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Romuntyzm zy detetyzm-hreSoGy
Od czasu unji z Litwą i zwycię-

stwa pod Grunwaldem zrozumieli
wszyscy Polacy, jak doniosłem wy-
darzeniem dziejowem byla ta iącz-
ność państw i narodów dla wspólnej
obrony i zabezpieczenia swej przy-
szłości, tak w siosunku do zabor-
czego Zachodu, jalk do rosyjskiego
Wschodu. Pamięć o tym fakcie dzie-
jowym zachowała się także w okre-
sie naszej politycznej niewoli, zro-
dziła hasło bojowe „za naszą i wa-
szą wolność” i przekazała wolnej
Polsce troskę o utrzymywanie jak
najlepszych stosunków z pobratym-
czemi narodami. MWiiemy o tem do-
brze, że mimo powszechnych za-
pewnień pokojowych i paktów o
„nieagresji' przyjdą jeszcze na Pol-
skę ciężkie czasy i nie możemy lek-
ceważyć sobie nastrojów, jakie w
chwilach krytycznych przenikać bę-
dą umysły i zachowanie się ludów
sąsiednich, mających na naszych
ziemiach poważne ilości swoich bra-
ci plemiennych.

Nie wynika stąd jednak wcale,
abyśmy z tego tytułu mogli godzić
się na kwestjonowanie granic Rze-
czypospolitej, abyśmy rezygnowali
z integralnej przynależności naszych
kresów wschodnich do państwa, a-
byśmy z obawy przed możliwem lub
urojonem _niebezpieczeństwem w
przyszłości naruszali pierwszą inaj-
ważniejszą podstawę naszej siłyi
niepodległości, jaką jest obszar pań-
stwa, idea państwa narodowegoi
cała ludność wierna i oddana Rze-
czypospolitej. Okazywanie słabości
pod tym względem, skłonność do u-
stępstw i kompromisów, wcale nie
wzmocnią naszego stanowiska w
obliczu samychże naszych pobra-
tymców, lecz zdolne są spotęgować
ich żądania i apetyty do takich gra-
nic, które będą bezpośredniem za-
śrożeniem siły i jedności naszego
państwa,

Myśli takie nasuwać się muszą
każdemu Polakowi, gdy śledzić bę-
dzie ewolucję w nastrojach niektó-
rych maszych kresowców od po-
czątków naszej niepodległości po
dni dzisiejsze.
Gdy w październiku r. 1918 obją-

łem w gabinecie Świeżyńskiego tekę
spraw zagranicznych, niezależną od
okupantów, zjawiła się u mnie de-
legacja szlachty z kresów wschod-
nich z życzeniem, abym poparł w
Paryżu jej projekt utworzenia pań-
stwa białoruskiego, Spojrzałem na
mapę tego państwa, rozwiniętą na
obszernym stole, i ze zdziwieniem
dowiedziałem się, że państwo lo
objąć ma obok rozległych obszarów
wschodnich wraz z Mińskiem i Wil-
nem, także Białystok, Grodno i nie-
które ziemie b. Królestwa Polskiego.

Na pytanie moje, co dla Polski
pozostanie wobec mocnych żądań
Ukrainy i wobec niepewności co do
losów zaboru pruskiego, odpowie-
dzieli mi ci delegaci, sami Polacy,
że „przecież Polska będzie z nami
w przyjaznych stosunkach”, Dla
„przyjaźni' więc miałaby Polska
wyrzec się nietylko swej tradycji hi-
storycznej, swoich aspiracyj z cza-
sów niewoli, ale nawet praw przy-
znanych jej artykułami pokojowemi

lWilsona

Był to rycerski, ale naiwny ro-!
mantyzm ludzi, którzy spodziewali
się na tej drodze zabezpieczyć Pol-
sce pośrednio rozległe granice na
wschodzie. Tułała się później w po-
lityce i w niektórych publikacjach
idea federacyjna, okazała się jednak
nierealną już dlatego, że ludy, które
miały być obdarzone samodzielno-
ścią, nie miały ani niezbędnej w tym
celu dojrzałości politycznej, ani jed-
nolitych dążeń, a wśród ich polity-
ków zachodziły rażące przeciwien-
stwa i objawiały się apetyty, prze-
rastające znacznie program jednoli-
tej „Rosji, głoszonej przez cara i
Bobrińskiego we Lwowie z gmachu

więc powstawało niebezpieczeństwo
że w pogoni za przyjaźnią sąsiadów
będzie musiała ustąpić im więcej,
niż żądać zamierzał dawny zaborca,

Pomimo tych doświadczeń, nie-

roku 1920 lub giošnych  „zajaw“ u-

skim, domagających się
nia wszystkich „ziem ukraińskich
(włącznie ziem o większości pol-
skiej w jedno niepodległe państwo),
nie ustają nasi ukrainofile w usiło-
waniach rozwiązania sprawy kre-
sów wschodnich w duchu jakiejś
nieznanej bliżej łączności, zapewne
w myśl zasady „tolstojowskiej“ nie-
sprzeciwiania się złu. Jednym z przedstawicieli tego

| kierunku jest redakcja „Biuletynu
|Polsko - Ukraińskiego”, która w
| ostatnim numerze tego pisma w roz-
pamiętywaniach swego głównego
„redaktora p. Bączkowskiego odsła-
„nia całkiem otwarcie brak wiary w
|ptzyszłość Polski, o ile nie dojdzie
do owego zbliżenia. Z romantyzmu
więc popada się w zupełny defe-
tyzm, Autor lekceważy znaczenie
„Zachodu”, czyli dzielnicy zachod-
niej dla siły Polski, albowiem zda-
niem jego historja Polski jest dowo-
dem, że „klucz do siły i mocy Pol-
ski leży na łamanej linji powiązań
tego, co we wschodniej połaci Rze-
czypospolitej jest polskiego, z tem,
co jest innoplemiennem".
Ten mieszany charakter plemien-

ny widzi autor w Mickiewiczui
Kościuszce, Jagiellonów, Żółkiew-
skich, Chodkiewiczów, w Piłsud-
skim, a nawet w Batorym. Zachod-
nie dzielnice Polski nie były wedle
niego podstawą zwycięstw i wielko-
ści Polski:

„Nasze zwycięstwa na Zachodzie
były w istocie refleksami pomyślno-
ści i pokoju na Wschodzie. Wscho-
dowi zawdzięczamy wielkie posta-
cie Polski, Źródło wielkości i wspa-
niałości naszej jest niewątpliwie zlo-
kalizowane i ograniczone do wscho-
du Rzeczypospolitej. Tam na wscho
dzie Polski, w żywych retontach
krwi pomieszanej, polskiej i rusko-
litewskiej, następowała gwałtowna
reakcja o niespodzianych i zawsze
potężnych skutkach itd."

urągających całej naszej historji, do-
prowadza zaślepienie ideowe i ma-
rzycielstwo, skoro się zejdzie z re-
alnego gruntu państwowego i naro-
dowego. Historyczne fundamenty
państwa polskiego, założone przez
Piastów, — stworzone na Zachodzie
podstawy naszej organizacji, kultury
i potęgi, — solidarność narodowa i
zdolność organizacyjna, która już
przed wojną światową budziła po-
dziw i zazdrość wrogów, a dzisiaj

| jest naśladowana
| w Małopolsce,
|rodowy, który w czasie wojny świa-
towej tak jasnym zabłysnął płomie-
niem, — cudowne odrodzenie naro-
dowe na Śląsku, — wszystko to nie

jjest „źródłem naszej wielkości i
wspaniałości”, albowiem „na Zacho-
dzie mamy tylko problemat obrony
przed narodem silniejszego sąsiada”,
nawet „wymuszonego cołania się w
głąb własnego terytorjum', „Za-
chód'* więc zdany jest na pomoc ze
Wschodu i tam leży klucz do siły i
mocy Polski,

Przed podobnemi argumentami
„Zachód* obrony nie potrzebuje;
raczej należałaby się obrona tym
mężom, których wielkość autor wi-
dzi w zmieszaniu się ich z innemi
plemionami, a nie w potędze ich du-
cha i w umiłowaniu swej polskiej
ojczyzny.

Przedewszystkiem zaś należy się
obrona samej Polsce przed siewcami
takich poglądów i takiego defetyz-
mu. Wolno każdemu mieć własną
opinję o warunkach siły i przyszłości

 
Oto widzimy, do jakich wniosków,'

Przyjazd szwedzkiego
ministra do Warszawy

* WARSZAWA. (Pat). Dnia 6.VI
popołudniu przybywa do Warszawy
z oficjalną wizytą ma zaproszenie
rządu polskiego szwedzki minister

raz gorzkich, np. z okazji wojny z oświaty i wyznań Artur Engberg.'
Ministrowi towarzyszyć będzie se-|

kraińskich w Sejmie i Senacie pol-, kretarz stanu w szwedzkiem mini-
zjednocze-' sterstwie oświaty Knoes. Goście

szwedzcy zabawią w Warszawie
przez piątek, poczem udadzą się do
Krakowa, gdzie : dzień na-
stępny. Z Krakowa wyjadą do Po-
znania, skąd opuszczą Polskę.

 

PARYŻ. (Pat). Dzisiejsze posie-
dzenie rady gabinetowej tiwało
dość krótko. Głównym przedmio-
tem obrad była deklaracja rządowa,
z której tekstem zapoznał Bouisson
członków rządu. Następnie odbyło

PARYŻ. (Pat). Dzisiejsze posie-
dzenie izby deputowanych otworzył
pierwszy wiceprzewodniczący izby
deputowanych Chammard, odczytu-
jąc list premjera Bouissona z zawia-
domieniem o dymisji ze stanowiska
przewodniczącego izby.

Premjer Bouisson odczytał dekla-
rację rządu, który utworzony jest na
zasadzie unji najszerszej czasu
wojny. Rząd ma na celu utrzymanie
waluty oraz odrodzenie finansów i
gospodarki kraju, Spekulanci zdoła-
li w ciągu niewielu dni przygotować
szturm i zaatakować nasze złoto,
starając się wzbudzić popłoch wśród
tych, którzy. oszczędzają. Odparcia
tego ataku przez państwo będzie de-
cydujące i energiczne. Jeżeli zwra-
camy się o prowizoryczne udziele-
nie nam cześci waszej ustawodaw- 

| czej władzy, to czynimy to w: celu
ochronienia instytucji demokracji,
do której jesteśmy w dalszym ciągu
przywiązani.

Uzdrowienie naszych finansów
pociągnie za sobą mowe wysiłki w
kierunku zrównoważenia budżetu,
Nic nie będzie zaniedbane, co mo-
głoby ożywić różne gałęzie działal-
ności gospodarczej. Na pierwszem
miejscu stawiamy rolnictwo.. Uży-
jemy wszelkich środków, celem
zmniejszenia bezrobocia. Na terenie
zagranicznym będziemy trwali w 

 Polski, Wolno w ten lub inny sposób namiestnikowskiego. Dla Polski
1

oceniać znaczenie dla Polski ludów

naszej pracy pokojowej. Francja
przez Ukraińców| jest pokojowo nastrojona i dlatego

niezłomny duchna- | musimy żywić stałą troskę o ochro-
nę państwa i zbiorową organizację
bezpieczeństwa. Wierni naszym
przyjaźniom i sojuszom, będziemy a-
pelować do współpracy wszystkich
żywiących przywiązanie do Ligi Na-
rodów. Będziemy w Genewie czujni
i aktywni. :

Przewodniczący odczytuje па-
stępnie interpelacje w sprawie poli-
tyki rządu i zapytuje, jaką datę
rząd proponuje na ich dyskutowanie.
Na to premjer Bouisson oświadczył,
iż kraj oczekuje rządu czynów a nie
mów, dlatego rząd domaga się odro-
czenia dyskusji nad temi interpela-
cjami i stawia kwestję zaufania. Iz-

na terenie Polski osiadłych, ale nie
wolno zarażać społeczeństwa sze-
rzeniem opinii, że Polska tylko po-
wiązaniu żywiołu polskiego z inno-
plemiennym zawdzięcza swoje zwy-
cięstwa, swą wielkość i swoje istnie-
nie.

Stanieław  Głąbiński.

izba deputowanych odrzuciła projekt
| waniu zebrały się poszczególne ugru

pełnomocnictw | powania, celem zastanowienia się

DKEREZERZEZZZEN,TRS MASESS

| Е sr.

E Justyn Budrys
(BUDREWICZ)

: Towarzysz Sztuki Drukarskiej

po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami, zasnął

w Panu dnia 3 czerwca 1935 roku w wieku lat 37.
Nabożeństwo żałobne w kościele św. Rafała odbędzie się we środę

dnia 5 czerwca o godz. 9.30 rano, Tegoż dnia o godz. 6 wiecz. nastąpi wy-
prowadzenie zwłok z domu żałoby przy ulicy Wapiennej 1 (róg Wiłko-
mierskiej) na cmentarz św. Piotra i Pawła.

O tych smutnych obrządkach zawiadamia

ZARZĄD ZW. ZAW. DRUKARZY M. WILNA

Dymisja rządu Bouissona.
Posiedzenie Rady Ministrów „Rząd składa dymisję

j PARYŻ, (Pat) Po ogłoszeniu
się posiedzenie rady ministrów, na wyników głosowania premjer Bouis-
którem tekst deklaracji rządowej zo- son wraz z członkami rządu udał się
stał jednomyślnie zaaprobowany. do pałacu Elizejskiego, gdzie złożył
Rada ministrów zaaprobowała tekst na ręce prezydenta Lebruna dy-
projektu przyznającego rządowi spe- misję.
cjalne pełnomocnictwa. | Ogłoszenie wyników głosowania

| wywołało w kuluarach izby wielkie
poruszenie. Natychmiast po głoso-

ba uchwaliła 390 głosami przeciwko nad sytuacją, Radykałowie postano-
192 odroczenie dyskusji nad interpe-, Wil. że prezydjum grupy przed po-
lacjami, | wzięciemjakiejkolwiek "oł po-

į Premjer B issonodczytał tekst winno się porozumieć z min. errio-

projektu ustawy o pełnomocictwach B pO adla rządu. „kańscy odbyli wspólne zebranie, w
й į | którem uczestniczyła pewna liczba

Projekt rządowy w sprawie I0Z- radykałów.  Uchwalono rezolucję,
szerzonych pełnomocnictwя został która domaga się utworzenia rządu,
ZY 264 głosami przeciw- opierającego się na szerokiej więk-

i | 520$с1 demokratycznej, mającej o-
| Natychmiast po ogłoszeniu rezul- kreślony program, ograniczony do
, tatu głosowania ministrowie zebrali utrzymania obecnego ustroju, obro-
;się w jednym z salonów pałacu Bour ny franka, walki ze spekulacją i kry-
,bońskiego, w/celu zredagowania li- zysem ekonomicznym. Rezolucja
(stu z dymisją, z którymi premjer udał została zakomunikowana również
'się do prezydenta republiki. ugrupowaniom lewicy radykalnej i
! republikanom lewicy.
|
: Tworzenie nowego gabinetu

Prezydent Lebrun rozpocząt roz- son zostanie powolany przez prezy-
mowy w sprawie utworzenia nowe- denta Lebruna, który powierzy mu
go rządu. O godz. 21,40 prezydent| misję utworzenia nowego gabinetu,
konferował z pierwszym  wiceprze-|to znajdzie on jutro większość 50
wodniczącym izby deputowanych| głosów. Rozwiązaniem sprawy by-

rdem. O godz. 22-ej przy-|łoby, zdaniem ministra, powierzenie
był do pałacu Elizejskiego przewod-| radykałom socjalnym misji tworze-
niczący senatu Jeanney, nia rządu. Nie sądzę jednak, aby

Opuszczając pałac Elizejski Bo-' miało to widoki powodzenia.
uisson oświadczył: Sądzę, że spełni- Herriot odmówił złożenia  jakiego-
łem swój obowiązek. Minister mary- kolwiek oświadczenia.
narki Pietri powiedział: Jeśli Bouis-|

ANNO NST NK IS RMOD.PROW TEPTZ TEN SI NETTO

Obrady na Zamku w Warszawie
WARSZAWA. (Pat). Prezydent łął dziś ministra spraw zagranicz-

Rzeczypospolitej przyjął dziś przed|nych Józefa Becka.
Iz prezesa rady minisirów| Prezydent Rzeczypospolitej przy-
j Walerego Sławka, który informował | jął dziś na audjencji delegację w o-
prezydenta o ' bieżących pracach |sobach podsekretarza stanu w pre-
rządu. |zydjum rady ministrów  Siedleckie-
‚ Prezydent Rzeczypospolitej przy-. go, gen. Wieniawa Długoszewskiego,
jął dziś kierownika ministerstwa prezydenta Warszawy Starzyńskie-
spraw wojskowych gen. Kasprzyc-'go oraz Artura Śliwińskiego. Posłu-
kiego i wiceministra spraw wojsko- chanie pozostawało w związku z
wych gen. Sławoj Składkowskiego. powołaniem do życia komitetu ucz-
Prezydent Rzeczypospolitej przy- czenia pamięci marszałka Józefa

, Piłsudskiego.

Narady w sprawie zbrojeń morskich
LONDYN. (Pat). Dziś zrana w ;i podkreślają, że nie są to rokowa-

Foreign Office rozpoczęły się nara-| nia a jedynie wymiana informacyj.
dy angielsko-niemieckie w sprawie| Dzisiejsze przedpołudnie poświęco-
„zbrojeń morskich. Gości powitał| no wysłuchaniu exposć von Ribben-
| minister Simon, poczemPoza: tropa na temat motywów, dla któ-
| no do obrad, w których wzięli udział rych Niemcy żądają dla siebie 35
ze strony angielskiej podsekretarz|proc. tonnażu. W. Brytanii.
stanu w min. spraw zagr. Craigie,

Liczba ofiarp u Boz ne
kontradmirał Little i kapitan Dauc-
kwarts, ze strony zaś * dkadieckiej w Beludżystanie
von Ribbentrop, admirał Schuster,| QUETTA, (Pat). Urzędowo do-
kpt. Kiderlen i attache marynarki w| noszą, że liczba ofiar trzęsienia zie-
„Londynie Wassner. Obie strony za-| mi w Beludżystanie wynosi 56.000
| chowują jaknajdalej idącą dyskrecję|osób. PCE:
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Co zawierać będzie

exposć premjera Bouissona
PARYŻ, 3.6. — PAT. — Pierwsze

posiedzenie Rady Ministrów nowego
rządu odbędzie się jutro, o śodz. 10.30
rano. Przed posiedzeniem Rady Mini-

pp MOPEWANEKWETOGŁ,

Posiedzenie Senatu
W/ czwartek 6 b. m. o godz. 4 m. 30

odbędzie się posiedzenie Senatu, po-

święcone tak, jak posiedzenie Sejmu,

zwołane na g. 4 pp., uczczeniu pamię-

ci marsz. Piłsudskiego,

Masowe wyzbywanie S'ę
guldenów gdańskich

Dziś w godzinach rannych zauważo-
no w bankach i kantorach wymiany w

Gdyni masowe wyzbywanie się gulde-
nów gdańskich, które wymieniano na

złote polskie. Stało się to naskutek
wczorajszych fałszywych pogłosek,
krążących w Gdańsku o powtórnej
dewaluacji guldena,
Dopiero wiadomości z giełdy, która

notowała gulden po kursie niezmienio-
nym, położyły kres masowej podaży
guldenów i wymianie ich na złote.

Wykrycie spisku
w Mandżurii

HSIN-KING 3.6 (PAT). — Rząd

Mandżu-kuo ogłasza urzędowo, że

policja mandżurska wykryła tajną or-

ganizację kuomintangu w różnych

miastach Mandżu-kuo. Organizacja ta

podobno zamierzała wywołać pow-
stanie i obalić rząd Mandżu-kuo. A-

resztowano zgórą 200 osób. Wykryto

składy bomb i broni.

Straszna katastrofa
kolejowa

HSING - KING — 3,6 (PAT) — We-

dług doniesień ze źródeł mandžurskich

na linji kolejowej Szmakowka — Chaba-

rowsk nastąpiło zderzenie pociągu towa-

rowego z pociągiem, wiozącym żołnierzy.

W katastrofie tej ma być przeszło 100

zabitych i rannych.

12 osób utonęła
w łodzi motorowej

MOSKWA — 36 (PATI). — W dniu

wczorajszym na Wołdze pod Jarosła-

  

wiem wywróciła się łódź motorowa z 28

pasażeran.i. Uratowano tylko 16 osób.

Dotychczas wydobyto zwłoki jednej

zaledwie ofiary wypadku. Władze po-

śpieszyły z pomocą rodzinom nieszczęśli-

ch.

Nowa powódź w Nebrasce
WASZYNGTON, 3.VI (PAT.). No-

wa powódź zagraża stanowi Nebraska
w części zachodniej. Zagrożone jest

miasto Oxford. Straty wynoszą dotąd

przeszło 12 miljonów dolarów. Licz-

ba ofiar w ludziach przewyższa 100.

„Oczyszczanie narodu
niemieckiego"

BERLIN, 3.6 (PAT). Minister spra-

wiedliwości Rzeszy, przemawiając w

Królewcu na zebraniu kierowników

narodowo - socjalistycznego związku

prawników niemieckich, omówił m. in.

rozporządzenie sterylizacyjne, pod-

kreślając jego znaczenie w akcji o-

czyszczania narodu niemieckiego.

Minister wezwał wszystkich praw-

ników, by poinformowali szczegółowo

ludność niemiecką o znaczeniu tego u-
stawodawstwa, które powstało wy-

łącznie z miłości do narodu niemiec-
kiego.

 

strów zbierze się rada gabinetowa, na
której omawiana bedzie deklaracja
rządowa. Treść deklaracii zostanie
definitywnie zaaprobowana na posie-
dzeniu Rady Ministrów.

Deklaracja rządowa będzie bardzo
krótka i obejmuje 3—4 strony maszy-
noweśo pisma, W pierwszej części
rząd podkreśli chęć kontynuowania
dzieła odrodzenia finansoweśo i po-
łożenia kresu spekulacii oraz wolę za-
śwarantowania stabilizacii waluty.
Premjer zaznaczy następnie, że za-
mierza utrzymać współpracę partii,
która jest niezbędna dla doprowadze-
nia do końca rozpoczęteśo dzieła i
prowadzenia polityki zaśranicznej, o-
partej na idei pokoju i bezpieczeń
stwie.  

