światowej, oderwało się od

Kościoła około 1,800.000 ludzi. Z вги-

py tej 800.000 wstąpiło do nowego

„kościoła czechosłowackiego", 100,000

przyjęło wyznania protestanckie, a

845.000 pozostało wogóle bez wyzna -

nia. Stosunki między państwem odro -
dzonem i Stolicą Apostolską układały

się niezbyt pomyślnie i dopiero w o-

statniej dobie wchodzą na tory norma-

lizacji. A jednak Kościół katolicki w

Czechosłowacji był, jest i pozostanie

potęgą niezwalczoną. Dziś z pośród

15-tu miljonów obywateli republiki

skupia się około 11 miljonów pod sztan-
darem Chrystusowym.
Po raz pierwszy od chwili odzyska-

nia niepodległości katolicy czechosło-

waccy wszystkich narodowości zjadą

się do Pragi na wielki kongres, którego

datę wyznaczono na 27 — 30 czerwca

r. b. Prasę polską obiegły już wiado-

mości. iżŚlówacy obiecali przywieźć

nań krzyż z najszlachetniejszego drze-

wa Tatr i postawić go na królewskim

Wyszehradzie, oraz że Ojciec św. mia-

nował legatem swym na zjazd praski

J. E. ks. kardynała Piotra Verdier'a,

arcybiskupa Paryża. Czas tedy zapo -

znać bliżej ogół nasz z celami przysz -

łej manifestacji katolickiej, która zapo-

wiada się niezwykle wspaniale, czas

nakreślić z grubsza jej program

DO NABYCIA WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH

AKTUALNA PRACA P. T.

My i Oni w Walce o Konstytucję
Prof. BOHDANA WINIARSKIEGO

Stron 80.
Cena zł. 1.30.  

(Od specjalnego korespondenta)

Episkopat czechosłowacki w odez-
wie zjazdowej, wystosowanej do wier-
nych, a podpisanej przez 16 ordynar-
juszów i sufraganów, zaznacza, że kon-

$res praski: .
„musi dla každego uczestnika, przedsta-

wicieli wszystkich narodowości i ogółu stać

się wyrazem stanowczego zwrotu wew-

nętrznego od materji ku duchowi, od grze-

chu ku cnocie, od nienawiści ku miłości, od

ogólnego zamknięcia się w sobie człowie-

ka dzisiejszego ku radosnej otwartości Ży-

cia, wypływającej ze złączenia się z Bo-

giem”,
„Miłość do ludzi — oświadczają dalej Bi-

skupi — promieniująca z miłości kuBogu!

Czystość wewnętrzna, jako warunek szczę-

śliwej przyszłości! Wzajemne poczucie

współodpowiedzialności społecznej, bo je-

steśmy rzeczywiście braćmi i siostrami w

Chrystusie! Porozumienie między narodami

zamiast skłócenia i nienawiści! Prawe zjed-

noczenie kościelne jako podstawa duchowa

i moralna zespolenia narodów! Są to tylko

niektóre z myśli przewodnich zjazdu kato-

lickiego. Jezus Chrystus! Oto odpowiedź,

jaką dajemy na liczne zagadnienia doby na-

szej, oto tama, którą postawić chcemy prze-

ciwko rozkładowi ładu obyczajowego, $0-

spodarczego i społecznego”. :

Komitet wykonawczy zjazdu, na

którego czele stoją dr. Jan Rueckl i

Józef Papica, dodaje od siebie:

„Kongres ma wykazać, że żaden za-

bieg o lepszą i jaśniejszą przyszłość

nie odnosi skutku, jeśli nie wypływa
z podstawowych zasad, danych przez
Chrystusa światu, któremi są: miłość

Boga, miłość bliźniego i udoskonale-
nie siebie samego. Program obmy-

śloro tak, by każda grupa narodowo-

ściowa sama sobie opracowała wspól-

ne tematy zjazdu, zakończą go dwie

zbiorowe, potężne * manifestacje re-
ligijne". Tematy, o: których wspo-

mina komitet, brzmią: „Chrystus ra -

tunkiem: ludzkości, ginącej w nędzy -
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materjalnej“, „Chrystus pomocą i rę-
kojmią w pokojowem współżyciu sta-
nów i narodów”, tudzież „Chrystus
wybawieniem i drogą wyjścia z nędzy
duchowej człowieka dzisiejszego”.

Zjazd rozpocznie się biciem w
dzwony 'we wszystkich świątyniach
katolickich w całem państwie i uro-
czystem nabożeństwem w prastarym
kościele św, Wita na Hradczanach.
Bogaty program zapowiada m. in. a-
dorację wieczorną N. Sakramentu na
największym w stolicy Placu św. Wa-
cława. Czesi, Słowacy, Rusini, Po-
lacy, Niemcy i Węgrzy składać będą
przed Eucharystją w językach ojczy-
stych publiczne wyznanie Wiary, W
ostatnim dniu kongresu kardynał Ver-
dier odprawi na olbrzymim stadjonie
sumę pontyfikalną, w czasie której
nastąpi odczytanie ewangelji w 6 ję-
zykach, a księża biskupi wygłoszą w
nich orędzia do wszystkich katoli-
ków republiki i udzielą błogosławień-
stwa pasterskiego. Teatr Narodowy
da kilka przedstawień okolicznościo-
wych, Połączone filharmonje praska i
berneńska wystąpią z oratorjum reli-
gijnem J. Foerstera p. t. „Św. Wa-
cław”.

Nad organizacją zjazdu, w którym
zapowiedziały udział setki tysięcy ka-
tolików z Czechosłowacji i z zagrani-
cy czuwają osobiście J. E. ks. Karol
Kaszpar, arcybiskup praski, ks. prałat
Szramek, ks opat Zavoral, ks Andrzej
Hlinką, poseł Staszek iinni wybitni
działacze religijni i społeczni, Nie ule-
ga wątpliwości, iż kongres praski bę-
dzie jedną z najwspanialszych manife-
stacyj katolickich lat ostatnich i że od-
bije się w świecie echem podobnie
głośnem, jak kongresy Eucharystyczne
w Kartaginie, Chicago i Dubilnie.

WACŁAW MADEJSKI.  
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PRZEGLĄD PRASY
UBÓJ RYTUALNY PODWALINĄ

WIARY?
Z namiętną obroną uboju rytual-

nego wystąpiła „„Agudas Israel", wiel-
ka organizacja ortodoksji żydowskiej,
W rezolucji, którą ogłasza „Nasz
Przegląd“, Rada Centralna Agudy,
podająca się za reprezentację żydo«
stwa religijnego, pisze m. in.:

„Rada Centralna stwierdza, że ubój ry«

tualny stanowi jedną z podwalin wiary žy=

dowskiej i odpowiada w zupełności zasa-

dom humanitaryzmu i higjeny.

Każdy atak na ubój rytualny jest również

atakiem na religję żydowską, który spotkać

się musi ze zdecydowanym odporem ze
strony ogółu żydowskiego.

R. C. stwierdza, iż zmniejszenie opłat z

tytułu uboju rytualnego podkopuje podsta-
wy finansowe gmin żydowskich i tem sa<

mem zagraża ich istnieniu",

Można zrozumieć argument ostatni,
finansowy, wiadomo bowiem. że ubój
rytualny przynosi rzezakom i gminom
żydowskim ogromne dochody. Ale
trzeba zaprotestować przeciw zu-
finansowy, wiadomo bowiem, że ubój
rytualny „odpowiadał wymogom hu-
manitaryzmu į higjeny“, chyba, że
agudowcy rozumieją higjenę wedlug
standardu nalewkowskiego,a humani-
taryzm tak, jak np. žydowscy bolsze-
wicy, rządzący dzisiaj w Rosji.
Słusznie pisze z tego powodu „ABC“:

„Stwierdzić wszakże wypada, że nazwa-
nie barbarzyństwa — huamnitaryzmem, to
już nie bezgraniczny tupet, ale niepoczytal-

ność, którą powinni zaopiekować się leka-

rze - psychjatrzy”.

Zdumiewającem jest twierdzenie,
że ubój rytualny stanowi podwalinę
wiary żydowskiej. Jaka dogmatyka,
jakie „Credo” zawiera ten dziwny
dogmat? Czyż ci Żydzi, którzy nie
jedzą koszernych pokarmów, popeł-
niają herezję wobec mozaizmu? Ależ
w takim razie we Francji czy Anglii
Żydzi  prawowierni nie istnieliby,
wcale.
Byłoby ponadto bardzo niebez-

piecznem dla współżycia Żydów z in-
nemi narodami, gdyby każda organi-
zacja żydowska miała prawo ogla-
szać dogmaty wiary, których nie-
przestrzeganie przez ustawodawstwo
danego kraju, jak np. w sprawie u-
boju — uchodziłoby następnie za u-
cisk religijny. Jeden z rabinów twier-
dził wobec piszącego te słowa, że
cały skarbiec wiary żydowskiej za-
warty jest w odmawianej codziennie
przez Żydów „Szemie'.
Szma Israel, Adonai Elohenu, Ado-

nai echad.

Znaczy to: Pamiętaj Izraelu, że Bó
nasz jest jedynym Bogiem. ;

Wiemy, że Żydzi ortodoksyjni włą-
czyli w swe Credo całą tradycję bi-
blijną. Ale czyżby wszystkie ob-
rządki ,uboje, mykwy i t. p. tworzys
ły również fundamenty ich wiary?

ODMLODZENIE „CZASU“
PONAD MIARĘ

Konserwatywny „Czas“ rozbrykał
się na dobre, jakby nie był organem
„trzydziestoletnich konserwatystów”
(jak się sam nazywa), ale konserwa-
tystów dużo niżej dwudziestki, Przed
kilku dniami entuzjazmował się pro-
gramem wspólnego urządzenia wscho-
du Europy przez Niemcy i Polskę,
przypisując go Hitlerowi; potem z o-
brony deflacji przerzucił się niemal
do zwolenników planowej gospodarki
w sosie inflacyjnym, To wierzganie na
wielkim koniu frazeologji, zapożycza-
nej to z prawa to z lewa, sprzykrzyło
się wreszcie i oficjalnemu monitorowi
režimu. „Gazeta Polska“ udziela ta-
kiej oto nagany odmłodzonemu sta-
ruszkowi:
„Rozważny, namaszczony „Czas” stał się

nagle gadatliwym, światoburczym — prze-

dewszystkiem w stosunku do swojej wła-

snej poprzedniej linji. W polityce

nętrznej począł pisać o jakimś „terorze”, w

jego tylko istniejącym imaginacji. W poli-

tyce zagranicznej „Czas* wykonał salto

mortale godne samego... Władysława Stud-

nickiego, W polityce gospodarczej potra-

fił odwrócić własną linję o 180 st. Bo co

jest wspólnego pomtędzy — słusznem — żą-

daniem konsekwentnej i równomiernej de-

flacji, wycięcia garbów i wypełnienia do-

łów, a wyrzekaniem się dotychczasoweśo

5-letniego dorobku, zamaskowanem żąda-

niem inflacji, „interwencji konjunkturalnej'*

i „planowego ożywienia” gospodarstwa?

Cóż się stało? I czemuż akurat teraz się

stało? Nie wiemy — ale musimy z przykro-

ścią stwierdzić, że zdenerwowana gadatli-

wość „Czasu” we wszystkich kierunkach —

wywołuje wrażenie przykre. Szczegėlniej,

wew-

že lekkomyslne „besserwisserstwo“ „Czasu“

we wszystkich dziedzinach przypadto wlaš- |

nie na okres, w którym każdemu przystoi

nadewszystko spokój i powaga”.
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Dybuk straszy w operze warszawskiej
Potężna bryła Opery zda się pod

wieczór rosnąć. Robi się jeszcze bar-
dziej zwarta, a przeto coraz więcej
monumentalna, Szary, ogromny. śmach
poczyna żyć. Długie rzędy kolumn
płoną światłami lamp. :
Ratuszowy zegar zwolna poczyna

wydzwaniać godzinę ósmą. Z tą chwi-
lą ruch na placu dosięga punktu kul-
minacyjnego. Ż autobusów, tramwa-
jów i samochodów wysypują się setki
ludzi, poczem nerwowym krokiem
śpieszą do kas i szatni. Plac Teatralny
i biegnące doń arterje tętnią życiem
czarne są jedynie ulice Bielańska oraz
Senatorska, drogi wiodące do war-
szawskiego ghetta, tłoczącego się co
wieczór w swoich lokalach rozrywko-
wych, małych, brudnych, cuchną-
cych...
Co wieczór, ale nie dzisiaj. Dzisiaj

program Opery zapowiada „Dybuka”
i zda się, że Bielańska przysunęła się,
aż po same progi śmachu teatralnego,
spoglądając na wyniosłą, zastygłą ko-
lumnadę. Wypełzłe z wąskich uliczek
mrowie ghetta tłoczy się pod filara-
mi przed gablotką ze zdjęciami foto-
graficznemi, specjalnie (tak!) dla tego
widowiska ufundowaną... Przy kasie
długie ogonki. W hallu ckharaktery-
styczny śwar. Służba w sposób beż-
ceremonjalny  dokonywuje selekcji
tłoczącego się żydostwa, które nie
orjentując się zupełnie, z biletami na
śalerjęi balkon pcha się krzykliwie
tam, gdzie jest wejście do krzeseł. |

Ostry dzwonek, wzywający na salę,
Rozglądam się ciekawie. Wszędzie
pełno. Góra już na kilka dni przed
przedstawieniem wyprzedana do о-
słatniego miejsca. Sami żydzi... Sami
żydzi... Dołem spostrzegam trochę
postaci aryjskich, którzy przybyli w
ponwai egzotycznych wrażeń.
owoli gasną światła. Słyszymy

pierwsze tony orkiestry i jękliwe za-
wodzenia chórów synagogi pod kie-
rownictwem kantora, Kurtyna idzie w
góre i naszym oczom ukazuje się sym-

liczny obraz rytualnej przysięgi re-
be Sandera i rebe Nyssena, którą oby-
dwaj przyrzekają sobie, że ich przy-
szłe potomstwo wejdzie w związki
małżeńskie. Scena pomyślana popro-
stu świetnie, Porównuję inscenizację
„Dybuka' z inscenizacją innych oper,
tworami ducha aryjskiego. za ze-
stawienie! Czy się kiedy takiej staran-
ności doczeka najpiękniejsza, najbar-
dziej rasowa opera polska „Straszny
Dwór' Moniuszki? P. Korolewicz-
IWaydowa wznowiła ją wprawdzie.
Jak? Nie tak, jak tego praśnęlibyśmy
wszyscy... Jedynie przepych „Ałry-
kanki', sztuki napisanej przez żyda
Meyerbeera, którą sobie p. Korole-
wicz-Waydowa wybrała na jubileusz
swej pracy artystycznej, może iść w
zawody z żydowskim spektaklem,
który właśnie oglądam, ale i tam po-
mimo wszystko nie było takiej sta-
ranności jak w „Dybuku“.
Obraz pierwszy, Małomiasteczkowa

synagoga. Po scenie włóczą się żydzi
w czarnych chałatach i przydeptanych
pantoflach, Wpada jakaś kobieta z
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dwojgiem dzieci ,krzycząc, że jej u-
miera mąż. W rozpaczy ofiaruje dwa
złote z prośbą, ażeby odśpiewać dzie-
sięć błagalnych psalmów. Zebrani roz-
poczynają śpiewy, przerywając je co
chwila, by wyrzekač na skąpštwo 0-
fiarodawczyni: „Dziesięć psalmów za
dwa złotel...' — kręcą głowami, Za-
pewne taka modlitwa nie wyszła na
p ad Drobny, ale wymowny epi-
zod.

