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Rok XIX Wilno, Niedziela 9 Czerwca 1935 r, Nr. 157
 

CG ZNACZĄ WNIOSKI
B. B.

Co oznaczają wnioski BB, złożo-

ne 6-go bm. do laski marszałkow-

skiej, a dotyczące zamierzonych u-

staw do Sejmiu, o wyborach do czę-

ści Senatu, oraz o wyborze Prezy-

denta Rzeczypospolitej?

Sprawa wyboru Prezydenta Rze-

czypospolitej przedziwnie  odbiegła

od. hasła, którem obóz pomajowy

tak gromko grzmiał w kraju, przez

„kilka lat:

Prezydent Rzeczypospolitej

nie może być wybierany, jak do-

tychczas, przez Sejm i Senat, połą-

czone w Zgromadzenie Narodowe.

Miusi być w każdym razie, samem

dojściem na swe wysokie stanowi-

sko, zupełnie uniezależniony od ciał
ustawodawczych. Oprócz tego zaś,

wobec wielkiego rozszerzenia i pod-

niesienia uprawnień Prezydenta

Rzeczypospolitej, nadrzędność jego

stanowiska musi wypływać z nie-

spornego źródła wyboru przez cały

naród.

No, ale jak powiada niemieckie

przysłowie, nie jada się tak gorąco,

jak się gotuje. Ochłodzenie bywa

czasem w polityce, od hasła da rze-

czywistości, jeszcze gruntowniejsze,

niż od pieca w kuchni do stołu w

jadalni. Tak się stało i tutaj. Od ca-

łego 32-miljonowego narodu, ja-

ikichś 18 miljonów wyborców,

szło się do ...80-tki elektorów. wy-

branych właśnie przez... Sejm w

liczbie 50-ciu i* Senat w liczbie

25-ciu z dodanymi 5-cioma dygnita-

rzami. Tylko tyle, że będzie to

Sejm i Senat... nowego pokroju, bliż-

a

ze-

szego pojęciom BB, ale znacznie

dalszego niż dotychczas od przed-
stawiania całego narodu. Wobec|

tego, że jednocześnie ustawy wy-

borczedoSejmu i do Senatu przygo-
tował BB. tak, żeby powodzenie о-

Ibozu rządowego było murowane,

wybranie owych 75-ciu elektorów w

sposób dla niego korzystny jest pew

ne, podobnie jak pewniejszy jesz-

cze jest dodatek 5-tki dygnitarskiej.

A wówczas owych 80-ciu elekto-

rów większością głosów wyznacza

kandydata na Prezydenta  Rzeczy-

pospolitej, który staję się bez  dal-

szego wyboru Prezydentem, jeżeli
ustępujący Prezydent nie przeciw-

stawi mu innego kandydata, bo wte-

dy dopiero odbywałby się wybór

między dwoma w głosowaniu po-

wszechnem. Po co jednak ustępują-

cy Prezydent miałby przedstawiać

swego kandydata potem, skoro moż-

na się porozumieć przedtem, nikt

nie zgadnie. Wobec tego przewidy-

wanie owego głosowania powszech-

nego ma w nowej konstytucji zna-

czenie jedynie zdobnicze. Ten to

pomysłowy sposób sprowadzenia...

32 miljonów do 80-ciu, a zarazem

ominięcia... Sejmu i Senatu dawne-

go zakroju, przez nazwę Zgroma-

dzenia Elektorów, wybranego wła-
śnie przez... Sejm i Senat nowego za-
kroju, zawarty w artykułach 16 do

18 nowej konstytucji, przeprowadza

pięknie w szczegółach wniosek BB
z zamierzoną ustawą o wyborze

Prezydenta Rzeczypospolitej.
A Senat?
Losy jego we wnioskach BB są

nadwyraz pouczające, MW. uchwale

Szwedzki min. oświaty w Krakowie
KRAKÓW. (Pat), Wczoraj o go- mecki, prezes T-wa polsko-szwedz-

dzinie 23.37 przybył do Krakowa kiego w Krakowie, były min. pełno-
szwedzki minister oświaty Artur mocny, w Berlinie dr. Madejski i in-

i е a

Niepokoje
BIAŁYSTOK (Pat). w nocy х 4 na

5-ty b. m. w bramie domu przy ul. Bry-

gidzkiej 13, w Grodnie, na tie porachun-

w Grodnie
wym. W dniu 7 b. m. odbył się pogrzeb

Władysława Kuszcza przy licznym udziale

, mieszkańców Grodna.

kiego w Warszawie Bohemana.

Jędrzejewicz. Na dworcu przyby-
łych ministrów powitał wicewoje-
wodą m. Krakowa Malicki, rektoro-
wie wyższych uczelni krakowskich
z rektorem uniwersytetu jagielloń-
skiego Maziarskim na czele, kura-
tor okręgu szkolnego ikrakowskiego,

(Wraz z gośćmi szwedzkimi przybył| bytki miasta Krakowa, oraz
do Krakowa min, oświaty Wacław|szkół tutejszych, poczem udadzą się

Engberg w towarzysiwie podsekre- ni. Goście wraz z otoczeniem udali
tarza stanu Knoesa i posła szwedz-|się do „Grand Hotel“.

Dziś goście szwedzcy zwiedzą za-
kilka

do krypty św. Leonarda, celem zło-
żenia hołdu śp. Marszałkowi P:łsud-
skiemu, stąd udadzą się na Sowiniec,
na miejsce kopca im, Marszałka Pił-
sudskiego. Następnie goście zwie-
dzą Wieliczkę, wieczorem zaś o-
puszczą Kralków.

ków osobistych powstała bójka między | Po pogrzebie grupy mętów społecznych

trzema osobnikami, w której wyniku został|udały się do dzielnicy żydowskiej, gdzie
ugodzony nożem 22 - letni Władysław ' kamieniami powybijano szyby w kilku mie-

Kuszcz. W dniu 5 b. m, Kuszcz wskutek szkaniach i sklepach. Poturbowano kilka
krwotoku wewnętrznego zmari wszpiialu osób, zarówno żydów jak i chrześcijan.

grodzieńskim, Sprawcy zabójstwa Mejłach Przybyła policja zlikwidowała zajście,

Kantorowski i Szmui Sztajnert zostali! aresztując winnych.

aresztowani i przekazani wiadzom sądo-|

Nowy szef sztabu głównego
WARSZAWA (Pat). Szeiem szta- Gąsiorowski odchodzi z zajmowane-

bu głównego mianowany zosiał gen.| go ostatnio stanowiska szeła sztabu
brygady Wacław Stachiewicz, do-|głównego na stanowisko dowódcy

|świetlonaprzeż władze angielskie.

wiceprezydent miasta dr. St. Kli-|

Propagandowy lot Polaków
RYGA. (Pat). Na lotnisku w dze: poseł Beczkowicz, członkowie

Rydze wylądowała, w drodze do tutejszego poselstwa i konsulatu,
Estonji i Finlandji, grupa lotu pro-| przedstawiciele łotewskiej młodzie-
pagandowego polskiego akademic-;ży akademickiej, przedstawiciele
kiego zbliżenia międzynarodowego|prasy i miejscowy komendant pla-
LIGA w składzie 3 samolotów i jed-|cówki LOT, Etap z Wilna do Rygi
nego szybowca holowanego przez| grupa polska odbyła w trudnych
jeden z samolotów. warunkach atmosferycznych.

Grupę powitali na dworcu w Ry-

Nowe angielskie działo przeciwlotnicze
LONDYN. (Pat). Tajemnica, ja- przeciwko atakom lotniczym, Jest

ką otoczono dotychczas nowe dzia- to właściwie karabin maszynowy
ło przeciwlotnicze angielskiej ad“| wielkiego kalibru, mogący wyrzucić
narki wojennej, została nieco wy-jokoło 100 pocisków na minutę. Gę-
5 *| sty grad pocisków: nie pozwoli prze-

dostać się żadnemu samolotowi. Po-
ciski wybuchają z chwilą natrafie-
nia w powietrzu najdrobniejszych
nawet przeszkód.

 

Korespondent „Daily Telegraph"
do spraw morskich twierdzi, że zda-
niem: większości oficerów marynarki
nowe „cudowne działo” jest najsku-
teczniejszyem narzędziem obrony
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re jedynie pozostawia obywatelom.Sejmowej 26-$o stycznia 1934, po-

 

piechoty. lenerał brygady Janusz

MOSKWA (Pai), Minister Be-
nesz z towarzyszącemi mu osobami
przybył dziś rano do Moskwy.
MOSKWA (Ра!). Agencja TASS

donosi: Fodczas wizyty ministra Be-

RZYM) (Pat). Prasa podaje szcze-
góły zamachu, zorganizowanego na
cesarza Abisynji w! pobliżu stacji
kolejowej w Atden, leżącej na poło-
wie drogi pomiędzy, Dżibutti a Addi
Abebą. Gdy pociąg, wiozący cesa-
rza, minął stację Atden, maszynista
zauważyi tium ludzi zgromadzony
na szynach i dał sygnał alarmu. /

jeni w karabiny ręczne i maszyno-
we. Na widok eskorty napastnicy
uciekli. Po naprawie toru, pociąg

W piątek o godz. 11,20 rano od-
było się posiedzenie sejmowej ko-
misji konstytucyjnej, na którem roz-
poczęto prace nad projektami ustaw
wyborczych,

Pos. Winiarski (Kl. Nar.) oświad-
czył: Przystępujemy do omawiania
ustaw niewątpliwie ważnych, a z te-
go, co wiemy już 9 tych projektach,
wynika, że postawiono im zarzut
sprzeczności ż nową konstytucją,
poza tem zaś cały szereg przepisów
dotyczy zasadniczych praw obywa-
telskich. Zgodnie ze zwyczajem

 
›

ŻA
pociągu wyskoczyli żołnierze, uzbro-|

wziętej w znanych okolicznościach,

miał być Senat, w myśl jednoczesnej

ustawy o t. zw. legjonie zasłużonych,

oparty na elicie orderowej. Ale w

czerwcu 1934 r. Sławek ogłasza, że

śp. Józef Piłsudski nie zgodził się na

to. Wobec tego Senat w grudniu

1934 i styczniu 1935 przerabia to,

zostawiając w konstytucji znak za-

pytania, jak będzie wybierany Se-

nat, co określi ustawa. Otóż ta u-

stawa o wyborze 2/3 członków  Se-

natu, poza 1/3 członków  mianowa-  nych, opiera wybór również o elitę, ' zupełnie

W. przeciwieństwie bowiem do do- Sejmu, powoływaliśmy nawet do
tychczasowej ordynacji wyborczej, spraw mniej ważnych rzeczoznaw-

według której obywatele mogli sami ców, sądzimy więc, że tembardziej

tychczasowy dowódca 7 brygady| /-ej brygady piechoty.

Min. Benesz w Moskwie.
kacyjnych paktu wzajemnej pomocy,
umowy handlowej i innych umów,
zawartych między ZSRR i Czecho-
słowacją. Następnie odbyła się dłuż-
sza przyjazna rozmowa między Li-

nesza u komisarza Liiwinowa doko-, twinowem i Beneszem,
nano wymiany dokumentów ratyfi- |

Zamach na cesarza Abisynji
ruszył w dalszą drogę. Napastnicy,

, których liczba wynosiła około 2.000,
| należeli do plemion dankalskich, re-
ligji mahometańskiej, których ofiarą
padł przed kilkoma miesiącami
urzędnik francuski Bernard na po-
śraniczu Somalji irancuskiej,

Prasa włoska, komentując Za-
mach na cesarza Abisynji, pisze, że
zamach ten jest nowym dowodem
anarchji, panującej w Abisynji, któ-
rej władze nie umieją opanować.