Międzynarodowy związek
kolejarzy obraduje

Dzisiaj w sali konferencyjnej dy-
rekcji kolejowej w Warszawie rozpo-
częły się obrady międzynarodowego
związku kolejowego (U. I. C.).
O godz, 10-ej p. Bobkowski podse-

kretarz stanu w ministerjum komuni-
kacji otworzył zebranie, witając zjazd
w imieniu ministra i swojem oraz ży-
cząc owocnych prac na polu ulepsze-
nia międzynarodowej komunikacji.
Po otwarciu zjazdu nastąpiły obra-

dy w dwóch komisjach: komisji taryf
ruchu osobowego oraz komisji rozra-
chunków międzynarodowych. Obrady
tych komisyj potrwają trzy dni. Po
ukończeniu prac tych dwu komisyj
będą obradować inne.
W zjeździe biorą udział przedsta-

wiciele 20 państw, reprezentujących
około 30 zarządów kolejowych.

 

Coś za dużo zastrzeżeń...
Ribbentrop nie traci czasu w Londynie

LONDYN, 3.6 (PAT). Sir John Si-
mon ma przyjąć w dniu jutrzejszym o
godzinie 10-ej rano rzeczoznawców
niemieckich w Foreign Office. Praw-
dopodobne jest, że minister obecny
będzie tylko przy rozpoczęciu roz-
mów, które toczyć się mają między
rzeczoznawcami.
W ciągu dzisiejszego popołudnia

von Ribbentrop ma złożyć wizyty pre-
mjerowi Mac Donaldowi, sir John Si-
monowi i pierwszemu lordowi admi-
ralicji,
PARYŻ, 3.6 (PAT). Korespondent

Havasa w Londynie donosi, że tam-
tejsze koła urzędowe zapewniają w
dalszym ciągu, iż jutrzejsze rozmowy
w sprawach morskich mieć będą cha-
rakter czysto techniczny. Wydaje się
jednak niewiarogodnem, aby w toku
tych rozmów nie było poruszone za-
gadnienie tonażu globalnego. |

LONDYN, 3.VI (PAT.). Delegat
rządu niemieckiego, von  Ribbentrop,
odwiedził dziś popołudniu ministra
spraw zagranicznych Simona i odbył z
nim półgodzinną konferencję. Następ-
nie von Ribbentrop złożył wizytę
premjerowi Mac Donaldowi oraz mi-
nistrowi marynarki i pierwszemu lor-
dowi admiralicj. Obie wizyty były
krótkie i miały charakter raczej for-
malny.
Rozmowa Ribbentropa z min. Si-

monem miała charakter ogólny, ale,
jak zaznaczają zarówno ze strony bry-
tyjskiej jak i niemieckiej, nie dotyczy-
ła żadnych muro e zagadnień,
wynikających z dyplomatycznej wy-
Sw zdań, odbywającej się obecnie
między Berlinem a Londynem na te-
mat 13 punktów programu kanclerza
Hitlera.  

W zbliżonych do Ribbentropa nie-
mieckich kołach w Londynie podkre-
ślają, że nie należy liczyć się z tem,
by z okazji nieobowiązujących roz-
mów niemiecko - brytyjskich, w spra-
wie zbrojeń morskich odbyć się miały
jakiekolwiek dalej idące narady, doty-
czące uzgodnienia poglądów na temat
ogólnej sytuacji międzynarodowej.
Z kół tych twierdzą, że von Ribben-

trop nie otrzymał od kanclerza Hitle-
ra żadnych szerszych pełnomocnictw,
albowiem rząd niemiecki nie uważa
obecnej chwili, ze względu na spodzie-
waną rekonstrukcję gabinetu brytyj-
skiego i zmianę na stanowisku mini-
stra spraw zagranicznych, za odpo-
wiednią do prowadzenia rozmów, wy-
kraczających poza ścisłe ramy właści-
wego tematu zbrojeń morskich.

B. król Siamu
okradziony

LONDYN, 3.VI (A. T. E.). Ubiegłej
nocy na mieszkanie b, króla Sjamu.
dokonano najścia rabunkowego. Wla-
mywacze zrabowali cenne klejnoty
eks-królowej, wartości powyżej 6.000
funtów.

   

Szukanie zasypanych górników
w Wojkowicach i Chorzowie

Trwająca od dwuch dni akcja ra-
tunkowa w zawalonym szybiku Woj-
kowice Komorne 2 będziński)
nie dała rezultatu, Na ciało zasypane-
go robotnika Białozińskiego brygada
ratownicza dotąd nie natrafiła.
Akcja jest bardzo utrudniona, po-

nieważ ze ścian szybiku obrywają
się w dalszym ciągu masy kamieni
i węgla, słaba też jest nadzieja wy-
dobycia zasypanego żywym.
W niedzielę wieczorem kolumna

ratownicza w kopalni „Wolfgang-

Wawel” w Rudzie dotarła do zwłok
trzeciej ofiary katastrofy górniczej, a
mianowicie A. Majnusa z Rudy, a w
pół godziny później wydobyto na po-
wierzchnię ostatnią ofiarą katastrofy,
F. Ignacego. /
Wynika z oględzin zwłok, że górni-

cy Majnus, Ignacy i Pyrk ponieśli
śmierć przez uduszenie się, natomiast
Pradelski padł trupem od uderzenia
węglem. Pogrzeb wszystkich ofiar
odbędzie się jutro o godz. 9 rano w
Rudzie na koszt kopalni.

Tryumf techniki francuskiej

„łormandie” zdobyła błękitną wstęgę
Atlantyku

NOWY JORK. 3.6. — ATE. — Naj-
większy współczesny statek trans-
oceaniczny „Normandie'* (79.000 tonn)
który w dniu 29 maja o godzinie 13-ej
min. 30 wyruszył z portu Le Havre w
swą pierwszą podróż do Nowego Jor-
ku, mając na pokładzie 1.200 pasa-
żerów i załośę w liczbie 1,250 mary-
narzy, przybył do Nowego Jorku dziś
o godzinie 4-ej min. 40 według czasu
nowojorskiego,

„Normandie”, która przeplynęla
trasę Le Havre — Nowy Jork w 4 dni
11 godzin 30 minut pobiła dotychcza-
sowy rekord, ustanowiony przez wło-
ski statek transoceaniczny „Rex“ (50
tysięcy tonn) o 2 godziny 28 minut.
Przeciętna szybkość „Normandie”* wy-
nosiłą 29,68 węzłów na godzinę. „Re-
xa' 28,92 węzły. „Normandie' zdoby-
ła temsamem „błękitną wstęśę  A-
tlartyku,
Dotychczas „błękitna wstęgo” oce-

anu- Atlantyckiego, od chwili wpro-
wadzenia oficjalnej statystvki, należa-
ła kole'no: w roku 1829 do „Savan-
nah” (Anślja) — 26 dni, w r. 1840 de
„Britania“ (Anglia)—14 dni, w r. 1869
do „City of Paris” (Stanv Zjednoczo-
ne) —- £ dni, w r. !390 do „Loucania”
(Anglja)—7 dni, w r. 1897 do , Kaiser
Wilhalm der Grosse" (Niemcy) — 6
dni, wr. 1903 do „Deutschland“
(Niemcy) — 5 dni 12 godzin, w r. 1907
do „Mauretania“ (Anglja) — 5 dni 7
godzin, w r. 1927 do „Bremen“ (Niem-
cy) — 4 dni 18 godzin, w r. 1930 do
 

Wielka rewja wojskowa

w 70 rocznicę urodzin króla Jerzego V
LONDYN, 3.VI (A. T. E.). Na wiel-

kim placu Gwardji, położonym w
dzielnicy rządowej, w pobliżu parku
St James, odbyła się dziś z okazji
70-ej rocznicy urodzin króla Jerzego
uroczysta rewja wojskowa.

STATE

Wielkie straty
Spekulujących na zniżkę franka

LONDYN. 3.6, — PAT. — Zwyżka
kursu franka francuskiego, utrzymy-
wana prze walutowy fundusz wyrów-
nawczy na poziomie 74,3/8 franka za
jeden funt, przyczyniła się do wielkiej

  

Policja paryska

nadal ściga spekulantów
PARYŻ, 3.6. PAT. — W dniu dzi-

siejszym dokonano nowych rewizyj w
związku z ostatnią spekulacją na gieł-
dzie. Władze śledcze zachowują jed-
nak ścisłą dyskrecję w tej sprawie, nie
ujawniając nazwisk ani adresów insty-
tucyj, w których przeprowadzono re-
wizię.

 

parlament francuski

PARYŻ, 3.6 (PAT). Rząd premjera

Bouisson'a pragnie poświęcić się wy-

łącznie i bez zwłoki spełnieniu ocze-

kujących go trudnych zadań.

Według „Echo de Paris”, rząd za-

mierza zarządzić ferje parlamentarne

6d najbliższej niedzieli, zobowiązując

się zwołać izby 31 października. Na
ten też okres domaga się pełnomoc-

nictw. Po zwołaniu parlamentu pre-

mjer zażąda zatwierdzenia dekretów,

jakie wydane będą dla poprawy sy-

tuacji.

„Le Petit Journal“ podaje nato-

miast, że dekret o zamknięciu sesji

odczytany będzie koło 15 czerwca.

Według tegoż dziennika, deklaracja
rządowa zawierać będzie też ustęp,
oświęćony Do zagranicznej.

remjer złoży hołd działalności mini-  

stra Lavala i stwierdzi, że pragnie
kontynuować, w porozumieniu z nim,
tę politykę pokoju w bezpieczeństwie.

  

LYON, 3.6 (PAT). Minister Herriot,
proszony o wypowiedzenie się w
sprawie dewaluacji, oświadczył m. in.:

Polityka dewaluacyjna doprowadzi-
łaby niewątpliwie do zwyżki cen i za-
chwiania równowagi naszego handlu.
Wzywam wszystkich rozsądnych lu-
dzi, aby okazali pomoc w trudnem
zadaniu, jakie pragnę podjąć dla 0-
brony frankaiprzeciwko dewaluacji,
która mogłaby zrodzić jedynie przej-
ściową fazę zwodniczej pomyślności.  

nerwowošci licznych spekulantów,

którzy znaleźli sie w dużych trudno-
ściach, słównie z powodu odmowy

walutowego funduszu wyrównawcze-
$0 sprzedaży franków francuskich ma-
klerom dewizowym po wyżej wymie-
nionym kursie.

Spekulanci zmuszeni do realizacji
swych limitów, mosgą nabywać franki
jedynie w wielkich bankach. co przy-
czynia się do wielkich strat z powodu
znacznego disagio. Straty, powstałe
wskutek nieudanvch manewrów spe-
kulacyjnych, mają wynosić kilka mil-
jonów funtów.

 

Plac i przylegające do niego ulice
tonęły w powodzi flag i sztandarów,
któremi przybrana była również więk:
szość domów londyńskich. Delegacje
CA pułków wystąpiły we

wspaniałych galowych mundurach, co
złożyło się na niezwykle barwny o-
braz. Rewję odbierał osobiście król
Jerzy w otoczeniu swych 4 synów.
Licznie zgromadzona na placu i przy-
ległych ulicach publiczność zgotowa-
ła monarsze gorące owacje.
Z okazji dzisiejszej uroczystości о-

publikowano niezwykle obszerną listę
odznaczonych i osób, którym nadano
godność szlachecką. Na czele listy fi-
guruje 6 nowych lordów, wśród nich
sekretarz prywatny króla. 9 polityków
i przedstawicieli nauki otrzymało szla-
chectwo dziedziczne. 42 posłów,
wśród nich liczni posłowie partji pra-
cy, otrzymało szlachectwo dożywotnie.

Liczba osób, odznaczonych ordera-
mi, wynosi kilkaset i zawiera, poza
135 kobietami, nazwiska wybitnych o-
sobistości ze świata nauki, polityki,
muzyki i z armji.

„Nie można nas zastraszyč“
Sowiety o polityce wewnętrznej

RYGA, 3.6 (ATE). Z Moskwy do-
noszą: Dzisiejsza „Prawda ogłasza
znamienny artykuł wstępny, omawia-
jący aktualne zagadnienia sowieckiej
polityki wewnętrznej.
Dziennik zaznacza, że okręt sowiec-

ki, kierowany przez Stalina, nie zmie-

76 osób zginęło
podczas powodzi w Ameryce
NOWY JORK — 3,6 (PAT) — Powódź

w zachodnich stanach pociągnęła za so-

  

„bą "otychczas śmierć 76 osób. Straty ma-
terjalne obliczają na 17 miljonów dola-
rów.
W jednym tylko stanie Nebraska zgi-

nęły 42 osoby.  

ni kursu pomimo ostrzeżeńilękliwych
głosów ze strony opozycjonistów. Nie
można nas zastraszyć — pisze „Praw-

da” — ani pogróżkami, ani nawet
zamachami rewolwerowemi,
W końcu dziennik zapewnia, że

partja komunistyczna pod kierownic-
twem Stalina nie obawia się wyłania-
jących się trudności i przeszkód i w
dalszym ciągu pracować będzie nad
wzmocnieniem i utrwaleniem ustroju
komunistycznego na podstawie do -
tychczasowych wskazówek Stalina.

Interesujące jest, że „Prawda” nie
zaznacza, na czem polegają trudności,
które wyłoniły się obecnie, oraz nie
wymienia, kogo ma na myśli, kiedy
mówi o „lękliwych głosach i zama -
chach rewolwerowych".  

„Europa“ (Niemcy) — 4 dni 17 godzin,
w r. 1933 do „Bremen“ (Niemcy) — 4
dni 14 godzin, 43 min., w r. 1933 do
„Rex“ (Wlochy) — dni 13 godzin 38
minut.

— Na lotnisku w Pradze spadł 3 b. m

aparat, na którym startował do Zlina 20-let-

ni student, Włodzimierz Nowak. Młody pi-
lot zginął pod gruzami aparatu. 2 b. m. brał
on udział w meetingu lotniczym, który od-
był się w Pradze.

— Huragan w Batumie pozrywał dachy,
powyrywał drzewa z korzeniami i zniszczył

komunikację telefoniczną.

— W Moskwie został podpisany protokół
rumuńsko-sowiecki, przekazujący  Rumunji

ewakuowane podczas wojny światowejzRu-

munji do Moskwy rumuńskie archiwum pań-

stwowe. Archiwa zostały wręczone pełno-

mocnemu przedstawicielowi Rumunji. (A co

się stało z wywiezionem z Rumunji do Rosji

złotem?).

— Garnizon francuski w Dżibuti (Afryka

wschodnia) został podobno w ostatnich cza-

sach wzmocniony, a według informacyj ame-

rykańskich, rząd brytyjski zamierza skiero-

wać do Berbera (w Sudanie) 20.000 strzel-

ców hinduskich. *

— W Bad-Nauheim zmarł w 58-ym roku
życia Hans de Segesser-Brunefg, który od

1924 roku był posłem Szwajcarji w War-

szawie. Ń

— Senat karnego trybunału Rzeszy odrzu-
cił rewizję, zgłoszoną przez niejaką Juene-
mann, która skazana została w Berlinie na

śmierć.

Jak wiadomo, Juenemann spowodowała
śmierć swych trojga małych dzieci przez za-

głodzenie.

— Parowiec „Normandie” w ostatnich
24 godzinach miał przeciętną szybkość

29 węzłów, "

— Od paru dni w Łotwie i Estonji pa-
nują przerażające chłody. W niektórych
okolicach spadł śnieg.

—Jak donosi „Daily Express", wybo-
ry powszechne w Anglji odbyć się mają
w październiku.
— Wędług depeszy radjowej z Ochoc-

ka (północna Syberja) parowiec sowiec-
ki „Sybir” dostał się w strefę silnego or-
kanu i wraz z załogą, liczącą 21 ludzi, za-
tonął. !

— W Reims obchodzono 2 b. m. tra-
dycyjne „święto wina”. Na uroczystość
tę przybył prezydent Lebrun, który w
mowie swej podkreślił, iż Francja zdecy-
dowana jest bronić zasady stabilizacji
waluty, bez której nie mogą odzyskać
dawnej siły transakcje handlowe. Fran-
cja gotowa jest też podjąć rozmowy, w

celu ożywienia międzynarodowych obro=
tów handlowych.

— Z Moskwy donoszą, że sekretarz
centralnego komitetu wykonawczego,
Unschlicht, przemawiając na zebraniu in-
żynierów i techników, oświadczył, iż
związek sowiecki buduje obecnie 8zu -
pełnie nowych typów samolotów lek-
kich, z których 4 gotowe będą już na po-
czątku czerwca.

—Jak podaje „Manchester Guardian",
Baldwin ogłosi listę nowego gabinetu w
dniu, w którym parlament uda się na fe-
rje świąteczne, Ministrem spraw zagra-
nicznych ma zostać nie Eden, lecz Samuel
Hoare, minister do spraw Indyj.

— 2 Ъ. m. wieczorem, na moście No-
tre Dame (Paryż), zderzyły się dwa au-
tobusy. 17 osób odniosło obrażenia.
'— W miejscowości Noa pod Saragos-

są, grupa lewicowców napadła na uczest-
ników zebrania monarchistycznego. Po-
nieważ napastnicy stawiali opór, policja
zmuszona była zrobić użytek z broni Je-
den socjalista został zabity, a pięciu ode
niosło ciężkie rany,
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Hołdując zasadzie: swój do swego
ogłaszaj się w
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NASCITUR MUS...
Wybaczy nam Czytelnik tytuł ła-

ciński, Trudno wszakże znaleźć lepsze

określenie dla zrodzonego w sobotę

na posiedzeniu B.B.W.R. projektu or-

dynacji wyborczej, jak stare przysło-

wie rzymskie. Parturiunt montes,

nascitur ridiculus mus... Trzęsły się

w bólach przedporodowych góry i

zrodziły małą, śmieszną, szarą mysz!

Obawialiśmy się, że będziemy mieli

«trudne zadanie w ocenie projektowa-

nej przez BB. ordynacji wyborczej.

Nie jesteśmy bowiem tutaj wyznaw-

cami teorji Russa i nie sądzimy, by

rząd w państwie miał koniecznie po-

wstawać z działania arytmetycznego,

mającego za podstawę ilość głosów

odanych przez „obywateli” państwa.

Sądziliśmy natomiast i sądzimy dziś,
że  przedstawicielstwo narodowe

winno być takiem, by jaknajlepiej

służyło dobremu prowadzeniu spraw

narodu polskiego, mającego swą naj-

wyższą organizację w państwie pol-

skiem. To też czyste, czteroprzy-

miotnikowe prawo wyborcze nie było

dla nas nigdy ani dogmatem, ani ak-
sjomatem. Dobrą ordynacją wybor-

czą nazwiemy taką, która da przed-

stawicielstwo narodowe zdolne do

wypełnienia swych zadań i będące

wyrazem dążeń i poglądów mas lud-

ności polskiej.

Tym kardynalnym warunkom nie

©dpowiada ordynacja, projektowana

przez B.B.W.R. Jedno jest w niej
słuszne: odmierina podstawa wybor-

cza dla Sejmu i Senatu. Izba niższa

powinna być — zdaniem naszem —

wyrazem dążeń szerokich mas, izba

wyższa — hamulcem, ciałem, repre-

zentującem doświadczenie polityczne,

wyrazem tradycji państwowej, Pro-

jektowana ordynacja wyborcza do
Senatu posiada też nieco logiki i sen-

su. Wypadnie ją poddać ostrej kry-

tyce, lecz jest się przynajmniej o co

zaczepić. Ordynacja sejmowa nato-

miast jest dziełem całkowicie poro-

"nionem.
Jej istotę stanowi to, że rzeczywis-

ty akt wyborczy — głosowanie ogółu

obywateli — będzie pozbawiony

wszelkiego znaczenia, będzie formal-

nością bez treści. Rzeczywisty akt

wyborczy będzie dokonany w t. zw.

kolegjach wyborczych, które będą

mianowały kandydatów. W  kole-
gjach tych zaś większość będą po-

siadali przedstawiciele ciał samorzą-
"dowych, pochodzący ze sławnych i o-
sławionych wyborów zeszłorocznych.
Rady miejskie i gminne były wybie-

rane pod hasłem interesów społecz-

nych i gospodarki miejscowej, miały

być — jak starano się " wmówić w

społeczeństwo — apolityczne. Dziś

ci najlepsi znawcy spraw drogowych,
szpitalnych i podobnych, mają się stać

czynnikiem decydującym wdziedzi-

nie zagadnień politycznych?!

Co ważniejsza jednak — wybory
te — poza nielicznemi wyjątkami,

były dokonane w sposób, który, w

przeświadczeniu szerokich mas, zro-

bił z nich ciała nie cieszące się zauła-

niem obywateli Czyż można mieć

wobec tego chociażby przez chwilę

złudzenie, że posłowie wybrani przez

owe kolegja wyborcze, będą repre-

zentowali opinję szerokich mas ludo-
wych? W masach tych wybory sa-

morządowe pozostawiły gruby osad

rozgoryczenia i niezadowolenia, które

to uczucia i sądy będą przeniesione

na nowych wybrańców i na cały sejm,
który będzie jakby jakąś wielką radą

gminną, wśród której rząd będzie od-
grywał rolę cieszącego się zasłużoną

opinją w dawnym zaborze rosyjskim

pisarza gminnego...  

  

Ofensywa dyplomatyczna Niemiec
przeciw paktowi z Sowietami

Po ostatniej mowie Hitlera. wypo-
wiedzianej 21 maja, dyplomacja nie-
miecka rozpoczęła bardzo żywą dzia-
łalność. Zdaniem prasy francuskiej,
jest to wielka ofensywa, zmierzająca
do rozbicia wspólnego frontu Anglji,
Włoch i Francji oraz do obalenia re-
sztek obowiązujących traktatów i u-
mów międzynarodowych.
Jednym z najbardziej charaktery-

stycznych przejawów tej ofensywy jest
memorjał Rzeszy, złożony rządom
wielkich mocarstw, w którym rząd nie-
miecki określa swoje stanowisko w
związku z wynikami kwietniowych
narad w Stresie i podpisanym w maju
paktem francusko - sowieckim. Zda-
niem rządu niemieckiego, fakt ten
jest sojuszem wojskowym i jako taki
stoi w sprzeczności z zobowiązaniami
zaciągniętemi przez Francję w ukła-

dach lokarneńskich.

Wobec tego Rzesza zmuszona jest
poddać rewizji wyrażoną przez siebie
w Stresie gotowość zawarcia z pań-
stwami ościennemi układów o nieagre-
sji i zapytuje rządy angielski i włoski,
czy na wypadek konfliktu niemiecko-
rosyjskiego, gdyby Francja. pośpieszyła
z pomocą Sowietom, rządy te będą u-
ważały Francję za napastnika.