I wogóle cała sztuka jest jednym
dokumentem cherlactwa żydowskiego
ghetta. Cherlakiem jestisyn Nyssena
— talmudysta Chanań, małe, zdegene-
rowane żydzię, marzące chorobliwie o
wielkiej miłości, o zbadaniu tajemnic,
zawattych w świętych księgach. W
czasie tych majaczeń wchodzi na sce-
nę piękna Lea w towarzystwie pia-
štunki Frajdy. Lea jest córką rebe
Sendera, przeżnaczóną przysięgą dla
Chańana — młody to wyczuł, bo na
widok kobiet poprostu skamieniał, jak
Lotowa żona, gdzieś za pękatym ce-
glanym piecem synagogi.

I Lea to wyczuła. Nic jednak nie po-
radzi — jest dzisiaj przecież córką bo-
gatego kupca, który nawet i myśleć
nie chce o złożonem kiedyś przyrze-
czeniu. Wiadomość ta wywołuje roz-
pacz Chanana. Pocżyna bluźnić—blu-
źnierstwa jednak obracają się przeciw
niemu. Pada martwy. Tymczasem na
scenę wchodzi kupiec Sender i zapra-
$za wszystkich na wesele jedynaczki.
Radość ogarnia modlących. Poczynają
tańczyć majułesa.

Sala jest widocznie przejęta, ja jed-
nak nie mogę się wzruszyć ani na
chwilę. Trudno mi skojarzyć pojęcie
miłości z postacią cherlawego żydka.
To przecież nie jest mężczyzna. Wszy-
stko dla mnie zaczyna nabierać po-
smaku jakiegoś wynaturzenia.
Obraz drugi pokazuje nam małe

miasteczko. Oprawa sceniczna mimo
wysiłków dekoratora, niezwykle sła-
ba, banalna, Jakiś Waintraub, malarz
niewiadotno skąd wynaleziony przez
p. Korólewicz- Waydową, nie sprostał
poza inscenizacją prologu, zadaniu, Na
pierwszym planie synagoga, taka, ja-
kiej nikt nigdy nie widział, Wytwór
kiepskiej fantazji, a przedewszystkiem
mozołu tegoż Waintrauba. W cechach
swych bardzo żydowska, szczególnie
wskutek zaniku proporcyj i wykaza-
niu braku zdolności plastycznych, cze-
go żydzi na przestrzeni całej swojej
histórji dowiedli w sposób 'dobitny.
Naprzeciw synagogi = dom Sefitera,
dom nic nie mający wspólnego z at-
chitekturą małego miasteczka. Zbudo-
wany z okrąglaków przypomina ra-
czej rosyjskie chaty, tak zresztą jak
sam kupiec Sender ucharakteryzowa-
ny jest na t. zw. litwaka. Widocznie
jest to ideał wyższych ster zamkhię-
tego ghetta...
Wesele rozpoczyna się tańcem Lei

z biedotą i kalekami. Pomysł kosz-
marny — za mało jednak wyzyskany
ażeby mógł wywołać zamierzone wra-
żenie. : '
W czasie obrzędu zaślubin Lea zo-

staje opętana przez Dybuka.

PARAFIA
NOWELA

— Ksiądz był w wojsku?
— Tak.. byłem w ułanach... da-

wno już.
—Czy kapelanem?
— Nie

« — Więc jako żołnierz?

— Tak... |

Mówił głosem człowieka, który

przyznaje się do dawnych grzechów,

a mnie nagle chwyciło coś za serce —

wyciągnąłem rękę i zawołśłem:

—Ja przecie też dawny żołnierz,

choć dziś tylko lekarz — i ręce na-

sze złączyły się w uścisku, który zna-

czył więcej, niż słowa. O

Przeżyliśmy coś wspólnie, co więcej

znaczyło kiedyś jąko mgnienie oka,

niż, dziś — dnie i tygodnie.

Milczał.
Próżno starałem się potrącić o stru-

nę wspomnień. Nie chciałwidocznie

« grzebać się w przeszłości, a ja nagle

uświadomiwszy sobie, że ten dawny

rębacz, który laseczką, od niechcenia

niemal potrafił obezwładnić trzech

zbirów uzbrojonych w rewolwery —

stoi przedemną w czarnej sutannie, z

rękoma skrzyżowanemi na piersiach

— zawołałem: :

—Dlaczegoż to ksiądz jest dziś księ-

dzem, a nie majorem ułanów, do stu
par djabłów!

Milczal...

Jego szare spojrzenie, które błysnę-

ło na chwilę wspomnieniem dawnych

ogni — znów zgasło i było bezosobo-

we, jakby przynależne nieznanym mo-

com, które sprawowały nad nim nie-

podzielną władzę. Przestraszyłem się

własnych słów, które mimo szczerości

mogły poruszyć w nim coś, co było je-

go wyłącznie sprawą, a do której ni-

komu mięszać się nie było wolno.

—Przepraszam... — wyjąknąlem

nieśmiało.
Tak, moje pierwsze wrażenie pod-

czas kazania w kościele było trafne.

Stał przedemną żołnierz, który wy-

niósłszy z kurzu i ośnia bitew zwy-

cięską szablę i pióropusz junacki z

końskiego włosia — ofiarował je wraz

z honorem swym na ołtarzu Przenaj-

świętszej Panienki — po wsze czasy

patronki jazdy polskiej. I oto ja, obcy

człowiek, mimówoli zajrzałem do je-

go sanktuarium, gdzie była ukryta ta-
jemnica ofiary.

Szabla świeciła teraz krwawo w 0-
guiu słońca, a postać księdza o bezo-

sobowem i szarem spojrzeniu wydała

mi się prawie nierealną... widmem po-

kutnem.. strzępem znikomych złud

miłości i sławy, podrzucanych na tym

padole przez tchnienie Wieczności, U- ścisnąłem w milczeniu rękę księdza i

pod wrażeniem czegoś niewypowie-

 

Co to jest Dybuk? To dusza żyda
zmarłego w stanie ciężkiego grzechu,
która wchódzi w powłokę cielesną tej
osoby, którą najbardziej za życia uko-
chała, :

Stało się więc nieszczęście. Wielkie
nieszczęście. I reb Sender udaje się do
cudotwórcy Rabbi Ezriela z prośbą o
wypędzenie złego ducha z ciała jego
córki. I rebe tajemniczemi egzorcy-
zmarni uwalnia ją od pokutującej du-
szy, W tym momencie Lea łączy się z
ukochanym Chananem. Następuje a-
poteoza, Śpiewa tłum żydów w śmier-
telnyc hkoszulach. Na niebie ukazuje
się napis czytelny jedynie dla więk-
szošcį sali opery — ja go nie rozumiem
ani przeczytać nie mogę.
Większość ta jest przejęta do głębi.

Bije brawo długo i wodno Przedemną
jakiś przybysz z Nalewek tuli głowę
córki, Jest duszno. Powietrze przesią-
knięte specyficzną wonią rasy. ;

Zadaję sobie pytanie, w jakim celu
grana jest ta sztuka? Nie trudno jed-
nak odgadnąć... Ale czyż dla kasy go-
dzi się narażać na upokarzanie cały
zespół grających artystów? Ci prze-
cież nie wiedzieli nawet, jak się ru-
szač na scenie. Jedni mieli gesty po-
staci žydėw z „Jaselek“ co robiło gro-
teskowe wrażenie — inni, jak kocha-
nek Chanan nie mogli się. przecież u-
podabniać do kukiełek z szopki, to też
bez przekonania śpiewali arje pełne
miłosnego patosu, który wyraźnie ko-
lidował z ich wyglądem.
Muzyka słaba, Żydowszczyzna we

włoskim stylu. Bez charakteru. *
Wychodzę ną ulicę. Za mną tłoczy

się niechlujny tłum. Wraca Bielańską
do siebie, niosąc w sercach straszną
legendę. Wszystko to jest dla mnie
obce, niezwykle egzotyczne, I pomy-
śleć, że cała akcja przedstawieniatoż-
śrywa się w Polsce, Tak — w Polsce.
o jakże straszliwych, jakże mocnych
potrzeba egzorcyzmów, aby tego czte-
romiljonowego „Dybika' od nas wy*
BN ZI

Piątkowy, siedemnasty skolei wieczór
muzyki symfonicznej zakończył sezon
koncertowy 1934-35, rozpoczęty dhia
1-go grudnia, po Szczęśliwie rozwiąza-
nym zatartgu między orkiestrą a zarzą -
dem Filharmonji Nie będziemy dzisiaj
powracali do tamtych czasów, gdy w ma-
łej sali Konserwatorjum przeznaczonej
dla wykonywania mużyki kameralnej,

| grał pokaźny liczbą zespół — to było
kiedyś, ale już przeszło i należy do prze-
szłości. Oby się tylko nigdy nie powtó-
tżyło! <

Ostatniego koncertu z serji piąt-
kowych, zamykającego okres pracy,
nie wypełniały, jak to się za-
pewne wszyscy в odziewaliśmy, u-
twory wyłącznie polskie; w programie
mieliśmy hazwiska Beethovena, Różyc-
kiego, Maklakiewicza i Ryszarda Stra-
ussa, a orkiestrę prowadził Jaścha
Horenstein. * х

“ Horenstein gošci! juž w Warszawie
przed part łaty nie zdobywając zresztą
wówćzas większego stkcesu. Dopiero zė-
$złoróczny występ zwrócił ńań baczniej-
szą uwagę. Był wówczas świeżym emi-
grantem Trzeciej Rżeszy i niezwykle
starańnem .prowadżźeniem orkiestry wy -
wóływał żapewne u niektórych uwagi na
temat „barbarzyńskiego" postępowania
w dżiedzinie sztuki naródu niemieckiego,
tego narodu, który przecież wytworzył
tak wielką twórczość mtizyczną...

Jaschę Horeństeina nazwałem wów-
czas dużej klasy artystą żydowskim, a on

żapewne chciał koniecznie uchodżić za
ńiernieckiego. Tu jest ówpunkt niepo-

rożtimienia między nim 4 czynnikami kie-

tńjącemi dzisiaj życiem kulturalnem Nie-

miec, hieporożutiienia, w którerń trudno

nie przyznać racji tym właśnie czynni-

kom: Nasuwa mi się w tej chwili na

myśl postać Imre Ungara grającego

ballady Chopina — czemże była jego in-

terprełacja jeśli nie wkroczeniem jakie-

goś egżotycznego świata w krąś obcej

sobie kultury?I tak, jak w żaden sposób nie można wówczas było nazwać młode-

Teatry stołeczne

„Mądra mama““
Komedja muzyczna w Ateneum

Sympatyczny i popularny teatr „A-,
teneumi' wystawił trzyaktową kome:
dję midzyczną” p. t „Mądra mama”,

ióra autorskiej spółki węgierskiej:

Bola Sżeńes i Stefah Bekeffi, Zaba-
wna ta kotnedja, osnuta na” motywie

„mądrej mamy', która daje swoim.

niezadowolonym z mężów córkom,

pyszną nauczkę, a samą zdobywa go-

dnego człowieka, — zawiera morali-

zatorską pointę, niezawsze bezpieczną

wlekkiej komiedji. Sprawę w danym

razie ocala humor sytuacyjny i dobra .

gta aktorów oraz łatwa i melodyjna

muzyka, w której publiczność chwyta

kilka miłychpiosenek. A

Oczywiście króluje Elna Gistedt, ja-

ko mądra mama, pełna urody, werwy

i humoru, a zarazem kobiecej mądroś-

ci życiowej, Rolę dwóch pięknych jej

dzianego między nami wyszedłem po-

śpiesznie. |||

М.

Tego samego dnia żnalazłem się u

moich przyjaciół w starym dworku.

Miałem list od pańny Anieli; ciotka

jej czuła się gorzej i oczekiwała. mej

wizyty. Mówiłem już o pewnymwpły-

wie, jaki wywierałem na tę naturę

nerwową i dutntią, której nie danem

było wyżyć się ża młodych lat. Za-

stałem ją samą silnie podnieconą —

panna Aniela wyjechała w pole. do-

zorować robót. Stary służący zamel-

dował mnie i wszedłem cicho do po-

koju przesyconego zapachem stato-

świeckich, dziś już nieużywanych

perfum. Chora leżała ż przymknięte-

mknietemi powiekami,, jej ręce, spo-

czywające bezwładnie na jedwabnej

kołdrze, wyglądały jak wyrzeźbione

z marmuru. Na głowie miała koron-

kowy cżepek, pod którym regularne

jej rysy, pokryte bladośćią, robiły

wrażenie nieziemskiej zjawy. Była na-

prawdę piękna, tą jakąś. osobliwą

pięknością kobiety, która nie przeglą-

dała się nigdy w oczach pełnych za-

chwytu i pożądania, której istota była
nietkniętą, niemal ideałną. Dopiero,

śdy otworzyła powieki, zapaliło się.

nagle coś w jej twarzy, szkarłatny
rumieniec zakwitł nabiałych-licach,

a rysy przybrały kształt tragicznej

maski, Po chwili siedziałem przy łóż-
ku z jej dłonią w swym ręku, starając
się wyczuć jej ledwo dostrzegalny

puls, Była już uspokojona, uśmiecha-

ła się nawet, a ten uśmiech miał w

sobie melancholję požegnania wszyst-

kich niespełnionych pragnień. Zacząłem uspakajać ją co do stanu

 

córek grają p. Mary Gabrielli i Loda
Niemirzanka, składając liczne dowody

rzętelnego talentu scenicznego imiłe-

go głosu:
- Wśród ról męskich prym trzyma

Karol Hanusz, którego walory aktor-

skie znane są dostatecznie, a na wido-
wni znajdują zawsze żywy reżońans.

Role mężów przypadły pp. Zbigniewo-

wi Przeradzkiemu i Władysławowi
Surzyńskiemu, którzy łączą z świetną

prezencją coraz lepszy styl gry. Obsa-

da również innych ról (pp. Suchcicki,

Opaliński, Rzewuski, Fertner) jest za-
dawalająca. у

Całości nadał stosowne tempo i lek-

ki komedjowy charakter reżyser —

Wiktor Biegański. Publiczność bawi

się świetnie.
kr (zast.).

zdrowia, bowiem w samej rzeczy nie

widziałem doraźnego niebezpieczeń-

stwa, czułem jednak wyraźnie, jak a-
nioł śmierci muskał dyskretnie swem

żałobnem skrżydłem jej białe czoło i

skroń zapadłą. Zaczęliśmy nawet roz-

mawiać, o ile można było nazwać toz-
mową wymianę zdań, które w ustach

jej nie miały nigdy dosłownego zna-

czenia, lecz żawsze jakieś ukryte —
jak gdyby każdez nich dotykało nie-

widocznych ran jej serca. Tam gdzieś

w Rosji serce to dożnało przerażenia

nad siły i to przerażenie nie opuściło

jej już nigdy. tem, co mówiła, od-

czuwało się stalą obawrę o los panny

Anieli, uważała bowiem jej sytuację

za nienofnalną. Ile razy dotykała tej

sprawy, oczy jej nabierały wyrazu

nieklamanego zgorszenia, a przytem

wyczuwało się, że nie wypowiada

wszystkiego, że ukrywa na dnie zbo-

łałego serca jakąś zadawnioną tros-
kę, z której nie żdradziłaby się przed

nikim, chyba przed spowiednikiem.