 

Klub Narodowy domaga się
rzeczoznawców

Przewodniczący pos. Makowski
odpowiedział, że rezerwuje sobie
załatwienie tego wniosku w czasie

dyskusji ogólnej nad projektem, Za-
proponował też odroczenie obrad
do wtorku, 11 czerwca, godz. 11
rano,

 

i naśladowany-
nigdy niedościgniony

SILY- OZONwybierać sobie kandydatów w zgło-

szeniach oddzielnie lub łącznie przez

50-ciu wyborców (art, 45 ord, wyb.

z r. 1922), wniosek BB zastrzega

przywilej wybierania kandydatów

pośredniemu ciału, t. zw, zgroma-

dzeniu okręgowemu do którego do-

puszcza tylko nieliczne grono.

"Ten podstawowy błąd: pomiesza-

nia pojęć wybierania i głosowania

niweczy powszechność,

z orderową na pierwszemmiejscu, 'równość i bezpośredniość, a nawet

w każdym razie bardzo nieliczną,|tajność, skoro do tego ciała, wyzna-
bo zamiast dotychczasowych 13 mil- czającego kandydatów, może wpraw

jonów wyborców będzie kilkaset ty- dzie każda grupa 500 obywateli wy-

sięcy. słać 1-go delegata, ale z uwierzytel-
A wreszcie wybory do Sejmu. gėjai notarjalnie podpisami, ko.

Tutaj także nowa konstytucja; rych potrzebaby dla skuteczności

daje, w artykule 33-cim, każdemu około 30 tysięcy, co pośrednio u-

obywatelowi 24-letniemu bez róż- chyla tajność,

nicy płci prawo wybierania posłów Razem zatem wnioski BB o wy-

na Sejm i zastrzega, w art, 32-gim, borach do Sejmu i do Senatu, oraz

że głosowanie ma być powszechne, | o wyborze Prezydenta Rzeczypo-

tajne, równe ę bezpośrednie. Otóż |epolitej, stanowią całość, bardzo

w tym względzie wniosek ВВ po-'stanowczo oddalającą ogół obywa-

plątał — (bo tak określam podsta- teli od udziału w życiu politycznem

wowe jego zboczenie) — pojęcie...i od wpływu na jego bieg.

wybierania, żastrzeżone w konsty- Stanisław Stroński.
tucji, z pojęciem... głosowania, któ- | 

w tych doniosłych sprawach, do któ-
rych omawiania przystępujemy, za-
cząć powinniśmy również od powo-
łania ekspertów. W. razie przyjęcia
naszego wniosku, gotowi jesteśmy
przedstawić proponowane przez nas „balsamiczna
ich nazwiska. ‚ kosodrzewinowa

| 33 LOTERJA PAŃSTWOWA
GŁÓWNA WYGRANA

1.000.000..zł
Losy do nabycia w najstarszej kolekturze

S. GORZUCHOWSKIEJ
ZAMKOWA 9

:|4 losu(10 zł, '|, 20żzł., caly los 40 zł.
Węzeszłej ioterji padło 10.000 zł, i wiele Innych wygranych

ь е 6
- Skazanie czionka „Wyz. Wilna“ za

tw fm ь
щ działalność antypaństwową _

| Wczoraj rozpoznawał Sąd Okrę- stwowej agitację wśród ludności ol:
.gowy sprawę niejakiego Wacława| kienickiej.
Bielkszy l. 24, mieszkańca wsi Po- W] dniu 15 lutego 1932 wywiesił
merecz, powiatu wileńsko-irockiego,|chorągwie o barwach państwowych
oskarżonego o to, iż w okresie od litewskich, we wsi Pomerecz na
początku 1932 r. do 28 grudnia |moście, położonym przez rzekę Me-
,1934 r., będąc członkiem t. zw.|reczankę.
| „Związku Wyzwolenia Wilna”, dzia- Sąd Okręgowy, uznając winę
łał na szkodę Państwa Polskiego.  ;Biekszy z kilku punktów aktu o-

Otrzymując dyrektywy tego |skarżenia za udowodnioną, skazał
związku z Kowna, prowadził przy|litewskiego wywrotowca na 1 rok
pomocy nielegalnie drukowanych| więzienia,
broszur i ulotek o treści antypań-

MOTOR
idealna kqpiel 
 

 

 



  

ostatecznie ustalony
_ LONDYN, 7.6: — PAT. — O godz.
16.55 Baldwin zawezwany został do
pałacu Buckingham, sdzie otrzymał
od króla misję utworzenia nowego ga-
binetu.
Balwin przedstawił królowi listę

swych współpracowników, poczem
ministrowie udali się do pałacu kró-
lewskiego celem oddania monarsze
pieczęci, będących emblematami ich
dotychczasowych funkcyj.

Lista nowego gabinetu angielskiego
będzie ogłoszona w ciągu godziny.
LONDYN, 7.6. — PAT. — Skład nowego

gabinetu brytyjskiego jest następujący:

Premjer — Stanley Baldwin; minister

spraw wewnętrznych i zastępca premjera w

izbie gmin — sir John Simon; prezydent ra-

dy — Ramsay Mac Donald; kanclerz skarbu

—Neville Chamberlain, minister spraw za-
granicznych — sir Samuel Hoare; minister

bez teki dla spraw Ligi Narodów, — Antho-

ny Eden; lord kanclerz w izbie lordów —

lord Hailsham; lord strażnik pieczęci pry-
watnej i rzecznik rządu w izbie lordów —

lord Londonderry; wójny — lord

Halifax; minister lotnictwa — sir Philip Cun-

liffe Lister; minister marynarki i pierwszy

lord admiralicji — sir Bolton Eyres Monsell;

minister dla spraw Indyj — markiz Zetland;

minister dla spraw dominjów — James Tho-

mas; minister dla spraw kolonij — Malcolm

Mac Donald; minister handlu—Walter Run-

ciman; minister rolnictwa i rybołóstwa —

Walter Elliot; minister pracy—Ernst Brown,

minister robót publicznych—William Orms-

minister

by Gore; minister zdrowia —sir. Kingsley

W/ood; minister oświaty — Oliver Stanley;

minister dla spraw Szkocji — sir Godfrey

  

5 wyroków śmierci
w St. Zjednoczonych

NOWY JORK — 76 (PAT) — W
dniu dzisiejszym na terenie Stanów
Zjednoczonych wykonano 5 wyroków

śmierci.
W Bostonie (stan Massachussets)

stracono na krześle elektrycznem

dwuch braci Millen, znanych gangste-

rów, oskarżonych o zabicie dwuch po-

licjantów, W Kolumbji (południowa

Karolina), murzyn Harris został stra-

cony za próbę gwałtu na białej kobie-

cie, liczącej 68 lat. W Georgetówn

(stan Delaware) stracono przez powie-

szenie pewną kobietę i jej syna, którzy

zamordowali bestjalsko brata tej ko-

biety dla uzyskania premji ubezpie-
niowej.

Jest to pierwszy wypadek stracenia
kobiety od czasu istnienia stanu Dela-
ware. t

— Jedna z agencyj niemieckich donosi,

Że pisarz niemiecki Henryk Mann, który po

wybuchu rewolucji narodowo-socjalistycznej

wyjechał z kraju i skreślony został z listy

obywateli Rzeszy, obecnie stara się o uzy-

skanie obywatelstwa czechosłowackiego.

— W fabryce celuloidu w Medjolanie wy-

buchł w nocy z 6 na 7 b. m: pożar. 30 robo-

tnic i kilku robotników uległo ciężkim po-

parzeniom.

— Szach Iranu wydał rozkaz, którego mo-

cą obywatele Iranu mają odtąd ukazywać

się na ulicy w kapeluszach, a nie w czap-

kach baranich. Szach osobiście otworzył 7

b. m. parlament bez nakrycia głowy.

— Lord Snowden poddał się dn. 7 b. m.

operacji w jednej z klinik londyńskich w

związku z chorobą pęcherza. Stan jego jest

całkowicie zadawalający.

— [Izba gmin uchwaliła w drugiem czy-

taniu projekt ustawy, uchwalonej przez

izbę lordów, o karach na fałszerzy bankno-

tów i monet. Według tego projektu, fał-

szerstwo pieniędzy obcych będzie karane w

Anglji tak samo, jak fałszerstwo pieniędzy

angielskich.

— W Surri pod Leridą (Hiszpanja) spalił

się kościół. 5 osób straciło życie w płomie-

niach, 8 odniosło ciężkie poparzenia.

1 — Agencja Havasa donosi: Wczoraj po-

południu z dwu samolotów, krążących nad

przedmieściami Paryża, zrzucono ulotki,

wzywające płatników podatków na mityng.

Policja ujęła w Orly pilota, który rozrzucał

ulotki z samolotu turystycznego.

— Z Moskwy donoszą, że były komisarz

ludowy dla spraw zagranicznych,  Czicze-

rin, który po ustąpieniu ze swego stanowi-

ska powołany został do współpracy w ar-

chiwum państwowem, zwolniony został z

tego stanowiska na własne żądanie.

Cziczerin zamierzał wyjechać na dłuższy

pobyt zagranicę, celem poratowania zdro-

wia, władze sowieckie odmówiły mu jednak

wydania paszportu.

— Poseł w Z. S. R. R. w Sofji

ministrowi spraw zagranicznych

wierającą protest przeciw działalności ro-

syjskich organizacyj emigracyjnych w Buł-

ganji. r

wręczył

notę, za- 

Collins; minister bez teki — lord Eustace
Percy; ministrem poczt i telegrafów miano-

wany został dotychczasowy minister emery-

tur, mjr. Georges Tryon, ale bez włączenia

do grona członków gabinetu.

Gabinet brytyjski liczy więc obecnie 22

członków, o 2 więcej, aniżeli dotąd. Wed-

ług klucza partyjnego gabinet składa się z

15 konserwatystów, 4 liberałów i 3 człon-

ków partji pracy — narodowców.

 

Rozwiązan'e 9 lóż
masońskich w Niemcech

Loże masońskie zaczynają stopniowo
zanikać w Trzeciej Rzeszy. W ostatnich
dniach rozwiązało się 9 lóż pruskich, z
których cztery musiały się rozwiązać si-
łą rzeczy, ponieważ liczba ich członków
nie dochodziła nawet do 7. Jak donosi o-
ficjalny. komunikat, loże zostały rozwią-
zane, ponieważ dzięki jedności i zespo-
leniu się całego narodu niemieckiego, do-
konany mprzez ruch narodowo - socja-

ilstyczny, istnienie lóż na terenie Nie-
miec przestało mieć rację bytu”,

Odhudowy autorytetu władzy
domaga się „Związek podatników" w Paryżu

PARYŻ, 7.6 (ATE). Wczoraj wie-

czorem, w jednej z największych sal

paryskich odbyło się zapowiedziane

zgromadzenie protestacyjne „Związ-

ku podatników", na którem uchwalo-
no następującą rezolucję:
„Poważne gospodarcze i polityczne

położenie Francji wymaga decydują-

cych rozstrzygnięć, Uznajemy, że

„w  zorganizowanem społeczeństwie

UART CNET

W kilka godzin Laval stworzył rząd
Jak przyjmie go parlament

PARYŻ —7.6 (PAT). — Laval przed-
stawił prezydentowi Lebrun następującą
listę gabinetu:
Prezydjum rady ministrów i sprawy za-

graniczne — Laval; ministrowie stanu —
Herriot, Marin i Flandin; sprawiedli -

wos — Berard; sprawy wewnętrzne —
Paganon; wojna — Fabry; marynarka —
Pietri; lotnictwo — gen. Dćnain; handel i

przemysł — Bonnet; skarb — Reśnier;
oświata — Marcombes; roboty publicz-
ne — Laurent - Eynac; kolonje — Rollin;

marynarka handlowa — Mario Roustan;

praca — Frossard; renty — Maupoil; rol-
nictwa — Cathala; zdrowie publiczne —
Lafont; poczta i telegrał — Mandel; pod-
sekretarz stanu w prezydjum rady mini -

strów i sprawy Alzacji i Lotaryngji —
Blaisot.