Memorjał tej treści, który z natury
rzeczy musi spowodować szeroką dy-
skusję i doprowadzić do ważnych wy-
jaśnień dotyczących zwartości obecne-
go systemu politycznego na zachodzie,
oraz wykazać dążenia polityczne zain-
teresowanych państw, stanie się niewąt
pliwie punktem wyjścia nowej kampa-
nji dyplomatycznej Niemiec.

Prasa francuska określa cele tej
kampanji w sposób następujący: Niem-
cy pragną przez narzucenie swojej in-
terpretacji układów w Locarno zmu-
sić Francję do zachowania neutralno-
ści na wypadek konfliktu sowiecko-
niemieckiego. Ponadto, licząc się z za-
mierzeniami Włoch w Afryce i z duże-
mi trudnościami, jakie mogłaby przy-
sporzyć Rzymowi wojna z Abisynją,
chcą przygotować sobie wolną rękę do
rozwiązania. kwestji austrjackiej.
Wreszcie chodzi tu również o zniesie-
nie zdemilitaryzowanej strefy nadreń-

skiej, związanej ściśle z układami w
Locarno, które zdaniem rządu niemiec-
kiego, zostały naruszone przez zawar-
cie sojuszu francusko - sowieckiego.

Trudno w tej chwili przewidzieć, ja-
kie będą skutki memorjału i związa-
nej z nim dyplomatycznej akcji Nie-
miec. Pewnem jest jednak, że sytuacja
polityczna, zarówno w Anglji, jak i we
Włoszech, daje podstawy do mniema-
nia, że chwila na ofensywę niemiecką
obrana została dość trafnie.

Ostatnia dyskusja w Izbie Gmin wy-
kazała wielką niechęć opinji angiel-
skiej do angażowania się w sposób
bardziej stanowczy w spory francusko-
niemieckie. Sir Simon niedwuznacznie
dał do zrozumienia, że rząd Wielkiej
Brytanji skłonny jest podjąć rokowa-
nia z rządem Rzeszy na podstawie
konkretnych propozycyj Berlina. Pro-
jekt zaś odrębnych rokowań z Niem-

Metoda,wskazana przez nowąordy-

nację wyborczą, da niewątpliwie izbę

sejmową powolną rządowi, podobną

do tego pięknego wzoru, jaki daje o-

becnie B. B. W. R., lecz w izbie tej

nie zasiądą ani ludzie najodpowie-

dniejsi do rady, ani rzeczywiści przed-

stawiciele opinii szerokich mas ludu
polskiego.
Masy te muszą zrozumieć i odczuć

nową ordynację wyborczą jako za-

bieg ,pozostawiający im tylko cień

cienia praw, z jakich korzystały w
ciągu lat 15 istnienia Polski odrodzo-
nej. Nie będzie zaś rozsądnych ar-

gumentów, by je przekonać, że wza-
mian za to pozyskają izbę sejmową,

zdolną do wypełnienia istotnych i po-

trzebnych zadań,
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cami w sprawie paktu napowietrznego,
cieszy się podobno w Anglji wielkiem
uznaniem.

Również i Włochy, pochłonięte tru-
dnościami sytuacji w Afryce, dokonu-
jące wciąż mobilizacji i jawnie przygo-
towujące się do możliwej wojny z Abi-
synją, mniej są skłonne do stanow-
czych kroków w polityce europejskiej.
Oświadczenie Mussoliniego w związku
z kwestją austrjacką, która jego zda-
niem nie może spoczywać jedynie na

W dniu 27 maja minął rok od chwili
wyboru dzisiejszej rady miejskiej; 4

czerwca upłynie pół roku, gdy się rada
łódzka zebrała po raz pierwszy, a 20
czerwca będzie pół roku, gdy wybrała za-
sząd miasta. Po dłuższem przygotowaniu
w komisji budżetowo-finansowej wszedł
budżet na r. 1935-36 na porządek dzienny
ósmego posiedzenia rady miejskiej w dniu
21 marca i odtąd pozostaje na warszta-
cie — t. z. dziesiąty już tydzień, odracza-
ny, przerywany nieprzewidzianemi zajś-
ciami. Sprawie budżetu poświęcono już

10 zebrań rady miejskiej. Gdy sobie za-

damy pytanie, dlaczego tak się dzieje,

wpierw musimy skreślić historję tych

dziesięciu posiedzeń i zorjentować się w

nastrojach poszczególnych frakcyj.

W  deklaracjach, wypowiedzianych
przed drugiem czytaniem, jedynie socja-
liści obok Obozu Narodowego zaznaczyli
absurdalność sytuacji, wynikającej ze
współpracy rady miejskiej, pochodzącej
z wyboru z komisarzem rządowym.
Wszyscy inni mówcy bawili się w pole-
mikę ze stanowiskiem Klubu Narodowe-
go, zajętem w komisji, śdzie skreślono
wszystkie subwencje dla instytucyj ży-
dowskich. Mówcy żydowscy zwłaszcza
poseł Mincberś, zaznaczali rewelacyjny
przewrót w podejściu do budżetu ze stro-
ny narodowców, kwalifikowali to jako
chęć umycia rąk, bo nie myśląc serjo o
wzięciu na swe barki odpowiedzialności,
chcieliśmy rzekomo rozwiązania rady.

Nasze stanowisko było jasne, niedwu -
znaczne, zwracało się przeciw komisar-
skim rządom na ratuszu łódzkim, prze -

ciw etatyzmowi, wykreślało program pra-
cy dla ulżenia doli tysiącom bezrobot -
nych, wskazując na oszczędności jako

decydujący czynnik w poprawieniu bud-

zetu. Zaznaczylišmy, že miasto winno się

wycołać z wielu działów pracy, które
ściśle do samorządu nie należą. Zazna-
czyliśmy, że gospodarzami w państwie, i
każdej gminie, a więc i w Łodzi są Po-
lacy i do nich należy decyzja o gospo -

darce spółecznej; że stosować będziemy

program, wynikający z pojęcia państwa

narodowego. Zapowiedzieliśmy, iż na te-

renie rady miejskiej nie będziemy szuka-

HK rozgrywki politycznej, wogóle wypo-

wiedzieliśmy się przeciw dyskusjom. nie

mającym związku z gospodarką miejską.

Przyrzekliśmy dać miastu budżet wbrew

oczekiwaniom wielu innych frakcyj, w

poczaciu odpowiedzialności iwykazania

przywiązania do miasta, uważając rządy

komisarskie za przejściowe.

W/ miarę wzrostu odrzuconych pozy*

cyj subwencyjnych żydowskich rosła na-

miętność przemówieńprzedstawicieli ży:

dowskich z ugrupowań mieszczańskich,

syjonistycznych i socjalistycznych, zaczę- 
ZZ 4

Polacy popierają

 

barkach Włoch, wskazuje na to, że na-

wet w tej ważnej dla bezpieczeństwa

włoskiego sprawie postawa Rzymu o-
becnie jest mniej stanowcza, niż przed

kilku miesiącami.

Przesilenie rządowe we Francji opó-
źniło nieco kontrakcję francuską. O-
becnie, kiedy rząd jest już utworzony,
Francja wystąpi do walki z dążeniami
niemieckimi. Od wyników tej walki w
dużym stopniu zależeć będzie dalsza
sytuacja polityczna w Europie.

 

Roosevelt zakłada veto w Kongresie,

to prowokować klub narodowy, by go
wpędzić w sytuację, iż z jego powodu
nie doszło do uchwalenia budżetu. Gdy
się to raz udało w dniu 2 kwietnia, kie-
dy prowokację odparto z nawiązką, u-

czepili się Żydzi z socjalistami pretekstu,
że w sprawie zajścia w tym dniu kluby
muszą złożyć deklarację i zahamowali

pracę nad budżetem, Komisarz rządowy
zrazu szedł frakcjom na rękę, by w imię
spokojnego dalszego obradowania wszy-
scy wypowiedzieli sobie wzajemne ani-
mozje, pod wpływem jednak sprzeciwu
Klubu Narodowego oraz smutnej rzeczy-
wistości, że budżetu uchwalić nie można
było — zapowiedział, że zgodnie z wolą
5/6 rady na składanie deklaracji nie po
zwoli.

W tym momencie pod pretekstem ob-
rony wolności słowa przyszli Żydom w
pomoc socjaliści, składając oświadczenie

krytykujące postępowanie komisarza, a
właściwie przemycając deklarację, wy-
mierzcną przeciw Klubowi Narodowemu.
Podstęp się nie udał, narodowcy nie po-
zwolii: dokończyć tego oświadczenia
wtedy rozpoczęła się orgja wyzwisk, o-
krzys*w obrażliwych, w których prym
wodził socjalista Urbach. Zebranie rady
miejskiej w dniu 28 maja, w pierwszy
dzień po rocznicy jej istnienia zakończy-

ło się wkroczeniem na salę obrad władz
bezpieczeństwa.

Sprawdziło się przysłowie, „kto wiat”
sieje, burzę zbiera”, Żydzi z socjalistami
przebrali miarę, przekonali się, że opinja
miasta na drugi dzień zareagowała w ten
sposób, że za łagodnie odpowiedziano na
obrazę już nie tylko klubu, ale narodu

polskiego. Sprawdziło się, że kogo Pan

Bóg chce ukarać, to mu rozum odbierze.

Żydzi zamiast pogodzić się z natural-

nym rozwojem stosunków i zmilczeć

snreślenie subwencyj, rozreklamowali tę

sprawę, jak to zresztą zapowiadali, by

przekonać się, że nie tylko Łódź pochwa-

la sianowisko swych radnych, ale cała

Polska śledzi z zajęciem walkę łódzką i

podziela stanowisko Klubu Narodowego

w Łoczi. Szerokie masy, widząc prowo-

kacyjne zachowanie się Żydów, tem go-

zęcej reagują na nadmiar tego elementu

w Polsce.

Nasuwa się pytanie, co będzie dalej, i
drugie jakie na to znajdzie się lekarstwo?

Zmarnowano rok, odwleczono moment
oddania rządów na ratuszu łódzkim Obo-
zowi Narodowemu, wytworzono gor-
szą sytuację dla władz, niżby to miało
miejsce, gdyby zgodnie z wolą ludności,
ustawą i decyzją rady miejskiej oddano
tę władzę przed paru miesiącami. Pre-
stiż władzy wymagałby raczej przekre -
ślenia dzisiejszej rady miejskiej, ale ani

moment, ani powód po temu nie jest od-
powiedni, nikt nigdy sam sobie trudności

 

 

WŁOCHY
i porozumienie z Niemcami

PARYŻ, 3.6 (PAT). „Echo de Pa-

ris' zamieszcza dziś artykuł Perti-

nax'a „określający zadania Francji w

związku z dokonywującą się zmianą
sytuacji międzynarodowej.

Pertinax stwierdza m. in, że po

znanej decyzji rady Ligi narodów w

sprawie zatargu włosko - abisyńskie-

go, dyplomacja włoska, zniechęcona

do Genewy, zmierza raczej ku poro-

zumieniu z Niemcami. W stosunkach

włosko - francuskich głucho jakoś o
projektowanych w kwietniu na kon-
ferencji w Stresie rozmowach dla u-
stalenia ewentualnej wojskowej
współpracy obu państw. Próby zli-
kwidowania nieporozumień między
Włochami i małą ententą zostały
przerwane. Autor artykułu wyraża
przypuszczenie, że przerwa ta jest
jedynie chwilowa.
W dalszym ciągu swych rozważań

Pertinax zapytuje, czy Anglja jest
gotowa bronić paktu Ligi narodów w
każdym wypadku i odpowiada na to
przecząco, twierdząc, że Anglja nie
podejmie żadnych kroków, gdy rząd
włoski w dniu 25 sierpnia, do które-
go to czasu odroczono kwestję abi-
syńsko - włoską, przeciwstawi się ra-
dzie Ligi narodów.
W tej sytuacji — podkreśla Perti-

nax — Francja zachować musi najda-
lej idącą rezerwę, gdyż ewentualna:

nieprzychylna opinja międzynarodo-
wa zwróciłaby się w sposób bardziej
bezpośredni przeciwko Francji, aniże-
li przeciwko Anglji. Głównem zada -
niem Francji jest zapewnić poszano-
wanie układów międzynarodowych
przez Niemcy i to powinno jej wy-
starczyć,

 

| Absurdalność sytuacji na ratuszu łódzkim
Oświadczenie prezesa Klubu Narodowego w radzie miejskiej Łodzi

Łódź, w czerwcu.

nie stwarza. Pragnienia zatem Żydów,
poparte prowokacyjnem zachowaniem się
ua zebraniach rady miejskiej nie będą

spełnione!

Czy jednak dotychczasowa współpraca

komisarza rządowego z radą rokuje na-

dzieje powodzenia i czy ona może być

lekarstwem na wytworzoną sytuację?
Nie — bo niema ponoszących odpowie -
dzialność moralną za rządy, za budżet,
za złą, czy dobrą gospodarkę, za danie

pracy tysiącom bezrobotnych. Komisarz

nie ma zaufania rady miejskiej, opiera

się o władzę nadzorczą, a ta trzymając|

go na tem stanowisku, nie może od niego

zbyt dużo wymagać, wstawiając go sama

w trudną sytuację. Klub Narodowy wy-

brany przez 100.000 wyborców zepchnię-

ty do roli opozycji, odpowiedzialności

ponosić nie może i nie chce, przeciwnie

jego obowiązkiem obywatelskim jest

przeciwstawianie się wszystkiemu, co

się dzieje z inicjatywy komisarza rządo-

wego, którego dawno już być nie powin-

no. Socjaliści i żydzi dążą do rozbicia

rady, woleliby rządy czysto komisarskie,

które zresztą byłyby logiczne i znalazłaby

się wtedy zgubiona odpowiedzialność.

Klub BBWR. jest za słaby, by komisarzo-

wi udzielić poparcia.

Komisarz pozostawiony samemu sobie,

ustosunkowany wrogo do rady, znoszący

ją jako dopust Boży, bojący się Obozu
Narodowego, niechętny socjalistom i Žy-
dom, bo mu trudniają i tak cięžką pozy-
cję przez stawianie nonsensowych i nie-
realnych wniosków, a awanturami utrud-

riających obrady — sytuacji nie uratuje.

A skoro tak, to jutro będzie jeszcze go-
rzej. |

Komu zaś zależy na tem, by było go-
rzej? Chyba nie władzy, nie komisarzo-

wi, nie państwu? My narodowcy chcemy

pracy konstruktywnej, chcemy budować,

tworzyć, kto nam tę pracę utrudnia, do-

prowadza do sytuacji bez wyjścia, ten po-
niesie odpowiedzialność wobec historji
miasta Łodzi.

Na postawione na początku pytanie,
jak skończy się zzvawa w samorząd na
terenie Łodzi — trudno dać odpowiedź
pozytywną, decyzja leży w rękach mini-
sterstwa spraw wewnętrznych. Dwie
rzeczy są dziś już pewne i zdecydowane.
Gdy Obóz Narodowy obejmie rządy na
ratuszu — to spełni pragnienia mas,

wbrew przepowiedniom  socjalistyczno-
żydowskim; gdy go dziś nie dopuszczą
do władzy, wróci „jutro” nie w zwykiej
większości, ale w dwóch trzecich, by
być wyłącznym panem sytuacji.

ZYGMUNT PODGORSKI

przewodniczący klubu radzieckiego

Obozu Narodowego
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Zašniedziale hipotezy naukowe
„Wstęp do psychoanalizy"

Osiemdziesięciolecie urodzin twórcy
psychoanalizy, Zygmunta Freuda, powi-
tała prasa pewnych odcieni specjalnemi
artykułami, poświęconemi postaci i dzie-
łu wiedeńskiego uczonego. Obecnie uka-
zało się tłumaczenie dzieła Freuda, p. t
„Wstęp do psychoanalizy”* ), zawierają-
cego syntezę jego poglądów.
Był czas, kiedy Freud był mo -

dny. „Psychoanaliza”, „poświadomość”,
„kompleks” spopularyzowały się szybko,
a łatwa do przyjęcia hipoteza naukowa,
o sensacyjnym posmaku jednała sobie
zwolenników wśród wielu snobujących
„intelektualistów”. | dziś jeszcze utczy-
muje się w pewnych kołach kult freudo-
wskiej teorji panerotyzmu. Ale wśród
wielu poważnych badaczy psychoanaliza
nie ma kredytu.
Pod słowem psychoanaliza rozumie się

system naukowy, dla którego charakte-
rystyczną jest metoda badania psychiki
ludzkiej, a w węższem pojęciu — metodę
leczniczą, stosowaną w chorobach psy-
cnicznych, a polegającą na uwalnianiu
pacienta od trapiących go urazów, które
w postaci pewnych zapomnianych prze-
żyć zepchnięte zostały do podświado-
mości i stamtąd, jako „kompleksy“ gnę-
bią chorego.

Freud powiada, iż „dwiema tezami o-
braża psychoanaliza cały świat i naraża
się na jego awersję. Jedna z nich skie-
rowana jest przeciw przesądowi intelek-
tualnemu, druga przeciw przesądowi na-
tury estetyczno - moralnej. Nie powin-
niśmy tych przesądów lekceważyć; są to

czynniki potężne, emanacje pożytecz-

nych, nawet koniecznych faz rozwojo-

wych ludzkości. Podtrzymują je siły,

płynące z afektu; walka z niemi jest

ciężka. Pierwsza z tych niepopularnych

tez psychoanalizy utrzymuje, że procesy

duchowe są w swej istocie nieświadome,

procesy zaś świadome stanowią jedynie

poszczególne akty i części całego życia

psychicznego... Druga teza, którą psy-

choanaliza uważa za jedno ze swych o-

siągnięć, zawiera twierdzenie, że popę-

dy, które w ciaśniejszem i szerszem uję-

ciu określić można jedynie jako seksual-

ne, odgrywają w genezie chorób nerwo-

wych i umysłowych niezwykle wielką,

dotychczas niedostatecznie ocenianą ro-

lę. Jeszcze więcej: że te same popędy

seksualne współdziałają przy powstawa-

niu najwyższych kulturalnych, artystycz-

nych i socjalnych tworów ducha ludzkie-
go” „(str. 20).

Zasadnicze założenia psychoanalizy

możnaby streścić w krótkości w ten spo-

sób: Р

Psychika ludzka dąży zasadniczo do

przyjemności, dlatego też dysponuje

człowieka do zachowań się i działań, mo-

gących mu dostarczyć możliwie najwię-

cej przeżyć uczuć przyjemnych. Ta, za-

barwiona hedonizmem teza, nie byłaby

jeszcze niczem rewelacyjnem. Nie ona

jednak stanowi podstawę psychoanalizy.

Freud uważa, iż psychika ludzka skła-

da się jakby z dwóch warstw. Głębszej —

podświadomej, niedostępnej dla naszego

poznania bezpośredniego i z drugiej,

Sh
%*) Zygmunt Freud. „Wstęp do Psycho-

analizy”, Przekład dr. S. Kempnerówny idr.

Zaniewickiego, str. 580. Warszawa, 1935.

Wydawnictwo l. Przeworskiego. ,
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wierzchniej, znanej nam słery šwiado-
mości. Otóż owa sfera podświadoma
działa na naszą świadomość i kieruje nią
w większości wypadków. Postępowanie
człowieka uzależnione jest od czynni-
ków, tkwiących w podświadomości. Czę-
sto bywa, iż nie potrafimy zdać sobie
sprawy z motywów naszego działania,
Wydaje się nam ono jakby obce, często
jest przyczyną przykrości. Psychoanali-
tyk tłumaczy tak to zjawisko. W okresie
dziecięctwa, lub we wczesnej młodości,
doznaliśmy jakiegoś przeżycia psychicz-
nego. Mogło to być uczucie jakieś, przy-
jemnie lub przykro zabarwione, a zwią-
zane z jakąś drobną, napozór nic niezna-
czącą podnietą, albo afekt — strach,
gniew, wstręt do czegoś, wstyd lub t. p.
Przeżycie to czasem zostało ze świado-
mości wyparte i zepchnięte do stery pod-
świadomej. Mogło się do tego przyczynić
wychowanie, wpływ otoczenia, obawa
śmieszności, czy coś podobnego. W każ-
dym razie zapomnieliśmy o niem. Tym-
czasem jednak przeżycie nasze nie zagi-
nęło. Ukryte w głębi psychiki, wytwo-
rzyło kompleks, który po latach odzywa
się i dysponuje nas do takich, czy in-
nych zachowań się i działań...
Tem się tłumaczy większość pomyłek,

jakie czynimy w mowie, przekręcając

wyrazy, większość snów, dziwnych i nie-

zrozumiałych, którym Freud nadaje o-

kreśloną symbolikę, nieuzasadnionych
pozornie obaw, czy wstrętów do czegoś.

Tak więc — według Freuda — postę-

powanie człowieka jest już niejako zgó-

ry wyznaczone dyspozycjami, biorącemi

początek w podświadomości, w sferze,

na którą przedewszystkiem składa się

materjał nagromadzony z przeżyć okresu

dziecięctwa, a zatem niezależny od do-

woinej interwencji ludzkiej. Jest ono wy-

padkową działania sił ukrytych, wobec

których człowiek jest często bezradny.

'utaj zaczyna się działanie psychoana-

Z ekranów stołecznych

 

lizy, jako metody leczniczej. Polega ono

na wydobyciu, wyrwaniu niejako z psy-

chiki pacjenta ukrytych kompleksów. U-
jawniony kompleks przestaje być groźny.
Pacjent, poznawszy przyczynę swego
cierpienia, uwalnia się temsamem od nie-

go.

Trzecią wreszcie tezą psychoanalizy

jest ta, iż człowiek już we wczesnem

dziecięctwie doznaje przeżyć natury
płciowej.

Teorje Freuda przepojone są wogóle
jakimś panerotyzmem. Widzi on erotyzm
u dziecka, erotyzm w snach; potocznie u-

żywane zwroty i określenia (np. „stare

pudło”) to przeważnie symbole o znacze-

niu erotycznem, pomyłki w mowie mają

podkład seksualny, usposobienie czło -

wieka, jego postępowanie, kierujące niem

dyspozycje mają główne źródło w libido,
które wypełnia nieomal znaczną część

życia i nadaje zabarwienie jego treści.