Nad łóżkiem jej wisiał ogromny krzyż

dębowy owinięty różańcem. Widza-

łem nieraz jej oczy weń utkwione, wi-

„działem, jak się żagania. zwłaszcza
podczas burzy ptzy huku piorunów, a
jednak wiem, że nigdy nie bywała w
kościele, nawet dawniej — mówiła mi

o tem kiedyś ze zgorszeniem moja g0-
spodyni. :
Panna Aniela jeździła oddawna już

do kościoła sama. Nie wiem dlaczego,
przyszło mi to na myśl teraz właśnie.
Przecież niebawem nadejdzie chwila,
gdy chora będzie potrzebowała pomo-
cy innej, niž moja, Wydawała mi się
dziś więcej niż kiedykolwiek typem kobiety, która przed śmiercią broni
się wiarą w Boga. Nagle stanął :ai 

Zakończenie sezonu w Filharmonii
Kazimierz Wiłkomirski i Jascha Horenstein

go pianisty artystą węgierskim tak w
żaden śposób nie można i Horensteina
zaliczyć do sztuki niemieckiej. I Niemcy
tego wyraźnie nie chciały, zupełnie zre-
sztą słusznie, ješlibyšmy bowiem lekce-
ważyli osobowość wykonawcy, negowa-
libyśmiy tem śamem wógóle sztukę od
twórczą i jej przedstawicieli. My jedna«
stoimy na župelniė innem stanowisku.
Dlatego nie jest nam obojętne źródło ich
sztuki, A źródła tego nie należy ograni-
czać jędynie do zdolności, talentu i szko-
ły — w tensposób bowiem spłycimy ca-
łe zagadnieńie interpretacji.

Minął rok. Horenstein widocznie za-
domowił się u naś, gdyż widzimy go na
estradzie stosunkowo dość często. Nawet
za często. I co nas musi udęrzyć, to spa-
dek formy artysty od czasu jego zeszło-
roczńego występu. Czy, gdy prowadzi
IV-tą symłtonję Szymanowskiego, czy
trzecią Beethovena wszędzie widać, że
nie przedstawia już tego poziomu, jaki
wiązaliśmy z jego nazwiskiem. Czem to
tłomaczyć?
Zbyt ostre kontrasty, brak wczucia się

w monumentalność „Eroiki” nie wywoła-
ły w piątek wielkiego wrażenia, Przeja-
skrawił również i środki wyrazu słabe-
go zresztą poematu symfonicznego Ludo-
mira Różyckiego „Bolesław Śmiały”,
zbyt osttó brzmiała czasami orkiestra
przy wykonywaniu koncertu wioloncze-
lowego op. 24 Jana Maklakiewicza.
Koncert ten to świetne dzieło młode-

go kompozytora. Oparty na pierwiast-
kach programowych nie jest jednak nie-
mi przeciąžony — co więcej, prośramo-
wość owa nie wypływająca z treści lite*
rackiej, a z głębi doznanych wrażeń, ja-
kie wywiera muzyka kościelna, wytwa-
rza zupełnie nowy charakter. Tym cha-
rakteremm utwór Maklakiewicza bliski
jest cudownych wyjątków z „Litanji“
Karola Szymanowskiego.
Współczesna muzyka coraz częściej

zwraca się ku motywom będącym wy-
twórem najlepszej części człowieka —
jego stosunku do Boga. I to właśnie sta-
nowi jeden z dowodów jej współczesnoś-
ci Sztuka nie jest, jak koniecznie chcą
niektórzy, czemś oderwanem od życia.
Przeciwnie—wypływa z niego, stanowiąc
jego odbicie htb przeczucie. Czemże bo-
wiem była „Symionja psalmów” Igora
Strawińskiego w okresie rozpanoszonego
prądu urbanistycznego?

Koncert wykonał Kazimierz
WiłkomirskiOn to grał rów-
nież i podczas pierwszego .wykonania,
naturalnie żagrańicą, w Bukareszcie, Ta-

ki to już los naszej muzyki, że przychodzi

do nas dopiero po sukcesach odniesio-

nych wśród obcych. Nasuwają się mimo-

woli na myśl „Harnasie”...

Wiłkomitski posiada nienaganną tech-

nikę, celując precyżją wykonania. Mimo

swego widocznego temperamentu, tak

cennego, $dy prowadzi orkiestrę, potrafi

się skupić, by wydobyć w pełni głęboki

wyraz granego utworu. Tak było i tym

razem. Długie oklaski jakiemi obdarzyła

go publiczność, były nagrodą, na którą

niewątpliwie zasłużył.
Poemat Ryszarda Straussa „Śmierć i

wyzwolenie” zakończył wieczór.
W. NARUSZ.

przed oczami ksiądz i wisząca naścia

nie w jego sypialni szabla.
Czyżby on miał mnie tu kiedy ża-

stąpić? W oczach chorej spostrzegłem

wyraz przerażenia, jakby czytaław

moich myślach. Mimowoli wstrząsnął

mną dreszcz, wywołany czemś nie-

świadomem, co RY my wplątało się ttt

między nas i rzuciło cień nieuchwyt=
ny. Po pewnym czasie skrzypnęły

drżwi i weszła pańna Aniela w ciem-

nym stroju do konnej jazdy ze szpic-
rutą w ręku, wRa odplebyń
pod brodę. Wyślądała, jak Pallas Ate-
ne w hełmie — było w jej postawie
coś niezmiernie prostego i rycerskiego

zarazem — tylko na twarzy zazwyczaj

spokojnej malował się niepokój. Na
mój widok drgnęła... i już, już... miała
o coś zapytać, gdy nagle pytanie to
zamarło na jej ustach.
— Przyjechałem dopaństwawprost

z plebanji — rzekłem niewiadomo dla-
czego. i
— Co się łam stało?... — szepnęła

przeż zaciśnięte usta,

— Napad na księdza, jakiś komuni-
sta przez zemstę osobistą.
— Czy on ranny? — szepnęła led-

wo dosłyszalnym głosem — ciężko?
— Lekko. ale tamtych samotrżeć

rozbił w drzazgi.
Spostrzegłem, że używa całej siły

swej woli i charakteru, aby opano-
wać wzruszenie.

— (o pani jest?

—Mnie nic... ale on... |
— Kto? — ksiądz?
— Cik —

Położyła palec na ustach i wzto-
kiem wskazała posłanie chorej.

D. c n.

  



 

Nowe kościoły Wiecznego Miasta
Zdawałoby się, że Rzym, liczący о-

koło 500 kościołów najrėžniejszej
wielkości, ma potrzeby kultu zaspoko-
jone na całe setki lat — tembardziej,
że po przyłączeniu do niego w ostat-
nich latach peryferyj liczy zaledwie
około 1,100,000 mieszkańców. Sprawa
ta jednak wygląda trochę ina-
czej, Wiele jest większych i mniej-
szych kościołów stale zamkniętych, a
otwieranych jedynie z racji uroczy-
stości okolicznościowych; wiele z nich
należy do bractw, posiadających przy”
wileje średniowieczne odprawiania
nabożeństw specjalnych, naprzykład w
Wielkim Poście, lub w dnie patronów
ich Kongregacyj. Nieomal każda z na-
rodowości ma przydzielony jeden z
kościołów, gdzie wierni danej kolonii
zbierają się najczęściej w dnie swych
narodowych uroczystości; takim ko-
ściołem jest polski kościół św. Stani-
sława, niemiecki S. Maria dell Anima,
hiszpański S. Maria in Monserrato
i inne,

 

Rzym — Viale Mazzini

Kościół Chrystusa - Króla

Dzielnice średniowieczne posiadają
tak wielką ilość kościołów, że niepo-
dobieństwem byłoby obejść je w prze
ciągu paru dni, zato nowe dzielnice, w
które Rzym, rozbudowujący się w sza-
lonem tempie, obfituje, potrzebują co-
raz to nowych miejsc kultu. To też
w ostatnich latach można zanotować
nową serję Domów Bożych, na któ-
rych widnieją olbrzymie herby Piusa
XI, a których charakter konsekwen-
tnie postępuje za obliczem dzielnic
nowopowstających. Trzebaby jednak
panai, že architektura tych košcio-
ów jest jakby o jeden szczebel póź-

„niejsza od dzielnic powstających, cho-
ciąż we wszystkich starano się racjo-
nalnie rozwiązać problemy użytko-
wości światła i komunikacji we-
wnętrznej.

Jest też kilka kościołów, wzorowa-
nych prawie bez zmian na bazylikach
starochrześcijańskich, w niektórych
przeniesiono nawet całe partje archi-
tektoniczne wnętrz z całą ich średnio-
wieczną powagą i prostotą. Natomiast
da się wyróżnić drugą kategor-
ję kościołów nowoczesnych, już
nietylko (z okresu ich ро-
wstania, ale i z wyślądu i kompozy- +
cji architektonicznej. Nowoczesność
ich formy architektonicznej jest jednak

 

problematyczna i raczej pewne partje
są wzorami układów architektonicz-
nych wieku XX-ego, obok wielu nie-
zliczonych anachronizmów, wywołują-
cych zamieszaniei nieokreślony zu-
pełnie pretensjonalizm.

NOWY STYL KOŚCIOŁÓW

Bez kwestji jednym z najciekaw-
szych, chociaż nie należącym do sztan-
darowych przykładów architektury
nowoczesnej jest kościół S. Francesco
Saverio projektu Alberta Calza-Bini,
kościół ten wzniesiony został w dziel-
nicy robotniczej Rzymu, zwanej Gar-
batella w 1933 r. Wykonany w kon-
strukcji żelbetowej, łącznie z bardzo
smaczną kopułą, noszącą cechy naj-
lepszych kopuł renesansowych; elewa-
cja spokojna z materjału szlachetne-
$o nosi mocne piętno reminiscencyj
klasycznych, ale w sumie jest poważna
i niebudząca żadnych specjalnych za-
strzeżeń. Plan oparty na krzyżu łaciń-
skim, nawa główna oddzielona od
bocznych imponującemi kolumnami
porządku jońskiego bez baz i dodat-
kowych ornamentacyj, tworzy wnętrze
majestatyczne i pełne powagi. Do obu
transeptów z boku symetrycznie doty-
kają dwa budynki architektonicznie i
funkcjonalnie związane z kościołem.
Jeden z nich zawiera poza zakrystją
kościelną rozmieszczone systemem ko-
rytarzowym pokoje dla kancelarjii
mieszkanie proboszcza, a na górnem
piętrze mieszkania księży wikarjuszy,
których jest przy kościele parafjalnym
jednej z większych dzielnic robotni-
czych, bardzo wielu. Drugie skrzydło
jest przeznaczone na dom parafjalny
i biura stowarzyszeń katolickich. Całe
to założenie, łącznie ze skrzydłami,
stanowi pewien ośrodek kultu i wy-
chowania katolickiego i jest bez-

 

 

sprzetznie oparte na najnowszych za-
sadach tego rodzaju budynków archi-
tektury Europy północnej. '

KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA KRÓLA

Do tego typu kościołów należy jesz-
cze w Rzymie 3 lub 4, nad jednym z
nich warto się jednak w szczególności
zatrzymać. Jest to kościół, wzniesio-
ny w ostatnich czasach na vialę Mazzi-
ni na Trastevere, pod wezwaniem
Chrystusa Króla. Kościół ten na grun-
cie włoskim, a w szczególności rzym-
skim, jest dość niespodziewany, wzbu-
dził olbrzymią dyskusję wśród społe-
czeństwa rzymskiego i wśród kleru i
jest obecnie tematem napaści na „styl
XX-ego wieku”, specjalnie jeżeli cho-
dzi o zastosowanie go w tak jaskrawej
formie do architektury kościelnej.
Przyznać trzeba jednak, że odbija on
jaskrawo od tła wiecznego miastainie
wiąże się z ogólnym stylem Rzymu;
że kolosalny ten blok, wykonany z
czerwonej cegły jest rzeczywiście
sztandarem żowchicii na tym gruncie i
moż kłuć w oczy nie tylko tradycjona-
listów. :
Omawiając bližej ten objekt archi-

tektoniczny jestem zmuszony wyražnie
podzielić architekturę jego na partje
udane i chybione, gdyż pokutujące tak
w rozwiązaniu planu, jak i wnętrza
„niedociągnięcia” budzą poważne za-
strzeżenia. A zatem jeżeli idzie o bry-
łę, jest ona w partji frontowej popraw-
na i prostotą swojej formy, a również
proporcją zasługuje na pochwałę, na-
tomiast nawa główna, bardzo krótki
transept i kopuła są zupełnie niezde-
cydowanym kodśióniektóm efektów
architektonicznych, świadczących ra-
czej o dążeniu artysty do zbytniej ory-
ginalności.
Sama elewacja w podziale swoim i
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ujęciu w dwie prostokątne wieże bez
zakończeń robi imponujące wrażenie i
zdawałoby się powinna przygotowy-
wać przybysza do równie zwartego i
poważnego wnętrza. Niestety po wej-
ściu trafia się raczej na szereg niespo-
dzianek, których bardzo często w spo-
sób logiczny nie da się wytłumaczyć.
Już sam plan budzi zastrzeżenia, a u-
mieszczenie pseudo - kopuły wprowa-
dza zamieszanie w  transepcie, two-
rząc niewygodne wąskie i kręte przej-
ścia między filarami. Pokazanie kon-
strukcji żelbetowej: podciągi, słupy
przemawiałoby za konsekwencją kon-
strukcji, ale ustawienie słupów tuż o-
bok ścian z małem zaledwie metrowem
przejściem dla utworzenia wygodniej-
szych miejsc dla bocznych ołtarzy, jest
wyrazem niekonsekwencji.

Największe jednak objekcje nasuwa
kopuła, która w istocie swojej jest tyl-
ko częścią kwadratową stropu nad
skrzyżowaniem naw, podniesioną kil-
ka metrów wyżej i przekształconą w
płaskie koła oparte na słupkach. W
tem miejscu jasno uwidacznia się, jak
projektodawca chciał połączyć wszy-
stkie znane mu efekty architektury
nowoczesnej i wytworzyć wbrew kon-
sekwencji konstrukcji jakieś nowe
formy, Pomijając jednak wszystkie za-
rzuty należy podkreślić, że bardzo u-
miejętnie i ciekawie wprowadzono
do transeptu masę światła przez ko-
losalne okna w ścianie (związane ze
stojącemi pod niemi ołtarzami) i przez
kopułę.
Najciekawsza jednakże jest absyda,

do której wprowadzono światło tuż
pod stropem, między małemi filarka-
mi; dół zatem jest w półmroku, a
przez wyżej wspomniane okienka
wpada rozproszone światło tworząc
pionowy akcent na ścianie, który póź-

ZE $WIATĄ KULTUEEY
KRONIKA LITERACKA

Z kongresu literatów państw północnych.
Na uroczystem otwarciu kongresu literatów

państw północnych, który. obecnie poraz

pierwszy obraduje w  Helsingforsie, min.

spraw zagr. Hackzell wygłosił przemówie-

nie, w którem zaznaczył m. in.: literaci fiń-

scy, którzy dawniej pisali po szwedzku,
głosząc w tym języku fińską ideę narodo-

wą, pozostali nadal praźródłem naszej mo-

cy narodowej. Kongres obecny wzmocni nie-

wątpliwie więzy między narodami północy

i przyczyni się do dalszego rozwoju litera-

„tury północnej,

Słownik szwedzko - polski, — Profesor
uniwersytetu w Upsali dr. Gunnar Gunnar-

sson pracuje nad pierwszym słownikiem

szwedzko - polskim. Wydanie słownika u-

zależnione jest od uzyskania odpowiednich

subwencyj.

ZJAZDY NAUKOWE

Zjazd psychjatrów polskich w Płocku. —

W dniach 7, 8 i 9 czerwca rb. odbędzie się

w Płocku XV zjazd psychjatrów polskich.

Program zjazdu, poza obradami, przewidu-

je w dn. 7 zwiedzanie Płocka i zebranie za-

poznawcze wieczorem. 8 czerwca również

zwiedzanie miasta i pobyt wieczorem w
Płocku; w dn. 9 — zwiedzanie okolic Go-
stynina i pobyt wieczorem w Gostyninie.