PIERWSZA NARADA

Do nowego gabinetu wchodzi 4-ch se-

natorów: Laval, Berard, Reśnier i Rou-

stan, jeden z poza parlamentu — gen. De-

nain, a wszyscy pozostali są członkami

izby deputowanych. 13-tu ministrów

wchodziło do gabinetu Bouissona.

Nowymi członkami rządu są: Flandin i

Fabry z grupy republikantów lewicy,

Bonnet, Marcombes i Maupoil — rady-

kałowie socjalni, Blaisot — iederacja re-

publikańska, Regnier — lewica demokra-

tyczna i Berard — unja republikańska,

której jest on przewodniczącym.

Nowy rząd pozostawał w pałacuElizej-

skim od godz. 3 do godz. 4,153 w nocy.

Była to prawdziwa rada ministrów, pod

czas której zbadano szereg zagadnień,

mających być przedmiotem deklaracji
ką: adzy Ministrowie zbiorą się dziś o

godz. 5 ppol. w pałacuElizejskim, aby u-

stalić tekst deklaracji rządu, która od.

czytana zostanie w izbach o godz. 6 ppoł.

GŁOSY PRASY

O NOWYM RZĄDZIE

PARYŻ — 7,6 (PAT) — Prasa dzisiej-

sza z głęboką ulgą pisze o powodzeniu

misji Lavala. Sama osobistość nowego

szeła rządu jest powodem szczególnego

zadowolenia dzienników, które po nie-

pewnościach ostatnich dni wyrażają prze-

konanie, że od dziś otwiera się pewniej -

sza droga.
Ławał jest niewątpliwie wielkim dyplo-

metą — pisze „Le Matin** — umiejącym

prowadzić rokowania wewnętrzne z taką

samą wytrwałością i zręcznością, z jaką

prowadzi rokowania zewnętrzne.Należy

żywić nadzieję, że cała izba potraii od-

powiedzieć na jego apel.
Kraj lżej odetchnie dziś rano — 0-

swiadcza „Petit Parisien", — Wszelkie

niebezpieczeństwo zostało, jak się zdaje

usunięte, ponieważ Laval ma obecnie

pewność, że dotrze tam, dokąd nie uda-

ło się dojść jego poprzednikom. Gabinet

winien otrzymać dzisiaj dość silną więk-

szość.
Według radykalnego „L'Oeuvre“, u-

chwała radykałów socjalnych, udzielają-

TLSSlia NOAGIEORY OCZNA

Kołodziejczyk wygrywa
1-szy etap wyś.igu „Centry”

WŁOCŁAWEK, 7.6. — PAT. — W Golę-

dzinowie nastąpił właściwy start pierwszego

etapu wyścigu Centry. Ogółem wyruszyło 51

zawodników, w tem trzech poza konkursem.

Wyścig rozpoczął. się w szalonem tempie,

dochodzącem do 35 klm. na godzinę. Na

czoło wysunął się początkowo Zieliński ze

Skody. który swą szaloną jazdę przypłacił

złamaniem widelca, a w konsekwencji wy-

cofaniem się z wyścigu. Wypadek ten ostu-

dził nieco zapały zawodników i tempo spa-

da do 25 klm. na godzinę.

Do Włocławka przybyli zawodnicy po

morderczym finiszu w następującej kolejno-

ści:

« 1) Kołodziejczyk (Resursa Łódź) w

czasie 6:51:30 sek., 2) Kiełbasa (Fort Be-

ma) 6:51:30,2, 3) Sobol (AKS) 6:57:53,
4) Więcek (Resursa Łódź) 6:58:19, 5) Za-
górski (Jur Warszawa) 6:58:29, 6) Ka-
piak Józet (Prąd) 6:59:05, 7). Lipiński
(Skoda) 6:59:05,2, 8) Bober (Orkan)
6:59:51. 9) Kulicki (Pułtuskl 6:59:54, 10!
Ignaczak (Prąd) 7:00:27.  

po dzisiejszem exposć

ca zgóry rządowi zaufanie, zdaje się wy-
taczać wszelkie ryzyko niespodzianek.
Prawicowy „Echo de Paris“ wyraża

zaułanie do Lavala, jako jednęgo z naj-
bardziej powołanych do stoczenia walki
o апКа 1 do prowądzenia z autorytetem
rozmów z parlamentem.

GŁÓWNE TRUDNOŚCI LAVALA
PARYŻ — 7.6 (PAT) — Min, Laval,

przyjmując misję utworzenia nowego ga-
binelu, posiadał już znajomośćwszystkich
elementów sytuacji politycznej, którą
dostalecznie wyjaśniły intensywneper -
iraktacje min. Pietri z przywódcami grup

partyjnych. To też; uznając w zasadzie

koncepcję ograniczonych pełnomocnictw,
t. j. dotyczących tylko walki zę spekula-

cją i ochrony franka, przy jednoczesnem
utrzymaniu normalnego toku prac parla-
meniu, min. Laval miał do przezwycię-
żenia wiemal wyłącznie tylko trudności

natury personalnej przy obsadzeniu po-

szczególnych tek. :

O trudnošciach šwiadczy powstawanie
kilku list, które w ciągu paru nocnych go-

dzin ulegały zasadniczym zmianom. Naj-

trudniej było dojść do porozumienia w

sprawie obsadzenia teki skarbu. Wysu -

wano kolejno kandydaturę sen. Caillaux,

min. Pietri i sen. Gardey. Stanowisko to

powierzono w rezutlacie p. Regnier, acz-

kolwiek wiadomo zśóry, że w sprawach °

polityki skarbowej będzie miał duży głos

b: premjer Flandin, który objął stanowi-

skoministra bęz teki. | >
у 7 у

Układ polityczny. nowego *gabinetu

świadczy o pewnem przesunięciu na le-

wo.

`СО POWIE NOWY GABINET?
Rząd stanie przed parlamentem o

godz. 18-ej. Dewizą nowego rządu jest:-

„Ład dla wszystkich i przeciw wszyst

kim”, Deklaracja rządubędzie bardzo u-

miarkowana zarówno co do formy, jak i

ducha, i, jak zapewnia „Paris - Midi", za-

wierać będzie krótkie streszczenie prze -

biegu ostatniego przesilenia i warunków,

w jakich został utworzony ostatni gabi-,

net.

Rząd domagać się będzie pełnomoc-

nictw wyłącznie w celu odrodzenia finan-

sowego i walki ze spekulacją. Będą one

„obowiązywały tylko do 31 października

b. r. i zarządzenia, na ich mocy wydane,

muszą być ratyfikowane przez izby, Na-

stąpić to powinno do dn. 31 grudnia b, r
Dalej rząd zapowie, że izby będą kon-

tynuowały obrady aż do tej daty, w któ-

rej zazwyczaj kończy się sesja, a dekret

0 zamknięciu sesji zostanie odczytany do--

piero pomiędzy 28 czerwca a 13 lipca W

ciągu obecnej sesji rząd zgodzi się na

przyjęcie dyskusji nad interpelacjami,ale

nie będzie tego ułatwiał. |

SKŁAD OSOBOWY GABINETU
PARYŻ, 7,6. (A. T.'E.. Z pośród osobi-

stości, wchodzących w skład nowego gabi-

netu, należy wymienić ministra skarbu se-

natora Regnier. Jest on prawnikiem i dzien-

nikarzem. W 1903 r. Regnier zostął obra-

ny deputowanym, a w 1920 r. senatorem. W

1932 r. sen. Reśnier objął stanowisko prze-

wodniczącego komitetu autonomicznej kasy

amortyzacyjnej, a w gabinecie Flandina był

ministrem spraw wewnętrznych i w tym

charakterze odbył on podróż do Algieru i

Tunisu. Minister Regnier, który liczy 67

lat, należy do stronnictwa radykałów so-

cjalnych.

Wybitną osobistością polityczną jest no-

wy. minister. wojny, pułk. Fabry. W latach

1916 — 1917 był on przydzielony do głów-

nej kwatery marszałka Joffre'a, a w 1919 r.

został obrany deputowanym. W gabinecie

Francois Marsal'a. Fabry był ministrem ko-
Jonij, a w drugim gabinecie Dalądier mini-

„strem wojny. Fabry należy do grupy Tar-

dieu. Był. on przewodniczącym komisji

wojskowej izby i jest. uważany za zwolen-

nika. silnej armji.
Nowy minister oświaty, rądykał Marcom-

bes, jest lekarzem z zawodu. Liczy on 58

lat i wchodził w skład kilku poprzednich

gabinetów.

Nowy minister sprawiedliwości, Leon Be-

rard, jest znanym uczonym i pisarzem,

członkiem Akademji Francuskiej. Był on

przyjacielem Poincare'go i wchodził w skład

kilku gabinetów, jako minister oświaty i

sprawiedliwości. Minister Berard liczy 59

lat.
Nową nieznaną osobistością jest 44-letni

minister emerytur, Maupoil, który wszedł

do izby w 1924 r. Jest on członkiem frakcji

radykalno-socjalnej.

„ Nowy minister handlu  radyka! Bonnet

należał do kilku gabinetów, jako minister
handlu lub skarbu. Uchodzi on za wytraw-

nego parlamentarzystę.

TRZECI GABINET LAVALA

PARYŻ, 76. (A. T. Ej. Nowy rząd jest

trzecim gabinetem Lavala. Sen. Laval sta-

„| nął na'czele rządu po.raz pierwszy. po u-

padku „gabinetu Steegą w styczniu 1931 r. i

„sprąwował władzę do czerwca 1931 r. Gdy
w dniu 13 czerwca 1931 r. funkcje prezy-

denta, republiki objął Doumer, gabinet La-

„vala ustąpił zgodnie ze zwyczajem. Prezy-

dent Doumer powierzył ponownie Lavalo-
wimisję utworzenia rządu. х

Drugi gabinet Lavwala istniał do dnia 16
lutego 1932 r, Należy podkreślić, że na pa-

rę tygodni przed swem ustąpieniem Laval

objął po Briandzie, po raz pierwszy tekę
spraw zagranicznych. Następnie Laval był

ministrem pracy w gabinecie Tardieu, mini-

strem kolonij w gabinecie Doumergue'a, a

po zamordowaniu ministra Barthou został
"w październiku ubiegłego roku ministrem

spraw zagranicznych. Laval zachował tę

tekę w gabinetach Flańdina i Bouisson'a.

"Nowy premjer liczy 52-gi rok życia. Został

on po raz pierwszy wybrany do parlamen-

tu w 1914 r. i jest obecnie senatorem z de-

partamentu Sekwany.
Gabinet Lavala jest 99-tym gabinetem

trzeciej republiki i 10-ym gabinetem od

chwili zwołania obecnej izby. Nowy rząd

składa się z 4 senatorów i 16 deputowa-

nych: 13 ministrów wchodziło w skład ga-

binetu Bouisson'a.