Wspomnieliśmy, iż wśród wielu poważ-

nych psychologów teorje żydowskiego u-

czonego nie mają kredytu. Wśród prze -

ciwników Freuda należy wymienić prze-
dewszystkiem jego... własnych uczniów:

Junga, Stekela, a zwłaszcza Alfreda
Adlera.
Do psychoanalizy zaś, jako systemu na-

ukowego, można zastosować zasadę me-

todologji, według której przyjęcie donej

hipotezy nie jest uwarunkowane jej u-

przednią weryfikacją. Na jedno bowiem

wychodzi — jak powiada prof. Kotarbiń-

ski — czy hipoteza jest uzasadniona ze

względu na fakty, na które zwróci się u-

„łagę w tym celu po jej powzięciu, czy ze

wzślędu na fakty, na które się zwróci u-

wagę w tym celu uprzednio.

Dlatego też nauka dopuszcza stawia-

nie hipotez najbardziej awanturniczych.

Inna rzecz, że często nie wytrzymują

one krytyki.

STANISŁAW GRZELECKI.

„Niebezpieczny ilirt'"
(w kinie Rialto)

Fabuła i aktor, to dwie podstawy fil-

mu amerykańskiego. Inne czynniki są

podporządkowane tym dwom, Głównem

zadaniem jest zainteresować widza, u-

trzymywać go w stanie napięcia, nie po-

zwalać mu na zajęcie chłodnej postawy

krytycznej i ująwszy go w ten sposób,

poddać mu bardzo wyraźny sensmoral-

ny. Bardzo duża ilość obrazów amery-

kańskich, to moralitety. Jeżeli niezawsze

mogą one wywierać dodatni wpływ, a na-

wet bywają wręcz szkodliwe, to już wina

różnicy konstrukcji moralnej dwóch tak

różnych narodów. Irzykowski pisze w

swej „X muzie”, że ruch jest zasadniczym

materjałem kompozycyjnym kina. Jeżeli

to prawda, to albo film dźwiękowy zmie-

nił zasadniczo istotę tej sztuki, albo też

ów ruch należy brać najogólniej — jako

szybki ruch scen, szybką wymianęobra-

zów jednem słowem to, co nazywamy

montażem,

„Niebezpieczny flirt”, wyświetlany o-

becnie w Rialto, rozgrywa się całkowicie

we wnętrzach. Punktem kulminacyjnym

9)
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Spojrzałem tam... Chora, śmiertelnie

blada, patrzyła na nas z najwyższą

trwogą, Panna Aniela usunęła się w

kąt pokoju, jakby chciała cofnąć czas

o tych parę fatalnych sekund i wejść

tu poraz wtóry,a ja... ja przeżywałem

tysiąc niespodziewanych uczuć, które

wystąpiły nagle, jak długo tłumiony

żywioł, Co miało znaczyć to zachowa-

nie się panny Anieli, jej wzruszenie i

obawa? Stałem wobec jakiejśzagad-

ki, ktėra na mgnienie oka ukazala mi

rąbek swego tragicznego oblicza, by

* wzbudzić we mnie świadomość uczuć,

z których być może dotąd nie zdawa-

łem sobie sprawy. Poczułem nagle, że

tła dziewczyna zaczyna być dla mnie

czemś więcej niż zwykłem spotka-

niem, i że to jej zachowanie się przed

chwilą było błyskawicą wśród ciemnej

mgły, która ją otaczała. Ptzypłynął mi

w pamięci odgłos dzwonu o potrójnem

sercu, jej zwichrzone włosy i wyraz

oblicza w chwili rozstania naszego na

polu... Naprzeciw mnie leżała umiera-

jąca prawie kobietai patrzyła na mnie

tak, jakby lada chwila miał tustrzelić

piorun z jasnego nieba, PannyAnieli

już nie było, a ja siedziałem bezradny

i bezsilny. Cień tajemnicy rzucił mrok

na jasną duszę siarego dworu. Wyczu-

wało się wyraźnie, że nad mieszkań-

cami jego ciążą jakieś zadawnione

sprawy, zapadłe bezpowrotniewyroki

przeznaczenia, których odwrócić już

nie można. Ci ludzie przeżyli jakąś

nieznaną mi przeszłość, której brze-

mię nadawało ich szarej pozornie i

bezbarwnej teraźniejszości piętno nie-

mal tragiczne, Poczułem się tu intru-

zem, który przypadkiem otarł się o

czyjeś rany serdeczne, nieproszony i

niepowołany do tego, by je leczyć.

A jednak rany te były bliskie widać

i mojemu sercu, śdyż nie mogłem u-

spokoić się po tych jej słowachnie-

spodziewanych. Co miał oznaczać ten

jej niepokój, gdy powiedziałem, że ja-

dę wprost z plebanii. Czy jużprzed-

tem wiedziała o BRO? i.. czy wo-

góle osoba księdza była jej bliżej zna-

ną. Niśdyśmy w rozmowach naszyc

nie mówili ani o księdzu, aniopleban-

ji — nigdy przedtem, myśląc o pannie

Anieli, nie przychodziła mi namyśl

osoba księdza ani też odwrotnie — w

wyobraźni mej nigdy ci ludzie nie po-

| jawiali się jednocześnie. Dopiero dziś,

parę słów i jeden nieopanowany gest

obudziły we mnie jakieś nieuchwytne

wyczucia. Ów ksiądz z nieprawdopo- dobnego zdarzenia i owa panna odo-
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jest scena w sądzie, bardzo długa i opar-

ta prawie wyłącznie na djalogu, a nawet

na monologach (!), a przecież napięcie u-

trzymuje się bardzo dobrze i wspomniana

scena jeszcze nawet je wzmaga. Widz

jest przejęty, przežywa, wzrusza się — a

więc film działa, Częstokroć film sowiec-

ki, lub niemiecki, operujący w znacznie

większym stopniu ruchem, nuży i nudzi.

Co jest przyczyną? Niewątpliwie to, że

ruch nie jest tam zrytmizoweny, niema

tego, co popularnie nazywamy tempem, a

co można osiągać tylko przez umiejętny

montaż. Jest to tajemnica filmu amery-

kańskiego, której poza Renć Clairem

Europa dotąd nie posiadła. Dlatego to

nawet obrazy przeciętne, seryjne, o prze-

starzałej technice, jak „Niebezpieczny

flirt" (film z przed paru lat) zajmują i

bawią.

Znakomite wyzyskanie aktora jest o-

czywiście drugim wielkim atutem, Wil-

liam Powell jest u nas bardzo mało zna-

ny, niewiadomo dlaczego nie dotarły do

nas jego najlepsze role podług powieści

sobniona od świata, strzeżona przez
starą, z innej epoki, niedołężną krew-

ną — ich życie zamknięte w sobie i

najszczelniej odosobnione — ten na-

pad niespodziewany — ta krzywa sza-

bla, świecąca złowrogo na szarej ścia-

nie plebanji... wszystko to naraz za-

częło wstrząsać mą wyobraźnią w po-

szukiwaniu wspólnego mianownika, A
jednocześnie to nagłe odkrycie — nie-

spodziewane uświadomienie _ sobie

czegoś, co drzemało w podświadomo-

ści. Przecież ta ciemnowłosa dziew-

czyna o błękitnym profilu moralnym

była dla mnie czemś więcej, niż zwy-

kłem spotkaniem... Tak... odczuwałem

to w tej chwili już wyraźnie. Dlatego

postanowiłem dowiedzieć się czegoś

więcej od niej, niż wiedziałem. Może

potrzebowała pomocy... Należało dzia-

łać powoli i z rozwagą.
Zapanowałem nad wewnętrznem

wzruszeniem ji z całą starannością od-

dałem się na usługi chorej. Była dziw-

nie Po Znałem dobrze jej u-

rywkowy sposób mówienia, niedopo-

wiedziane półsłówka i lękliwe gesty,

któremi chciała jakby odpędzić na-
trętną myśl, lub też zasłonić ich sens,

by $0 prz iem ktoś nie odgadł.

Dawniej składałem to na karb jej roz-

szarpanych nerwów, dziś jednak wy-

raźnie czułem, jakby pod wpływem

nieprzepartej sugestji, że absorbuje ją

nieustannie jakaś sprawa, którą pra-

śnęłaby wyjawić, bojąc się jednocze-

śnie tego wyjawienia, by nie pocią-

gnęło za sobą następstw fatalnych.

Siedziałem u niej prawie godzinę, 2ой rając się uspokoić, Miałem na nią

| 
|

Z tajemnic rytuału żydowskiego
Ukazała się ostatnio książeczka ks.

dr. Stanisława Trzeciaka, p. t. „Ubój
rytualny w świetle biblji i talmudu'.
W książce tej zawarł ks. Trzeciak
niezmiernie ciekawy materjał oświe-
tlający wszechstronnie i wyczerpująco
na podstawie ścisłych cytat z ksiąg
talmudycznych, zagadnienie rytualne-
go uboju zwierząt.

W sposób niezbity dowiódł ks. dr.
Trzeciak, iż rytualnego uboju zwie-
rząt nie można traktować, jako obo-
wiązującego żydów przepisu relifijne-
go, talmud bowiem nie określa wcale
sposobów, jakich należy używać przy
uboju zwierząt, przeznaczonych do
spożycia. Rytuał uboju jest y-
słem rabinów, komentujących przepi-
sy talmudyczne, które najczęściej są
tak sformułowane, iż pozostawiają
dużą swobodę interpretacji.

Również zawód rzezaka nie może
bvć traktowany, jako funkcja o cha-
rakterze religijnym. Rzezakiem może
bvć każdy żyd, jest to więc poprostu
rzemiosło, przytem rzemiosło dobrze
płatne, rzezacy bowiem warszawscy
zarabiają ponad tysiąc złotych mie-
siecznie. Z tego też wzólędu należy
ich traktować jako zwykłych rzemie-
ślników, zobowiązanych do wykupy-
wania świadectw rzemieślniczych i
płacenia podatków. Jak dotąd rzeza-
cy są wolni od tych obowiązków.

Obok względów czysto humanitar-
nych, przemawiających za konieczno-
ścią zniesienia tak potwornej i hanie-
bnei anomalii, jaką w cywilizowanem
państwie XX-go wieku jest okrutne
mordowanie zwierząt pod pozorami
wykonywania przepisów religijnych,
należy zwrócić też uwagę na sanitar-
na stronę uboju rytualnego, którą jest
także skandalem.

Rzezak, chcąc się przekonać, czy
nie przebił płuca albo czy go nie 2а-/
drasnął, bo wtedy mięso uchodziłoby
za padlinę (a więc trefne) — wątpli-
patrzy, czy nie wydostają się pęche-
rzyki powietrzne.

Nadto przed przystąpieniem do u-
boju pociąsa poślinionym palcem po

ostrzu noża, by się przekonać, czy
nóż nie ma jakiej szczerby, a to dla-

tego, że zarzynanie piłą było zakaza-

ne, a więc nóż ze szczerbą Uuchodził-
by za piłę”, (Str, 40). 7" и

Tedwa fakty chyba w zupelnošci
wystarczą, aby wszystkim obrzydzič

mięso, pochodzące z uboju rytualne-

go. A trzeba pamiętać, że 90 proc.
mięsa z tego uboju pochodzi.

Do względów powyższych dołącza-

ją się także momenty natury $ospo-

darczej, a nawet związane z zagad-

nieniami obrony państwa. Przy uboju

rytualnym ulega zniszczeniu znaczny

EROWIDZACZALORECZTZEZNA

kryminalnych Van Dine'a. Myrna Loy 0-

becnie urosła na gwiazdę — zawdzięcza

to chyba protekcji.

Reżyserja Williama K. Howarda po-

prawna. Nad program tygodnik Pata,

Paramountu i dobra humoreska rysunko-

wa, parodjująca „Tarzany“.

AMI

bry wpływ i potrafiłem zaskarbić so-

bie jej zaufanie. ‚

Gdy zasnęła, wyszedłem cicho do

pustego salonu. Staroświeckiemeble

w stylu Ludwika XIV stały tam w po-

krowcach — olbrzymi żyrandol zasło-

nięty był białym muślinem, okna były

zasłonięte, a szare spłowiałe lustra o

księżycowym blasku patrzyły smutno,

słabo zaledwie odbijając promienie

słońca, które zaglądały znieśmiało-

ścią. Szara melancholja rozsiadła się

tu od niepamiętnych dni i trudno było

nawet wyobrazić sobie ten salon za-

pełniony gośćmi. Chyba duchy z lep-

szej minionej przeszłości zaglądały tu

czasem, by przypomnieć sobie chwile

ziemskiego bytowania. Teraźniejszość

była tu nieobecną — w salonie tym

nic się nie działo. I pomyśleć, że we

dworze mieszkała młoda i piękna pan-

na. Były coprawda inne pokoje bar-

dziej zamieszkałe, w których stały

kwiaty w wazonach i gdzie znać było

troskliwą obecność pięknej gospodyni,

ale w tych pokojach też nic się nie

działo. Dopiero w kancelarji, gdzie

stało biurko i maszyna do pisania, czu-

ło się życie i to życie zorganizowane,

celowe i planowe. Na półkach rozsta-

wione słoiki z próbkami nasion, wazo-

ny z odmianami zbóż, książki prób-

nych udoi, rejestra zbożowe, ale toby-

ła dziedzina pracy, nigdzie jednak ani

śladu życia osobistego, czy też prze-

żyć wewnętrznych, tak jakby pani do-

mu tego zapomniała o sobie. Było coś

zastanawiającego w prostocie i asce-

zie tego młodego życia, skazanego na

dobrowolne wygnanie zdala od ponęt 

procent skór zwierzęcych, które
wskutek tego musimy sprowadzać z
De ARA mao: spro-
wadza rocznie skór za 300 tysięcy zło-
tych na buty dla żołnierzy z Ameryki
Południowej, a za drugie tyle dla ta-
borów z Francji, Czechosłowacji, Au-
strji i Niemiec.

Marnuje się też krew zwierząt, po-
trzebna do wyrobu albuminy, xtórą
sprowadzać musimy z Austrji.

Książeczka ks. dr. Trzeciaka do-
we miejsce w razie zadraśnięcia zwil-
ża śliną, nadmuchuje płuco ustami i
starcza poza tem wiele cennego ma-
terjału, pozwalającego się zorjentować
w dżungli paradoksów i nonsensów
przepisów  talmudycznych — tego
klasycznego przykładu ciemnoty i za-
cofania, Można więc żywić nadzieję iż
ta cenna i pożyteczna praca znakomi-
tego znawcy talmudu, jakim jest ks.
prałat dr. Stanisław Tzeciak, spopu-
laryzuje się rychło (s. $.).
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SZTUKA UŻYTKOWA

O polski styl mebli, — W Bydgoszczy,
centrum przemysłu meblarskiego w Polsce,

odbędzie się w listopadzie r. b. wystawa

mebli artystycznych. W związku z tem,

komitet organizacyjny ogłasza konkurs na

następujące projekty mebli: pokój stołowy,

pokój sypialny, pracownia (gabinet, świet-

"lica domowa i pokój mieszkalny).

W projektach uwzględnić można wszyst-

kie style historyczne, zgodne z tradycją

polską oraz wszystkie style ludowe pol-

skie, byle dostosowane były do współczes-

nych warunków życia. Projekty mebli w

skali 1:10, rysunki perspektywiczne pozo-

stawia się do woli autorów. Za poszcze-

gólne projekty wyznacza komitet magrody!

Termin upływa z dniem 15 sierpnia 1933 r.

Adres komitetu: Bydgoszcz, ul. Marszałka

Focha 39, pokój 3.

MUZYKA

Konkurs na dzieło o Chopinie. — Insty-

tut Fryderyka Chopina w Warszawie za-

wiadamia, że termin nadsyłania utworów na

konkurs ogłoszony przez Instytut na dzieło

o życiu i twórczości Fr. Chopina, o jego

znaczeniu dla Polski i świata w ujęciu po-

pularnem do użytku w szkołach powszech-

nych — został przedłużony do dn. 1 wrze-

śnia 1935 r. Objętość dziełka nie powinna

przekroczyć 64 str. formatu 16-ki. Za naj- -

lepsze utwory sąd konkursowy przyznaje

dwie nagrody ufundowane przez I. F. G:

I-szą nagrodę w wysokości zł. 500, II-gą —

200 zł.. Korespondencję należy nadsyłać na

ręce p. Augusta Zalewskiego, prezesaInsty-

Kiepura w Brukseli, — Koncert Kiepury,

który miał się odbyć w Brukseli w obecno-

ści króla Leopolda III-go a odwołany z po-

wodu choroby naszego tenora, odbędzie się

dopiero w kóńcu czerwca.

Z
EO

świata i wszelkiego użycia,

Nie znalazłszy w pokojach panny

Anieli, poszedłem ku alei lipowej, idą-

cej wzdłuż starego parku. Zastałem

ją siedzącą na ławce w altanie, skąd

roztaczał się wspaniały widok na całą

dolinę, miasto i wzgórze kościelne.

Była przygotowaną do jazdy w pole,

gdyż konia oprowadzano obok domu
— na mój widok wstała energicznie i

spojrzała na mnie z taką odporną e-

nergją, jakby z góry odeprzeć chciała

wszelkie niedyskretne pytania, które

mogłem był jej zadać. Była uosobie-
niem woli i opanowania, a jednocze-

śnie promieniowała z niej cudownie

piękna młodość z taką żywiołowąsiłą

i czarem, że poczułem zawrót głowy.

Spytała mię o zdrowie ciotki, jakby

starając się uniknąć niepożądanej roz-

mowy. Zastosowałem się do jej życze-

nia. Tysiąc pytań, które mogłem był

jej zadać, zamarło na moich ustąch.

Do licha, teraz dopiero poczułem nie

na żarty, że w dziewczynie tej tkwi
skupiona siła opanowania, wyrobiona

przez nieznane mi doświadczenia jeż

zagadkowego życia. Ja — z memi

siwiejącemi włosami, wytłuczony na

wszystkich frontach wielkich wojen,

żyjący nieraz miesiącami za panbrat z

ogniem, głodem i śmiercią, poczułem

się wobec niej nagle pomniejszony.Ta

dziewczyna patrzyła na wszystko do-

koła jakby z oddali własnych przeżyć,
o których nie wiedziałem nic, a któ-
rych kontury zaczęły tajemniczo zary-
sowywać się w mej wyobraźni, Była
nieuchwytną i niepokojącą w najwyź-

szym stopniu. (d. c. n.).

 



  

Narodowcy lubelscy domagają sie

skreślenia subwencyj dla Zydów
(Od własnego korespondenta)

W ub tygodniu odbyło się dri-
gie posiedzenie budżetowe rady
miejskiej w Lublinie, Większość sana-
cyjno - żydowska uchwaliła na po-
czątku posiedzenia, iż dyskusja bę-
dzie przeprowadzona odrębnie nad
trzema działami budżetu. Te działy są
następujące:. 1) budżet przedsię-
biorstw, 2) dochody, 3) wydatki. Przy
rozpatrywaniu wszystkich działów
budżetu przedstawiciele Klubu Naro-
dowego zabierali głos i stawiali wnio-
ski, zdążające do oszczędności i u-
sprawnienia gospodarki miejskiej.

Kolejno imieniem Klubu Narodo-
wego przemawiali radni: Juszczyński,
mjr. Bardzik i dr. Majewski. Wszyst-
kich przemówień narodowców słu-
chała rada cała z zaciekawieniem i
uwagą. Zwłaszcza duże zaciekawie-
nie wywołało przemówienie mir.
Bardzika przy dziale wydatków. Ma-
jor St. Bardzik imieniem Klubu Naro-
dowego zażądał skreślenia szeregu
wydatków, bez których miasto nic nie
ucierpi, a które to pieniądze w części
można użyć na cele pożyteczne i
przedewszystkiem na zatrudnienie
bezrobotnych.
Na końcu swojego przemówienia

major Bardzik wnosi o skreślenie
wszystkich subwencyj na instytucje
żydowskie: na „Toz“ 2.500 zł, na
ochronkę przy gminie żydowskiej
10.000 zł. Na schronisko starców przy
gminie żydowskiej 1500 zł. Dowie-
dzieliśmy się z dyskusji, że jedna tyl-
ko instytucja żydowska wydaje 10.000
zł. na kolonie letnie dla dzieci żydow-
skich, co stanowi dowód, że żydzi
mogą sobie sami radzić,
Ludność polska jest w znacznie

gorszem położeniu. Żydzi są wspiera-
ni przez swoich współwyznawców
z zagranicy, ale zamiast zużyć te ol-
brzymie sumy na opiekę społeczną,
zużywają je na walkę konkurencyjną

z handlem i rzemiosłem polskiem, wy-
pierając Polaków z ich placówek go-
spodarczych i zabierając im  chieb.
Zakładają w tym celu specjalne kasy
bezprocentowe.
Także powinna być załatwiona

sprawa uboju rytualnego. Ów ubój, to
jest haracz płacony przez społeczeń-
stwo chrześcijańskie na rzecz gminy
żydowskiej. Żydzi mają w nim poważ-
ne źródło dochodów, niechże więc sa-
mi utrzymują swoje instytucje. Stoimy
na stanowisku, że samorząd nie może
ich finansować.

Mjr. Bardzik podkreślił, iż na Ko-
misji finansowo - budżetowej postawił
Klub Narodowy wnioski oszczęd -
nościowe na, sumę 123 tys. zł, a
większość sanacyjno - żydowska
przyjęła wnioski, które dają oszczęd-
ności zaledwie 19.000 zł, Klub Naro-

 

ZE LWOWA.
Co grają w teatrach?
"Teatr Wielki: Do środy włącznie inte-

resująca sztuka p. t. „Studentka”,
Teatr Rozmaitości: Premjera komedji

Hirschfelda: „Szwedzka zapałka” z po.
Bonacką, Bohdańsą, Jakubińską, Kru-
czelnicką, Strachockim i Szpiganowiczem
w rolach głównych.

Wybory samorządowe w pow. stani-
sławowskim. — Ruski dziennik „Diło”*
podał wynik wyborów samorządowych w
pow. stanisławowskim (podkarpackie
woj. stanisławowskie), Powiat ten obej-

muje 11 gmin zbiorowych, które wybrały

212 radnych gminnych, w tem 171 rad -

nych Rusinów, 70 Polaków i 1 Żyda.
Najbardziej polskiemi są gminy: Jezu-

pol (13 radnych Polaków, 7 Rusinów),
Marjampol (10 Polaków, 6 Rusinów) oraz

Delejów (10 Polaków i tyluż Rusinów).

Do najbardziej zruszczonych należą: Sta:

re Bohorodczany (15 Rusinów, 1 Polak),

Lachowce (19 Rusinów, 1 Polak), oraz

Czerniejów (17 Rusinów, 2 Polaków i 1
Żyd).
W siedmiu gminach wójtami są Rusi-

ni, a tylko w czterech Polacy. Z gmin,
których wójtami są Polacy, tylko w Je-
zupolu Polak jest również zastępcą wój-
ta; inni zastępcy są Rusinami, — Naogół
do zarządów gminnych (organy wyko-
nawcze) wybrano we wszystkich 11 gmi-

nach: Rusinów 32, Polaków 21.