Składka uczestnictwa wynosi dla człon-

ków zł, 15, a dla osób towarzyszących, jak
również dla asystentów szpitalnych i kli-

nicznych zł, 10. Tow. „Trzeżwość” zorgani-

zuje z współudziałem oddziału płockiego

Pol. Tow. Higjenicznego ogólnopolską wy-

stawę przeciwalkoholową w Płocku, której

otwarcie ma nastąpić w czasie zjazdu.

O POLSCE ZAGRANICĄ

Malarz czeski o polskiem morzu, — Wy-
dawnictwo „Slovenske Rano" w Bratisla-
wie wydało książkę malarza czeskiego Ja-

rosława Votruby „Nad polskiem morzem”.

Książka jest owocem kilkakrotnego pobytu

autora nad morzem polskiem, skąd przy-

wiózł kilka prac malarskich, wystawianych

na kilku wystawach w miastach czeskich i

słowackich. Książka jest ozdobiona kilkoma

drzeworytami autora, Słowo wstępne do

książki napisał wiceprezes zarządu główne-

go Ligi Morskiej i Kolonjalnej Stanisław
Kwaśniewski.

Obrazy polskie w Monachjum. — Wysta-

wa sztuki polskiej w Monachjum, uzupeł-
niona obrazami słynnych artystów polskich,

pracujących swego czasu w Monachjum, a

mianowicie Wierusz - Kowalskiego, Brand-

ta, Gierymskiego, Kochanowskiego i Szań-

kowskiego cieszy się zainteresowaniem.

Wystawę zwiedziło dotychczas przeszło

5000 osób. Kilka eksponatów sprzedano.

CZASOPISMA

„Nowa Książka* — Doskonale prowadzo-

ny przez dr. St. Lama miesięcznik „Nowa

Książka”, poświęcony krytyce literackiej i

naukowej oraz bibljografji, przynosi w no-
wym (piątym) zeszycie — oprócz wstępnego

artykułu R. Świętochowskiego: Renesans

nauk przyrodniczych, — kilkadziesiąt

zwięzłych aktualnych recenzyj z wszystkich

działów wiedzy i literatury, pisanych przez
wybitnych specjalistów. Wystarczy zacyto-

wać nazwiska: Al. Briicknera, Ign. Chrza-

nowskiego, J. Kostrzewskiego, K. Stołykwę,

T. Sinkę, J. Lorentowicza, ażeby powziąć

dobre mniemanie o pożytecznem piśmie, —

dzisiaj jedynem u nas informacyjno - bibljo-

graficznem, wychodzącym punktualnie. Do-

piero drugi rok wychodząca „Nowa Książ-

ka“ potrafiła już zdobyć sobie bardzo so-

lidną pozycję w naszym świecie kultural-

nym.

|

niej jest konsekwentnie przeprowa-
dzony przez piszczałki organów umie-
szczonych, zwyczajem rzymskim, na
chórach po obu stronach absydy.
Oświetlenie elektryczne przeważnie
ukryte i śdyby nie kule szklane roz-
wieszone w przejściach między słu-
pami byłoby bardzo przyjemne. Nie-
które szczegóły w kościele tym zasłu-
gują na specjalną uwagę, a więc wnę-
trze wyłożone jest do wysokości 2 m.
żółtawym kamieniem polerowanym,
w który wkomponowane są konfesjo-
nały, wykonane również z kamienia.
Dalej wszystkie ołtarze skromne z ka-
mienia szarego i czarnego są w rysun-
ku swoim jednakowe, wielkość zaś
swoją zmieniają przez zmianę ilości
obramień prostokątnych dokoła men-
sy.

Dekoracja ścian bardzo skromna a
tem samem nie tworząca zamieszania
i nie konkurująca z efektem jaki
chciano osiągnąć przez oparcie kom-,
pozycji na czystej konstrukcji archi-

 

Rzym — okolice Stazione Tiburtina.

tektonicznej. Na tle szarych ścian roz-
mieszczono Stacje Męki Pańskiej wy-
konane w czarnym marmurze, jako

płaskorzeźby, bez jakichkolwiek orna-
mentacyj i uzupełnień dekoracyjnych;
wszystkie skomponowane są na linji
prostej i mają za tło bezpośrednio
Ścianę, dając w ten sposób efekt
pierwszorzędny. Na czterech słupach
„niby” niosących kopułę wykonane
są al fresco cztery figury ewangeli-
stów. |
Są to kolosalne postacie 10 — 12 m.

wysokości w pozycjach swobodnie
stojących narysowane bardzo dobrze,
brak jednak jakichkolwiek linji wią-
żących z całością pozostawia wraże-
nie trochę niespokojne, Wreszcie w
absydzie znajduje się fresk przedsta-
wiający Chrystusa na tronie w otocze-
niu Matki Najświętszej i Św. Józefa,
— wielkością swoją przytłacza on i
raczej zamiast zbliżać modlącego się
do ołtarza pańskiego budzi postrach.
Na tem kończę uwagi o kilku no-

wych Przybytkach Pańskich na tere-
nie Rzymu, dodając od siebie, iż szko-
da wielka, że w tej powodzi nowych i
starych kościołów niema naprawdę
dzieła godnie reprezentującego dobę
współczesną.

INŻ. ARCH. P. B.

 

Jeszcze jeden wyłom
Równo dwadzieścia pięć lat temu

miałem następującą przygodę. Letni
miesiąc urlopu spędzałem w Szwaj-
carji w małem letnisku nad jeziorem
Czterech Kantonów. Pewnego wie-
czora okazało się po skończonym ja-
kimś spektaklu w Lucernie, że ostat-
ni statek do owej miejscowości już
odszedł i niema sposobu dostania się

do domu. Szczęśliwy przypadek dał
jednak naszemu towarzystwu do roz-
porządzenia samochód, noc była bar-
dzo piękna, księżycowa, ruszyliśmy
więc z przyjemnością, spodziewając
się miłych wrażeń z tej nieprzewi-
dzianej jazdy wśród romantycznej
scenerji. Po kwadransie jazdy do-

jeżdżamy do miasteczka  Kóiissnacht.
Przy wjeździe tablica z napisem: „Sa-
mochody uwaga: Jazda dozwolona od
12 w nocy do 6 rano!“. Było dopiero
trzy na dwunastą, czekamy więc kwa-
drans i kiedy na miejscowym ratuszu

wybiła północ. jedziemy dalej. Po ja-
kimś dalszym kwadransie jazdy dro-
śą, wijącą się dość swawolnie wśród
owocowych sadów, słyszymy jakieś
nawoływania i widzimy biegnących
ludzi. Za chwilę szofer zatrzymuje
wóz nagle tuż przed potężnąbelką,le-
żącą na kozłach wpoprzek drogi, a
gromada parobczaków z wrzaskiem o-
tacza samochód.
Co się stało, o co chodzi?  

Trudno się porozumieć, bo mówią
miejscowym dialektem, ale po pewnym
czasie dowiadujemy się, że musimy
zapłacić karę za jazdę o niedozwolo-
nej porze. Jakto, przecież wolno je-
chać od 12 do 6 rano? Tak, ale z wy-
jątkiem niedzieli, a teraz jest już po
12-tej w sobotę, a więc niedziela. Dy-
skusja staje się nieprzyjemna, w na-
szem towarzystwie są panie, a parob-
cy sągwidocznie „podgazowani”: cze-
kali w oberży na gratkę złapania sa-
mochodu w pułapkę. Nadchodzi
wreszcie obudzony na nasze żądanie
wójt i targ w targ staje na zapłaceniu
35 franków z tem, że wracający do Lu-
cerny samochód po odwiezieniu nas
będzie już przepuszczony bezkarnie.

Interwencja na drugi dzień u władz
w Lucernie nic nie pomaga. Urzędnik
rozkłada ręce i mówi: to są drogi
gminne i każda śmina układa regula-
min, jaki chce. My mamy ciągle z tem
kłopoty, ale nic nie możemy zrobić.
Może pan odwołać się do sądu ławni-
czego. ale uprzedzam, że szanse są
żadne. Ludność jest wrogo usposobio-
na dla samochodów i trudno im się
dziwić. Tu są letniska, położone w wą-
skich dolinach; auta swoim kurzem
(wtedy nie myślano jeszcze nietylko o
asialtach, ale nawet o  smołowaniu
szos Ji benzyną wypędziłyby w miś
wszystkich letników. Kurz osiada sze-  

rokim pasem na polach wzdłuż drogi
i bydło nie chce jeść tej trawy, ani sia-
na z niej powstałego. Oprócz tego
automobilista jest kiepskim dla nas
interesem: śniadanie zje w Zurichu, a-
le obiad już we Włoszech, w Medjo-
lanie. Państwo jeszcze szczęśliwie wy-
szli; przed paru tygodniami w tej sa-
mej wsi chłopi pobili amerykańskiego
bogacza Vanderbildta, który nie rozu-
miał, o co chodzi i odepchnął jednego
z zatrzymujących jego wóz.
Tak mówił urzędnik w Lucernie

przed 25 laty. Jakaż zmiana od tego
czasu. Niedawno odbył się plebiscyt i
prawo wprowadzające pewne ograni-
czenia w użytkowaniu samochodów
zostałó w głosowaniu ludowem odrzu-
cone większością 483 tysięcy głosów
przeciwko 231 tys. I to mimo, iż
rząd i większość partji oświadczyła się
za tem prawem. "

Chodziło bowiem o to, że koleje
szwajcarskie są w bardzo ciężkiem
położeniu finansowem, dają stale defi-
cyty, a znawcy przypisują to konku-
rencji, jaką stanowią dla dróg żela-
znych samochody, Po długich więc na-
mysłach postanowiono prawnie ogra-
niczyć tę konkurencję w ten sposób,
że transport samochodowy byłby cał-
kowicie wolny w obrębie każdej miej-
scowości, transport zarobkowy w pro-
mieniu 30 kilometrów od danej miej-
scowości  podlegałby obowiązkowi
koncesji, a transport na dalsze dystan-
se miałby być zarezerwowany dla ko-
lei. Projekt ten został, jak wspomnia-  

łem, znaczną większością odrzucony, I
nic dziwnego: Szwajcarja, kraj mały,
jest bardzo odpowiednim terenem dla
transportu samochodami, który w jej
warunkach jest i wygodniejszy i tań-
szy od kolejowego. r. 1933 kurso-
wało po Szwajcarji 86 tysięcy samo-
chodów, a turyści opowiadają, że prze-
jażdżka autem po niektórych drogach
szwajcarskich wcale nie jest przyjem-
na, gdyż zbyt już wiele spotyka się
ogromnych ciężarówek, pędzących z
wielką szybkością i zmuszających do
ciągłej naprężonej uwagi. Wygoda
obsługi samochodowej przeważyła w
opinji ogółu nawet ten argument, że
w razie odrzucenia ograniczeń skarb,
a więc podatnicy będą musieli pokry-
wać rosnące deficyty dróg żelaznych,
którym, jak obliczono, samochody cię-
żarowe odbierają około 50 miljonów
franków wpływu rocznie.
Ale nie o finansach kolei szwajcar-

skich chciałem zabawiać czytelnika.
Pragnę natomiast zwrócić uwagę na
doniosłą zmianę, jaka się w naszych
oczach dokonywa. W każdym pod-
ręczniku ekonomii, czy historji gospo-
darstwa można znaleźć długie stroni-
ce, traktujące o pierwszorzędnej roli,
jaką odegrały koleje i ich siostra że-
gluga parowa w ukształtowaniu się ży-
cia gospodarczego ostatnich stu lat.
Dzięki nim tylko możliwe było tak
gruntowne uprzemysłowienie świata
One to stworzyły blok zachodni naro-
dów przemysłowych, czerpiących sn-
rowce z całego świata, rozwożących  

gotowe wyroby i zbierających z tegoż
świata niezmierne bogactwa. Koleje
żelazne słusznię stawiają pośród naj-
ważniejszych zdobyczy technicznych,
zmnieniających oblicze świata. I oto
ten kolos, mający wszędzie swe roz-
gałęzienia, wiążący miljardowe kapi-
tały, zatrudniający miljony ludzi, za-
czyna się chwiać. Zatrzymuje jeszcze
dominującą pozycję przy transportach
bardzo dalekich, lecz traci ją krok po
kroku przy przewozach bliższych, np.
w „obrębie jednego państwa, nietylko
najmniejszego, jak Szwajcarja, ale ta-
kiego. jak Francja.
Mamy więc tu znów jeden objaw i

to najdonioślejszy kruszenia się go-
spodarki wielkokapitalistycznej pod
wpływem postępu technicznego, czy-
niącego koncentrację przedsiębiorstw
zbędną i ekonomicznie nieuzasadnio-
ną. Chłopi szwajcarscy, oddając swe
głosy za zostawieniem swobody samo-
chodom, szli za zdrowym instynktem
zostawienia wolnej ręki drobnemu
przedsiębiorcy i odrzucenia więzów,
jakie nań zamierzał nałożyć wielki
mamut przemysłowy, chociaż właści-
cielem tego potwora jest państwo. A
może pamiętali o tem, że ośrodek re-

melenyiki usiłujący przed niewielu
laty przeforsować ustrój sowiecki w
ich ojczyźnie, mieścił się właśnie w
centrum kolejarskiem Szwajcarji. w
Olten; i o tem, że z gospodarki wielko-
kapitalistycznej wypływa komunizm,
jako ae! konsekwencja.

YGMUNT RACZKOWSKI

  



 

CZARNE NA BIALEM
 

#:)WRA

Działo się to zaraz po wojnie w czasach

kryzysu mieszkaniowego. O dostaniu „nu-
meru” w hotelu w Warszawie nie można

było nawet marzyć. Dzięki protekcji por-

tjera, którego znałem osobiście i dzięki, —

trzeba to powiedzieć, — podtrzymywaniu

z nim stosunków za pomocą sowitych na-

piwków, miałem do swej dyspozycji zawsze

pokój dwułóżkowy. Kosztowało to sporo,

ale ilekroć przyjeżdżałem do Warszawy mo-

głem przynajmniej przespać się wygodnie.

Pewnego dnia wybrałem się do stolicy.

MW wagonie kolejowym naprzeciwko mnie
siedziała dystyngowana dama z wyrazem

cierpienia ua twarzy. Miała migrenę, w
pewnej chwili zapytała mnie, czy nie mam

przy sobie, „kogutka” przeciw bólom gło-
wy Niestety nie miałem. Zaczęliśmy rozma-

wiać.

“ —Sama nie wiem, co zrobię w Warszawie.

Na -pociąg do Wilna muszę czekać całą

noc, a nie mam się gdzie podziać. Będę mu-

siała przesiedzieć na dworcu, a tak mnie

głowa boli.

Zawahałem się chwilę. Wypada, czy nie

wypada? Zaryzykowałem.

— Jeśliby się pani nie obraziła, mógł-
bym jej coś zaproponować. Mam pokój o
dwóch łóżkach w hotelu. Moglibyśmy się

jakoś tak urządzić, by nie potrzebowała
pani czekać na dworcu.

Nadspodziewanie dama zgodziła się na

moją propozycję. Musiała być naprawdę

bardzo zmęczona.

Umówiliśmy się, że ja położę się do łóżka
pierwszy i zasnę. Dama tymczasem pocze-

ka w korytarzu. Dotrzymałem umowy świę-

cie | po paru minutach zasnąłem kamien-
nym snem.