- Morderca 20 kobiet
MOSKWA, 7.VI (PAT.). W Char-

kowie rozstrzelano inżyniera Małysze-
wa, który w ciągu półtora: roku za-
mordował 20 kobiet,

Goering u regenta
Jugosławii

BIAŁOGRÓD, 7.VI (PAT.). Agen-
cja Avwala donosi: Regent, książę Pa-
wel, przyjął dziś premjera Goeringa „go śniadaniem.

 

Robotnicyamerykańscy rozgoryczeni.
Stosunkiem Roosevelta do sprawy N. R. A.

WASZYNGTON, 7.6 — PAT. —
Rozgoryczona decyzją prezydenta Ro-
osevelta zadowoleniasię szkieletem
N.R.A., rada wykonawcza amery-
kańskiej federacji pracy podaje do
wiadomości, że od chwili ogłoszenia
wyroku trybunału najwyższego co-
najmniej miljon: robotników dotknię-
ty został redukcją zarobków i zwięk-'
szeniem czasu pracy. Rada dodaje, iż
zalecać będzie. utworzenie. nowej N.
R A, a więc poprawkędo konstytu-

cji. Według oświadczenia przewodni-.
`сгасейо federacji, Greena, robotnicy
rozpoczęli walkę: З
,W Nowym Jorku przedstawiciele

niemal całego przemysłu stalowego
zobowiązali się utrzymać przewidzia-
ne w dotychczasowym kodeksie za-
robkii czas pracy, zachować normy
lojałńej konkurencji, 'oraz: ochronę

*| praw pracowników do zbiorowego
występowania. Decyzja ta. dotyczy
425 tys. robotników.

A ONREOSDYWNY |

na audjencji, a następnie podejmował  

wszyscy jego członkowie płacić mu-
szą podatki, aby państwo mogło ist-
nieć,

„Nie chcemy jednak finansować
polityki, która służy utrzymywaniu
partyj. Zwracamy się do prezydenta
republiki, aby przyczynił się do od-
budowy władzy „odebrania parlamen-
towi przywileju decydowania o wy-
datkach państwowych, ustalenia rów-
nowagi budżetu przez ograniczenie
wydatków, utrzymania wartości fran-
ka i bezwzględnego ścigania oszu-
stów i spekulantów”.

Zgromadzenie: poprzedzone było
akcją propagandową, zakrojoną na
szeroką skalę. W dniu wczorajszym
rozrzucono w Paryżu z samolotów ty-
siące ulotek z odezwami. Jeden z
tych samolotów zatrzymany został
na lotnisku Orly 'w ostatniej chwili
przed startem, Pilota samolotu aresz-
towano. Dzienniki zjednoczonego
frontu socjalistyczno - komunistycz-
nego protestują przeciwko używaniu
samolotów w akcji propagandowej,
twierdząc, że aparaty zostały dostar-
czone przez organizacje prawicowe.

Po zakończeniu zgromadzenia po-
datników doszło do lekkich starć z
śwardją republikańską, w czasie któ-
rych 4 osoby zostały zranione, w tem
jedna tak ciężko, że musianojąod-
stawić do szpitala. i

Laval odniósł
walne zwycięstwo

(Dokończenie ze strony 1-ej).

WZNOWIENIE POSIEDZENIA IZBY

PARYŻ, 7.VI (A. T. E.). O godz. 21-ej
rozpoczęło się posiedzenie izby deputo-
wanych, które może przeciągnąć się do

późnych godzin. lzba dokona przede-
wszystkiem wyboru przewodniczącego,
ponieważ Bouisson w chwili otrzymania
misji rozwiązania przesilenia gabineto-
wego zrzekł się prezesury. Fernand
Bouisson kandyduje pónownie i jego wy-
bór uchodzi za zapewniony.

Tymczasem będą się odbywały obrady
komisji finansowej nad projektem pełno-
mocnictw. Komisja wysłucha premjera
Lavala i ministra skarbu, Reśnier. Pro-
jekt ustawy zostanie natychmiast prze-
kazany izbie deputowanych, która go u-
chwali dziś w nocy. |

Jutro odbędzie się posiedzenie senatu.
W kuluarach parlamentu panuje nastrój
wybitnego odprężenia. Gabinet Lavala
doznał bardzo przyjaznego przyjęcia. U-
chwalenie votum zaułania znaczną więk=
szością głosów jest niemal. pewne.

KOMISJA UCHWALIŁA

PEŁNOMOCNICIWA

 

O godzinie 21-ej rozpoczyna się drugie
posiedzenie izby, przyczem przystąpiono
odrazu do wyboru przewodniczącego iz-
by.

W międzyczasie komisja finansowa iz-
by rozpatrywała wniosek rządowy © peł-
nomocnictwach dla zwalczania spekula-
cji i ochrony franka. Referentem komisji
na plenum będzie deputowany Barety,

PARYŻ, 7,6 (PAT.). Agencja Havash
donosi: Komisja finansowa izby deputo=
wanych, po wysłuchaniu premjera Lava-
la i min. Regnier'a, uchwaliła większo-
ścią 19 przeciw 14 projekt ustawy o pełe
nomocnictwach.

BOUISSON

ZNOWU PRZEWODNICZĄCYM

Na czas obliczania głosów, oddanych
na przewodniczącego izby, posiedzenie
przerwano, obrady wznowiono o godz.
22 min. 45. Fernand Bouisson został po-
nownie wybrany na przewodniczącego
izby deputowanych 245 głosami przy 440
głosujących.

Skolei izba przystąpiła do obrad nad
ustawą o pełnomocnictwach. `

ZNACZNA WIĘKSZOŚĆ

ZA PEŁNOMOCNICTWAMI .

PARYŻ, 8:6 (PAT... Godz. 2.15. Pa

dwugodzinnych obradach i wyjaśnie-

niach min. Lavala projekt o pełnomoc-

nictwach dła rządu walki ze spekulacją

o godzinie 1 w nocy poddany zęstał pod
głosowanie. `

O godzinie 1.30 obliczono głosy. Za

wnioskiem o pełnomocnictwach oświad-
czyło się 324 posłów, przeciw — 160.

W ten sposób nowy rząd uzyskał nie»
tylko pełne zanianie izby, ale i pełnoe

mocnictwa.   



  

WYZWOLENIE
Zdziwi się może ktoś, że na tem

miejscu, gdzie są traktowane zwykle

zagadnienia polityczne, piszemy o

dramacie Wyspiańskiego, który wy-

stawić zamierza Teatr Polski. Sądzi-

my jednak, że w pewnych momen-

tach wielkie zagadnienia dotyczące

podstaw życia narodu. są ważniejsze

od spraw dnia bieżącego.

Trylogja Wyspiańskiego (Wesele,

Wyzwolenie, Akropolis), _ powstała

przed trzydziestu laty, wielkie zagad-

nienie jednak, które jej treść wypeł-

nia, jest dziś równie aktualne, jak na

przełomie dwóch wieków. Bodaj, że

stanowi dziś jeszcze jądro dramatu,

który się rozgrywa w duszy pol-

skiej. Co bowiem było zamiarem Wy-

spiańskiego, gdy pisał swą trylogję?

Odpowiedź może być tylko jedna i je-

dyna: wypowiedzenie walki roman-

tyzmowi politycznemu, który  pano-

wał niepodzielnie w duszy polskiej w

ciągu wieku XIX-go.

Romantyzm ten jest centralnym

motywem Wesela. Stojący w czasie

wesela Rydlowskiego w Bronowicach

w domu Włodzimierza Tetmajera

poeta patrzył w dusze zebranych, wi-

dział nietylko to, co „się... w duszy

gra”, jednostkom, lecz łakże to, co

się działo w duszy narodu. Sens

moralny zaś — jeśli się tak wyrazić

wolno — dramatu wyraził w Złotym

Rogu. Róg ten wręczył Gospodarzowi

Wernyhora, którego postać jest uoso-

bieniem myśli i uczuć „grających** w

duszy Włodzimierza Tetmajera. Był

on takim w życiu, jakim go w Weselu

przedstawił Wyspiański — romanty-

kiem politycznym najszlachetniejsze-

go ytpu, marzący o sukmanach i

kosach, gloryfikującym myśl poli-

tyczną powstań, żyjącym uczuciem

i entuzjazmem, a nie myślą krytyczną

i chłodną... Wernyhora z obrazu Ma-

tejki; symbol polskich wzruszeń, po-

glądów na przeszłość i barwnych na-

dziei na przyszłość, skupia w swej po-

staci całą ową historjozofję roman-

tyczną, której symbol w postaci Zło-

tego Rogu wręcza Gospodarzowi.

Głos Rogu zwołuje naród, lecz Róg

sam ginie, gdy Jasiek się nachylał po

czapkę z piór, komendę obejmuje

Chochoł, a w takt jego muzyki sennie

poruszają się taneczne pary weselni-

ków... Obezwładniła je i omamiła

idea Złotego Rogu, pochodzącego od
Wernyhory, będącego w Weselu wy-

obrażeniem romantyzmu polityczne-

go Polski wieku XIX.

Całkiem jasno wypowiada się Wy-

yspiański w tym samym duchu w Wy-

zwoleniu. Centralnym momentem tego

dramatu jest chwila, gdy Konrad pło-

nącą pochodnią uderza w rękę Genju-

sza, trzymającą czarę złotą. Czara

„upadła w czeluść grobów krėlew-

skich”. A Konrad zatrzasnął drzwi

grobowe i „tchem jednym wymowy,

w Genjusza uderzył słowy”. Genjusz

ten to Mickiewicz, nie taki jakim był

za życia, lecz zjawiający się w posta-

ci pomnika z bronzu, a więc taki jakim

go zrobiła wyobraźnia narodu, taki,

jaki zaciążył na myśli politycznej pol-

skiej, Mickiewicz jako przedstawiciel

romantyzmu politycznego. Cały dra-

mał jest jednym wielkim a potężnym

aktem oskarżenia przeciw temu czem

w dziedzinie politycznej żyła dusza

polska przez cały wiek XIX

„Harpjo narodu! — woła Konrad - Wy-

spiański. — Siły ssiesz nasze i spalasz je w

czczy dym!l.. Widmo niedościgłe duszy stę-

sknionej! — po obłędnych wodzisz manow-

each, a nad grób i czeluść grobową żywe

spragnione przywodzisz*..

Idei romantycznej przeciwstawia

Wyspiański swoje pojęcie o Zwycię-

stwie:
„Wołaniem oto naszem zwycięstwo!... nie

to, które wyrzeka się ciała i krwi i mocne się

być zapowiada anielskiemi skrzydły, a jego

oblicze trupiego wdzięku tchnie urokiem za-

bójczym. Zwycięstwo niosę ze krwi i ciała,

x woli żywej i żywej Potęgi”.

Chciałoby się cytować całe strony,

tak są aktualne i tak rozjaśniają mrok

zagadnień, które stoją przed Polską

współczesną.

Wyzwolenie z pod panowania idei
roriantyzmu politycznego, które gło-

sił i którego pragnął Wyspiański, nie
 

- PO ZAMACHU NA GULDENA
Gdy dzisiaj, w perspektywie jedne-

go miesiąca od chwili dokonanego
przez senat gdański zamachu na gul-
dena, spojrzeć na przemiany we-
wnętrzne, dokonywujące się na tere-
nie Wolnego miasta, nie będzie prze-
sady w twierdzeniu, że skutki poli-
tyczne tej gospodarczo bolesnej ope-
racji w znacznym bodaj stopniu prze-
wyższają jego bezpośrednieskutki
gospodarcze.