Dodać należy, że odbyły się również
wybory do rady powiatowej, do której
wybrano 14 Polaków i 12 Rusinów. W

wydziale powiatowym znalazło się
Polaków i 3 Rusinów.

Redukcje w miej. zakładach elektrycz-
nych. — Z powodu zlikwidowania auto-
busów miejskich M. Z. E. zredukowały
38 pracowników. Z kół fachowych zwra-
cają nam uwagę, że redukcji tej można
było uniknąć. Wprawdzie zlikwidowane
linje istotnie przynosiły deficyt, należało
się jednak zastanowić, czy inne tury nie 

Lublin, w czerwcu.

dowy stawiając wnioski na zebraniu
rady, uzależnia od ich przyjęcia swój
stosunek do budżetu. Jeżeli będą
uwzględnione, głosować będzie za
budżetem, jeśli zaś uwzględnione nie
zostaną — głosować będzie przeciw-
ko budżetowi,

W imieniu radnych żydowskich
zabrała głos radna Nisenbaum. Usiło-
wała ona polemizować z wywodami
mjr. Bardzika i broniła subwencyj dla
żydów.

WASZ.

 

Z CAŁEGO KERAJU
GRODZISK WLK.

życzenia dla narodowej Łodzi, — W
niedzielę odbył się w Grodzisku (Wiel-
kopolska), zjazd powiatowy Stronnictwa

Narodowego. Ponieważ starosta nowoto-

myski nie zezwolił na przemarsz w po-
chodzie do kościoła, a przedstawiciel po-
licji zakazał nawet pójścia dwójkami. u-
dali się uczestnicy zjazdu do kościoła
pojedyńczo,

Po nabożeństwie odbyło się w salach

Strzelnicy uroczyste zebranie. Raport de-
legatowi zarządu wojewódzkiego, kol.

Sieciechowiczowi, zdał kier. pow. kol.
Frankowski.
Po zagajeniu wygłosił referat na temat

walki z zalewem żydowskim kol. red. dr.
Chełmikowski, Po deklamacji kol. Cie-
cińskiego wygłosił krótkie, treściwe prze-
mówienie do 50 nowych członków kol.
Sieciechowicz i udekorował ich.
Na zakończenie zaproponował kol.

Frankowski wysłanie do zarządu Stron.

Nar, w Łodzi rezolucji treści następują-

cej: „Członkowie S. N. zebrani na zjeź-

dzie powiatowym w Grodzisku Wlkp., ślą

serdeczne pozdrowienia oraz życzenia
ciągłej pomyślności w realizowaniu za-
łożeń programu narodowego swym dro-
gim kolegom w Łodzi, która urosła do

symbolu Polski narodowej”. Rezolucję
przyjęto z gorącym aplauzem i okrzyka-

mi na cześć Obozu Narodowego w Łodzi.
Zjazd okazał, iż lwia część społeczeń-

stwa powiatu, to narodowcy.

KARTUZY

Samosąd. — Majętność Maks w pow.

kartuskim była widownią krwawego sa-

mosądu, dokonanego na znanym prze-

stępcy, nazwiskiem Józef Kos (lat 47), z

Małego Kacka.

 

 

 

(Od specjalnego korespondenta)

Jako uczestnik bardzo licznej wy- | Aby mnie nie posądzono o stronniczość,

cieczki czy „pielgrzymki”, jak kto woli
nazwać, zarządzonej przez kuratorjum

szkolne celem odwiedzenia krypty św.

Leonarda i „Sowińca” miałem możność

po wieloletniej niebytności przyjrzeć się

tej dawnej stolicy, tym Atenom Polskim.

Jakżeż straszny ból owładnął mną, gdy
zobaczyłem rezultaty gospodarki „no-
wych panów miasta”, będącego własnoś-
cią 30-tu miljonowego narodu, będącego
„arką przymierza”„między wczoraj a dziś.

o żal, a może o hitleryzm, podzielę się z
czytelnikami kolejnemi wrażeniami. Po
przyjeździe o godzinie 6-tej rano na sta-
ry ciasny i brudny dworzec krakowski,
który przed samą wojną nieboszczka Au-
strja miała przebudować, bo był zamały,
udajemy się do miasta śpiącego i zaspa-
nego... Na wstępie plantów, tej bezkonku-
rencyjnej ozdoby Krakowa, wita nas o-
kaleczonemi ramionami i resztkami swej
egzystencji, podrutowane drzewo t. z.

 

JZEE SKWARA

Wspomniany Kos przechodził w towa-
rzystwie drugiego, nieznanego dotychczas
osobnika szosą przez majątek Maks w
pow. kartuskim i zaczepił pracujących w
polu robotników. W trakcie powstałej
sprzeczki Kos, czując się obrażonym,
wydobył rewolwer i oddał 2 strzały do
robotników, raniąc Lisikowskiego w lewe
płuco. Po drugim strzale zaciął się na-
pastnikowi rewolwer.  Podrażnieni do
najwyższego stopnia róbotnicy wykorzy-
stali ten fakt i rzucili się na Kosa, do-
konywując za rannego kolegę nad prze-
stępcą krwawego samosądu.
Kos został do tego stopnia pobity, że

przewieziony do więzienia w Kartuzach,
zmarł następnego dnia,
Jego towarzysz, którego nazwiska do-

tąd nie stwierdzono, zdołał ujść w za-
mieszaniu.
Ranny w płuco robotnik Lisikowski w

stanie groźnym przewieziony został do
szpitala w Kartuzach. Policja prowadzi
energiczne śledztwo,

ŁÓDŹ

Bałuty wspierają „Dziennik Narodo-
wy”. — Przy okazji święcenia nowego
lokalu Stronnictwa Narodowego Koła
Łódź „Bałuty” obecni na tymże robotni-
cy złożyli na zasilenie funduszów „War-
szawskiego Dziennika Narodowego"
16 zł. 50 śr.

MOGILNO

Leśnik zastrzelił złodzieja. — Dnia 30
maja o godz. 2 nad ranem leśnik Maciej
Tomczak, obchodząc rejon nadleśnictwa
Miradz, pow. mogilnieńskiego, natrofił w
obrębie. miejscowości Przyjezierze na
złodzieja, zajętego ścinaniem drzew.
Na widok 8 ściętych drzew, leśnik za-

płonął takim gniewem, że bez ostrzeże-

 

 

 

 

U sprzedawców gazet
żądajcie х

„WARSZAWIKIEGO

DZIENNIKA NARODOWEGO

byłyby opłacalne (górny Łyczaków, Że-

lazna Woda i t. d.).

Teoretyczny kurs pilotażu szybowco-

wego, drugi z rzędu, wywołał duże zaia:

teresowanie, którego dowodem jest wiel-

ka ilość zgłoszeń na kurs. Pierwszy wy-

kład odbył się w poniedziałek, 3 b. m. w

sali XV starego gmachu uniwersytetu.

Kurs praktyczny, t. zw. sobotnio-nie-

dzielny, rozpocznie się 11 b. m. Jak z te-

go wynika w krótkim czasie możnała-

two i bez straty czasu zdobyć kat. B. pi-

lota szybowcowego. Zgłoszenia i infor-

macje: LOPP., Podlewskiego 1.

Ubezpieczalnia również redukuje, —
Z dniem 1 czerwca Zakład Ubezpieczeń

Społecznych, który — jak wiadomo —

objął agendy Kas Chorych, ZUPU i Za-

kładu Ubezpieczeń od wypadków, prze-

prowadził w tym ostatnim dziale liczne
redukcje, które we Lwowie objęły kilku-

nastu długoletnich pracowników, a wśrćd

nich i prezesa Zw. pracowników zakładu,

nacz. J. Romańskiego. Należy dodać, że

i w warszawskim oddziale zakładu zre-

dukowano kilku Iwowian.

Przed sądem lwowskim rozpoczął się

ciekawy proces. Oskarżońym jest właś-

ciciel realności przy ul. Długosza 3, p. St,

Cwenarski, który ongiś sprzedał swój.

drugi dom na Bogdanówce sędziemu G.

Rutce. Mimo otrzymania należnej za

dom kwoty, Cwenarski nie przekazał re-

alności nowonabywcy. Kiedy s. Rutka

zmarł — nie zgodził się Cwenarski na
oddanie domu wdowie. Sprawa oparła
się o sąd, który wydał korzystny dla p.
Rutkowej wyrck, i to w dwu instancjach.

Cwenarski, widząc, że sprzedany dom

przestanie być jego własnością wynajął
robotników, którzy pod jego kierunkiem

rozebrali całą realność, a następnie  

sprzedał materjał budowlany za 2.000 zł.
„Dowcip“ ten pociągnął za sobą donie-
sienie karne ze strony p. Rutkowej i no-
wy proces. Ponieważ Cwenarski nie zja-
wił się na sali sądowej, s. Majkowski od-

roczył rozprawę i polecił oskarżonego
policyjnie dostawić do sądu.

Pod znakiem noża. — W pewnych sfe-
rach Lwowa nagminnie szerzy się kult
noża, przy którego pomocy załatwia się

z reguły wszelkie porachunki i kończy
każdą „żywszą dyskusję”, Ostatnio do
nożowej rozprawy doszło przed żydow-
ską kawiarnią „Grand”, W rezultacie
trzema uczestnikami awantury: Antonim
i Piotrem Żułyńskim oraz M. Hellerem
musiało zająć się Pogotowie.

Niewątpliwie władze policyjne zechcą
zwrócić uwagę na coraz częściej notowa-
ne rozprawy nożowe. Tak samo sądy
winny surowiej karać tych, którzy są
sprawcami napadów nożowych. Trudno
wprawdzie spodziewać się, że surowsze
kary odstraszą „zabawionych“ (jak się to
mówi we Lwowie) osobników.

Drugą plagą nagminną we Lwowie są
zamachy samobójcze. Onegdaj zanotowa-
liśmy samobójstwo zredukowanego u-
rzędnika pryw, (Al. Graszewski, Chocim-
ska 7), dziś zaś komunikat policyjny do-
nosi o trzech zamachach samobójczych
Nazwiska desperatów: Katarzyna Swyn-
czak (służąca Żyda Lostera z ul. Kordec -
kiego 38), N. Królówna (również służąca)
i M. Sąsiada (wielokrotnie notowany
złodziej). Zamach w pierwszym wypad-
ku dokonano przez wypicie kwasu solne-
go, w dwu innych przy pomocy... noża.

W szpitalu powszechnym zmarła ofia-

ra onegdajszego najechania motocyklem,

71-letni Paweł Puszka, em. funkcjonar-

jusz państwowy.

 

 

WIELRA 2 (róg Chmielnej)
Suknie, kompiety. R

4

nia wypalił z dubeltówki do ścinającego
drzewo'”złodzieja, który trafiony z bli-
skiej odległości pełnym ładunkiem śrutu,
padł martwy na ziemię.Zastrzelonym oka-
zał się niejaki Andrzej Durski z Ostrowa
pow. mogilneńskiego, uchodzący za zawo-
dowego złodzieja.
Zapalczywego leśnika nazajutrz aresz-

towano i osadzono w więzieniu śledczem
w Strzelnie. Tłumaczy on się tem, że zo-
stał napadnięty przez Durskiego i dzia-
łał we własnej obronie, jednakże przeczy
temu strzał w plecy.

RÓWNE

Budowa kościołów przez osadników—
Osadnicy krechowieccy przy pomocy lu-

dzi, którym leży na sercu wzmocnienie

wiary i Polski na Kresach, rozpoczęli
spowrotem budowę kościoła na Karłow-
szczyźnie. Poświęcenie kościoła ma się

odbyć 15 sierpnia t. j. w rocznicę Cudu
nad Wisłą. Kościół na osadzie krecho-

wieckiej poświęcony będzie Królowej

Korony Polskiej,
Także osadnicy osad Jazłowieckiej i

Hallerowa postanowili budować kościół

w Horyzigrodzie na fundamentach zbu-

rzonego niegdyś kościoła przez władze

carskiej Rosji, Na budowę tego kościoła

osadnicy zbierają ofiary. Jest nadzieja, iż

społeczeństwo i władze poprą akcję o-

sadników,

WAJKOWICE KOŚCIELNE

śmierć bezrobotnego w biedaszybie. —

W Wojkowicach Kościelnych wydarzyła

się katastrofa górnicza, która pociąśnę-

ła za sobą ofiarę z życia ludzkiego. Ofia-

rą padł bezrobotny Stanisław Białoziń -

ski, zam. w Grodźcu (Narutowicza 61),

który prawdopodobnie poniósł śmierć.

Białoziński wraz z kilkoma kolegami,

rl/nież bezrobotnymi, pracował w bie-

daszybie, głębokim na 13 metrów. Kry-

tycznej nocy B. spuścił się na dno bieda-

szybu i pracował w 7-metrowej długości

chodniku.

Ponieważ chodnik nie był zabezpie-

czony, w pewnym momencie nastąpił

wstrząs i masy ziemi oraz kamienia ru-

nęły, zasypując szyb wraz z nieszczęsnym

robotnikiem.

O katastrofie

 

zawiadomiono  nie-

zwłocznie kop. „Jowisz”, skąd wysłano .

na miejsce drużynę ratowniczą. Prace

jednak są mocno utrudnione ze względu

na sypki grunt oraz znaczną głębokość.

Odkopywany szyb trzeba zabezpieczać,

co wymaga pracy, to też górnicy nie zdo-

łali jeszcze dotrzeć do dna. Prace ratun-

kowe trwają bez przerwy. Nikt nie łudzi
się nawet nadzieją, że zasypanego uda

się uratować, choćby bowiem jakimś cu-

dem nie został przygnieciony ziemią, co

z uwagi na brak t. zw. budynku, jest pra-

wie, że wykluczone, to musiałby umrzeć

z braku powietrza.

  ПНчаоао ке

Wydanie II-e _ Cena 3 m.
Do nabycia

w Kantorze „Warszawskiego Dziennika
Narodowego"

Na prowincję wysyła się za po-

braniem pocztowem, 328  

Kraków, w czerwcu.

„drzewo wolności”. Czyżby obrazować
miało „wolność”*? Tylko w tym jednym
wypadku jest właściwym tworem na wła-
ściwem miejscu

Idziemy dalej plantami. Jakżeż ten o-
gród swoim wyglądem znakomicie obra-
zuje gospodarkę obecną. Wiadomo prze-
cież, że obejście kiżdego gospodarstwa
wiejskiego daje świadectwo gospodarzo-
wi. Otóż poza pięknemi krzewami i po-
zostałymi jeszcze drzewami z dawnych
czasów nic oprócz chwastów i chwa-
stów... i

Wszystkie trawniki, które przecież
tylko runią zieloną być winny, zasiane są
gęsto mleczem, ostem, pokrzywami, si-
towiem, a gdzie — jak na miejscach re-
prezentacyjnych koło teatru Słowackie-
go, pałacu biskupiego i uniwersytetu
przycięto te trawn'ki, tam widnieją pla-
ce lub skromniutkie dzikie rumianki i
stokrótki, a gdzieniegdzie kwietniki z
różnokolorowych bratków, które wyglą-
dają w tej wielkiej oazie niechlujstwa o-

grodniczego jak kwiatek przy kożuchu..:
Interesujące bardzo byłoby w'edzieć, ile

też obsiew takiemi chwastami kosztuje
zarząd miasta, jak odbywa się przetarg
na dostawy takich śmieci i kto je zaku-
puje lub dostarcza? Ciekawe byłoby wie-

dzieć ile kosztuje plewienie tego pasku-

dztwa, bo około południa, w drodze po-
wrotnej z Wawelu w'dzieliśmy kilkadzie-

siąt dziewcząt, zabawiających się ple =

wieniem tych „gazonów”!

A'teraz drugi rozdział gospodarki naj-
droższego zdaje- się obecnie miasta.

„Kurz i niechlujstwo to najwięksi wro-

gowie ludzkości”, powiedział i pisał

przed sześćdziesięciu przeszło już laty

Pasteur. Wkuwa się to w szkołach dzie-

ciom, potem studentom, a nowoczesna

medycyna opiera się na tej zasadzie, ja-

ko na jednym z najważniejszych filarów.

Prawi o tem każdy wiejski lekarz, zdaje

się, że jednak całkiem o tem zapomnieli

lekarze na stanowiskach prezydenta mia-

sta i wojewody, bo właśnie Kraków jest

wprost spowity w tumanach kurzu i bru-

du. W godzinach południowych spotkać

można otwarte wozy miejskie, na które

wysypuje się popiół i wszystkie nieczy-

stości ze skrzynek podwórzowych a

wiatr roznosi je na przechodniów..., a do-

dać muszę, że dzieje się to w śródmieś-

CIU...
Gdy wielotysięczna rzesza, przywie +

zionych dzieci szkolnych, stała, czekając

swej kolejki, u stóp Wawelu, tumany ku-

rzu niesione wiatrem zasypywały dzieci,

ras i te kromki chleba, któremi się mło-

dzież posilała. Wszędzie w ulicach tuma-

ny kurzu, a nie zdarzyło mi się widzieć

ani jednego beczkowozu, ani polewają»

cych hydrantów...
Wszędzie na ulicach brud, papiery, na

placu Słowiańskim, gdzie stoją kramy z

mięsem i innemi produktami, dosłownie

śmietnik na ulicy, robiącej wrażenie, ja-

kiegoś zaułka w Pacanowie, czy innej

najmniejszej mieścinie. t
Wieś zwykła na Śląsku czy w Cze-

chach takiego brudactwa by nie zniosła..«
Pytaliśmy się nawzajem, gdzież jesteś-

my?a to było kilkaset metrów od Rynku

krakowskiego, od pretensjonalnego dra-

pacza Feniksa, który na wieki zeszpecił
i skrzywdził piękno tego Rynku.

Na murach czytaliśmy obwieszczenia o

„dniach czystości”, Czy nie lepiej, aby

władze miasta oczyścili sami mia-
sto z brudów, chwastów i kurzu. Niech

zakażą wyprawiać autobusom i samocho-

dom harców z wypuszczaniem chmur dy-

mą benzynowego na plącu teatralnym i

w śródmieściu Krakowa. Niech pouczą
Zakład czyszczenia miasta o jego obo-

wiązkach. ogrodnika miejskiego wyślą na

oglądnięcie parków i trawników naZa-

chodzie itd. itd...
Niech uregulują brzegi Wisły, jak to

robił prezydent Leo, a zasłużą tym pro-

stem spełnieniem obwiązków na te wy-

sokie pobory, auta i pałace daleko lepiej
niż hałaśliwą reklamą i fotgrafowaniem

5 ię...
Upadł Kraków pod względem handlo-

wym, przemysłowym, kulturalnym, zosta-

ły jedynie pamiątki narodowe, śliczne za-

bytki polskiego Rzymu. Nie pojdzie ich

drugi raz oglądać, nie pojedzie po po-

krzepienie ducha nikt, kto umie patrzeć,
kto kocha te pamiątki, bo najpiękniejszy
obraz, najmilsza pamiątka, pozostawi

przykre wspomnienie, oślądana w oto-
czeniu niechlujstwa, brudu, kurzu i wy-

zysku... Z.P.

Z KRAKOWA
Teatr im. Słowackiego — wtorek „Na-

uczycielka“,

Kina katolickie;

Apollo: „Świat idzie naprzód”.
Słonko: „Weronika“,
Świt: „Szaleńcy”,

Sztuka: „Złodziej sezc”.
Uciecha: „Poszukiwaczki złota”.

Posiedzenie rady miejskiej, odbędzie

się dziś, we wtorek, o godz. 18-ej. Jako

końcowy punkt obrad figuruje sprawa o-

statecznej likwidacji stanowiska trzecie-

go wiceprezydenta miasta.

  



   

Wytworzyć
O dzisiejįszem ciężkiem położeniu

społeczeństwa polskiego decyduje ró-
wnież wielkiej wagi życiowy fakt —
Żydzi.

Poiska żywi prawie 3 i pot miljona
ludności żydowskiej. Ogólna ilość
Żydów (osób wyznania mojżeszowego)
w Polsce wynosiła według powszech-
nego spisu z 30 września 1921 r. —
około 2.850.000, co stanowiło 10,5
proc. całej ludności. Ponieważ Polska
liczy dziś ca 33 miljonów ludności, a
Żydzi stanowią w tem zapewne nie-

mniej niż 10,5 proc., przeto ilość, ich
obecną określić można na 3.450 ty-
sięcy.
Wyniki ostatecznego spisu nie zo-

stały jeszcze podsumowane, to też je-
śli chcielibyśmy zorjentować się w
strukturze zawodowej Żydów w Pol-
sce — znowu sięgnąć nam wypadnie

do spisu z r. 1921. Prof. Bohdan Wa-
siutyński w studjum swojem:,„Ludność
żydowska w Polsce w wiekach XIX
i XX' podaje, iż na 939.485 Żydów

„czynnych zawodowo'' — 324.615 za-
trudnionych Ua handlu, 297.417

w przemyśle (a raczej rzemiośle) i

89.987 — w rolnictwie i leśnictwie (a
raczej w przedsiębiorstwach rolni -
czych i leśniczych). Dziś — cyfry te

należałoby zapewne podnieść o 20
proc. Polska stanowi potężne skupie-
nie żydostwa, a dla ilustracji powiem,
że jedna Warszawa liczy ich więcej
niż cała Palestyna, a Łódź skupia ich
prawie 2 razy tyle, co tak reklamo-

wany, prawie stuprocentowo - żydow-

ski Tel - Aviv.
Siłę Żydów w handlu znamy wszys-

cy z naszych miast, miasteczek, osad,

a nawet wsi. Wiemy, jak daleko za-
szli w wolnych zawodach i kredycie.
Ale może nie wszyscy uprzytamniają
sobie w Polsce, iż rzemiosło żydow-

skie zatrudnia i żywi prawie tyleż o-

osób, co handel. Nawiasem mówiąc, w
rzemiośle tam występują liczniej,
gdzie handel przesycili i opanowali
do tego stopnia, że muszą się uciekać

do mniej ponętnego dla nich od han-
dlu zawodu rzemieślniczego. Pomyśl-
my na chwilę, że tych 3 miljonów
450 tysięcy Żydów niema już w Pol-
sce! Że ich miejsce w handlu, rze-
miośle, wolnych zawodach zajęli Po-
lacy! Co za zmiana położenia gospo-
darczego w kraju! Jakie rozwiązanie
wielu zagadnień! Jakie wyjście dla
młodego pokolenia, któremu dziś su-
gestjonują ,że jest pokoleniem „ludzi
niepotrzebnych”, jaki ratunek dla
tych, których wyrzuca z siodła dzi-
siejszy system polityczny, jaki punkt
oparcia dla pozbawionych pracy
przez wstrząsy kryzysu.