Gdy nazajutrz otworzyłem oczy pierwszą
rzeczą, którą zobaczyłem były walizki nie-

znajomej, damskie fatałaszki i biżuterja le-

żące na stole. Ukradkiem spojrzałem na

łóżko I raptem zerwałem się na równe no-

gi Łóżko było puste, pościel nienaruszona.
Zadzwoniłem. We drzwiach ukazał się nu-

merowy,

— Gdzie jest ta pani — zawołałem wska-
zując na drugie łóżko. *

Twarz oumerowego rozjaśniła się w uś-

miechu.

— Ach, więc to pan! To się dopiero ta

pani ucieszy. Całą noc siedzi na korytarzu

i płacze, Powiada, że zapomniała numeru
swego pokoju i jak się jej mąż nazywa”.

spisał Tot.

 

- «— Ależ profesor ma jeden but czarny, a

drugi żółty! —

— Rzeczywiście — I to zdumiewające, że

mam taką samą parę w domu.

 

 

Jalu Kurek: Grypa szaleje w Naprawie.

Warszawa 1935.

„Byla to mila drobna blondynka. Idąc,

przeginała się w biodrach, jak kwiat, któ-

remu zaciasno w kielichu. Nosiła zawsze

ciemne opięte suknie, które uwysmuklały.

jej sylwetę. Patrzyła na ludzi śmiało jak

dziecko, wzywające do zabawy. Ale za każ-

dem zdaniem przy kropce opuszczała wdół

powiekę, jakby ciężarem gęstych rzęs

chciała zamknąć sens zdania”. (str, 44).

Po zajęciu

 

 

 

F. A. Ossendowski: Nauczycielka. Poznań

1935,

„Byt bardzo wysoki, miał wypukłą pierś,

szerokie ramiona, Gdy ośmieliła się przyj-

dumnie

osadzoną małą głowę nieznajomego, rozma-

rzeć mu uważniej — spostrzegła

rzoną twarz o orlim nosie i zatrzymała

wzrok na miepasujących do atletycznej po-

staci młodzieńca ustach prawie niewieścich,

bez znamion siły i woli". (str. 31).  

BOHATEROWIE WSPÓŁCZESNYCH POWIEŚCI

F. A. Ossendowski: Po-

znań 1935.

„Dość wysoka, wiotka i proporcjonalnie

do swego wzrostu szeroka w ramionach, o

ślicznie zarysowanej piersi i wspaniale osa-

dzonej głowie, zdobnej w puszystą, kaszta-

nowatą czuprynę — pociągała ku sobie nie-

zwykłą harmonją i miękkością ruchów.

Wielkie poważne, szafirowe oczy, okolone

ciemnenmi rzęsami, śmiało zakreśloe łuki

brzwi i łagodnie wykrojone, świeże usta by-

łyby niemal doskonałe, gdyby... (str.4).

Nauczycielka.

obrazów Stryjeńskiej

 
Wobec zajęcia przez komornika obrazów Stryjeńskiej w warszawskim „Ipsie” —

malarze płacą mróbń »brazami, 2

Ola pań o niezbyt smukłej
sylwetce

(ZO) Mimo stosowania djety, niekiedy

aż do głodówki włącznie, mimo kuracji

parafinowej i różnych środków obchu-

dzających, a często szkodliwych dla

zdrowia, jest jeszcze na świecie wiele

pań, jeżeli nie bardzo korpulentnych, to

w każdym razie nie odpowiadających

smukłą i wydłużoną sylwetką wymaga-

niom mody ostatnich lat. Nie wszyst-

kie zresztą chcą sobie zadawać tyle tru-

du, aby tę smukłość zachować. O tych a-

ni twórcy mody, ani wielkie firmy kra-

wieckie, wcale się mie troszczą, odrzu-

cając z zasady -projekty modeli, które

dia nich byłyby odpowiednie. Wszelkie

nowe fasony wypróbowują wyłącznie na

bardzo zgrabnych  „manneguins“ o

szczupłych i nienagannych figurach. A

jeżeli taka panienka przybierze choć pa-

rę kilogramów na wadze i zyska kilka

centymetrów objętości, musi natychmiast

szukać innego zajęcia. Stosuje się nato-

miast uproszczoną metodę robienia su-

kien i okryć dla pań tęžszych według

mode': >rzeznaczonych dla najsmuklej-

szych. Rezultat jest oczywiście prze-

ważnie ujemny. Suknia zamiast poszczu-

plać, uwydatnia zbyt obfite kształty i

wywołuje przykre docinki oraz źle ukry-  

wane uśmieszki. Wina zaś nie leży by-

najmniej po stronie pań, lecz tych, którzy

im nieostrożnie modele sprzedają.

Wobec takiego stanu rzeczy nie pozo-

staje nic innego, jak radzić sobie samej.

Jak to zrobić? Trzeba zacząć od dokła-

dnego poznania własnej sylwetki, jej

stron dodatnich i ujemnych i zdać sobie

sprawę, co może być odpowiednie, Na-

stępnie należy zastanowić się nad wybo-

rem materjału; kolory czarny i granato-

wy są najbardziej wskazane, ale dobry

jest także ciemno zielony lub bronzowy.

Musi się odrzucić wszelkie materjały

wzorzyste, kraty, szkoty i poprzeczne

pasy, które bardzo pogrubiają. Natomiast

pasy, idące wzdłuż, są korzystne iwydłu-

żają tigurę.

Tę samą regułę należy stosować w do-

borze fasonu sukni czy okrycia. Każde

przybranie, idące wzdłuż, plisy, nerwu-

ry, stebny, guziki i Ł. d. są dobre. Sukni

zbyt opietei, w której kształty wyraźnie

się uwydatniają. lepiej unikać. Spódnica

nie powinna być za wązka, ani też za

szeroka. Głęboko założone fałdy są za-

wsze zgrabne i ułatwiają swobodę ru-

chów. Paska należy raczej się wyrzec,

ale, jeżeli fason sukni czyni go niezbed-
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nym, niech nie idzie dokoła, lecz gubi
się po bokach, im zaś jest węższy i luź-
niejszy, tem będzie zgrabniejszy. Wycię-
cie sukni nie powinno być ani okrągłe,
ani kwadratowe. Najodpowiedniejszem
jest wycięcie w szpic, choćby nawet nie

było bardzo modne. Nie to ładne, co mo-

dne, ale to, w czem dobrze wyślądamy.

Tak bardzo noszone teraz duże kokardy

i żaboty są tylko wówczas dopuszczalne,
gdy pani niema zbyt obłitego biustu, W
przeciwnym razie lepiej je zastąpić
skromniejszem przybraniem z koronki
lub cienkiego materjału. Riuszki, falban-
ki trzeba raz na zawsze odrżucić i nie
przybierać niemi ani spódnicy, ani stani-
ka, czy rękawów. lm prostszy jest krój
sukni, tem szczuplej w niej się wygląda.
Niemniej ostrożną należy być przy wy-
borze okrycia; i tu trzeba zaznaczyć, że
modne peleryny nie nadają się dla tęż-
szych pań. Luźny żakiet rzech czwar-
tych, albo siedem ósmych długości będzie
o wiele stosowniejszy.
Duże niebezpieczeństwa kryje w sobie

również nieodpowiedni dobór toalety
wieczornej. Zacznijmy od wycięcia sukni.
Obecne dekolty obnażające całe plecy
nadają się wyłącznie dla osób smukłych
(pad warunkiem oczywiście, żeby plecy
były ładnej Idące wzdłuż pasy materji
zostawią tylko „okienka”, a zasłonią nam
plecy. Na przodzie stanik mo być lek-
ko udrapowany i spięty ładną bioszą, czy
clipsem. Kwiatówlepiej:nie nosić. Pani,
mająca dość szczupłe ramiona, może je  

zostawić nieprzykryte, jeżeli jednak ra-
miona są zbyt obfite, trzeba dodać do
sukni jakieś rękawy. Linja spódnicy mu-
si być oczywiście bardzo prosta, a tren
wydłużający sylwetkę, będzie wskazany.
Z równą przezornością traktować na-

leży wszelkie poza suknią akcesorja tu-
aletowe. Duży kapelusz przyśniata, zbyt
mały może się wydać śmiesznym. Naj-
lepszy będzie ładny „clopche'”* lub inny
skromny i niewielki fason. Pelerynę fu-

trzaną lub podwójnego lisa można zastą-

pić etolą lub krawatem futrzaYym. Wy-
sokich, cienkich obcasów nie można no-

sić. Obcas angielski daje mocniejsze о-
parcie i czyni chód 0 wiele zgrabniej-
szym. Rękawiczki i torebka nie powinny
odcinać się zbyt jaskrawo od sukni. Im
mniej wpadająca w oczy i spokojniejsza
jest całość tem efekt będzie lepszy.

Szanujmy naszą garderobę.

Porzuciwszy na razie kwestje bezpo-
średnio z modą związane, chciałabym po
wiedzieć parę słów o sposobie w jaki po-
winniśmy się obchodzić z naszą gardero-
bą. Jest to szczególnie ważne w dzisiej-

szych czasach, gdy ograniczone do misi-

mum budżety nie pozwalają nam na sprą-

wianie wielu rzeczy.
Często słyszy się narzekania, że moja

suknia zbyt prędko straciła świeżość że
że obecnie straciła tason a pończochy
jedwabne odrazu się podąrły. Jakkolwiek
nie da się zaprzeczyć, że tandeta się roz
panoszyła, a o dobre gatunki coraz tru-

Facecje staropolskie

Czerwiec
Choć się w czerwcu róża rodzi.
Cóż potem, gdy prędko schodzi?

„Kalendarz wieczny” (wiek XVI),

Polak z Niemcem
Nigdy w szczerej nie żyli Polak

z Niemctm zgodziet

Polaka pycha, Niemca wolność w oczy
bodzie.

Stąd przypowieści miejsce, że póki
świat światem,

Nie będzie nigdy Niemiec Polakowi
bratem.«

Polak, że mu chciał i chce wolne osieść
kłęby,

Nie lubi Niemca, choć ślą wzajem
dziewosłęby,

I jako Judasz Pana, takim obyczajem,
Skrewniwszy, a oguł.ach całują się

wzajem,
Przecięż mu Polak do krwie aż

dotrzymał miru,
Wydarszy Turczynowi z swą zgubą

z jasyru,
Choć urażony, mówią, na marmorze

pisze,
A ten niewdzięcznik jego chce mu

wydrzeć Spisze.

Nie widzi, żeby gdzieś uciekszy z Europy,
Gdyby nie szabla polska, lizał

z Wiednia stopy-=
Wacław Potocki: Moralia (1688 r.).

Fraszka do Kasie
CĆałowałem cię gwałtem, me wdzięczne

kochanie,
I cukrem mi się zdało ono calowanie,
Alem tego przypłacił, bo całą godzinę
Cierpiałem mękę ciężką za tak lekką

winę.

Ani na sprawowanie, ani na me prośby
Nie chciał przestać twój jęyk łajania

i groźby,

I z takąś czczycą usta wdzięcznie
ucierała,

Jakoby na nie straszna trucizna paść
| miała.

Co to jest, że przystoi każda rzecz
pieknemu|

I gniew twój przydał sercu miłości
mojemu.

A tak mie utrapiło to twe frasowanie,

Że mi się żółcią zdało ono całowanie.
Lecz, gdy tak karzesz chciwą miłość,

obiecuję,
Że cie gwałtem już drugi raz nie pocałuję.

Mikołaj Szarzyński: Poezje (1601).

 

On: — Ja wszystko wieml
Ona: — A w którym roku była bitwa pod Chocimem?

 

dniej, jednak wina nie zawsze leży po
stronie fabrykantów czy dostawców. Nie
zawsze dobrze obchodzimy się z naszemi
rzeczami.

Sposób w jaki nakładamy, czy zdejmu-
jemy kapelusz powoduje niejednokrotnie
że po kilku dniach jest on powyśinany
i zmienia zupełnie swój pierwotny wy*
gląd. Z nowej sukni pani bardzo jest za-
dowęlona, ale zdjąwszy ją nie powiesi
odrazu w szafie, lecz rzuci na poręcz
krzesła. Chowając nie ułoży porządnie
na obu ramionach wieszaka, przez co
suknia prędko powyciąga się, będzie z
jednej strony dłuższa jak z drugiej, na
ramieniu zacznie odstawać i t. p. To sa-

mo odnosi się do pantofelków, z którymi
trzeba starannie się obchodzić,

Wielekłopotu, sprawiają nam pończo-
chy. Tu należy pamiętać, że inne poń-
czochy nosi się do obuwia sportowego, a
inne do pantołelków wizytowych czy
wieczorowych. Cienka jedwabna poń-
czocha włożona do cięższego sportowego
obuwia musi się odrazu podrzeć. Prze-
dewszystkiem zaś zapomina się o tem „že
pończochy trzeba codzień zmienić | u-

prać. Woda i, mydło niszczą o wiele
mniej aniżeli kurz i pot. Prać i wyciskać
z mydła należy bardzo ostrożnie i nigdy
mie prasować. Dobrze jest tu zupełnie
nowe pończochy zanurzyć w przestałej
wodzie i włożyć je dopiero po wysusze-
niu. Wówczas oczka się wzmocnią i poń- czochy tsaną się znacznie odporniejsze. 

 



Loża Bnei-Brith
i rada miejska w Łodzi

Coraz bardziej ujawnia się, iż żydzi
zgóry postańowili na wtorkowempo -
siedzeniu rady miejskiej wywołać
zajścia i awantury. IA

W. dniu posiedzenia rano ukazał się
w „Głosie Porannym" artykuł p.t
„Rada miejska czy cyrk”. Sam tytuł
wskazuje już na tendencję, Zanim jed-
nak zapoznamy się z treścią artykułu,
trzeba chociażby kilka słów poświęcić
samemupiarad, w którem się ukazał.
Otóż „Głos Poranny” jest dziennikiem
żydowskim, redagowanym w języku
pviskim. Zadaniem pisma jest obroża
interesów żydostwa. Właścicielem
„Głosu Porannego" jest przemysłowiec
p. Kohn, członek łódzkiej łoży „Bnei
Brith* a redagują go prawie sami
ziennikarze żydowscy, „Głos Poran -

ny” wyspecjalizówał się w pópieraniu
masorerji i rozmaitych sekt, a pozatem
stale zajmuje się atakowaniem bisku -
pów i księży katolickich oraz działaczy
narodowych,

Otóż w artykule p. t. „Radamiejska
czy cyrk” czytamy: „Komisarż Woje-
wódzki proponuje przesunięcie likwi-
dacji awantur z 2 kwietnia dó ostat -
nie$o punktu obrad, a więc po uchwa-
leniu budżetu. Bardzo wątpliwe, czy
inne kluby będą chciały na to się zgo -
dzić, gdyż w pierwszym rzędzie wyra-
żenie zgody świadczyłoby 0 poddaniu
się terrorowi większości endeckiej, a
następnie jakakolwiek ustępliwość roz-
zuchwalilaby „narodowcėw“ i dalsze
obrady odbywałyby się w tej samej co
poprzednio atmosferze... Węzeł gor-
dyjski musi być raz nazawsze przecię-
poda muszą otrzymać naucz-
e.
Pozatem artykuł zawiera szereg

prówokacyjnych zwrotów w stosunku

 

ŻE LWOWA
Co grają w teatrach? — Teatr Wielki;

W dalszym ciągu ciekawa sztuka V. Ba-
um „Studentka”.

Teatr Rozmaitości: Dobrze
„Pierwsza sztuka Fanny".

Niedyspozycja dowódcy O. K. gen. Po-
powicz, dowódca O. K. VI. zaniemógł,
wskutek czego nie urzędije do odwoła-
/nia,

Pożar żałobnej chorągwi, — Na ratu -
szu lwowskim zawieszone były dwie duże
chorągwie żałobne. Wczoraj jedna z nich
spaliła się z niewyjaśnionych dotąd przy-
<zyn. Dochodzenia w toku.