Pamiętać albowiem należy, że od-
kowania w nim kapitałów obcych i wła-
ra w stałość jego stanowiły składo-
wą część pojęcia wyższości rasy ger-
mańskiej, której forpocztem miał być,
w pojęciu dzisiejszych jego władców,
Gdańsk. Jako umysły praktyczne ro-
zumieli tu ludzie, że gulden gdański,
który'przetrwał niejedną katastrofę
walutową w państwach o wiele więk-
szych i niepomiernie gospodarczo po-
tężniejszych, stanowi przynętę do lo-
kowania w nim kapitałów obcych i
własnych.

Stosunkowo wysoka cena guldena
dawała również ludności możność u-
trzymywania w Wolnem mieście zna-
cznie wyższej stopy życiowej,niż ta na
którą mogło sobie pozwolić polskie za-
plecze. Wyższa zaś stopa życiowa jesz-
cze bardziej odgradzała Gdańsk od
niepożądanych wpływów  ubožszej
Polski.

Problemat wyższej i absolutnie pew-
nej i stałej waluty był zatem nie tyl-
ko problematem gospodarczym, ale w
większym bodaj jeszcze stopniu za-
gadadnieniem  polityczno - kultural-
nem. Dlatego też nie powinno zadzi-
wić nikogo, że skutki polityczne doko-
nanej dewaluacji, jak to widać coraz
wyraźniej, znacznie przekroczyły bez-
pośrednio wywołane reperkusje natu-
ry ekonomicznej.

Załamanie się zaufania do waluty,
objęło wszystkie warstwy ludności.
Objawy panicznej ucieczki przed gul-
denem, które dały się zauważyć w po-
staci runu na sklepy w pierwszych
dniach maja, powtórzyły się na końcu
ubiegłego tygodnia i doprowadziły w
Panic do rygorystycznych ogra-
niczeń wypłat pieniędzy przez kasy
oszczędnościowe Wolnego Miasta,a
we wtorek do przymusowego zawie-
szenia czynności wszystkich banków
przez senat, й

Br x zaufania do ustroju pienięż-
nego wolnego Miasta przerzucił się
na tych, którzy ten brak zaufania wy-
wołali, t. j. na rządzących senatorów
i na reprezentowane przez nich stron-
nictwo narodowo - socjalistyczne. De-
waluacja guldena, zarządzona znie-
nacka przez narodowych socjalistów
w maju, stała się w równej mierze de-
waluacją ich wpływów na tutejszym
terenie. Ktoś, kto dobrze zna miej-
scowe stosunki, nie bez słuszności po-
wiedział, że gdyby dziś ponownie
przyszło do ów, to hitlerowcy
nie zdołaliby, mimo świetnej organi-  

Gdańsk na rozdrożu
(Od własnego korespondenta)

zacji i opanowania aparatu admini-
stracyjnego, otrzymać większości w
Volkstagu. Symptomatycznem zjawis-
kiem jest pod tym względem zanika-
nie munduromanji wśród ludności.
Rzuca się to w oczy na przestrzeni
jednego miesiąca. Kryzys walutowy
staje się już dziś kryzysem politycz-
nym, a mowy przywódców tutejszych
i ich ton ultra niemiecki, nie równo-
ważą strat, jakie ludność poniosła
dzięki nieumiejętnej i nierozważnej
polityce miejscowych rasistów. Wobec
tych nastrojów ludności oraz wobec
faktu, że hitleryzm poniósł dotkliwą
kląskę w Genewie, prestiż jego w
Gdańsku spadł mocno.
Co będzie jutro? — zapytuje się

człowiek ulicy, robotnik, pracujący
inteligent, kupiec. „My nie możemy
tak dalej żyć' — oto formułka dnia
dzisiejszego. „Gdańsk gospodarczo
nie może wisieć w powietrzu, musimy
połączyć się bądź z Rzeszą, bądź z
Polską'. „Reichsmark albo złoty—
oto problem jutra, oto nad czem
myśli obywatel gdański.
Jeszcze parę takich zarządzeń, jak

te, które wydane zostały w  ponie-
działek i wtorek odnośnie do banków
i kas oszczędnościowych, a decyzja
będzie musiała zapaść, bo i cierpli-
wość się skończy, ludzie chcą żyć
chcą pracować, nie chcą zejść ze
swej dotychczasowej wysokiej stopy
życiowej.

Ciężką jest rola senatu gdańskiego
w tych warunkach.

Zwalanie winy na rasowo - obce e-
lementy, które rzekomo, ponoszą wi-
nę za to, co się w ostatnich dniach
znowu stało, nie wielu przekona.
Słusznie twierdzi opozycja niemiec-

 

Gdańsk, w czerwcu.

ka, że winę ponosi wyłącznie rząd
narodowo - socjalistyczny.

Ratowanie guldena przez puszcza-
nie pogłosek, że złoty jest zachwiany,
nie wywołuje żadnego efektu.
Powrót do Rzeszy — to hasło łat-

we i popularne, jest dla rządu pp.
Forstera i Greisera trudne do użycia,
bo wiedzą, że w chwili obecnej sytua-
cja międzynarodowa mimo wszystko
jeszcze na to nie pozwala. A bez po-
wrotu do Rzeszy, nie można przecież
wprowadzić waluty niemieckiej, her-
metycznie  izolowanej od rynków
światowych.
A więc może złoty? — ta waluta,

która mimo swej stałości, była uwa-
żana za coś nieporównanie gorszego
od guldena? #
Tak daleko jeszcze nie jestešmy

chociažby dlatego, że, jak słychać,
większość złota gdańskiego w ubie-
głym tygodniu została wywieziona do
iemiec, a naiwnem byłoby myśleć,

że rząd i Bank Polski zgodziliby się
na unję monetarną z wolnem miastem
bez otrzymania szeregu bezspornych
gwarancyj ze strony ś$dańszczan, co
do zabezpieczenia emisji tej części
banknotów polskich, która miałaby
zaspokajać potrzeby gospodarcze lu-
dności gdańskiej, A do tych śwaran-
cyj w pierwszym rzędzie należałaby
odpowiednia ilość kruszcu złotego,
którą Gdańsk winien byłby depono-
wać w Banku Polskim. Dziś tak da-
leko jeszcze nie jesteśmy.
Co będzie jutro, powiedzieć tru-

dno; jedno można już stwierdzić:
Gdańsk jest na rozdrożu. Bądźmy
czujni i przygotowani, aby nas wy-
padki nie zaskoczyły.

A.

 

 

Szwedzki minister oświaty w Warszawie udaje się na grób Nieznanego Żołnierza,

 

Co wymyśliła sanacja?
"Szczegóły projektu ordynacji sejmowej

Wczoraj rozdanoposłom druki wnios-
ków klubu BB. oraz wniosku PPS, w
sprawie ordynacyj wyborczych do Sejmu
i Senatu oraz ustawy © wyborze Pre-
zydenta Rzplitej. Z ordynacji sejmowej
poza znanemi już ich zasadami na uwagę
zasługują przedewszystkiem przepisy na-
stępujące: у

PELNOMOCNICTWO

DLA MINISTRA SPRAW WEWN.

W rozdziale IX, dotyczącym ustalenia
listy kandydatów na posłów, ustęp 2 art.
35 brzmi: :

Przepisy szczegółowe o wyborach do
zgromadzenia okręgowego zawierać bę-
dzie regulamin, wydany przez ministra
spraw wewnętrznych.

SEJM ŚLĄSKI
Art. 94 projektu dotyczy sejmu śląskie-

go i ustala, że przepisy jego stosuje się

do tego sejmu z następującemi zmiana-

mi:
Sejm Śląski składać się będzie z 24 po-

słów, wybranych w 12 dwumandatowych
okręgach wyborczych. Prawo wybierania
i wybieralności służyć będzie tylko oby-
watelom, zamieszkałym na obszarze wo-

ti EAASAPUD A

zostalo jeszcze dokonane i dlatego nie

należą jego dramaty do historji lite-

ratury, lecz są. czynnikiem współ.

czesności. Bije w nich żywa krew

aktualności. у

jewództwa śląskiego w przededniu — ва-
rządzenia wyborów. W skład zgromadzeń
okręgowych jako delegaci samorządu te-
rytorjalnego wchodzić będą delegaci wy-
brani;

a) przez tymczasowe organa po -
wiatowych _ związków  samorządo -
wych, a w powiatach bielskim i cieszyń-
skim przez powiatowe zgromadzenia
przełożonych gmin, po jednym delegacie
na 8.000 mieszkańców danego powiatu
lub jego części, która należy do danego
okręgu wyborczego,

b) przez rady miejskie (rady gminne i
wydziały gminne w miastach) po jednym
delegacie na 3.000 mieszkańców danego

miasta,

cl przez rady gminne po jednym dele-
gacie na 3.000 mieszkańców danej śm.ny.

Izby przemysłowo - handlowa i rze-
mieślnicza wybierać będą do zgromadzeń
okręgowych po jednym delegacie na 250
wyborców do izby, a zarządy pracowni-
czych związków zawodowych po jednym
delegacie na 250 członków danej organi-

zacji
 

OKRĘGI W WARSZAWIE
Do projektu dołączono wykaz okręgów

wyborczych, według którego Warszawa
podzielona jest na 5 okręgów następują-
cych: Pierwszy obejmuje komisarjaty po-
licyjne: I, II, XII, XXVI; drugi komisa-
rjaty: III, IV i V! trzeci komisarjaty:
VI, VII, XIX, XXII; czwarty: VIII, XI,
XVI, XXIII; piąty: IX, X, XIII, XX i XXI.
Szósty okręg jest prasko - warszawski
miejski, siódmy obejmuje powiat war -
szawski. Z tego wynika, że miasto War-
szawa wybierać będzie 12 posłów, czyli
o dwóch tylko mniej, niż dotychczas.

SPOSÓB GŁOSOWANIA
Drugi załącznik zawiera wzór karty

wyborczej. Na wzorze tym przy nazwi-

skach kandydatów widnieją krateczki, in-
strukcja zaś dla wyborcy brzmi:
Oznacz dwóch kandydatów, na których

głosujesz, stawiając w kratce obok ich
nazwisk kreskę. Jeżeli nie postawisz kre--
sek, uważa się, że oddałeś głos na kandy-
datów, umieszczonych na pierwszem i
drugiem miejscu.

OCZSTEZEZOTWP
U sprzedawców gazet

: žądajcie

 

„WARSZAWSKIEGO

 

DZIENNIKA NARODOWEGO
RGG 0 ED ORKA 

PRZEGLAD PRASY
„PIAST" PRZECIW  WSPOLCZU-

CIU DLA BISKUPÓW

Znane ataki na dwóch biskupów
katolickich ks: Łosińskiego i ks. Łu-
komskiego dały powód organowi
Stron. Ludowego „Piast' do takich
oto niezwykłych uwaś:
„Nasze wyższe duchowieństwo się myl,

jeżeli liczy na współczucie w jej walce ze

strony mas polskiego ludu. Lud polski śle-

dzi z uwagą zachowanie

Kościoła i stwierdza niestety, że polityka

kleru niezawsze niesie obronę uciśnionym

i niezawsze staje po stronie pokrzywdzo-

nych, jakby tego wymagały zasady Chrystu-
sa. Oportunizm wziął górę u książąt Koś-

cioła, lub nie słyszy wyraźnego potępienia

wypadków, zwłaszcza w życiu publicznem,

o których wie, że są poczęte z woli szata-

na. To też kler może się spotkać z bier-

nością i obojętnością polskiego ludu nawet

wtedy, gdyby walka z nim przybrała szer-

sze rozmiary, aniżeli zjawiska z ostatnich

dni”.