Jest rzeczą jasną, że dziedzina han-
dlu, rzemiosła, przemysłu, komunika-
cji leży przed nami, jako pole pracy
zawodowej, a równocześnie jako wiel-
kie, historyczne zadanie spolszczenia
miast w Polsce, wytworzenia własne-
$o, silnego, niezależnego stanu śred-
niego, jako wyrównanie wielkiego
błędu historji Polski, którego skutki
aż nadto ostro przeżywamy do dni 0-
statnich, a równocześnie jako jedna
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mieszczaństwo polskie
kolonizację z Polski zachodniej

z najpoważniejszych metod przebu-
dowy naszego ustroju gospodarczego,
skierowania nadmiaru „nieproduku-
jących” do zajęć wytwórczych lub
pośredniczących, jako reatny sposób
zatrudnienia tych Polaków, w których
dzisiaj bije bezrobocie.

] w handlu i w rzemiośle z prze-
mysłem posiadamy poważną pozycję,
szczególnie silną na zachodzie Polski.
Przypominam ten prosty i znany fakt
nietylko dlatego, że ten nasz stan
posiadania może stanowić punkt wyj-
ścia dla wielu naszych praktycznych
zamierzeń, lecz i dla stwierdzenia, że
nie jesteśmy pozbawieni zdolności
handlowych, a tembardziej talentu do
rzemiosła czy umiejętności organiza-
cyjnych. Żydzi w wielu wypadkach
potrafili wmówić w nasze społeczeń-
stwo, bynajmniej nie tylko w jego ko-
ła ludowe, że oni i tylko oni repre-
zentują prawdziwe zdolności. kupiec-
kie i że robi dobry interes tylko ten,
kto u nich kupuje lub zamawia. Tei
sugestji musimy przeciwstawić suge-
stję własną, Będzie ona równocześ-
nie elementem, wzmacniającym wia-
rę we własne siły tych wszystkich
szczególnie, co świeżo na drogę han-
dlu czy przemysłu wchodzić będą.

Potężniejąca w kraju naszym ak-
cja w kierunku tworzenia polskich
przedsiębiorstw handlowych,  rze-
mieślniczych i przemysłowych, wy-
maga nie tylko odpowiednich ośrod-
ków kierowniczych myśli i woli.
Wymaga także poparcia społeczeń-
stwa, wywołanego poczuciem solidar-  

ności narodowej i przeświadczeniem,
które należy w społeczeństwie grun-
tować, że tym sposobem torujemy
przyszłość naszym dzieciom, naszej
młodzieży, że my dziś popieramy
polskie placówki, a jutro dadzą one
byt, a często dobrobyt naszym mło-
dym generacjom, które stanowią głę-
boką troskę narodu.

Zasada popierania wyłącznie swo-
ich w handlu, rzemiośle i przemyśle
nabrać musi rumieńców życia jako e-
lementarny warunek rozwoju naszej
przedsiębiorczości.
Do handlu, rzemiosł i przemysłu

muszą też zacząć płynąć żywszem
tempem polskie kapitały i muszą się
tu garnąć polskie siły, aby było kogo
popierać. Kapitałów — nie za wiele—
wszakże mamy, a znajomość rzeczy
po krótszych czy dłuższych studjach,
fe krótszej czy dłuższej praktyce na-

yć można. Ponieważ tak pociąga-
jąca dla nas perspektywa posad tonie
w coraz bardziej nieuchwytnej dali—
miejmy nadzieję, że tocząca 'się już
w kraju akcja nad stwarzaniem pol-
skich placówek gospodarczych, przy-
przybierze na sile i planowości.
Doceniam w pełni rolę, jaką w

szczególności odegrać może w tym
względzie mieszczaństwo polskie z b.
dzielnicy pruskiej. Jeśli przed setka-
mi lat szła do nas kolonizacja miej-
ska, a nawet wiejska z Niemiec, nie
widzę przeszkód, dla którychby ko-
lonizacji takiej nie można było po-
djąć siłami Polski zachodniej.

M. T.  

Kwota imienna pożyczki inwestycyjnej

Wydawanie świadectw tymczasowych i obligacyj stałych

W Dzienniku Ustaw R. P. Nr. 39, pod poz.
273, ogłoszone zostało rozporządzenie mini-

stra skarbu z dn. 29 maja r. b. o ustaleniu

kwoty imiennej 3 proc. Premjowej Pożyczki

Inwestycyjnej oraz ilości i wysokości emisyj

tej pożyczki.

$ 1 rozporządzenia ustala kwotę imienną

3 proc. Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej

w wysokości 230 miljn. zł. w złocie.

Do dn. 20 sierpnia 1935 r. subskrybenci,

którzy opłacili przypadające od nich z tytu-

łu subskrypcji raty bieżące, otrzymają za

pośrednictwem właściwych placówek sub-

skrypcyjnych świadectwa tymczasowe, przy-

Na giełdach
Na wczorajszych giełdach walutowych,

obok ujawniającej się w dalszym ciągu

reakcji na utworzenie we Francji rządu

p. Bouissona, mającego zamiar starania

się o pełnomocnictwa finansowe — wy-

stąpiła również reakcja na odrzucerie

przez referendum ludowe w Szwajcarji |

czem każde świadectwo będzie opiewalona

jedną obligację 3 proc. Premjowej Pożyczki
Inwestycyjnej wartości imiennej 100 zł. w

zł. i będzie opatrzone numeracją, odpowia-

dającej mu obligacji stałej, która zamiast

tego świadectwa zostanie wydana.
Wydanie obligacji stałych zamiast świa-

dectw tymczasowych nastąpi do dn. 20

kwietnia 1936 r. w placówkach subskrypcyj-

nych, oznaczonych na świadectwach tym-

czasowych, do rąk właściwych subskryben-

tów, którzy całkowicie opłacili swoją sub-

skrypcję.

walutowych
t. zw. „inicjatywy kryzysowej". A więc—
obok dalszego osłabienia  przedewszy-
stkiem dolara, ale też i funta—wystąpiło
wyraźne wzmocnienie dewizy na Zurych,
która, po wielu miesiącach pozostawania

na dalszym punkcie złota, skoczyła na-
wet powyżej parytetu,

Kryzys firanka
na podłożu moralnem i politycznem?

Z Paryża informują:
„L'Intransigeant“

franka i m. in. pisze:

Dla tego, kto powrócił z podróży po

Europie środkowej, gdzie stałość walu-

ty utrzymywana jest cudem zaciętej

woli, pomimo bardzo skromnych zapa-

sów złota — kryzys franka wydaje się

raczej chorobą natury moralnej i poli-
tycznej, która będzie miała charakter
przejściowy, o ile kraj w odpowiednim

omawia problem

 

Po.ityka walutowa rządu będzie kentyruowana
Pratownicy o stałem uposażeniu — głównymi subskrybentami

Minister Skarbu Zawadzki odbył
wezoraj konferencję z przedstawicie-
lami prasy. W pierwszej linji mówił
o pożyczce subskrypcyjnej.

Z dotychczasowych zestawień wy-
nika, że ogólna kwota subskrypcyjna
wyniosła 264.031.000 zł. Z tego
75.629.650 zł. pokryto obligacjami 6
proc. Pożyczki Narodowej, zaś zł.
188.401.350, zadeklarowano w goto-
wiźnie. Suma ta ulegnie prawdopo-
dobnie nieznacznemu zwiększeniu po
nadejściu pozostałych sprawozdań.

Przemożny udział w subskrypcji
wzięli pracownicy o stałem uposaże-

niu, dalej — handel oraz „różni*, t. j.

średni kapitaliści i ciułacze. P. mini-

ster podkreślił wydatną rolę organiza-

cyjną w przeprowadzeniu subskryp-

cji banków i in. instytucyj kredytu
krótkoterminowego.

Pożyczka będzie zarezerwowana

wyłącznie dla tych inwestycyj, które

mogą i powinny być jedynie przez

Państwo dokonywane. Przepracowa-
nie zmian, które stąd wynikły jest na

ukończeniu i w dniach najbliższych

zapadną ostateczne decyzje Rządu w

tej materji.

— Cóż ona zrobiła?

 
— O mojej chlebodawczyni — pani Sigsbee H.

pożyczki inwes'ycyjnej
Wiążąc efekt pożyczki z polityką

wałutową rządu p. minister oświad-
czył:
„Pozwala mi to ponadto na wysunięcie

dalszych wniosków eco do właściwego zrozu-

mienia przez społeczeństwo całej polityki go-

spodarczej Rządu w tem i walutowej, która

nie zna załamań | wahań, konsekwentnie

utrzymując nienaruszalność waluty naszej.

Stałości tej nie naruszyły i nie naruszą ani

prądy i eksperymenty, z któremi spotykamy

się w dziedzinie walutowej. ani nawet wstrzą-

sy, które zachodziły lub ew. zajśćby mogły

w tej dziedzinie w szeregu innych państw,

nieraz silniejszych od nas ekonomicznie.

Społeczeństwo udziałem w subskrypcji da-

ło pełny wyraz zaufania do tej polityki.

Na zaufanie to odpowiadam jak najkate-

goryczniej, iż taka jedynie polityka waluto-

wa będzie w dalszym ciągu kontynuowana.

Przy końcu konferencji p. minister
Zawadzki udzielał odpowiedzi na za-
pytania dzienikarzy. Oświadczył m.
in., że pożyczka inwestycyjna wejdzie

na giełdę po wydrukowaniu i wyda-

niu obligacyj z końcem roku bieżące-

go lub najdalej w styczniu r. 1936.

Na zapytani» dotyczące drobnych

subskrybentów t. z. pożyczki narodo-  

wej p. minister wyjaśnił, że dokona-
na konwersja 75 miljonów tej pożycz-
ki na pożyczkę inwestycyjną, już
przyniosła im pewną ulgę, w rządzie
zaś toczą się narady nad sposobami
dalszego umożliwienia im upłynnie-
nia kapitałów ulokowanych w pożycz-
ce narodowej.
Co do planu inwestycyj, które bę-

dą przeprowadzone z nowej pożycz-
ki, to szczegóły jego będą ogłoszone
w najbliższych tygodniach, na razie
można powiedzieć tyle, że 3/4 wpły-
wów będzie użyte na inwestycje w ro-
ku bieżącym, a 1/4 w przyszłym.

Ministerstwo skarbu wyjaśniło, że płatni-
cy, prowadzący uproszczone księgi handlo-

we, obowiązani są składać zeznania dla

wymiaru podatku przemysłowego od obrotu

i dochodowego. Przedsiębiorstwa, opłacają-

ce ryczałt i sprzedające towary, podlegają-

ce podatkowi scalonemu, nie mają obo-

wiązku składania zeznań o obrocie. (Om).

` х
Prezesem rady nadzorczej linji Gdynia —

Ameryka wybrany został b. senator, p, Wa-

cław Szujski (pr).

7-7
A,

pana Bilfena, kiedy džwignęla się z zamiarem po-

kazania się lokajowi i powiadomienia go, że stracił
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Malarz w klopotadh
Powieść humorystyczna

 

Pani Waddington była kobietą o szybkiej de-

cyzji. Dziwny spokój, który ją przed chwilą ogar-

nął, przeobraził się w ponury strach. Skoczyła z po-

wrotem do bawialni i w natchnieniu ukryła się za

wysokim fotelem, usiłując nie sapać.

— Dałem na siebie długo czekać, nieprawdaż?

— spytała niewidzialna osoba, zapalając światło

i zwracając się do niewidzialnego towarzysza.

Głos był obcy, ale drugi, który odpowiedział, był

tak dziwnie znajomy, że pani Waddington zdręt-

wiała za fotelem, nie chcąc wprost wierzyć własnym

uszom. Albowiem był to głos Ferrisa. jej lokaja.

A przecież Ferris, jeśli był człowiekiem praw-

domównym — powinien był teraz siedzieć przy łożu

chorego krewnego.
— Owszem, proszę pana, ale to nie szkodzi.
— Czem mogę panu służyć?
— Czy mam przyjemność mówić z panem Lan-

celotem Biffenem, redaktorem naczelnym „Miejskich

Plotek"
— Tak jest. Mów pan prędko. Muszę wyjść

z domu na chwilę.
— Słyszałem, proszę pana, że „Miejskie plot-

ki” przyjmują i płacą dobre honorarja za interesu-

jące wiadomości, dotyczące wybitnych osób z to-

warzystwa nowojorskiego. Mam właśnie taką wia-

domość.
— O kim?  
 

— To długa historja....

— W takim razie nie mam teraz czasu na jej
słuchanie...
— Dotyczy sensacyjnego zerwania małżeństwa

pasierbicy pani Waddington...
— Czy ślub nie odbył się?
— Tak. Okoliczności zaś, które stanęły na

przeszkodzie...
Pan Biffen zawołał „Ach”. Prawdopodobnie

spojrzał na zegarek i przeraził się, że czas tak pręd-
ko płynie.

— Muszę uciekać — odezwał się. Mam umó-

wione spotkanie za kwadrans. Niech pan zajdzie do
mnie jutro rano do redakcji...

— Obawiam się, że to będzie niemożliwe, po-
nieważ...
— W takim razie... Słuchaj pan: umie pan

pisać? R

— Owszem, proszę pana. W swej rodzinnej
miejscowości często pisywałem krótkie artykuliki do

tygodnika parafialnego. Proboszcz wyrażał się o nich
z uznaniem.
— W takim razie siadaj pan tutaj i opisz tę

historję własnemi słowami, Ja już to później wypo-

leruję, Wrócę za godzinę, jeśli pan chce koniecznie
zaczekać.

—Dobrze, proszę pana. A honorarjum?
— Pomówimy o tem później.
— Dobrze, proszę pana.
Pan Biffen wyszedł z pokoju, zem przez

chwilę, prawdopodobnie z sypialni, dochodziły ja-
kieś szmery. Musiał on tam czegoś szukać, Wreszcie
trzasnęły drzwi frontowe i cisza zapanowała w mie-

szkaniu.
Pani Waddington wciąż siedziała skurczona na

podłodze za fotelem. Była chwila, tuż po odejściu

 

u niej posadę. Po zastanowieniu się jednak, ukryła

się z powrotem. Przyjemnie byłoby niewątpliwie

wysunąć głowę ponad oparciem fotela i obserwować

łajdaka, ale sytuacja była zbyt skomplikowana, aby

mogła sobie na to pozwolić. Pozostała więc na swo-

jem miejscu, starając się narazie tylko o to, by róż-

nemi metodami pozbyć się drętwoty, na którą dolne
jej kończyny zaczęły już cierpieć.

Od strony biurka słychać było teraz skrzyp

pióra na papierze. Ferris poprostu pisał artykuł,

wkładając całą swoją energję w tę czynność. Nale-
żał widać do gatunku pisarzy, którzy, jak np. Flau-
bert, nie szczędzą trudu, aby myśl swoją wyrazić jak
najjaśniej i są gotowi poprawiać i przerabiać w nie-
„skończoność każde zdanie, póki nie osiągną pełni
artystycznego wyrazu. Pani Waddington wydawało
się, że będzie musiała klęczeć za fotelem do końca
życia.

Ale w tak hałaśliwem mieście, jak New York,
rzadko artysta może się skupić na dłuższy przeciąg
czasu, Ciszę przerwał ostry dzwonek telefoniczny.
Pani Waddington odczuła po raz pierwszy od dawna
przyjemność, stwierdziwszy, że aparat dzwoni nie
w pokoju. lecz w korytarzu. Z dziką radością. którą
znają więźniowie w chwilach, kiedy dowiadują się,
iż są wolni, nasłuchiwała, jak lokaj się podnosi. Zda-
la doszedł ją równy, spokojny głos, informujący
niewidzialnego interesanta, że pana Biffena niema
w domu.

Pani Waddington dźwiśnęła się z za fotela.
Miała około dwudziestu sekund czasu; nie zmarno-
wała żadnej. Zanim Ferris wrócił i pogrążył się zno-
= w swoją literacką kompozycję, była już w
uchni, (C, d. n.)  

czasie odzyska świadomość
żywotnych.

Dziennik twierdzi, że od czasu opu-
blikowania ostatniego bilansu tygodnio-
wego Banku Francji, a więc za czas od
24 bm. do 1 bm. odpływ złota z Banku
Francji nie mógł być niższy od 4 mil-
jardów fr., co — biorąc również pod
uwagę odpływ złota w dn. 31 ub. m, —
oznacza, iż rezerwa metalowa francuskiej

instytucji emisyjnej wynosi w chwili
obecnej ok. 72,5 miljarda fr. Wziąwszy
pod uwagę, że obieś banknotów oraz na-
tychmiast płatnych zobowiązań wynosi
98 miljardów fr., należy stwierdzić, że

wysokość pokrycia byłaby wyższa ponad
74%. Ponieważ ustawowe pokrycie jest
przeszło dwukrotnie niższe, teoretyczra
marża bezpieczeństwa — ciągnie dalej
dziennik — wydawałaby się dość znacz-
na. Nie powinna ona jednak stwarzać
iluzji, gdyż pozostało bardzo dużo ka-
pitałów zagranicznych, które od wielu
lat szukały schronienia na rynku pary-
skim, a które mogą jeszcze wyemigrować
z Francji, oraz istnieje możliwość, że ka-
pitaly te pociągnęlyby za sobą w uciecz-
ce kapitały francuskie, przejęte niepew-

Rościa na rynku wewnętrznym,

swych sił

 

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 3-go czerwca

DEWIZY

Belgja 90,25 (sprzedaż 90,48, kupno
90,02); Gdańsk 100.00 (sprzedaż 100.25,
kupno 99,95); Holandja 358,35 (sprzedaż

359,25, kupno 357,45); Londyn 26.06

(sprzedaż 26,19, kupno 25.93); Nowy
Jork 5,29 i pół (sprzedaż 5.32 i pół, kup-
no 5.26 i pół); Nowy Jork (kabel) 5.29 i
pięć ósmych (sprxedaż 5,32 ipięć ós-
mych, kupno 5,26 i pięć ósmych); Paryż
34,96 i pół (sprzedaż 35.05, kupno 34,88);
Praga 22,11 (sprzedaż 22,16, kupno 22,06)
Szwajcarja 172,35 (sprzedaż 172,78, kup-
no 171.92); Włochy 43,77 (sprzedaż
43,89, kupno 43,65); Madryt 72,50
(sprzedaż 72,86, kupno 72,14).

Rubel złoty — 4.73. Dolar złoty —
9.16 — 9.15. Rubel srebrny — 1.90.
100 kopiejek bilonu srebrnego — 0.90.
Gram czystego złota — 5.9244. Marki
niemieckie (banknoty) — 181.00. Funt
sterl. (banknoty) w obrotach prywat -
nych — 26.20.

PAPIERY PROCENTOWE

1 proc. poż. stabilizacyjna 6400 —
64,63, odcinki po 500 dol. 65,00 — 65,13
— 65.00 (w proc.); 4 proc. państw. poż
premjowa dolarowa 52,25; 5 proc. kon-
wersyjna 66.00; 6 proc. poż. dolarowa
81,00 (w proc.); 5 proc. poż. kolejowa
konwersyjna 60.00; 8 proc. L. .Z. Banku
gosp. kraj. i 8 proc. oblig. Banku gosp.
krajowego 94.00 (w proc.); 7 proc. L. Z.
Banku gosp. kraj. i 7 proc. oblig. Banku
gosp. krajowego 83,25; 8 proc. L. Z.
Banku rolnego 94,00; 7 proc. L. Z. Ban-
ku rolnego 83,25; 4 i pół proc. L Z.
ziemskie 48,50; 5 proc. L. Z. Warszawy
66.25 — 67,13; 4 i pół proc. L. Z. Warsza-
wy 64.00 — 64.75; 5 proc. L. Z. Warsza-
wy (1933 r.) 57,50 — 58,25 — 57,75;

5 proc. L. Z. Łodzi (1933 r.) 51,50; 5 proc.
L. Z. Kalisza (1933 r.) 46,00; 6 proc. oblig,
VI poż. konw. m. Warszawy 1926 r. 6 em.
61,75; 8 i 9 em. 60.50.

AKCJE

Bank Polski — 86.75; Norblin — 33,25
— 31,50; Starachowice — 30,50.

Tendencja dla pożyczek państwowych
i listów zastawnych mocniejsza, dla ak-
cji — utrzymana.

 



 

 
 

Kronika wileńska
Coś się psuje w organizacji Targów

Futrzarskich
Międzynarodowe

skie w Wilnie, zapowiedziane na
12.V1 do 27.VI, zostały odroczone z
powodu od dyrekcji targów  nieza-
leżnych, gdyż gros kupców i prze-

Lustracja szkół
Specjalna komisja lekarska z ra-

w ub. miesiącu lustracji sanitarnej
wszystkich szkół powszechnych
publicznych, znajdujących się w
obrębie wielkiego miasta Wilna.

Komisja stwierdziła, iż stan sa-
nitarny lokali szkolnych uległ znacz-
nej poprawie, natomiast gorzej
przedstawia się stan higjeniczny
wśród dziatwy szkolnej, Na 2500

Zwalczanie
Po dłuższej przerwie Starostwo

Grodzkie wspólnie z komitetem do
walki z żebractwem i włóczęgo-
stwem, ponownie podjęło akcję
zwalczania żebractwa w Wilnie, W
ubiegłą niedzielę na terenie pierw-
szego, trzeciego i czwartego komi-| do miejsca stałego ich zamieszkania.
sarjatów dokonała policja obławy,|5 osobom zasługującym na pomoc
zatrzymując 10 osób w Kalwarji 0-ł udzielono zapomóg.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda słoneczna o zachmurze-

niu umiarkowanem. W. dzielnicąch|wienia sterom handlowym załaiwie-
wschodnich i północno-wschodnich| nia interesów w zakresie służby

| pocztowej po godzinach zamknięciamożliwy jeszcze przelotny deszcz.
Słabe wiatry z południo-zachodu

i zachodu.
DYŻURY АРТЕК.