Strajk brukarzy. — 60-ciu brukarzy
zajętych przy naprawie jezdni przy ul.
Lw. Dzieci, prowadzonej przez magistrat,
zastrajkowało z powodu nieuwzgiędnie-
mia przeż Wydział techniczny zarządu
miejskiego prośbyopodwyżkę płac.

Karciarze w pułapce.— Policja Iwow-
ska, wkroczywszy niespodziewanie do
żydowskiej kawiarni „Grand“ przy ul.
Skarbowskiej, zastała przy stołach towa-
rzystwo złożone z kilkunastu osób, za -
jętych hażardową grą w karty. Część
graczy zbiegła, resztę w ilości 10 osób u-
jęto. Wśród ujętych znajdują się ludzie
z różnych sfer, m. in. dwaj prawnicy. Po
spisaniu  protokułów, przytrzymanych
zwolniono, a sprawę skierowano do są-а :

Žamach samobójczy dyrektora szko-
ły. — Po sprzeczce z żoną strzelił do sie-
bie z rewolweru 40-letni Roman Butycz,
dyrektor szkoły pawsz. w Żboiskach sta-
rych pod Lwowem. Desperata, który zra-
mił się w okolicy serca, przewieziono do
szpitala. >

ypadek na lotnisku. — Na lotnisku
skniłowskiem w chwili lądowania sa -
molotu nastąpiło oberwanie się śmigła.
Aparat został nieznacznie uszkodzony,

dku w ludziach nie było.
Z sądu lwowskiego, — Kilka miesięcy

temu głośna była w Toruniu sprawa na-
eżelnego lekarza Kasy Chorych Kazimie-
tza Skarbka Telszewskiego, rzekomego
doktora medycyny, który wypełniając
kwestjonarjusz podał, że urodził się... na
Qceanie Atlantyckim, a studja odbywał
na Marsie i Wenerze. — Skutki tej mi -
styfikacji odczuła na šobie p. Helena
Śkarbkówna, zamieszkała we Lwowie
przy ul. Klonowicza 7. Oto mieszkająca
w tej samej realności nauczycielka Marja
Jaworowska, wyczytawszy w gazecie
wiadomość o fałszywym lekarzu, uroiła
sobie, że p. Skarbkówna ukrywa w swo-
jem mieszkaniu ściganego przez policję
Skarbka - Telszewskiego. Zawiadomióny
0 tem wydział śledczy, stwierdził, że do-
niesienie nauczycielki nie odpowiadało
prawdzie, Wobec tego Jaworowska, o-
śkarżona o występek przeciw wymiaror
wi sprawiedliwości,stanęła wczoraj przed
sędzią Bittnerem, który widząc, że ma
przed sobą osobę umysłowo chorą,za -
r-qdził zbadanie oskarżonej ptżez psy-
chjatrów. Ofiara manji prześladowczej,
opuszczając sąd obrzuciła p. S$. wyzwi-
skami.

grana

 

(Od specjalnego korespondenta)

do narodowców w radzie miejskiej, Au-
tor wyraźnie daje do poznania iż ha*
rodowcy łódzcy pochodzą z warstw
społecznych niższych, które nie mogą
mieć odpowiedniego przygotowania do
spełniania obowiązków Kerówiiczych
ani w państwie ani w samorządzie, Na-
RS żydzi odziedziczyli po
swoich przodkach zdolności dorządze-
nia. Artykuł kończy się wołaniem:
„Żywot obecnej rady miejskiej musi
być krótki'', :
Jasno z cytowanego artykutu wyni -

ka, iž gdziešza kotarą, zapėwno na po-
siedzeniu kierownictwa loży „Barei
Brith' zapadła uchwała, iż nie należy
dopuścić do spokojnego głosowania w
trzeciem czytaniu budżetu i że trzeba
doprowadzić do wybuchu na pósiedze -
niu. To też przedstawiciele klubów ży-
dowskich zaraz na początku posiedze-
nia chcieli sprowokować zajścia i „dać
naródowcom nauczkę.
Na czoło obrony interesów żydow-

skich wysunęli się socjaliści pod ko-
mendą żyda Urbacha.- Widocznie taką
rolę przeżnaczył im tajemny „rząd ży -

 

 

Łódź, w maju,
dowski* w Łodzi, obradujący w loży
„BnetBrith'.Pokazało się jednak, iż'w
czasie awantur obleciał żydów śmier =
telny strach i'że najwięcej żydzi sami
poranili się, tłukąc rękoma szyby; jak
np. pos. Mincbetg, Przez okno -wzywał
on na pomoc policji, krzycząc: „Poli
cja! Policja! Żydów bijąt”. "

“ Po zajšciach prasa żydowska zażą-
dala zaarėšžtowania radnych ńaródo ›
wych i wogóle działaczy narodowych w
Łodzi. Życzeniom jej jednak dotych -
czas nie stało się zadość i dlatego o-
becnie tłomaczy, iż śledztwo toczy się
z artykułu 241 kodeksu karnego, i że,
śledztwo z tego artykułu nie przewi -
duje środka zapobiegawczego w posta-
ci przetrzymania w areszcie.

Zajścia włorkowć w radzie miej-
skiej wywołały wielkie poruszenie w
masach polskich. Opińja publiczna”ob=
winia za te zajścia żydów, którzy je
wywołali swojem prowokacyjnem. za-
chowaniem.

Е JUNIUS.

(  
 

zakazany teren
Policja i narodowcy w Gidlach

(Od własnego korespondenta) E

Komendant posterunku P.P. Gidle
„złotemi” zgłoskami zapisał się w roz-
woju Obozu Narodowego na tutejszym
terenie. Ile włożył pracy w tę-
pienie narodowców, ile spisał рго-
tokułów ża rzekótno nielegalńe zebra-
nia to tylko chyba Bóg jeden wie — ro
ip. komendat. Praca p. komendanta
sprawiła to, że nieliczne tylkó są wió-

sbi, w których niema kół Stronnictwa
Narodowego, podczas gdy wsżystkie
większe ośródki są bastjonatni narodo-
wemi.
“P. komendant w pracy swej nie usta-
je ani na chwilę, używa wszystkich
wypróbowanych środków, aby cokol -
wiek załamać wpływy sił narodowych,
lub zastraszyć tchórzliwych. Tęren gi-
delski stał się jakby terenem „zakaza-
nym”.
Podane fakty stwiefdżą, że tak jest.

Przed świętami” posterunkówi P.P. z
Gideł stali na szosie ż Radomska do
Pławra i odbierali całkiem legalne u-
lotki nawołujące: do popierania pol-
skiego handlu, rzemiosła i t. d. Odebra-
no około 4 tysiące ulotek od kolegów
Łęgowika Stan. z Górki i Stefana

Z CAŁEGO KRAJU
GDYNIĄ
minwz ra

Najazd żydów na Gdynię, — Trudno u-
stalić liczbowo ilość żydów w Gdyni.
Rocznik statystyczny komisatjatu rządu
w Gdyni daje w tym względzie bardzo
skąpe informacje. Z tychże zestawień do-
wiadujemy się jedynie o kilku żydow -
skich nieślubnych urodzeniach i jed-
nem małżeństwie w ciągu całego roku.
Widzieliśmy natomiast, jak liczbowo za-
prezeńtowali się żydzi w czasie jednej
z ostatnich uroczystości, maszerując
przez ulice miasta w żastępie złożonym z
przeszło 300 osób. Wiemy dalej, że po-
dobnie jak w pochodach idą w Gdyni ży-
dzi na honorówem miejscu przed polski-
mi urżędńikami, tak zdołali również za-
jąć miejsce w całym szeregu odgałęzień
życia gospodarczego:

Mają w Gdyni już żydzi monopole, śle-
dziowy, owocowy i skórzany: Obecnie
chcą zdobyć także monopol budowlany,
ku cżemi W Gdyni, wobec-stale wzmaga-
jącego się ruchu budowlanego nastała
końjunktura, Jak się dowidujemy, ży-
dowskie firmy budowlane w Gdyni urzą-
dziły w dniach ostatnich formalny najazd
па przedsiębiorców budowlanych, oteru-
jąc imi dostarczenie materjałów dla bu-
dowy domów na nadzwyczajnych warun-
kach kredytowych. | :

W kołach fachowych żapewniają, że
działają tu niewątpliwie beżprocentówe
kredyty żydowskie, gdyż warunki, jakie
dają żydźi, przewyższają wszelkie rnóżli-
wości firm polskich, zdrowo kalkulują-
cych. Najwidocztiej chodzi tu więć ży-
dom o opanowanie dziedźiny handlu ma-
tetjałami budowlańemi, aby później dyk-
tować warunki swoje. ||

 

JAROSŁAW

Wielka atera sądowa. — W jarosław-
skim sądzie grodzkim wykryto nadużycia
finansowe sięgające kwoty 60 — 80 tysi-
cy zł Nadużyć dopuścił się urzędnik są-
dowy Zieliński, część winy ponóśi też
em. naczelnik sądu gr. Gaklik, który
przebywa w więzieniu. Wymienieńi do-
puścili się kradzieży depozytów, złożo-
nych w sądzie jarosławskim przez jeden
z poważnych banków, którego miejscowa
filja została zlikwidowana. )

 

ŁÓDŹ

75 proc. handlu i przemysłu Łodzi w
żydowskich rękach. — Jak donosi kato -
wicka „Polonia“, według przeprowadzo-
nego ostatnio spisu ludności, Łódź posia-
da 605.974 mieszkańców. Ludność Łodzi
na podstawie podziału wyznania przed-
stawia się następująco: katolików —
327.848, ewangelików — 49,748, wyzna -
nia mojżeszowego — 224,155, intych wy-
гпай —4.229, Ilość żydów w Łodzi wzra-
sta ciągle nietylko przez większą ilość
urodzin, :le także przez napływ elemen-
tu żydowskiego z innych miast, a nawet
zzagranicy. W roku 1934 pržybyto do
Łodzi samych tylko Niemiec — 47,282
żydów. 3

Niemniej opłakanie ptzedstawia się

stan posiadani Polaków w Łodzi. Na
12,423 zrzeszonych przedsiębiorstw han-

dlowych, żydzi posiadają 9.131, to jest
73,5 proc. W przedsiębiorstwach prze-

mysłowych, którychŁódź posiada 5.89%,
na żydów przypada 3.833 t. j. 15 proc. W
zajęciach przemysłowych: jak agentura,
przedstawicielstwa itp. żydzi stanowią
60 proc. Żydzi zgrupowali przedewszyst-

 

 

kiem ciche kartele na materjały zagra -
nicznć, przez co są w rzeczywistości dy-
ktatorami cen: Najfatalniej przedstawia
się stan w Handlu ruchomym t. j. komi*
wojażerowie, domokrążcy, sprzedawcy u-
liczni i t. p. Na 807 wydanych kart reje -
stracyjnych — 727 zostało wykupionych
pfzez żydów, ćo stańowi okrągłe90proc.

RADZYŃ PODL.

Ruch narodowy — Korespondent nasz
+ Podlasia (T. W.) donosi: Praca Stron-
nictwa Narodowego na terenie podla-
skim daje coraz lepsze i widoczniejsze
rezutlaty. Dnia 26 b. m. w m. Suchowola
pow. Radżyń odbył się kurs średni kie -
rowników placówek pow. radzyńskiego,
lubartowskiego, włódawskiego i łukow -
skiego, Po wysłuchaniu nabożeństwa w
miejscowytn kościele, żebrani człońkówie
udali się do własnego lokału, gdzie kol.
Wróbel dokonał dekoracji wybitniejszych
kierowników  honorowemi  odznakami
Str. Nar. — „mieczykami- Chrobrego",
poczem: rożpoczął się kurs. Między inne-
mi referatami wygłoszonemi- na kursie,
poseł Sew: ks. Czetwertyński wygłosił
przemówienie na temat sytuacji wew =
nętńznej. Po wysłuchaniu szeregu relera-
tów, ich przedyskutowaniu, kierownicy
z nowemi wiadomościami i nowym zapa-
łem do pracy; rożjechali się na” swoje
plarówkE* 5 7 KRY s

" Rzecżą znamienną jest, że mieszkańcy
Podlasia, niwet pochodżeńia ruskiego,
masowo się tefaz garną dó szerćgów Str.
Naródowego. r 3

RZESZÓW

Lekarz dr. Dorniest, skazany na 8 mie-
sięcy więzienia, — Wszyscy w Rzeszo -
wie dobrze pamiętają nagłą śmierć apli-
kanta sądowego ś. p. Stanisława Łom-
niewskiego, który zmarł wskutek zaka-
żenia, spowodowanego nieaseptycznym
zatrzykiem lekarskim dr. Dornfesta.
Sprawą tą zajął się p. prokurator i osta-
tecznie” wygotował przeciwko dr. Dorn-
festowi akt oskarżenia, który żaprowa-
dził tego łekarza ra ławę oskarżonych
przed tam. sądem okręgowym. W związ-
ku z tem pojawiły Się różne zdańia, a
mianowicie, czy rżeczywiście dr. Dorn-
fest jest winien śmietci š. p. St. Lomniew-
skiego, spowodowanej tem, że użył do
zastrzyku nieodpowiednio zdezynfeko-
wanych narzędźi, czy też śmierć š. p.
Lomniewskiego tie pozostaje w żadnym
związku przyczynowym z udzieloną mu

przez d-ra Dornfesta pomocą lekarską, a
jedynie wynikła z mało odpornego orga-
nizmu ś, p. Łomniewskiego. |

Kwestję tę rozstrzygnął początkowo
tamt. sąd okręgowy w tym kierunku, że
wógólłe uniewinnił d-ra Dorniesta, przyj-
mując, że dr. Dorhfest, wykonując za-
strzyk, dołożył wszelkich starań, mają-
cych na celu zapobiec ewentualnemu za-
każeniu.

Od odnośnego wyroku odwołał się p.
prokurator i wskutek tego odbyła się w
ub. tygodniu rozprawa przed sądem ape-
lacyjnym w Krakowie, po której przepro-
wadzeniu i po przesłuchaniii znawców, a
szczególnie znanego powszechnie leka-
rza sądowego d-ra Olbrychta, sąd apela-
cyjny, wbrew śtańowiska tut. sądu okrę-
wego, uznał d-ra Dorniesta wimnym i
skazał go na B mies. więzienia za nieu-
myślne spowodowanie śmierci 6, p. Łom-
niewskiego. j :
Orzeczoną karę 8 mies. więzienia za-

wiesił sąd skazanemu na p.zeciąg 5-ciu

 

 

lat. Obecnie żajmie się tą sprawą Izba le
karska i rzeknić, czy w tych warulikach
dr. Dorńfeśt móże w dalsżytn ciągu prak-
tykować,

TARNOPOL__
Ciekawe zjawisko geologiczne. — Bar-

dzo ciekawe zjawisko geologiczne zauwa-
żono w  Turkociu woj. tarnopolskiem.
Zauważono mianowicie, że znajdująca się
tam $óra posiiwa się na przestrzeni 3 km.,
grożąc zasypaniem pbłożbnym u jej stóp
domostwom: Góra ta miejscami wznosżąc
się, miejscami znów zapadając się, zbli-
żyła się tak Bardzo do gościńca, że po-
wstał nad nim wysoki wał. Na miejsce
wysłano inżyniera wojewódzkiego z Tar-
nopola, który ma się zająć zbadaniem
tego zjawiska „oraz w razie potrzeby za-
rządzić ewakuację zagrożonych domów.
Wpływ roboty komunistycznej, —

Onegdaj w Michałówce pow. Podhajec w
kaplicy gr.-kat. miał miejsce przykry wy-
padek ;który dowodzi, jak daleko zaczyna
sięgać w społeczeństwo ruskie jad komu-
ny. Oto po odprawionem nabożeństwie,
śdy ksiądz Korowicz w Białoktynicy, któ-
ry to nabożeństwo odprawił, wyszedł na
kazalnicę i wśród zakania nawoływał
matki do wychowywanai dzieci po boże-
mu, jedna z nich Skalna Parańka — dok-
nięta tem — zaczęła nań miotać obelgi, a
nawet usiłowała znieważyć księdza czyn-
nie, Wolnomyślicielką zajęła się proku-
ratura.