Trudno zgadnąć, co autor chciał w
tych słowach wyrazić. Z kim się soli-
daryzuje: z napadanymi czy z napast-
nikami? I co za ciekawa logika kieru-
je jego mściwą i niemądrą notatką!
Ponieważ polityka (!!) kleru rzekomo
niezawsze (?) staje po stronie po-
krzywdzonych, przeto „lud polski“
nie okaże współczucia dwóm bisku-
pom, których teraz pokrzywdzono.
Stanowisko to niema nic wspólnego
ani z poczuciem sprawiedliwości,
tkwiącem głęboko w masach  ludo-
wych, ani z interesem samych: po<
krzywdzonych, w obronie których
„Piast” występuje. /

Czy jednak „oportunizm naprawdę
tak wziął górę u książąt Kościoła”?
Ależ oportunistów pozostawia się w
spokoju,.a tymczasem „Piast” prze-
widuje, że „walka przybierze szersze
rozmiary”. Z oportunistami? Co za
nonsens!

UPADEK PRASY POLSKIEJ
WE LWOWIE

„Kurjer Polski" zamieszcza kores-
pondencję o prasie lwowskiej. Upa-
dło we Lwowie „Słowo Polskie”, gdy
zabrali je neo - sanatorzy z p. Mej-
baumem na czele. Teraz powtarza się
tasama historja z „Kurjerem Lwows

Г

„Na skutek taktyki pewnych członków

stronnictwa z pow. tarnopolskiego, zwłasz-

cza dr. Świrskiego, powstała sytuacja tego

rodzaju, iż wprowadzono zarząd przymu-

sowy i „Kurjer Lwowski” jest od kilku: ty

godni tem, czem miało być kiedyś „Słowo

Polskie": benjaminkiem tych, którzy we

Lwowie „mają coś do gadania”.

Benjaminek jest równie potulny, jak kie-

dyś „Gazeta Poranna”, za co od czasu do

czasu wolno mu uderzyć w antysemicki
ton. Jak długo to potrwa, czem się to

wszystko skończy, niedaleka zapewne -po=
każe przyszłość”.

Pp. Świrscy zostali ze Stronnictwa
Narodowego usunięci. Zarządca przy-
musowy, p. Błażejowski, działający
pod inspiracją wiadomych  czynni-

ków, oddał dziennik różnym Hraby-
kom i innym odstępcom ze Stronnic-
twa „którzy wysługują się sanacji jak
umieją. Korespondent „Kur: Polskie
go'' dodaje taką słuszną uwagę:

„Nie ulega wątpliwości, że gdyby władze
chciały wejrzeć w szczegóły postępowania

dygnitarzy lwowskich, stosunki prasowe wa

Lwowie uległyby zmianie, co przecież w

tym kresowym grodzie ma znaczenie niee

zmiernie doniosłe",

O ZGODNOŚĆ Z KONSTYTUCJĄ

Prof. Komarnicki w „Kurj. Warsz.”
omawia sanacyjny projekt ordynacyj
wyborczych. Zwraca on uwagę, że

„W dążeniu do uczynienia z Senatu kwa-

lifikowanego  przedstawicielstwa ludności

nie można iść tak daleko, by zwęzić nad-

miernie podstawę, na której ma się oprzeć

druga izba, gdyż pociągnęłoby to automa-

tycznie zmniejszenie jej politycznego wpły-

wu, pomimo rozszerzenia w konstytucji jej

kompetencji. tO

Co się tyczy zaś ordynacji wyborczej do

Sejmu, to powinna ona zawierać takie

przepisy, któreby były wykonaniem gwa*

rancji konstytucyjnych powszechności, rów=

ności, tajności i bezpośredniości głosowa”

nia. Wszelkie ograniczenia w tym względzie

byłyby w wyraźnej kolizji ze świeżo ogło=

szoną konstytucją”,

Prof. Komarnicki zauważa, że o lo-
sach konstytucji często decyduje.wy«
borca do parlamentu. Świeżym przy=
kładem tej prawdy są ostatnie wybo-
ry w Jugosławii, gdzie zła ordynacja
wyborcza i nadużycia wyborcze unie-
możliwiły udział 44 posłom chorwac-
kim w pracach Skupsztyny i uznanie
w ten sposób nowej konstytucji jugo* słowiańskiej.

się dostojników
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Poloniści w hołdzie Krasickiemu
Dziś rozpoczyna się zjazd we Lwowie

W dniu dzisiejszym, w auli Uniwer-
sytetu Jana Kazimierza, nastąpi uro-
czysta inauguracja zjazdu naukowego
imienia Ignacego Krasickiego.

Jest to*w odrodzonej Polsce drugi
zjazd naukowy, poświęcony wyłącz-
nie literaturze, jej teorji i dziejom.
Pierwszy odbył się w 1930 roku w
Krakowie, w 400-lecie urodzin Ko-
chanowskiego i przyniósł doniosłe
rezultaty, zebrane w dwu dużych to-
macn; „Aulturze staropolskiej" i „Ра-
miętniku zjazdu”,

Zjazd obecny realizuje w pewnym
stopniu słuszne: postulaty wyodręb-
nienia zagadnień literackich, trakto-
wanych po macoszemu dotychczas na
zjazdach historyków, lub języko-
znawców, i stworzenia osobnych kon-
śresów badaczy literatury. Wiedza o
literaturze stanowi bowiem dzisiaj
tak szeroko rozwiniętą dyscyplinę, iż
nie można wiązać jej organizacyjnie—
jak to długi czas robiono — z innemi
naukami. Byłoby przeto obecnie rze-
czą niezmiernie pożądaną zorganizo-
wanie komisji zjazdów polonistycz-
nych, urządzanie ich w określonych
terminach, oraz planowe poświęcanie
ogólnym i ważnym zagadnieniom nau-
kowo - literackim. W tym celu ko-
nieczna jest organizacja, łącząca naj-
szersze kręgi badaczy literatury. Rolę
tę mogłoby i powinno spełnić zasłu-
żone Tow. Literackie im. Adama Mic-
kiewicza, po pewnew uaktywnieniu.

Zjazd teraźniejszy, w dwusetną
rocznicę urodzin „księcia poetów',
obraduje wę Lwowie nietylko dlate-
go, że Krasicki — jak go nazwał Mic-
kiewicz — był „Rusinem”, pochodził
z ziemi sanockiej, ale również z tego
powodu, iż Lwów był i pozostał je-
dnem z najświetniejszych centrów na*
szej polonistyki. Tam powstała t. zw.
„łwowska szkoła” polonistyki, stwo-
rzona przez Małeckiego, Pilata,
Bruchnalskiego, szkoła, z której wy-
szły kadry doskonałych badaczów,
zajmujących wiele katedr uniwersy-
teckich, Tam od 32 lat wychodzi na-
czelny organ polonistyki, niezmiernie
cenny „Pamiętnik Literacki“, tam bi-
je żywe tętno pracy nad dziejami na-
szego piśmiennictwa, tam mają swe
warsztaty naukowe: Bruchnalski, Ba-
decki, Bernacki, Hahn, Kleiner, K.
Kolbuszewski, Eug. Kucharski, St.
Łempicki; z młodszych zaś badaczy:
H. Batowski, B. Nadolski, M, Piszcz-
kowski, P. Rybicki, R. Skulski i inni.
Z tych przeto i wielu innych racyj
Lwów gości dziś całą elitę naszej po-
lonistyki, która pragnie podzielić się
rezultatami własnych prac i obmy-
śleć drogi organizacji poczynań no-
wych.

Zjazd obradować będzie na posie-
dzeniach plenarnych oraz w czterech
sekcjach. Najobszerniejsza poświęco-
na oczywiście Krasickiemu i jego e-
poce. Druga: literaturze i kulturze
ziem południowo - wschodnich, trze-
cia: teorji i metodyce badań literac-
kich, czwarta: zagadnieniom dydakty-
ki języka polskiego. Całość zjazdu 0-
bejmie pokaźna ilość — 60 refera-

tów.
Po inauguracji ‚па której prelekcję

 

 

6 Krasickim wygłosi prof. J. Kleiner,
pierwsze posiedzenie plenarne roz-
poczyna Ludwik Bernacki, referatem
o stanie badań nad Krasickim. Ber-
nacki od wielu lat przygotowuje peł -
ne wydanie krytyczne poety, wydo-
był ogromną ilość nowych o nim ma-
terjałów, oraz nieznanych jego ręko-
pisów,
Po Bernackim mówić będzie po

polsku znany uczony czeski, prof. Je-
rzy Horak, o epoce Krasickiego w li-
teraturach słowiańskich, w końcu zaś
prof. Zyśmunt Łempicki z Warszawy
o problemach wieku oświecenia.

Zjazd zapowiada się nadwyraz cie-
kawie, zwłaszcza duże zainteresowa-
nie budzą tematy z teorji badań lite-
rackich. Oprócz uczonych polskich,
zgłosili nań referaty wybitni slawiści
obcy: Paul Cazin z Paryża, Wiktor
Czernobajew z Leningradu, Jean Fa-
bre, J. Horak z Pragi ,oraż znany po-
lonofil jugosłowiański, prof. Franci-
szek Ileszić,

Zjazd Krasickiego rzuci niewątpli-
wie wiele nowego światła na osobę
znakomitego poety i pisarza oraz na
wiek oświecenia.

P. G.

RZECZE CZE STTTIIKO

Z ekranów stołecznych /

Czerwona dama
w kinie Atlantic

Sezon „ogórkowy” jest wyjątkowo kło-
potliwy dla właścicieli kin i teatrów.
Zmniejszona frekwencja nie pożwala na
sprowadzanie drogich filmów, a marne
filmy zmniejszają jeszcze więcej frek-
wencję. Obecnie chwycono się polityki
kompromisowej, którą stosuje większość
kinoteatrów. Czerpie się mianowicie z
produkcji z przed dwóch, czy trzech lat,
a więc przez to samo tańszej, zamiast z

nowoczesnej tandety. Łatwiej pogodzić
się ze starą techniką zdjęć, niż z bzdurą,
wykonaną przy zastosowaniu najnow-
szych zdobyczy. Dla interesującego się
poważniej kinem jest to dodatkowa a-
trakcja —sposobie do porównania po-
ziomów i przekonania się naocznie, jakie
w ciągu lat poczyniono postępy. Przy ła-
godnej ewolucji i stosowaniu stale coraz
to nowych drobnych ulepszeń, rzecz ta
wymyka się obserwacji. :

Przedewszystkiem  więc znač ogromny
postęp w technice dźwięku, Aktorów już
nauczono mówić i udoskonalono noto-
wanie dźwięku i projekcję na tyle. że mo-
żna łatwo rozumieć każde słowo bez po-
mocy napisów. Oglądając stare filmy,
przekonujemy się odrazu, że jeszcze dwa
lata temu było to znacznie utrudnione,
tembardziej, że aktorzy stosowali jeszcze
nosowo - gardłową wymowę amerykań-
ską, niezwykle niewyraźną. Duży postęp
nastąpił również w technice samych
zdjęć, co przedewszyskiem widać w fil-
mach masowej produkcji.  Fotogralja
„Wschodu słońca mało ustępowała Го!о-
grafji nowoczesnej, ale udoskonalenie po-
szło po linji podniesienia poziomu prze-
ciętnego obrazu, przez potanienie, no i
wprawę w operowaniu aparatem,
Filmy, które obecnie oglądamy w War-

szawie, to przeważnie filmy sensacyjne,
kryminalne, których podczas pełnego se-
zonu jest stosunkowo bardzo mało. Są
one przeznaczone nie dla snobów, ale dla
„szarego człowieka z ulicy” i dlatego nie-
ma w nich ani „psychologicznych uza-
sadnień" zdrady małżeńskiej, ani nie-
zwykłych na tle modernizmu i cyganerji
wyrosłych pomysłów. Cała naiwność a-
merykańska występuje zato wyraźnie, w
bardzo przyjemnem zresztą świetle. Jako
tendencja a produkcja ta jest bardzo
zdrowa i pożyteczna, choć czasem barba-
rzyństwo kraju dolara wyskakuje znie-
nacka. „Czerwona dama" (The Gambling
Lady), to jeszcze jedna historyjka o ko-