Jundziłła P. -—- ul Mickiewicza Nr. 33
(tel. 10-95); „Swiętojańska” — Narbuta —
ul. $w. Janska Nr. 2, Mańkowicza — ul.
Piisudskiego Nr. 30 (tel. 18-83); Sokołow-
skiego — ul. lyzenhauzowska Nr. 1; Szyr”
windta i lurgiela — ul. Niemiecka Nr. 15
(tel. 9-22), oraz wszystkie na przedmie-
sciach, prócz Snipiszek.

URZĘDOWE.
— Konierencja min, Košciaikow-

skiego z wojewodą wileńskim, Ва-
wiący w Wilnie minister spraw we-
wnętrznych M, Kościałkowski odbył
dłuższą naradę z wojewodą wileń-
skim  Jaszczołtem w sprawach sa-
morządu, administracji i bezpieczeń-
stwa. Na konierencji również oma-
wiane były sprawy gospodarcze po-
wiatów woj. wileńskiego,

or AA— Wystawa pamiątek osobisty:
i jubileuszowych p. Nuny Młodzie-
jowskiej - Szczurkiewiczowej, zało-
życielki teatru polskiego w Wilnie
w r. 1906, otwarta jest do 10 czerw-
ca włączniew gmachu Towarzystwa
Przyjaciół Nauk w Wilnie (ul, Lele-
wela 8) w dnie powszednie w gg. od
17 do 19, w niedziele zaś i święta —
od 12 dg 14. Wstęp 20 gr.

Likwidacja i uruchomianie
sklepów. Na terenie Wilna zlikwi-
dowano w ubiegłym miesiącu 24
przedsiębiorstwa handlowe. Jedno-
cześnie uruchomiono 64 nowe skle-
ру. 5а io przeważnie przedsiębior-
stwa drobne, przeważnie spożywcze,
na peryferjach miasta.

SPRAWY MIEJSKIE.
— inkaso podatków miejskich.

Wobec tego, że w dn, 31-maja minął
termin płatności podatków  komu-
nalnych od psów, szyldów i zużycia
bruków, wydział podatkowy Zarzą-
du miejskiego wysłał swoich inka-)
sentów do tych płainików, klórzy
podatków tych nie uiścili. Należy
zaznaczyć, że przy bezpośredniem
ściąganiu podatków przez inkasen-
tów magistrat nie pobiera żadnych
dodatkowych kosztów.
System ściągania podatków przez

inkasentów daje jak dotychczas bar-
dzo dobre wyniki, wpływy bowiem
podatkowe zwiększyły się o kiłka-
dziesiąt tysięcy złotych.

Inkasenci wrazie stwierdzenia u-
bóstwa płatnika przedkładają wnio-
ski o umorzenie należności. W wy*
padkach celowego uchylania się od
uregulowania podatków magistrat
przekazuje egzekucję do urzędów
skarbowych, które egzekwują je w
przyśpieszonym trybie.

SPRAWY WOJSKOWE
— Pobór rocznika 1914-go. Dziś

5 czerwca spis poborowych roczni-
ka 1914-go przewiduje stawiennic-
two przed Komisją poborowych na-
zwiska których rozpoczynają się na
literę. W, zamieszkałych w obrębie
V i VI komisarjatów p. p. oraz po-
borowych z nazwiskami na litery Z.
i Ž. bez względu na miejsce zamiesz-

Pobór rocznika 1914-$o z dniem
dzisiejszym kończy się,

POCZTA I TELEGRAF.
—Przedłużenie

wiadamia,

/

że м dąženiudodal-

{

„zbadanych dzieci stwierdzono,
mienia Wydziału zdrowia dokonała.
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"linji Wilno — Białystok i Wilno —

Targi Futrzar- mysłowców nie zdołało przygoto-
wać na czas swoich towarów.
Otwarcie targów nastąpi w dniu 29
czerwca rb.

powszechnych
iż

przeszło 600 dzieci jest zawszawio-
nych i brudnych, przyczem około,
200 uczniów i uczenic przechodzi
różne choroby zakaźne.

Wobec takiego stan urzeczy ko-,
misja lekarska wydała aa
zapobiegające przeciwko cl
zakaźnym oraz wyczerpujące in-
strukcje dla kierowników szkół.

'

žebractwa
raz około 15 osób w śródmieściu
Wilna. Z pośród zatrzymanych sta-
rosta grodzki ukarał 3 osoby za
zuchwałą żebraninę doraźnym bez-
względnym aresztem, a 3 osoby wy-
dalono przymusowo z granic miasta

szych ułatwień w. korzystaniu z u-
sług instytucji pocztowej i umożli-

sklepów — zarządziła z dniem 7
czerwca rb. przedłużenie godzin u-
rzędowych w służbie zewnętrznej
dla publiczności w: działach przeka-
zowym i paczkowym (bez P. K. O.)
urzędu pocztowego Wilno 1 do godz.
20-ej.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Tajny ubój nie ustaje, Sta-

rostwo Grodzkie w trybie admini-
stracyjno - karnym ukarało wczoraj
śrzywną od 25 do 50 zł, z zamianą
na areszt około 15 osób za tajny u-
bój i Kandel mięsem niestemplowa-
nem, 6 osób aresztem bezwzględ-
nym i grzywną za opilstwo i bójki.
Pozatem ukarany został Nochim
Kopelowicz (Archanielska 45) zą
znęcanie się nad koniem.
— Ża zuchwałą żeb'aninę, W

związku z akcją zwalczania żebra-
ctwa i włóczęgostwa skierowano
wczoraj do przytułków miejskich
dwie osoby, a znaną żebraczkę Ewę
Duryłową za opilstwo z zuchwałą
żebraniną starosta skazał na 5 dni
bezwzględnego aresztu.
— Protokuły karne  administra-

cyjne, Poszczególne komisarjaty P.P.
m. Wilna w ciągu maja sporządziły
1276 protokułów karnych za różne
wykroczenia przeciwko przepisom
sanitarnym, administracyjnym i po-
rządkowym.

Najwięcej protokułów sporządzo-
no za wykroczenia o porządku i ru-
chu oraz za opilstwa.

SPRAWY KOLEJOWE.
‚ — 176 osób zatrzymano
jazdy pociągamį na „gūpę“. Wedlug
danych w ciągu ub. miesiąca w ob-
rębie Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej
zatrzymano 176 osób podczas jazdy
na „gapę* w pociągach dalekobież-
nych.

Najwięcej zatrzymano osób na

Lida — Baranowicze,
— 44 wypadki na kolei. W ciągu

maja r. b. na poszczególnychlinjach |
i przejazdach kolejowych w obrębie
Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej za-
notowano 44 i przejechania
przez pociągi. Wśród zanotowanych
wypadków było 16 samobójstw, z
których 11 zakończyły się śmiercią.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Powszechne wykłady uniwer-

syteckie, Dziś, we środę dnia 5
czerwca c. b. odbędzie się w sali
Uniwersytetu (ul, Ś-to Jańska) od-
czyt W, Staniewicza, Rektora U.S.B.
p. t. „Rolnictwo litewskie" z cyklu
odczytów pod. ogóln tytułem
„Współczesne Państwo Litewskie'.
Początek o godz. 19. Wstęp 20 śr.
Młodzież. płaci 10 gr. Szatnia nie
obowiązuje.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Kolonja wypoczynkowa w

Legaciszkach, Bratnia Pomoc P. M.
A. Uniw. Stefana Batorego | je
do wiadomości, iż Kolonja Wypo-
czynkowa w Legaciszkach zostanie
otwarta w dn. 20 czerwca br. Otwar
cie uroczyste połączone z wielkim
spływemi kajakowym odbędzie się 

Е 4 godzin urzędo-||okalu Bratniej Pomocy w  godzi-
wania. Dyrekcja Okręgu P. i T. za-|nach urzędowych.

29 czerwca. Zapisy na Kolonje będą
zyjmowaneod dnia 10 czerwca w

‚ |
|

  
—Akademicki ZwiązekMorski

 

Naganka na Biskupów
Zajšcie w Łomży

Zajście w Łomży, o których pi-
sano często bardzo nieściśle, przed-
stawia „Przegląd Katolicki“ (nr. 22)
jak następuje:

Podobnie jak i м -
nych diecezjach, także w diecezji
łomżyńskiej Kurja Biskupia wydała
zarządzenie co do nabożeństw ža-
łobnych za duszę śp. Marszałka Jó-,
zefa Piłsudskiego i co do dzwonie-
nia w dzwony kościelne w dzień
pogrzebu. Nie podobało się to jed-
nak pewnym czynnikom w Łomży,
siejącym stale niezgodę i rozterki.
Na uroczyste nabożeństwo w kate-
drze dnia 17 maja, odprawione przez

IJ. E Ks. Biskupa Łomżyńskiego,
przedstawiciele miejscowych władz

nego dzwonienia dzwonów katedral-

nych, aż do chwili pogrzebu. Gdy

zaś Dziekan Kapituły wskazał na
wydane już poprzednio jednolite za-

rządzenie dla całej dietezji, w czwar

tek w' południe grupa ludzi przemo-

cą otworzyła drzwi do dzwonów ka-

tedralnych prowadzące i dzwoniła,

przybrawszy sobie najętych towa-

rzyszy, przez dziesięć godzin zrzędu.

Zanoszone przez ks. Dziekana dwu-

krotne do władz bezpieczeństwa
protesty przeciwko temu bezprawiu|

pozostały bez skutku,

pomimo zywania, że ta samo-

wola gwałci konkordat, zapewniają-

cy nienaruszalność kościołów, ka-

plic, cmentarzy itd. Wi sobotę przed
„południem włamano się ponownie

i gwałtowi

chorobom| nie przyszli, zarządano zaś codzien- na wieżę i bity w dzwony.

Zajście w Kielcach w oświetleniu K.A.P.
KIELCE (KAP), W, niektórych

pismach ukazała się notatka oświe-
tlająca w sposób niezgodny z praw-
dą we wszystkich miemal szczegó-
łach — ubolewania godne wydarze-
nia spowodowane na cmentarzu ka-
tedralnym w Kielcach.
Na podstawie danych, zaczerpnię-

tych u źródła, stwierdzić możemy z
całą stanowczością, że informacje
podane przez niektóre dzienniki w
sposób tendencyjny, mijają cię z
prawdą. Tak . więc „wzburzonym
tłumem', usiłującym rzekomo we-
drzeć się do pałacu biskupiego —
była liczna z kilkudziesięciu osób
złożona delegacja parafji Strawczyn,
przybyła do Kurji Biskupiej z pety-
cjami w sprawach swojej parafji.
Nieprawdą jest, że flagi żałobne na
pałacu biskupim wywieszono dopie-
ro na specjalną interwencję, gdyż
żadnej interwencji nie było. Nikt
również nie wywierał żadnej presji
w sprawie odznak żałobnych na fla-
gach, przybranych krepą przez sio-,
stry zakonne opiekujące się rezyden

cją biskupią. Nieprawdą jest rów-,
nież, że J. E. ks. Biskup sprzeciwił
cię biciu w dzwony na znak żałoby,
gdyż wszysikie parafje otrzymały
polecenie dostosowania się do žy-

czeń i próśb wiernych, pragnących

w sposób zgodny z zasadami i zwy-

czajami Kościoła zamanifestować

swoje uczucia dla ś. p. Marszałka

"Józefa Piłsudskiego i za spokój du-

szy jego zanieść modlitwy przed
tron Boży. Prawdąjest natomiast,'
że grupa rozagitowanych osobni-

l ków, którym nie chodziło widocznie
o godne zamaniłestowanie swych

uczuć, ale o krzykliwą demonstra-

cję, siłą wdarła się na dzwonnicę

kościoła katedralnego, przewróciła
kościelnego i w sposób obelżywy i
niezgodny zachowała się wobec ks.

proboszcza katedralnego, który na-

próżno usiłował uspokoić i przeko-
nać ich, że dzwony katedry będą bi-
ły w okresie uroczystości pogrzebo-
wych zgodnie z przepisami kościel-
nemi.

Ohyda
W.nocy z poniedziałku na wto-
anonimowi sprawcy rozkleili na

murach miasta plakat w formie
klepsydry o ohydnej treści, skiero-
wanej przeciwko osobie biskupa
kieleckiego J. E. ks. Augustyna Ło-
sińskiego.

Większość tych plakatów zerwa-
ła publiczność już w ciągu nocy,
lecz niektóre, zawieszone wyżej po-
zostały jeszcze w ciągu dnia.

Partję rozklejaczy udało się m. in.
złapać w śródmieściu. Dwóch z nich

zdołało zbiec, jednego* zaś doprowa-

dzono do komisarjatu. 4

| Większość plakatów nie podaje
' drukarni, w której zostały wydruko-
wane, natomiast niektóre noszą

| podpis drukarni „Express" przy ul.
Wielkiej 33.

Ukazanie się tych plakatów wy-
wołało w mieście zrozumiałe poru-
szenie i oburzenie.
Należy się spodziewać, że spraw-

cy tej ohydy zostaną ujawnieni i
przykładnie ani.

iai ARABOWIE OKAZJERAROZÓOERSZRROWOTRAZASTO KWOTCEGO

w Wilnie komunikuje, iż obóz prze-
szkolenia żeglarskiego w Trokach

odbędzie się w czasie 10.VII —

się oskarżenia. Z ramienia powoda

cyw. i oskarż. pryw, Kuryły oskar-
żenie popierał p. mecenas  Szysz-

10.VIII r. b. Opłata za pełen kurs| kowski

łącznie z utrzymaniem i mieszka-
niem wynosi 75 zł.

Łapisy i 1/3 część opłaty (25 zł.)
przyjmuje A. Z. M: wWilnie do dn.

25.VI r. b. we wtorki i piątki, godz.
5—. Zygmuntowska 16.

SPRAWY PRASOWE.
— Koniiskata czasopisma litew-

skiego; Starostwo Grodzkie doko-
nało zajęcia czasopisma litewskiego
„Wilnaus Ritojus“ z datą dnia 5 b.
m. za zamieszczenie rezolucji tym-
czasowego komitetu litewskiego w
Wilnie dotyczącej rozporządzenia
Kuratorjum szkolnego Okręgu wi-
leńskiego w sprawie  deklaracyj
szkolnych. ;

SĄDY.
— Uniewinnienie Br. Łokuciew-

skich. Długotrwały proces w spra-
wie oskarżenia Br. i J. Łokuciew-
skich i S. Giedrojcia przez niejakie-
go A. Kuryłę o powtórne żądanie za-
płaty weksla na 200 dol. zakończył
się w dn. 25 ub. m, w III wydz. kar-
nym Wil. Sądu Okr.

Sąd w składzie: przewodniczące-
$o p. sędziego Orlickiego oraz asse-
sorów p. sędziego Bułhaka i p. sę-
dziego Sienkiewicza ogłosił wyrok
uniewinniający wszystkich  oskar-
żonych.

Oskarżał p. podprok. Popów,
który po dłuższej przemowie zrzekł

Bronił p. mecenas Andrejew.
Przewód sądowy obalił zarzuty

stawiane Br. Łokuciewskim i Gie-
drojciowi i Sąd podzielając argu-

menty obrony wszystkich  oskarżo-
nych uniewinnił.

ZEBRANIA I ODCZYTY.
— Środa literacka. Dziś pp. A.

Valentis, J, Cycenas, Śródka i Kry-
nicka w słowie i recytacjach zilu-
strują litewską literaturę odrodze-
niową.

Z ŻYCIA STOWARŁYSZEN.
—Zarząd Stowarzyszenia „Opie-

ka polska nad rodakami na obczyź-
nie” uprzejmie zaprasza członków i
sympatyków Stowarzyszenia na Wal
ne Zebranie, które odbędzie się
7-$0 czerwca r. b. (w piątek) o godz.
4 1 pół po poł. w sali Techników ul.
Wileńska 33. W razie nieprzybycia
dostatecznej ilości członków następ-
ne zebranie odbędzie się tegoż dnia
o godz. 5-ej po poł. i będzie prawo-
mocne niezależnie od ilości zebra-
„nych członków.

| RÓŻNE.
—Protesty wekslowe. Mi ub.

miesiącu w Wilnie i na terenie
miast
zaprotestowano 2176 weksli na ogól
ną sumę 1.176.147 zł. Najwięcej za-
protestowano weksli w Wilnie, bo
na sumę 674.342 zł. 

Zderzenie autobusu z samochodem

W: dniu wczorajszym przy ul. Ko-
ściuszki przed domem nr. 16 wyda-
rzył się wypadek zderzenia się sa-
mochodu prywatnego, prowadzone-
go przez inż, Grodzkiego (Zakreto-
wa 11) z autobusem komunikacji

miejskiej. Skutkiem zderzenia w

samochodach uszkodzone zostały
błotniki, karoserje i zderzaki,

Na szczęście obeszło się bez o-
„fiar ludzkich.

Na miejsce przybyła
śledczo-techniczna.

komisja

Stare wykopaliska
Podczas robót meljoracyjnych w

gminie janowskiej w pobliżu wsi Ka-
Wykopaliska zabezpieczono do

dyspozycji wkomisji archeologicznej,

powiatowych Wileńszczyzny| '

Inspekcjaministerjalna
| woj. wileńskiego.

W. dalszym ciągu swojej inspekcji
województwa wileńskiego minister
spraw wewn. p. Marjan Kościałkow-
ski w towarzystwie wojewody wileń
skiego p. Władysława Jaszczolta
wyjechał w dniu 3 czerwca wcze-
snym rankiem na inspekcję powia-
tów postawskiego i święciańskiego.

„MTJ KAŻDEJ CERY
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ePEBFECTION* -
| ы
| Teatr iamuzyka.
! — Teatr Miejski Pohulanka, Dziśo g.
‚ 8 ш. 30 wiecz. w dalszym ciągu „Morfium.
| Ceny zniżone.

Jutro, dn. 6.VI. o godz, 8 m. 30 wiecz.

* „Morfium“.
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dziś, dn. 5 bm. o godz, 8
m. 30 w Teatrze Letnim arcywesoła sztuka
„Tajemniczy Dżems”. Ceny zniżone.

Jutro, dn. 6,.VI o godz. 8 m. 30 wiecz.
„Tajemniczy Dżems”.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”, Dziś gra-

na będzie po raz ostatni pełna R:
melódji op. O. Straussa „Ostatni walc”,
która po dzisiejszem przedstawieniu scho-

dzi z repertuaru. Ceny propagandowe od
25 śr.
s „Baron cygański*, Teatr „Lutnia”

przygotowuje na piątek najbliższy pre-

mjerę przepięknej op. J. Straussa „Baron

cygański”. Wysokiej wartości muzyka
Straussa, stawia „Barona cygańskiego” w

rzędzie popularnych oper komicznych, któ-
re cieszą się zasłużonem owodzeniem.

Kierownictwo „Lutni”* dokłada wszelkich
starań, ażeby premjera wypadła pod każ-
dym względem świetnie, tem więcej, że wi-

dowisko to będzie urorzystem wieczorem
X-letniej pracy scenicznej Barbary Hal-
mirskiej, która wystąpi w efektownej roli

zalotnej. Arseny. W rolach naczelnych u;

każą się: Nochowiczówna, Czechowska,
Dembowski, Folański i Domosławski, a za-
razem reżyser, pod którego przewodnic-
twem przygotowano całość widowiska.

Część muzyczną opracował kaj elmistrz A.

Wiliński. Tańce układu J. Ciesielskiego.
„Baron Siras wzbudził ogólne zaintere-
sowanie. Bilety nabywać można codziennie

11-29 w. bez przerwy.

Polskie Radjo Wilno.
Środa, dnia 5 czerwca.

6.30: Pieśń. 6.36: Gimnastyka. 6.50:
Muzyka. 7.15: Dziennik poranny. 7.25: Mu-
zyka. 7.50: Audycja Iniarska. 7.55: Giełda
rolnicza, 8.00: Auros dla szkół. 8.05—

8.20: Audycja dla poborowych. 11.57: Czas.
12.03: Kom. met. 12.05: Sekstet Rachonia.

12.50: Chwilka dla kobiet. 12.55: Dziennik
ołudniowy. 13.05: Płyty. — 13.55—14.00;

Wiadocości o eksporcie polskim. 15.35:
Odcinek powieściowy. 15.45: Płyty. 16.30:
Ostatnie posiedzenie klubowe — odczyt.
16.45: Chór Harcerzy. 17.00: Zdobycze
współczesnej  zaologii — wygł. prof. Wa-
cław Roszkowski. 17.15: Muzyka współ-
czesna dla niedowiarków — IV pogadanka.

17.50: Książka i wiedza —- odczyt._ 18.00:
(Duety na dwa 'soprany. 18.15: Fragm.
słuch. „Dziady” Adama Mówiewióza. 18.30:
Audycja dla dzieci, 18,40; Życie artystycz-
ne i kulturalne miasta. 18.45: Płyty, 19.15:
Przegląd litewski. 19.25: Wiad. sportowe.
19.35: Recital wiolonczelowy: . 19.50: Poga-
danka aktualna. 20,00: Koncert dawnej
muzyki polskiej. 20.45: Dziennik wieczor"

ny. 20.55: Jak pracujemy i żyjemy w Pol-
sce? 21:00: Koncert Chopinowski. 21,30:
Audycja aktualna. 21.40: Pieśni polskich
kompozytorów. 22.00: Koncert reklamowy.
22.15: Mała Ork. P. R. 23,00: Kom. met.
23.05—23.30: D. c. Małej Ork. P. R.

BEZSENNOŚ
wyniszcza organizm

a powstaje często wskutek zaburzeń ukła-
du nerwowego. Roślinne środki nasenne
nie wywołują stępienia i zaniku wrażliwo-
ści nerwów oraz nie powodują przyzwycza-
jenia, Zioła Magistra Wolskiego „Pasive-
rosa” zawierają znaną roślinę egzotyczną, o
wybitnych własnościach  uspakajających
Passiflorę (Kwiat Męki Pańskiej), Łagodzą
one zaburzenia systemu nerwowego  (ner-
wicę serca, bóle i zawroty głowy, uczucie
niepokoju, histerję) i sprowadzają krzepiący,
naturalny sen. Ze względu na swe łagodne
działanie, pozbawione szkodliwych  wpły-
wów ubocznych, mogą być stosowane, bez
obawy przyzwyczajenia przez wszystkich,
bez różnicy wieku.

Zioła ze znak. ochr. „Pasiverosa* do
nabycia w aptekach i drogerjach (składach
aptecznych).

Wytwórnia Magister E, Wolski, War-
szawa, Złota 14, m. 1. 5

iiiiii i

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzieże z mieszkań. Jadwidze

Markiewiczowej (Belmont 54) skradziono z
mieszkania książeczkę PKO opiewającą na
260 zł, garderobę damską i bieliznę, ogól-

nej wartości 300 zł.
— Jadwidze Lewińskiej (Konarskiego

25) usiłowali w nocy z 2na 3 bm. nieznani
sprawcy ukraść bieliznę wartości 88 zł.
Spłoszeni rzucili łup na podwórzu.