Groźne pożary. — W ostatnich dniach
ubiegłego tygodnia wybuchło kilka po-
ważniejszych pożarów, które mimo ener-
śicznej pracy poszczególnych straży po-
żarnych pociągnęły za sobą poważne
straty. I tak pożar w Nowej Grobli pow.
Podhajce zniszczył 8 budynków miesz
kalnych i 26 budynków gospodarczych
wraz z inwentarzem, Pożar ten wybuchł
w zagrodzie Maksyma Rygajły — straty
dochodzą do5.000 zł, Drugi większy po-
żar wybuchł w przysiółku Maziarnia ko-
ło Połonicznej, gdzie przerzuciwszy się z
zagrody Andrzeja Prytuły na sąsiednie
zabudowania zniszczył 4 domy mieszk.
Trzeci wreszcie pożar miał miejsce w
8 gospod. z kilkoma sztukami bydła.”
Biatyczach pow. kamionecki. Przerzucił
on się ze stodoły Jana Soroczyńskiego na
domostwa sąsiednie. Pastwą płomieni
padły 2 domy mieszkalne i 8 budynków
gospodarczych. Ciekawe, że we wszyst -
kich tych wypadkach dochodzenia celem
wykrycia przyczyny pożaru nie dało żad-
nych rezultatów,

ŻNIN(Wielkopolska) :

Zjazd Stronnictwa Narodowego. — W
niedzielę, 26 maja, w wielkiej sali Stron-
nictwa Narodowego w Żninie odbył się
zwołany przeż kierownika powiatowego
wydziału Młodych p. Tadeusza Kriszkę
zjazd delegatów placówek Stronnictwa
Nar. z powiatu żnińskiego. Największa i
najpiękniejsza sala wypełniła się
przyłymi na zjazd w liczbie oko-
ło 550 osób. Nastrój panował na że-

braniu jednolity i podniosły, stwierdzają-
cy raz jeszcze, jak głęboko tkwi idea na-
rodowa w sercachiumysłach Paluczan.
„Na zježdzie wysluchano referatów po-
litycznych, oraz załatwiono sprawy orga-
niżacyjne.
Ogólne oburzenie na sali powstało, gdy

jeden z mówców poruszył sprawę krążą-
tej po mieście anonimowej ułotki, dru-
kowanej na powielączu, a napadającej w
brudny sposób na szereg poważnych oby-  

Gidle, w maju. a

Baumana z Koniecpola. Ulotki te mia=
ły być przesłane do starostwa w Ra =
domsku, celem „wyświetlenia" ich 1е -
galności, Ulotki te do dziś dnia jesz -
cze nie powróciły do prawowitych
właścicieli, mimo, że upłynął miesiąc.
A dodać trzeba, że te same ulotki były
kolportowane na ulicach Radomska bez
żadnych „wyświetlań”,

Drugą taką „zakazaną” sprawą są
jasne kosżule. W całej Folsce naro-
dowcy chodzą w jasnych koszulach,
dlaczego więc nie mają chodzić w
Pławnie, Gidlach, Górce. A jednak z
jasnemi koszulami — to cały kłopot.
Policja z Gidel zabrania chodzić w ja-
snych koszulach, krożąc konfiskatą pa-
sów, jasnych koszul. W ubiegłą nie-
dżielę policja kilkakrotnie wzywała na
posterunek narodowców, w celu zdję-
cia pasówi t. @.
Członkowie Stronnictwa Narodowe

go tłumaczą się, że narodowcy w ja*
snych koszulach chodzą w Radomsku
Łodzi, Poznaniu, więc teren gidelski
nie może być zakazany.
W jakich warunkach muszą naro -

dowcy pracować, wystarczy wspom-
nieć roźmowę, jaka była prowadzona
między komendantem Starczewskim a
kol. Jagodzińskim z Pławna. W dniu
2 maja kol. Jagodziński udał się na po-
sterunek w Gidlach w celu ma:
się, jak stoi sprawa żydówki z Pławna
Ryfki Dikerman, oskatżonej o zbesż-
czeszczenie świętości katolickich. Na
póstęrunku kom. Starczewski zwró*
cił się do Jagodzińskiego, že jest za-
dużym „macherem' w Stronnictwie
Narodowem, i powinien się starać o po-
sadę, a Sfron. Nar, takiej nie da, a
przeciwnie, naraża się tylko. W końcu
swego kazania p. komendant dodał, że
jeżeli się Jagodziński nie ustatkuje to
potrafi go unieszkodliwić.
Dodać należy, że członkowie Stron.

Narodowego nalep obiecywanych po-
sad nie pójdą: cel i program Stron.
Narodowego to jest Wielka Polska a
nie posady, o tem trzeba pasy

BEERIIIRETE

Z KRAKOWA
Teatr ira. Słowackiego: niedziela pop.

„Trafika pani generałowej”, poniedzia-
lek: „Madame Dubarry“.
Kina kaiolickie:
Apollo: „Świat idzie naprzód”.
Słonko: „Weronika” (Fr. Gaal).
Sztuka: „Złodziej serc",
Świt: „Szaleńcy”.
Uciecha: „Poszukiwaczki złota”,
Ze Stronnictwa Narodowego: — Dziś

w niedzielę o godz. 1-ej w lokalu Ry-
nek Gł. 6 ll-sch. miesięczne zebranie
członków Stronnictwa. Obecność obo=
wiązkowa.
Kraków najdroższem miastem, — We-

dług Wiadom. Statystycznych Głównego
Urzędu Statystycznego wskaźnik kosz=
tów żywnościowych dla miast w m-cu
kwietniu b. r. wynosił (wobec r. 1928 —
przyjętego za 100) dla Warszawy 46,7,
Łodzi 45,4, Wilna 42,2, Lwowa 49,7, Ka-
tewic 48,0 — natomiast dla Krakowa
50,2. Z zestawienia tego wynika, że Kra-
ków jest obecnie najdroższem miastem w
Polsce.
Żydzi ukochali Kraków, — Nigdzie

tak dobrze nie czują się jak w Krakowie.
Tu też najchętniej odbywają swoje żja-
zdy t konferencje. Do szeregu świato-
wych zjazdów i konierencyj żydostwa
odbytych ostatnio w Krakowie przybę-
dzie w czerwcu b. r. konferencja świato*
wego Związku ogólnych syjonistów.
Katastroia kolejowa pod  Zabierzo-

wem. — W czwartek popołudniu pod Za-
bierzowem na linji kolejowej Kraków —
Trzebin.a wykoleił się wagon pociągu to-
waroweśo i załarasował drogę na prze -
ciąś 2 godzin. Po usunięciu przeszkody
todjęto normalny ruch. :

Autostrada Krakėw — Wieliczka roz-
poczęta, — W drm 21 maja b. r. rozpo=
częto budowę autośrrady na szlaku Kra=*
ków — Wieliczka. Autostrada ta dłu-
gości 13 klm. ma kosztować 1,800 tys. zł.
Obecnie rozpoczęto zwożenie materja=
łów oraz przygotowywanie całego odcin-
ka do właściwych robót przez wykonanie
odpowiednich podkopów, przepustów itp.
Ukończenia prac oczekiwać należy we
wrześniu. Przy budowie autostrady znaj-
dzie zatrudnienie duża liczba bezrobot+
nych.
BOGA PROTOTRET BROOOPYCEEC?W.DZETCOPECET TREZETA

wateli żnińskich. Pomiędzy napadnięty*
mi są przeważnie ludzie, mający wielkie
zasługi dla polskości Żnina i Paluk, znani
działacze polscy w okresie niewoli pru-

skiej i wytrwali pracownicy na polu pu-
blicznem we wskrzeszonej ojczyźnie. Naj*
lepszym dowodem wartości moralnej ka=
lutmnjatorów jest fakt, że nie mieli oni
odwagi podpisać pod ulotką swoich na*
zwisk, czy swojej firmy politycznej,

    



Olbrzymia machina państwowa
utrzymuje zbyt wielką liczbę żywiołów nieprodukcyjnych

„, Byłoby wywažaniem otwartych
drzwi uzasadniać, iż między położe-
niem gospodarczem świata, a zwłasz-
cza między kryzysem w Europie i w
Polski zachodzi pewna wspėlzalež-
ność. Zjawisko to zostało dość wyra-
ziście oświetlona przez publicystykę
obozu narodowego, z podkreśleniem
zresztą, iż Polska, jako kraj stosun-
kowo mało wciągnięty w orbitę wiel-
koświatowej, zamorskiej ekspansji i
jako kraj o względnie niskiej skali ży-
cia jeśo szerokich mas — miała szan-
se łatwiejszego przebrnęicia przez de-
presję i przystosowania się do nowych
warunków.
Ta współzależność między ekono-

miczną sytuacją świata, Europy i Pol-
ski była silnie akcentowana przez o-
bóz rządzący w Polsce. Cokolwiek za
wiele usiłowano kłaść na karb ogól-
nego położenia, a nie akcentowano
przytem odrębnych warunków Polski
i błędów własnej polityki. Później czy-
taliśmy, iż Polska oderwała się od
kryzysu ogólnegoiwłasnemi drogami
zmierza do lepszej przyszłości. Opty-
mizm, iż idziemy ku poprawie położe-
nia, nie okazał się — jak dotąd — u-
zasadnionym. Natomiast teza o oder-
waniu się od kryzysi ogólnego kryć
mogła w sobie to zdrowe ziarno pra-
wdy, iż czekanie na ogólną poprawę
jest liniją zawodną, iż gospodarstwa
poszczegėlnych krajów coraz bardziej
zamykają się same w sobie i że ratu-

nek leży w szukaniu przedewszyst-
kiem na własną rękę dróg wyjścia, w
usuwaniu tych zasadniczych przyczyn.

które działaniem gwojem potęgują
kryzys.
Mamy to przekonanie, iż teorji o-

derwania się od kryzysu światowego
użyto głównie jako środka do popula-

ryzowania t. zw. optymizmu urzędo-

wego, a nie jako punktu wyjścia dla

stworzenia szersześo planu polityki

finansowo-$ospodarczej, pozwalające-

go Polsce wydobyć się z dzisiejszego

położenia, niezwykle dotkliwegodla

szerokich mas narodu polskiego i o-

słabiającego siły i zdolność obronną

kraju. Trudno uznać za taki plan —

system połowicznej, niedociąśniętej

deflacji, dziś obowiązujący.
Nie utrafimy w sedno rzeczy i nie

znajdziemy podstaw do wyjścia z obe-

cneśo stanu — jeśli na pierwszym

planie naszych zainteresowań nie po-  

stawimy zagadnienia przerostu ma-
chiny państwowo - biurokratycznej i
związanych z tem ciężarów prawno-
publicznych.
Pozwolę sobie przypomnieć jasną

charakterystykę tego problemu, do-
konaną przez Romana Dmowskiego
na jednym ze zjazdów rady naczelnej
Stronnictwa Narodowego.
„Niedoświadczenie organizatorów państwa

naszego po jego odbudowaniu — mówił

Dmowski — sprawiło, że, nie licząc się ze

środkami i potrzebami narodu, zbudowana

została olbrzymia machina państwowa i po-

tworzone obok tego kosztowne inwestycje,
karmiące wielką liczbę żywiołów nieproduk-

cyjnych, ze środków kraju bardzo ubogiego
w porównaniu z krajami zachodniemi, na

których się wzorowano. Rosnąca ciągle licz-

ba tych żywiołów, jakby umyślnie przygoto-

wywanych przez niedostosowane do potrzeb

kraju szkolnictwo, a z drugiej strony polity-

ka rządu, szukającego w tych żywiołach

oparcia, sprawia, że się tworzy coraz nowe

sposoby ich wyżywienia kosztem pracują-

cych, wytwórczych warstw narodu i kosz-

tem przyszłych pokoleń. To gospodarstwo

rabunkowe nie może liczyć na długie trwa-

nie, bo prowadzi ono do takiego wycieńcze-

nia, warstw wytwórczych i wyniszczenia

kraju, że rychło będzie uniemožliwione.

Trwanie tego systemu z każdą chwilą podci-

na podwaliny przyszłości narodu.”

W tem zagadnieniu tkwi jeden z
z punktów ciężkości sytuacji kraju.
Od jego należytego rozwiązania zale-
ży w znacznym stopniu siła i przysz-
łość narodu i państwa. M.T.

Przednówek na wsi
Bractwo „iednego kartofla“

Z wielu stron kraju donoszą, iż tego-
roczny przednówek na wsi zapowiada
się niezwykle ciężko. W różnych okoli-
cach państwa uboga ludność wiejska po-
zbawiona jest wszelkich zapasów karto-
fH i zboża, które umożliwiłyby jej prze-
trwać do nowych zbiorów.
W licznych gminach przyjmuje się ini-

cjatywa jednego z księży proboszczów
w powiecie jaworowskim (woj. Iwow-
skie), który w parafji swojej założył or-
ganizację dobroczynną pod nazwą „brac-
two jŚdnego kartofla”, celem niesienia
pomocy ludności głodującej. Przez ofiary
w naturze,  zamożniejsi gospodarze
wspierają pozbawionych środków do ży-
cia, współbraci. Akcja samopomocy
wśród ludności wiejskiej zatacza coraz

szersze kręgi.
Jest rzeczą znamienną, iż władze sa-

morządowe zachowują się biernie w 'o-

bliczu przednówka i nie podejmują na
wsi żadnej akcji z tytułu opieki społecz-
nej. Po gminach istnieją wprawdzie na
podstawie odnośnych dekretów t: zw. o-

Rok bez

piekunowie społeczni, ale ci pozbawieni
są wszelkiej możności działania z powo-
du braku funduszów na opiekę spo-
łeczną.

Pod wpływem alarmujących doniesień
o głodzie na wsi, centralne organizacje
samorządowe wystąpiły do powiatów i
gmin o natychmiastowe podjęcie przez
samorządy akcji opieki społecznej na
wsi. „Opieka społeczna na wsi — brzmią
słowa apelu — źle funkcjonuje, a w prze-
ważnej części kraju zupełnie nie istnie-
je. Zanim ona powstała i rozwinęła się
na dobre, zginęła śmiercią niesławną.
Zabiła ją nasza biurokracja, kryzys i na-
sza lekkomyślność zdawania się na ła-
skę losu”.

Znawcy stosunków wiejskich są zda-
mia, iż wystąpienie centralnych organiza-
cyj samorządowych jest spóźnione, o ile
chodzi o rok bieżący. W czasie tego-
rocznego przednówka głodująca ludność
wiejska skazana jest na dobroczynność i pomoc sąsiedzką.

OWOCÓW
Przymrozki zwarzyły kwiaty

Przymrozki, jakie ubiegłej nocy wystą-

piły na znacznych przestrzeniach kraju,

cz

Taryfa przewozowa autobusów
nie może konkurować z kolejami

Zasady samochodowej polityki konce-

syjnej, realizowanej obecnie, przedstawia

w specjalnym artykule Tyg. „Polska Go-

spodarcza“.

Jeśli chodzi o taryfę przewozową, to

tygodnik podaje, że będzie ona ustalana

ma podstawie racjonalnej kalkulacji

przedsiębiorstwa, uwzględniającej nor-

malną eksploatację, amortyzację tabo-

'rów i godziwy zysk.