ZEWSZĄD...
WYROBY Z KORZENI SOSNY

Lud kaszubski powiatu morskiego 0-

raz kartuskiego i kościerskiego oprócz

robienia na krosnach, posiada doskonały

zmysł twórczości rodzimej, która prze-

jawia się w sztuce różnych narzędzi

it p. z materjału, jaki się posiada pod

ręką. Bardzo rozpowszechnione jest ple-

cenie koszy sosnowych, w które lasy ka-

szubskie obfitują. Do wyrobu tych koszy

służą korzenie, idące z korzenia macie-

rzystego sosny, które lud rozszczepia. z

grubszych wyrabia  chaarkterystyczne

półkoszki na wozy i kosze, z cieńszych

wyplata naczynia do soli, cukru z przy-

krywkami. Te drobniejsze wytwory sta-

mowią okazy w całem tego słowa zna-

czeniu sztuki ludowej, gdyż są bardzo

gustowne i niezwykle ciekawe. Z cienko

rozszczepionych warstw drzewa Kaszubi

wyrabiają kobiałki, z młodych dąbcza-

ków biczyska, splatane w warkocze, lub

pięknie rzeźbione. Przemysł koszykarski

w całem tego słowa znaczeniu nie ist-

mieje, gdyż brak jest na Kaszubach wi-

kliny.
х

POWRÓT DO KLASYKÓW

Bolszewicy wracają do swych autorów

klasycznych. Teatr Artystyczny w Mo-

skwie występuje w przyszłym sezonie z

kilkoma nowemi inscenizacjami, M. in.  

wystawione będą: sztuka Czechowa
„Trzy siostry”, w inscenizacji Stani-
sławskiego, tragedje Puszkina „Skąpy
rycerz”, „Mozart i Salieri“ i „Posąś
Piotra", Tołstoja „Annę Kareninę“ z
Tarassową w roli tytułowej. Z autorów
zagranicznych teatr wystawi sztukę Lo-
pe de Vegi „Pies ogrodnika". Sowiecka
twórczość dramatyczna będzie repre-
zentowana przez sztukę Korneiczuka
„Platon Kreczet" oraz przez kilka in-
nych sztuk. Reżyser Meyerhold przystę-

puje dó wystawienia w operze w Lenin-

gradzie nowej inscenizacji opery Mus-
sorgskiego „Borys Godunow”, pozatem
wystawia dramat Puszkina „Borys Go-
dunow” w teatrze Meyerhelda w Mo-
skwie.

х

ILU MIESZKANCOW MA ZIEMIA?

Według najnowszych obliczeń Między-

narodowego Instytutu Statystycznego

ziemię naszą zamieszkują obecnie dwa

miljardy ludzi. Mimo ofiar wojny świa-

towej w ciągu ostatnich 15 lat liczba lud-

ności wzrosła o 400 miljonów.
X {

REPRESJE PRASOWE

W NIEMCZECH

Z zarządzenia izby prasowej Rzeszy

redaktorzy szeregu pism katolickich a

nawet i niekatolickich m. in. redalstorzy

biecie z nizin, która zdobyła i zatrzymała
swego miljonera, podbijając go śwą lo-
jalnością i siłą charakteru. Historja ka-
rjery kobieły przez małżeństwo w wyż-
szej słerze, nie jest zresztą tak sensacyj-

na ani trudna w Ameryce, jak u nas, zwa
żywszy brak istotnych różnic w kulturze
u poszczególnych klas. Poża dobrze prze-
prowadzoną fabułą, film nie zawiera nic
frapującego. Barbara Stanwyck, stara już
i mało u nas znana, jest aktorką prze-
ciętną. Dodatki te same, co we wszyst-
kich kinach w Warszawie. Dlatego zale-
cam spóźnienie się dla spokoju nerwów.

AMI

KRONIKA LITERACKA

Nowa książka D'Annunzia. Zapówiadają
ukazanie się, po ośmioletniej przerwie, no-

wej książki Gabriela d'Annunzio p. t. „Czte-

rykroė sto stron z tajnej księgi Gabriela

d'Annunzio, kuszonego przez śmierć”.

Książka składać się będzie z trzech części:

poematu, szkicu autobiograficznego, poru+

szającego momenty związane z zamiarami

samobójczemi poety, oraz „Tajnej księgi”.

ZJAZDY NAUKOWE

Prehistorycy w Krakowie. W dniach 29
— 30 lipca odbędzie się w Krakowie I] zjazd

     prehistoryków polskich. M. in. wygłoszone
będą nast. referaty: doc. Żurowski: Osadnic-

two prehistoryczne północnych zboczy Kar-

pat, Grodzisko neolityczne w Złotej, dr. Jaż-

dżewski: Zagadnienie neolitu polskiego,

Związek kultury trzcinieckie z prafińską,

Jakimowicz: Nowe dane o zasięgu kul-

tury Łużyckiej i zagadnienie pochodze-
nia Słowian; Wschodni zasieg koloni-

zncji mazurskiej; Sulimirski: Zagadnienie
ekspansji kultury łużyckiej; prof. Ko-

strzewski: Nowe wyniki rozkopywań o-

sady bagiennej w Biskupinie; Kultura gro-

bów jamowych; dr. Smieszko: Stan i po-
trzeby badania okresu rzymskiego; dr. Rey-

man: Problem ceramiki siwej; Stojanowski:

Czaszki pomorskie okresu rzymskiego; Ko-
walenko: Grodziska i zamczyska wielkopol-
skie; Zakrzewski: Ogólne wyniki badań na
Ostrowie Lednickim i inne. Przewidziane jest

„Germanii“, „Berliner  Tageblatt“ i
„Markische Zeitung” zostali pozbawieni
dotychczasowych stanowisk przyczem
pociągnięci zostaną do odpowiedzialnoś-
c: przed sądem prasowym. Kara ta dotk-
пе!а pisma dlatego, że ogłosiły one ostat-
nie oświadczenie ordynarjatu arcybisku -
piego we Wrocławiu.

Prasa narodowo - socjalistyczna we
wszystkich swych organach występuje ż
uiesłychanie gwałtownemi atakami prze-
ciw duchowieństwu katolickiemu iwro-
cławskiej kurji w szczególności. Na ataki
te prasa katolicka nie może odpowiadać
skrępowana ustawą kagańcową.

х

RADO-SÓD—NOWY WYNALAZEK

W MEDYCYNIE

Uczony amerykański, prof. E. O. La-

wrence z Kalitornji, wynalazł ostatnio
nową substancję, zwaną rado - sodem,
która ma posiadać dwa razy większą si-

lę leczniczą od radu. Nowa substancja

posiada własność szybkiego „psucia się”,

tracąc połowę swej siły w czasie 12 g0-

dzin. Własność ta pozwoli na zastosowa-

| nie jej bądź w formie lekarstw przyjmo-

| wanych do wewnątrz, bądź też w formie

zastrzyków, podczas gdy rad, pozostają-

cy choćby bardzo krótko w organiźmie
ludzkim, szerzyć może straszliwe spusto-

szenie. W ten sposób nowy środek, bę-

dący jeszcze w lazie eksperymentów, o-

kazać się może skuteczniejszym śródkiem

leczniczym od radu. Rado - sód otrzymu-

je się z połączenia zwykłego sodu z „cię-

żkim wodorem”, będącym skolei produk- 

 

 

„Hrabia Luxemburg" Lehara

Teatr Wielki w Warszawie wysta-
wił popularną niegdyś operetkę Le-
hara „Hrabia Luxemburg". I znowu
rozlepiono na mieście wielkie afisze
z „atrakcyjnym” napisem: „W Ope-
rze — operetka!.„” Ktoś może zacząć
perswadować, że przecież utworami
lżejszemi zasila się kasę,ta zaś skolei
pozwala na przygotowywanie dzieł
istotnie wartościowych. Otóż nie-
prawda! Linja repertuaru ostatniego
sezonu wykazuje jaskrawy brak wy-
siłków, któreby nosiły znamiona am-
bicji skierowanej ku podźwiśnięciu
opery na poziom prawdziwej sztuki.
„Dybuk* oraz „Kraina uśmiechu”
miały niedwuznacznie kasowe cele.
Co więcej pozostaje? „Afrykanka”i
„Niema z Portici'? Ależ to wybór
najmniej chyba szczęśliwy! Czemże
jest bowiem „Afrykanka”, jeśli nie
przykładem t. zw. „wiełkiej opery”,
widowiska tego typu, co to ,,..z ich
ordynarnemi efektami melodrama-
tycznemi, zdawkową malowniczością,
brakiem odcieni, schlebiały jedynie
niskim, wul$arnym zamiłowaniom pu-
bliczności..' (Coenroy). „Niema #
Portici' znowuż to najmniej szczery
przejaw twórczości  Aubera, tak
prawdziwego w operze komicznej.
Są, prawda, i inne pozycje w reper-
tuarze, nie wybiegają óne jednak, jak
zaznaczyłem, ponad poziom przecięt-
ny, z wyjątkiem „Requiem'' Verdi'ego
i to zapewne dlatego, że nie wymaga-
ło ono inscenizacji.
Powróćmy jednak do „Hrabiego

Luxemburga'. Utwór stanowczo za

zwiedzenie badań na Kopcu Krakusa, oraz
wycieczki naukowe a między niemi wyciecz-

ka p. t.: „Najstarszy Kraków”, poprzedzona
wykładem doc. Żurowskiego. Inne wycieczki
ódbędą się po ukończeniu Zjazdu na jedno

z grodzisk podkrakowskich, i na badania
osady bagiennej w Biskupinie p pow. żniń-
skim.

NAUKA
Władze Tow. Historycznego, — Dokona-

no wybóru nowego zarządu głównego Po|-
skiego Towarzystwa Historycznego na rok

1935/36. Prezesem wybrano prof. St. Za-

krzewskiego, wiceprezesami dr. Barwiń*
skiego (Lwów), prof. Kętrzyńskiego (War-

szawa), prof. Semkowicza (Kraków) i prof.
Tymienieckiego (Poznań). Prócz tego wy-

breno kilkudziesięciu członków zarządu.

PLASTYKA
Obrazy polskie wędrują po Rzeszy. —

Wystawę sztuki polskiej w  Monąchjum

zamknięto 3 czerwcą. Eksponaty wystawy
przewieziono do Frankfurtu n/M., gdzie o-
twarcie wystawy nastąpi 14 b. m. W Mo-

nachjum frekwencja zwiedzających była

większa, niż w Berlinie, Z eksponatów nie-

wiele sprzedano: 7 tkanin i kilimów, jeden

obtaz olejny, 7 drzeworytów Skoczylasa ©-

raz kilka innych prac graficznych,

NAUCZANIE
Liceum Rolnicze w Bydgoszczy. — Z po-

czątkiem bieżącego roku szkolnego, t. į. od

tem „ciężkiej wody”, której ódkrycie sta-
ln się w ostatnich latach jedną z najdo-
nioślejszych zdobyczy naukowych.