WYPADKI
— Samobójstwo kobiety. Anna Ko-

złowska (Jeziorna 3) znajdując się w cięż-

kich warunkach materjalnych targnęła się
na życie, wypijając większą dozę  truciz-
ny. Kozłowską pogotowie ratunkowe о4-

, wiozło do szpitala św. Jakóba.

Zaznaczyć należy, iż Kozłowska będąc

 

 
mionka natrafiono na stare toporki, która przybyła w dniu 3 b.n. iprzy”) w ciężkich warunkach materjalnych zmu-
dzidy i oszczepy, pochodzące z XV
stulecia.

'stąpiła do badań. szona była trudnić się prostytucją, 4 śdy i
(to zawiodło targnęła się na życie.

     



+ kryła t-kę fałszywych dolarów. Aresztowa-, 50 dolarowe. Aresztowani
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Pias policyjny „Merkury” ujął włamywaczy
Nocy wczorajszej podczas obła-| nika. W. tym momencie przybiegli

wy policyjnej przy ul. Wileńskiej | wywiadowcy i skuli w kajdanki wła-
niedaleko mostu Zielonego patrol| mywacza. Okazał się nim oddawna
policji śledczej natknął się na kilku |poszukiwany przestępca Kosowski,

znanych włamywaczy, którzyplano” | bez stąłego miejsca zamieszkania.
wali włamanie do jednego zeskle-| Tymczasem pies „Merkury”* rzucił
pów. Na widok policji włamywacze|się w pogoń za drugim zbiegiem.
rzucili się do ucieczki. (W; pogoń pu-/Również go dogonił, powalił na zie-
ścił się zauciekającemi pies policyj-| mię i przetrzymał zanim nie przy-

ny „Merkury”, który dogonił jedne-| bjegł policjant, który opryszka u-
$0 z włamywaczy i powalił, $0 na |njeszkodliwił. Zatrzymanym okazał
ziemię. Między złodziejem apsem | się niebezpieczny włamywacz Potoc
wywiązała się walka, Włamywacz|k; bez stałego miejsca zamieszkania
usiłował ugodzić nożem zwierzę, |; nigdzie nie meldowany. Trzeci
lecz „Merkury” udaremnił cios po- włamywacz, jak się okazało Grysz-
tężnemi kłami, gryząc rękę napast- kiewicz, zdołał mimo pościgu zbiec.

Tajemniczy wybuch w skiepie
żydowskiego. :

Jak ustalilo dochodzenie wybuch
nastąpił w chwili, gdy Gordon usiło-

 

W. dniu wczorajszym w sklepie
starego żelaza przy ul. Żydowskiej
13 nastąpił silny wybuch. Odłamki
żelaza powybijały szyby w sklepie,
przyczem ciężko zraniły głowę i
twarz właścicielowi sklepu Ch. Gor-
donowi, którego wezwane  pogoto-|
wie ratunkowe odwiozło do szpitala! two.

łem wybuchowym znalazła się w

sklepie ustali niewątpliwie  śledz-

 

Fabryczka dolarów
SŁONIM. (Pat). Policja słonimska wy- u nich niewykończone banknoty 1, 5, 20 i

do winy się

i Margedyta Ul-| przyznali, oskarżając się wzajemnie o ini-

Znalezionoł cjatywę.
ny został Antoni Raubo

brich (obywatelka niemiecka).

Zamach samobójczy robotnika
GRODNO. (Pat). W dniu 31 z. m. na Gołubowskiego, stwierdzono, że doznał on

szlaku kolejowym Marcińkańce — Orany zgniecienia klatki, piersiowej i poranienia

na 316 km. pod przechodzący pociąg 980- | twarzy. Desperata tymże pociągiem prze-

bowy Nr. 749, idący do Wilna, rzucił się w wieziono do szpitala żydowskiego w Wil- :

nie, gdzie udzielono mu pierwszej pomocy.

Gołubowski zeznał, że chciał popełnić sa-

mobójstwo z powodu niesnasek 1odzinnych.

zamiarze samobcjczym 32-letni robotnik

Jan Gołubowski, zam. we wsi Marcińkań-

ce. Po zatrzymaniu pociągu i wydobyciu

Trujące ziele
SŁONIM. (Pat). Dzieci bawiące się we z nich 4-letnia Nadzieja Fileńczyk zmarła.

wsi Zawiersze gm. Żyrowice znalazły ziele Drugie walczy ze śmiercią. Resztki niezna-

(bulwę), po której zjedzeniu zachorowały nego ziela odesłano do zbadania mauko-

wśród objawów ciężkiego zatrucia, Jedno wego,

aaaWAW dABE UC BATAAR TW ORTKRONE Tririiii

Setny gram Czechosłowackiego radu
Słynne na całym świecie kopał- specjalnie pracujące nad leczeniem:

nie radu w Jachimowie (Czeckosło-;raka.
wacja) ukończyły iabrykację setne-| :

go grama radu. W, związku z tem mów radu, aczkolwiek produkcję tę

otwarta będzie w Jachimowie <cie- możnaby powiększyć do 8 gramów

kawa wystawa, ilustrująca wyrób rocznie i więcej, zależnie od zapo-
radu i jego zastosowanie wlecz- trzebowania. Wyrób jest niezmier-

wał rozebrać rurkę żelazną” W jaki

sposób rurka napełniona materja-į

Obecnie wyrabia się około 3 gra-|

nictwie,
Rad wydobywany jest w trzech

kopalniach, stanowiących  przedsię-

| nie kosztowny: dla otrzymania 1 wa
gonu rudy trzeba wydobyć prawie
1400 wagonów łomów i materjał ten
poddać 2000 krystalizacyj. Jachi-

farb uranowych i wytwórnia prepa- mowski rad jest najczystszy, za:

ratów radowych. Ód r. 1855 do r. waż nie posiada mezotorjum,Z jed-

1934 wydobyto 71 wagonów czystej nego wagonu rudy otrzymuje się

rudy uranowej, zawierającej 100 gra-. 1.265 grama radu i 6.800 kg. urano-

mów radu, wartości 190 miljonów wych farb, które znajdują zastoso-

kor. Jalk wiadomo, w r. 1898 p. Cu-| wanie przy farbowaniu w ogniu, np.

rie - Skłodowska wraz ze swym przy wyrobie kolorowego szkła i
mężem zdołał:  ydobyć z jachimow porcelany. Jachimowskiej rudy nie-

skiej rudy co stało się począ- ma wogóle na rynku w sprzedaży,

tkiem zupeiaie nowej gałęzi prze-, cena jej wynosi 200—400 kor, za 1

mysłu. Fabryczny wyrób radu roz- kg, zależnie od czystości. Według

począł się w Jachimowie w r. 1908. obliczeń ruda Jachimowska wystar-

Później powstały nowe gałęzie me- czy jeszcze na sto lat,

dycyny — radjologja i radjoiezapja,. (Centropress).

CASINO| Dreszcze przerażenia, najwyższe napięcia w gigantycznym filmie

„Swiatło w Ciemności”
MOSKWA ch NWN—V0RK oto treść ra której ważą się łosy dwojga zakochanych—

siynnej MYRNYLOY i przystojnego żmania GARY CRANTA

biorstwa państwowe, jak i fabryka

 

 

Dz'$ premjera!

 

 

Nadprogram: Akiuaija. Pocz. o 4-ej. W niedz. od—2-ej ”

ser „10.000 „„ 34538
РАК | "gira „JESTEM ZBIEGIEM (MM)| „10.000 „ „ 76676

Już lutro premiera 5.000 * 15176
«в odznaczony najwyższą э 55 5

najwybitolejszy film PROD. „Š 0 W K I N 0 » a» ” 5.000 „ ” 11895

Petersburskie Noce
Szczegóły |utro.

Bziš premjera!

HELIOS | TA, która zdołała zdobyć serca wszystkich!

SHIRLEVW TEMPLE
oczarcje wszystkichsu, ŽYWY ZASTAW

W innych rolach Adoiphe Menjou, Charles Biekford oraz Dorothy Dell.
Nadprogram: Kolorowa atrakcja „Zaczarowany młyn* oraz aktualja i lane.

REWJA Balkon 25 gr.
Dziš Program Nr. XXIV

„Przez dziurkę od klucza
Warto podpatrzeć, choć to nieładnie, jak się radule świst Rewja w 2 częściech i 20
obrazach z udzlalem nowozaangažcwanych J. SCIWIARSKIEGO, znakomitego humorysty.
KAZIMIERY NAŁECZ WNY świetnej wodewilistki, usobienia radości i beztroskiego
humoru. Sźczegóły w afiszech. Codziennie 2 seanse: o 6 I 8.30. W niedzielę | święte

3 sennse: o 4, 6.30 | 9-ej

 

Ostatni akt gaiły hokejowej.
Wi niedzielę w sali konferencyj-

nej Państwowego Instyt. WFiPW w
Warszawie rozegrał się ostaini akt
głośnej w swoim czasie sprawy ho-
kejowej Ogniska wileńskiego, które
zostało w sposób bezprzykladny
skreślone z listy najlepszych drużyn
hokejowych Polski, które walczą
między sobą o tytuł mistrza.

Wczoraj właśnie odbyło się wal-
ne doroczne zebranie Polskiego
Związku Hokejowego. Zebranie sta-
ło na wyjątkowo wysokim poziomie,
a krytyka była bardzo rzeczowa.

Z krytyką zarządu ustępującego

A S AAC ii ZZKKA DAREKA

Akces młodzieży akademickiej do
prac oświat.-Społecz. Macierzy.
Doceniając celowość i koniecz-

ność pracy na polu oświatowo-spo-
ecznemi szereg organizacyj akade-

„mickich, a mianowicie: Koto Medy-
kėw U. S. B, Akademickie Koto
Łodzian, Alkademickie Koło Grod-
nian, Związek Akademików woj.
Nowogródzkiego i b. Ziemi Miń-

i skiej, Koło Akademików Ziemi Lu-
belskiej zgłosiło ostatnio swój akces
do prac oświatowo - społecznych,
organizowanych przez Akademickie
Koło Polskiej Macierzy Szkolnej

г  Celem omówienia ram współpra-

 
cy wymienionych organizacyj w nie-į
dzielę dn. 2 czerwca odbyto się w
lokalu przy ul. Wileńskiej 23 m. 9
zebranie informacyjno - porozumie-
wawcze.

Zebraniu przewodniczył prezes
Akad. Koła P. M. S. p. Mirosław
Bańkowski, który poinformował ze-

‚ БгапусЬ przedstawicieli organizacyj
akademickich o założeniach ideolo-
|gicznych oraz formach i metodach
„pracy Akademickiego Koła Macie-
„rzy,

Po nadzwyczaj ożywionej dy-
skusji na temat możliwości wzajem-
nej współpracy wszyscy reprezen-
tanci wyżej wymienionych organiza-
cyj zgłosili imieniem swych Zarzą-
dów współpracę, (która będzie szła
w trzech kierunkach:

1. Poszczególne organizacje prze-
prowadzać będą dla swych człon-
,ków odczyty o charakterze wpro-
wadzającym w zagadnienia społecz-
ne i oświatowe.

2. Poszczególne organizacje biorą
współudział w pracy: na placówkach
prowadzonych przez Akad. Koło P.
> S. w Wilnie i na prowincji zachę-
cając swych cztonkėw do zapisywa-
nia się i brania udziału w pracach
Akademickiego Koła Macierzy.

3. Wszystkie wymienione orga-
nizacje dążyć będą wspólnie do sze-
rzenia i propagandy zagadnień o-
światowo - społecnych na szerszym
terenie drogą radja, prasy, zebrań
ogólnych i kursów  przeszkolenio-
wych, 4

Najbliższą wspólnie organizowa-
ną formą pracy mają być Ruchome
Uniwersytety Ludowe po wsiach i
miasteckach woj. Wileńskiego w
czasie od 28 czerwca do 25 lipca rb.
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go wyczerpania naszych szczęśliwych
żyć wszystkich klilentów,

Mieszkania
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6-cio pokojowego

POKÓJ

w uroczej 
 

Mydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
! › Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Silno, Mostowa Nr. 1;

 

Sport.
wystąpili faktycznie tylko dwaj de-
legaci, a mianowicie Statter z Kra-
kowa, który mówił o sprawach ogól-
nych i red. Nieciecki z Wilna, który
w plastyczny sposób przedstawił
szkodliwą działalność ustępującego
zarządu, który, w sposób kompromi-
tujący sport hokejowy Polski, po-
stąpi z drużyną Ogniska, która w
czasie sezonu wykazała doskonałą
iormę, bijąc nawet mistrza Polski,
Cracovię. Po odpowiedzi, udzielonej
przez ustępujący zarząd, głos zabrał
p. Sachs, kapitan sportowy PZHL,
który przyznał się do tego, že to on
właśnie sam skreślił Ognisko z gru-
py najlepszych drużyn, ale uważa,
że dla Wilna dobrze to wyszło (nie
wiedzieliśmy, że mamy tak wielkie-
go przyjaciela?), że stało się głoś-
nem, że wzięło się do roboty i dla-
tego właśnie podniósł się poziom
sportowy. Wywody są rzeczywiście
bardzo oryginalne, ale p. Sachs bar-
dzo się omylił, bo przypuszczał wi“
docznie, że ma do czynienia zdzieć-
mi, którym dając cukierki, można
wyrządzić krzywdę, o której one
narazie nie wiedzą.

Wobec takiego stanu rzeczy i
wobec tego, że Sachs, przeczuwając,
że na zebraniu będzie „gorąco,
przed miesiącem podał się do dy- 
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miejsco-
wości 6 kilometr. od

asii

misji, red, Nieciecki wystąpił z po-
tępieniem działalności sportowej

,Sahsa, ciesząc się jednocześnie, że
dziś jest on już poza nawiasem ży-

icia sportowego Polski, Rzecz oczy-
|wista, że gdyby dziś Sachs piasto-
„wał w dalszym ciągu godność kapi-
tana sportowego PZHL, to bez-
względnie Wilno zgłosiłoby votum
nieufności tym wszystkim ludziom,
którzy szkodzą,

Sprawa wileńska była tematem
przeplatającym się przez całe ze-
branie, które trwało koło 10 godzin.
Koniec był taki, że w tym roku nie
wybrano już nareszcie na kap. spor-
towego Sachsa, a prok. Kuleja, by-
łego reprezentanta Polski,

Delegacja wileńska odniosła więc

zując do przebiegu obrad wielkie
znaczenie, solidarnie wystosowały
upoważnienia klubowe na zebranie
red. Niecieckiemu i Okułowiczowi.

Wczorajsza prasa sportowa, jak
i* codzienna, omawiając niedzielne
zebranie, pisze właśnie o wygraniu
sprawy przez Wilno, Możemy być
pewni, że w przyszłości podobne
gaffy już nigdy nie powtórzą się.

80% zniżki kolejowe kajakowiczom.
| Zostały przyznane 80% zniżki
kolejowe kajakowiczom całej Polski,
którzy wezmą udział w spływie ka-
jakowym z Ignalina do Wilna. Spływ
ma się odbyć w pierwszych dniach
lipca przed regatami o mistrzostwo
Wilna w Trokach.

Zapisy na spływ przyjmuje Zw.
NICE w Wilnie przy ul.

A. Mickiewicza 32, tel. 21-20. 

 

> «WB

Szczęście sprzyja stale naszym graczom
W ciągnieniu IV klasy padły w naszej kolekturze następujące

większe wygrane:

zł. 20.000 na Ne78929
„ 10.000 „ „ 129765
„ 10.000 „ „‚ 152994

5.000 ‚„ 66619
„ 5.000 „ „ 81224
„ 5.000 „ „ 82530
”э 5.000 „ W 55846

oraz szereg wygranych po 2.500zł., 2.000, 1.600 zł. it p,

kolektura

A. wolańska

  

MŁODA INTELI- |niem, zdrowa,

W. Hirth.—Wyższa..
Szkoła Szybownictwa.

Bibljoteczka Sportowa. Tom 21:
Główna Księgarnia Wojskowa. War-
szawa. Cena zł. 3.80.

Sport lotniczy dla mas! — oto
hasło, które rozbrzmiewa dziś w ca-
łej Polsce.

Obserwując rozwój myśli lotni-
czej, Główna Księgarnia Wojskowa
przygotowała wydanie książki, któ-
ra teraz ukazuje się jak najbardziej
na czasie. Jest to przekład książki
słynnego niemieckiego lotnika, jed-
nego z twórców niemieckiego szy-
bownictwa inż. Wolfa Hirth'a, który
pozatem piastuje jedyną na świecie
katedrę szybownietwa na politech-
nice w  Darmstadzie, Ażeby bez
opóźnienia dążyć naprzód, trzeba о-
bok pracy samodzielnej pilnie zwa-
żać na wszystko, co w danej dzie-
dzinie czynią obcy. I w tem znacze-
niu „Wyższa szkoła szybownictwa”
oddaje rzetelną usługę naszym szy-
bownikom.

Nie jest ona wyłącznie przekla-
dem. W. stosunku do oryginału wi-
dać tu brak niektórych mniej war-
tościowych rozdziałów, przybyły
natomiast nowe artykuły, które
specjalnie dla polskiego wydania na-
pisał główny autor i Heini Dittmar,
posiadacz obecnego rekordu w prze
locie (375 km.) i wysokości (ponad
4600 m.). Nadto udało się tłumaczom
dzięki osobistej znajomości Wolfa
Hitrtha uzyskać to, że przejrzał on,
poprawił i uzupełnił pracę tak, że
polskie. wydanie jest lepsze od ory-
ginału i najzupełniej odpowiada dzi-
siejszemu stanowi | szybownictwa,
które od czasu wydania książki w
Niemczech zdążyło porobić wielkie
postępy.

Szybownicy polscy mają być
wdzięczni wydawcy i tłumaczom za
udostępnienie imi tej cennej książki,
Zasługuje ona w pełni na uznanie i
rozpowszechnienie, zwłaszcza wśród 

|
całkowity sukces moralny, mającZa | naród.
sobą głosy wszystkich delegatów|

klubowych. Warto wspomnieć, że tłumaczy, którymi są dwaj młodzi
wszystkie kluby wileńskie, przywią-'
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dzo dobrem gotowa-

SZ. $ :
|GENTNA PANIENKA |sta i uczciwa od lat również reperacje
! 35 do 40. Zglaszač się| opekowanie mebli. -

młodzieży tak bardzo entuzjazmują-
cej się lotnictwem, a od której w tej
dziedzinie tak wiele oczekuje cały

Nie bez znaczenia jest tu osoba

słuchacze Sekcji Lotniczej Politech-
niki Warszawskiej — zarazem zapa-
leni lotnicy szybowcowi, Nowe po-
kolenie lotnicze — to szczególny
rodzaj ludzi, dla których największe
szczęście leży w lataniu, w samot-
nem  podziwianiu majestatycznego
piękna natury w całym jej ogromie i
całej potędze. :

Estetyczna okładka przedstawia
przešlicznego  „„Moazagotla“ szybo-
wiec Hirtha). Ale siokroć większą
wartość mają dla pilota szybowco-
wego liczne schematy, wykresy i
rysunki objaśniające, a szereg efek-
townych zdjęć dopełnia strony ilu-
stracyjnej,

Niska cena (zł. 3.80) oraz bar-
dzo staranna szata zewnętrzna (ład-
ny druk, papier ilustracyjny) czynią
tę książkę miłą i dostępną dla każ-
dego.

GOSPODYNI
znająca się na hodo-| „
wli inwentarza i dro-| żj

BIE

RÓŻNE. i
biu, mleczarstwie,
przyrządzaniu wędlin |

— poszukuje pracy. DOBRYM SERCOM
Posiada świadectwa naszych czytelników
b. dobre. Wilno, Po- polecamy inteligent:
łocka 17 m. 7, p. Gra-Sadie 4 4-ro wa
żewicz dla Butkiewi- (najmłodsze 10 mie-
czówny. 188 |sięcy), ojciec bez pra-
————————— |cy od diužszego cza-
SEKCJA MŁODYCE |sw nędza okropna,ы bez kawałka chleba.
Stronnictwa  Narode.|Sprawdzono przez

wego uprzejmie pros |[.wo Pań  Miłosier-
o 'askawe zgłoszeni:|dzia, Adres w Admi-
jakiejkolwiek prać) nistracji,
lub zatradaienia, cte |
ciażby czasowego v
Wiinfe I ma prowłia
cji dla bezrobotnyc:
swych ozłonków.
Zgłonzenia przyjmuj
Admiuistracja „Dzień
nika Wiisaskiego“.
 ksi

Młody o
Wilno, Wielka6. KontoP.K.O.145461. oalowick 2 ukskcne-|==z P I LNE:

kołą średnią po-| BILETYlej klasy 33 Lot. państw. już sprzedajemy. ja szkolą ь 1

Cena losu; 40 zł, Ewla:tka 1О сНа szukujo posadyblara| WIZYTOWE
Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą. p a z LE ZAPROSZENIA

Przypominamy P. T. Graczom, że w dwuch cstataich loterjach spowodu wczesni erencje powazne, Por
& lesów nie das WRnóżności słu. ||siada świadectwa pra.| BROSZURY
Prosimy o wcześniejsze nabywanie losów. = Pa że„dagny 4| AFISZE

APA |. WYKONYWA
SŁUŻĄCA TA

z potrzebna od 1 lipca STULARZ DRUKARNIĄ
do wszystkiego zbar-| przyjmuje wrszelki«

roboty wchodząca v l. ZWIERZ YMSKIEGO
zmieres stolarstwa jaż; Mostowa ullca Nr,1.

Telefon 12-44
   od frontu, 2 oda-|Wilna, | w  sironie poszukuje posady do ć kusžudias,ke kėAmela Zwierzyńca.  Wiado- dziecka lub Sakalo tylko z dobremi re-| Wykonanie  zolidno Cznv NISKIE

poszukuję. Wiado-|mości szczegółowe|wej. Reierencje po-|komendacjami.  Ad- ceny niskie. uł, Mic ANCONA

mość w Administracjijul. Lipowa 4 m. 1| ważne, agania res: Zwierzyniec, uli-| kiowicza 24 m. 17. J.

eska: |(Zwierzyniec) teleion|skromne. Może nalca Jasna 49 m. 1.  |Chmielewsk. si: UFFF
zai ašių S AIA 186—2 wyjazd. Bakszta 10—2. 184—1 *
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