W celu uzgodnienia z komunikacją ko-

lejową — na odcinkach drogowych, rów-

nych odcinkom kolejowym, lub dłuż-

szych od kolejowych, łączących te same
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miejscowości, opłata za przejazd autobu-

sem nie może być niższa od ceny biletów

III klasy pociągu osobowego; na odcin-

kach zaś drogowych, krótszych od kole-

jowych, łączych te same miejscowości,

opłata za przejazd autobusem może być

niższa od ceny biletów III klasy pociągu

osobowego na danym odcinku, jednak nie

niższa, niż 5 gr. za osobokilometr, Za

przewóz towarów w regularnej komuni-

kacji samochodowej stawka taryfowa nie

może być niższa od 30 gr. za tonnokilo-

metr, a przy ładunkach całowozowych —

niższa od 24 gr. za tonnokilometr.

—Ha. — zawołała.

zwarzyły kwiaty truskawek, które znaj.
dują się właśnie w okresie kwitnienia.

Ze wszystkich gatunków owoców naj-
lepiej zapowiadał się urodzaj truskawek.
Śniegi i przymrozki majowe spowodo-
wały znaczne straty w sadach, niszcząc
kwiaty czereśni i grusz, ale nie zaszko-
dziły truskawkom, które ocalały pod
śniegiem i w drugiej połowie maja rozpo-
częły okres bujnego kwitnienia. Zbiory
truskawek zapowiadały się obficie.

Przymrozki czerwcowe zachwiały po-
ważnie nadzieje na urodzaj truskawek.
W kołach ogrodniczych sądzą, iż tego-
roczne zbiory wszelkiego rodzaju owo-
ców będą w Polsce bardzo małe, co spo-
woduje ich drożyznę. Najlepsze stosun-
kowo widoki na urodzaj przedstawiają o-
becnie jabłonie.

Oprócz truskawek uszkodzone zostały
przez przymrozki wysadzone już w pola pomidory.

A RSA

w sprawie inwestycyj kapitału niemieckiego
Z Bukaresztu donoszą, iż przerwane

zostały rokowania rumuńsko-niemieckie
w sprawie wprowadzenia w życie częś-
ci postanowień układu handlowego, do-
tyczących inwestycyj kapitału niemiec-
kiego w przemyśle rumuńskim, przede-
wszystkiem zaś naftowym. Rokowania te
prowadzone były przez przedstawicieli
przemysłu i miały charakter prywatny.
Pomimo zerwania wspomnianychroko -
wań, pozostaje w mocy zawarta przed
kilkunastu dniami umowa  płatniczo-tu-
rystyczna, uzupełniająca układ handlowy
niemiecko - rumuński, zawarty w marcu

b. r.
Prasa rumuńska, donosząc o tym fax-

cie, nawiązuje do podróży Goeringa po
krajach Europy południowej i zwraca
równocześnie uwagę na wzmożoną ostat-

 

nio ekspansję niemiecką zarówno w Ru-
munji, jak i na Bałkanach.

X
Kampanja prasowa przeciwko układo-

wi. handlowemu z Niemcami prowadzona
jest w bardzo ostrej formie. To nieprzy-
chylne stanowisko opinji publicznej Ru-
munji wobec układu handlowego z Niem-
cami prawdopodobnie skłoni rząd do
zmiany swego poprzedniego stanowiska.
Na decyzji rządu zaważy prawdopo-

dobnie w dużym stopniu fakt, iż rokowa-
nia handlowe francusko - rumuńskie,
prowadzone w Paryżu przybierają po -
myślny obrót, W tutejszych kołach twier-
dzą, iż Francja jest skłonna udzielić Ru-
munji nadwyżki eksportowej dla nafty ru-
muńskiej na sumę około 1 miljarda lei.

wynosił w ciągu tygodnia 3.166 mili. fr.
W dniu 31 maja r. b. ogłoszony został

bilans Banku Francji za okres od 17 do
24 marca r. b. Wykazuje on następujące
zmiany ważniejszych pozycyj w porów-
naniu z poprzednim bilansem (w miilj.
fr): Zapas złota spadł o 3,166,4 do
76.395,6; obieg banknotów spadł o 600,9
do 81,401,4: obieg banknotów łącznie z
natychmiast płatnemi zobowiązaniami
wynosił 97,799,0 wobec 99.679,1. Stosu -
nek pokrycia złotem wynosił 78,32 proc.
wobec 80,02 proc. w poprzednim okresie.
Jak widać z powyższego zestawienia,

ujawnienie poważnych trudności budże-
towych oraz komplikacyj politycznych,
przewidywanych w związkuąze zgłosze -
niem przez rząd Flandina wniosku o
przyznanie mu pełnomocnictw — wywo-
łało poważny odpływ złota z Banku
Francji, który to odpływ kierował się
przedewszystkiem zagranicę, ale również
i do schowków. Jak wiadomo, odpływ
ten po dniu 24 ub. m. przybrał jeszcze na
sile i odbywał się w rozmiarach miljarda
lub i więcej fr. dziennie.

Reakcja giełd
Na likwidację przesilenia rządowego we Francji

Wczorajsze giełdy europejskie pozo-
stawały pod wpływem odprężenia, wy:
wołanego stosunkowo szybką likwidacją

  

Gdynia — portem
bazowym

Z Gdyni donoszą: Linja „Gdynia: —
Daleki Wschód' (Far Fest Line), której
generalnym agentem na Polskę i północ-
no - wschodnią Europę jest Polska A-
gencja Morska w Gdyni, zawiadamia, że
konferencja wschodnio - azjatycka posta-
nowiła uznać Gdynię z dn. 1 lipca b. r.
za port zasadniczy (Base Port).

"Port rzeczny w Płocku
Od szeregu lat prowadzone są w Płoc-

ku prace przy budowie portu wiślanego.
Roboty posunęły się tak dalece naprzód,

że już w roku bież, będzie możliwe od-

danie pewnej części portu do użytku.
Otwarcie portu rzeczonego na Wiśle w

Płocku nastąpi w sierpniu b. r. Wykoń -
czenie i oddanie do użytku portu rzecz-
nego w Płocku, będzie miało. duże zna-
czenie dla naszego przemysłu włókienni-
czego, ześrodkowanego w okręgu łódz-
kim, ze względu na możność skierowania
pewnych transportów na drogę wodną.
Przewóz towaru z Płocka do Łodzi lub
odwrotnie dokonywany będzie za po-
średnictwem kolei żelaznej,dopiero stam-
tąd towar przewożony będzie drogą wod- ną.

EEEE ZPR WE
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Wśród ogłuszającego hałasu tych tytanicznych

P. G. WODEHOUSE

Malarz w kłopotach
Powieść humorystyczna

— Jestem zmuszony prosić panią — dodał

dworsko policjant — aby raczyła pofatygować się ze

mną bez oporu, spokojnie i grzecznie, ё

Odrętwienie, które ogarnęło panią Waddington

wskutek nieoczekiwanego spotkania, zaczęło ustę-

pować. Ё Ч

— Mogę wszystko wyjaśnić! — zawołała.

—Będzie pani miała możność zrobić to w ko-

misarjacie — odpowiedziałpolicjant.Dlapaniwła-

snego dobra radzę pani teraz mówić jak najmniej.

Muszę bowiem przestrzec panią, że wykonywując

swój obowiązek, zanotuję każde pani słowo. O, wi-

dzi pani. że mam w pogotowiu notes i ołówek.

— Nic złego nie zrobiłam. :

— To juž rozsądzi sędzia. Niepotrzebuję chy-

ba wskazywač, že pani obecnošė w temmieszkaniu,

jest conajmniej dwuznaczna. Weszła pani tutaj

przez okno — co oznacza włamanie siędocudzego

mieszkania, — i co więcej, zastałem paniąpodczas

przywłaszczania sobie rzeczy lokatora tego miesz-

kania, a mianowicie — zupy. Muszę prosić, żeby

pani raczyła pofatygować się za mną.

Pani Waddington chciała załamać ręce w despe

rackim, błagalnym geście, lecz próbując spostrzegła,

że coś stoi na przeszkodzie. ‚

Zorjentowała się, że trzyma wciąż jeszcze w rę-

ku słoiczek z pieprzem. Nagła myśl zakwitła jej w

głowie. jak zupełnie rozwinięta róża,  

—Przepraszam, o co chodzi? — spytał po-

liejant.
Wszystko na tym świecie, każde najdrobniejsze

nawet doświadczenie, które zrobiliśmy sami, lub o

którem czytaliśmy, ma na celu — jak twierdzą filo-

zofowie — nauczyć nas czegoś, przygotować nas do

walki życiowej. Zgodnie z tą teorją — nie był to

czysty przypadek, że pani Waddington przeczytała

w gazecie przed paroma dniami i zapamiętała pod-

świadomie opis włamania się do mieszkania pewnego

wybitnego obywatela w West Orange (stan New-

Jersey). Opis ten miał jej oddać przysługę właśnie

w tej chwili.
Z mniej ważnych szczegółów tej sprawy nic nie

pamiętała, ale jeden wybitny detal nagle przypom-

niał się jej teraz, jakby pod natchnieniem. A mia-

nowicie złodziej, zdybany przez właściciela miesz-

kania, zdołał uciec w ten sposób, że rzucił mu

w twarz parę łutów pieprzu.

Co ten prosty, prawdopodobnie bez wykształ-

cenia człowiek mógł zrobić, to oczywiście potrafi

kobieta taka, jak ona, honorowa prezeska dwudzie-

stu trzech towarzystw dobroczynnych i znana prele-

gentka. Odwróciwszy się wstydliwie wbok, zaczęła

odkrywać pokrywkę słoika.
—Proszę zrozumieć — tłomaczył jej policjant

— że mnie samemu jest bardzo nieprzyjemnie...

Miał zupełną rację. „Nieprzyjemność” — jak

zorjentował się w chwilę później, była właśnie tym

przysłówkiem, którego użyłby w tym wypadku na-

wet najsurowszy stylista. Albowiem nagle cały świat

jakby rozpadł się i rozproszył w jeden wielki tuman

pieprzu. Pieprz drapał mu gardło i pieprzwypełnił

mu nozdrza; pieprz dostał mu się do oczu i łaskotał

jabłko Adamowe. Na chwilę oślepł i zatoczył się,

poczem, chwyciwszy się za stół, aby nie upaść, za-

czął kichać,  

kichnięć, pani Waddington przedarła się przez ciem-

ne mieszkanie Jerzego Fincha do otwartego okna,

wychodzące na długi dach, galopem przebiegła dach,

poczem skoczyła na drabinę, przeznaczoną dla stra-

ży pożarnej.

$5.

Kiedy pani Waddington pobiegła do drabiny

straży pożarnej, pierwszą i jedyną jej myślą było

znaleźć się jak najdalej od przedstawiciela prawa.

póki nie przestanie on kichać, nie otworzy oczu i nie

zacznie rozglądać się za napastnikiem. Ledwo jed-

nak dotknęła stopą pierwszego szczebla, bardziej

określone plany zaczęły się kształtować w jej gło-

wie, Drabiny dla straży pożarnej, jak wiadomo pro-

wadzą zawsze do ziemi, jeśli są dość długie. To też

postanowiła zejść nią bezpiecznie aż na ulicę. Do-

piero jednak zlazłszy na wysokość dziewiątego pię-

tra, zorjentowała się, że ta osobliwa drabina nie

schodzi do ziemi, lecz kończy się na mocno oświetlo

nym tarasie jakiejś restauracji, na którym pełno już
było gości przy stolikach.

Ten widok zmusił ją do zatrzymania się. Ściśle
mówiąc, zesztywniała z przerażenia. I nie bez słu:
sznego powodu, Ci z czytelników tej opowieści, któ-
rzy kiedykolwiek rzucali pieprz policjantowi do
oczu, uciekali po drabinach pożarnych, wiedzą do-
brze, że drabiny te z punktu widzenia osłony, mają
tę wadę, że są okropnie wystawione na spojrzenia.

W każdej chwili — czuła to pani Waddington —
mógł policjant podejść do krawędzi płaskiego da-
chu, wychylić głowę i spojrzeć w dół; rozumiała zaś
dobrze, że wprowadzić go w błąd udawaniem, że jest
skrzynką na śmiecie, lub bańką od mleka — prze-
chodziło jej zdolności aktorskie,

[C. d. n.)  

przesilenia rządowego we Francji i utwo-
rzeniem rządu p. Bouissona, Jakkolwiek
zasadnicze trudności natury budżetowej
nie zostały bynajmniej rozwiązane przez
fakt utworzenia nowego rządu we Fran-

cji, giełdy bardzo przychylnie skomento-
wały zarówno likwidację przesilenia, jak
i wiadomość o zamiarze p. Bouissona
podjęcia nanowo starań o pełnomocnic-
twa.

Panującą tendencją na giełdach było w
związku z tem osłabienie tych walut,
które w związku ucieczką od franka i
odpływem kapitałów z Francji miały w
ostatnich dniach tendencję wybitnie mo-
cną. Chodzi przedewszystkiem o funta,
dolara i belgę.

Wiadomości gospodarcze
— Wypowiedziany ostatnio przez rząd

francuski układ z Niemcami w sprawie
wzajemnej wymiany towarowej, upływa
z dn. 1 lipca. W związku z tem wypowie-
dziany również został — z uwagi na
trudności, powstałe przy jego zastosowa-
niu — układ w sprawie uregulowania za-
ległości. Decyzja ta pozwoli na rozpatry-
wanie w przyszłych rokowaniach łącznie
obu problemów.

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 1-$o czerwca

DEWIZY
Belgja 91,00 (sprzedaż 91,23, kupno

90,77); Gdańsk. 100,00 (sprzedaż 100,25,
kupno 99,75); Holandja 357,50 (sprzedaż
358,40, kupno 356,60); ondyn 26,17 (sprze-
daż 26,30, kupno 26,40); Nowy Jork (ka-
bel) 5,30 i jedna czwarta (sprzedaż 5,33 i
jedna czwarta, kupno 5,27 i jedna czwar-
ta); Paryż 34,95 (sprzedaż 35,04, Кар ›
34,85); Praga 22,11 (sprzedaż 22,16, kup-
no 22,06); Szwajcarja 171.53 (sprzedaż
171,96, kupno 171,10); Stokholm 13490
(sprzedaż 135.55, kupno 134.25); Włochy
43,75 (sprzedaż 43.86, kupno 43,62); Ber-
lin. 214,35 (sprzedaż 215,35, kupno
213,35).
Rubel złoty — 4.82. Dolar złoty — 9.29
— 9.28. Gram czystego złota — 9.5244.
Marki niemieckie (banknoty) w obrotach
prywatnych — 182.00. Funt sterl. (bank-
noty) w obrotach prywatnych — 26,30.

PAPIERY PROCENTOWE
3 proc. poż. budowlana 42.00; 7 proc.

pożyczka stabilizacyjna 62,00 — 62,38;
odcinki po 500 dol. 62,50 — 62,63 (w
proc.); 4 proc. poż. inwestycyjna 57,75—
52,25; 5 proc. konwersyjna 66.00; 6 proc.
poż. dolarowa 82,00 — 81.88 (w proc.);
5 proc. poż. kolejowa konwersyjna 60,00;
8 proc. L. Z. i obligacje 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. Tow kred.
przem. pol. 95,00 (w proc.); 7 proc. L. Z.
ziemskie dolar. 47,50; 4 i pół proc. L Z.
ziemskie 48,00 — 47,75; 5 proc. L. Z.
Warszawy (1933 r.) 56,63 — 56,50; odcin-
ki po 1000 zł. 57,00 — 56,75; 5 proc. L«
Z. Łodzi (1933 r.) 50.50.

AKCJEq
Bank Polski — 86,75,

  

 