X

BAKTERJE ŻYJĄ 1.500 LAT

Naogół panuje mniemanie, iż bakterje,
reprezentujące najniższy stopień egzy-
stencji zwierzęcej, żyją krótko. Otóż o
statnie doświadczenia wykazały niepraw-
dziwość tej teorji. Mianowicie badania
cegiełek, pokrytych pismem i stanowią-
cych dokumenty historyczne z przed
dziesiątków wieków, wykryły w zagłę-
bieniach tych cegiełek istnienie bakteryj,
które bez wątpienia pozostawały tam od
czasu powstania cegiełek. I tak np. ce -
giełki, które służyły Inkasom w Amery-
ce Południowej do konstrukcji świątyń,
pochodzą najmniej z przed 1.500 lat. W
zagłębieniach i szczelinach ich istnieją
żywć bakterje, zdolne do rozmnażania
się.

X

SKRZYDŁO SAMOLOTU

ZAMIAST ŻAGLA
Na Florydzie, znany sportsmem Moolen

poraz pierwszy zastosował skrzydło sa-
molotu zamiast żagla na łodzi. Skrzydło
posiadało profil dwuwypukły i ustawio-
ne pionowo poruszało łódź z daleko
większą szybkością aniżeli zwykły ża-
giel. Właściwości aerodynamiczne żagla
są bardzo słabe. gdyż pozwala on na ©-
siągnięcie szybkości zaledwie dwa razy

większej aniżeli wiatr. Skrzydło nato-

Į
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długi, błahy w treści, charakterysty-
czny specyficznym rodzajem ko -
mizmu.  Usiłuję być  pobłażliwy
i patrzę na akcję pod kątem o-
ślądania stylowego (tak!) przedsta-
wienia. wielce typowego dla pew -
nego okresu, I nagle niespodziewanie
staję w obronie operetki na scenie e-
perowej, pod warunkiem jednakże, a-
żeby ją odpowiednio potraktować
przez wysiłek inscenizacyjny, tak jak
potraktowano w teatrze Narodowym
„Klub kawalerów” albo na jednym z
obrazów filmowych „Damę od Ma-
xime a',

Tymczasem wystawiony „Luxem-
burg* to szczyt banału — dalej już
chyba pójść nie można. Przeładowane
wstawkami baletowemi przedstawie-
nie (na szczególny poklask zasługuje
taniec akrobatyczny Maliny Michal-
skiej) ciągnie się niemal w nieskoń-
czoność, Artyści, którym kazano na-
brać maniery operetkowej,nie zawsze
szczęśliwie wywiązują się z nałożo-
nego na siebie obowiązku. Zbyt szty-
wny jest Edward Wejsis w roli głów-
nej, tak zresztą jak i jego partnerka
Nina Grudzińska. Najlepiej śra i śpie-
wa Lucyna Szczepańska. Witold
Springier w roli księcia Rumunesti
przejaskrawił swą rolę — świetnym
byłby natomiast, gdyby całe przedsta-
wienie potraktowano jako groteskę,

Orkiestrę prowadził Bolesław Til-
lia. Dekoracje Wodyńskiego poniżej
krytyki,

W. NARUSZ

 

ZIE ŚWIATA KULTURY
wiześnia rózpocznie się | kurs pierwszego
w Polsce trzyletniego Liceum Rolniczego w

Bydgoszczy, Kandydaci będą przyjmowani
po ukończeniu dawnych 6 klas gimnazjal-
nych, lub na podstawie odpowiedniego e-

śzeminu, Szkoła posiada ogród, folwark i
internat, Ukończenie Liceum daje tytuł

technika rolnego, umiejętność prowadzenia

gospodarstw większych i mniejszych, oraz

możność pracy instruktorskiej i nauczyciel-

skiej w niższych szkołach rolniczych,

TEATR

Teatr miejski w Bydgoszczy. Teatr miejski
w Bydgoszczy zawiesił przedstawienia na
dwumiesięczny okres wakacyjny. W ubie-

głym sezonie t. j. od 7 września 1934 do ma-

ja 1935 wystawił teatr w dziale dramatu 15

sztuk, przy 128 przedstawieniach i 46.885
widzach, w dziale muzycznym 10 operetek
przy 109 przedstawieniach i 62.455widzach,

oraz dał 55 przedstawień szkolnych dla
40.563 widzów. Ogółem frekwencja teatru

wynosiła około 150.000 widzów, przyczem w

dziale dramatycznym wzrosła o 50% w po-

równaniu z sezonem 33/34, W dziale tym

największą frekwencją cieszyło się mister-

jum Rosłana „Golgota”, które było wysta-

iane 31 razy dla zgórą 20.000 widzów. Z

ramatycznego repertuaru należy wyróżnić

bardzo staranne wystawienie komedji Bli-

ziūskiego „Rozbitki“ oraz Moliera „Lekarz

mimowoli* i Szekspira „Poskromienie złoś-

nicy” w opracowaniu A. Grzymały — Sie-

dleckiego. ,

li aiDEO 7000080007)

miast, nawet przy niezbyt wlašciwem ob-
liczeniu, pozwala na osiąśnięcie szybkoś-
ci pięć razy większej aniżeli szybkość
wiatru. Ponieważ próba zastosowania
skrzydła zamiast żagla okazała się bar-
dzo pomyślną, należy przypuszczać, że
przykład ten znajdzie licznych naśladow
ców, tembardziej, gdy na żaglówce ze
skrzydłem zupełnie łatwo można osiag-
nąć szybkość 50 km. na godz. przy zu -
pełnie małym wietrze.

x

ANALFABETYZM W CHINACH
Komitet centralny Kuomintangu oglo-

sił niedawno sprawozdanie o sytuacji o-
światowej w Chinach. Jak wynika z te-
go sprawozdania „na 436 miljonów miesz-
kańców Chin 200 miljonów nie umie ani
czytać, ani pisać. Ogromny odsetek zu -
pełnych analfabetów tłumaczy się częś-
ciowo znacznemi trudnościami, jakie
przedstawia nauka pisania i czytania w
Chinach, ponieważ alfabet chiński po-
siada przeszło 1.000 liter i znaków. Rząd
nankiński zamierza podjąć akcję, celem
polepszenia sytuacji oświatowej i zakre-
ślił trzyletni plan nauki.

х

ZYNARODOWY
SLOWNIK BOTANICZNY

Profesor ormiańskiego Instytutu rolni-
czego, A. L. Bedelian, pracuje nad mię-
dzynarodowym słownikiem botanicznym
w językach: łacińskim, rosyjskim, Iran-
euskim, angielskim, niemieckim, włoskim,
duńskim i ormiańskim.
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Rozwój Obozu Narodowego

Powiaty: zamojski, tomaszowski i
biłgorajski tworzą jeden okręg wybor-
czy do Sejmu. Na terenie tych trzech
powiatów wpływy Obozu Norodowego
były doniedawna nikłe. Dość powie -
dzieć, iż do żadnego Sejmu Obóz Na-
rodowy nie zdołał stąd przeprowadzić
swojego posła. Najsilniejsze wpływy
posiadały tutaj radykalne grupy ludo-
we, „Wyzwolenie', ks. Okoń i Dzi-
duch, a ostatnio Stronnictwo Chłop-
skie, Powodzenie agitacji radykalnej
było następstwem nieuregulowania ser-
witutów w ordynacji zamojskiej,

 

2Е LWOWA
Walne zebranie Stronnictwa Narodo-
sę we Lwowie odbędzie się w sobotę,
15b. m., o godz, 19-ej w lokalu Str. Nar.
przy ul. Piłsudskiego 11, L p. Obecność
członków konieczna.
Co grają w teatrach?
Teatr Wielki: w sobotę o 7,30 ciekawa

„Studentka”, w niedzielę znakomita
„Zemsta“.
Teatr Rozmaitošci: Niepotrzebnie im -

portowana „Szwedzka zapałka”; w nie-
dzielę „Mój kochany śłuptasek',

ertuar kinoteatrėw:
Raj: „Julika”, filmowa operetka.
Świt: „Jej wysokość całuje" i „Hopla”.
Program radiowy podajemy na str, 8-|.
Z rady miejskiej. — Najżywszą dysku-

sję na ostatniem posiedzeniu lwowskiej
rady miejskiej wywołała sprawa statutu
etatów służbowych. Szereg radnych, a m.
in. inż. Biernacki z Klubu Narodowego,

O się pozbawieniu rady miej -
skiej, względnie komisji radzieckiej inge-
rencji w sprawie personalnej, oraz wpro-
wadzeniu zmian etatowych w chwili,
kiedy odbywa się pace 2 wy-
działów: technicznego i finansowego, Po-
nadto inż, Biernacki stanął w obronie
płac inżynierskich, które są zbyt niskie.

Imieniem zarządu miejskiego odpowie-
dział na zarzuty wice-prez. dr. Ostrow=
ski, który stwierdził, że pozbawienie ra-
dy miejskiej wpływu na sprawy persona|-
ne i przerzucenie odpowiedzialności na
zarząd miejski uważać należy za krok
bardzo szczęśliwy, śdyż w ten spósób u-
niknie się rzekomo systemu protekcyj -
nego. Ponadto dr. Ostrowski stwierdził,
że zamierzone powiększenie etatów jest
celowe, gdyż umożliwi rozbu ę służ-
by zdrowia. Stając w obronie policji bu-
dowlanej wiceprez. wyjaśnił, że otrzyma-
ła ona mundury ze wżólędu na bezpie -
czeństwo osobiste. Milczeniem nato -
miast pominął sprawę mnożących się
karę na funkcjonarjuszy tejże policji.
Z kolei na wniosek dr. Janellego u-

chwalono wydzierżawić duszpasterstwu
wojskowemu prawo używania kojaloja
SS. Klarysek, a na wniosek dr, Weigla
zatwierdzono częściową zmianę pląnu za*
budowania śruntu tak zwanej kolonii
profesorskiej na Łyczakowie.
Wystawa wnętrz w salach Muzeum

Przem. Artystycznego (ul. Hetmańska
20) została przedłużona. Zwiedzać ją
można codziennie od godz. 9 do 14 iod
16 do 18.
Nad Lwowem przeszła burza z pioru-

nami w nocy z 5 na 6 b. m. Trwała ona
kilka sodzin i była niezmiernie gwaltow-
na. Od uderzenia piorunu powstał pożar
kilku stodół w Biłce Szlacheckiej._
Makabryczny połów. — Andrzej Kłód-

ka z ul. Grochowskiej 49, łowiąc raki w
stawie Francówka przy ul. 29 Listopada,
wyciąśnął z wody zwłoki noworodka 6-
"winięte w damską pończochę, Policja
wszczęła dochodzenie.
Uczeni szwedzcy we Lwowie. — We

Lwowie bawiło 5 archeologów szwedz-
kich z prof. Perssonem na czele, którzy
zatrzymali się w przejeździe do Grecji,
gdzie będą prowadzić prace wykopali-

*kogbrykantka aslotków". — Póliciantka  aviołków”. — Policja
wszczęła dochodzenia w sprawie Šiems

niczej śmierci dziecka pewnej służącej,
oddanego na wychowanie małżeństwu
Krawcom (ul. Snopkowska 37). Lekarz
dzielnicowy dr. Chwalibowski, który do-
konał oślędzin zwłok dziecka, stwierdził,
że zostało ono zagłodzone.
Sprawom samorządowym i gospodar-

czym była poświęcona šrodowa konfe-

rencia 3 wojewodów Z Małopolski
Wschodniej: pp. Beliny - Pražmowskiego,
Jasodzińskiego i Gintowt - Dziewałtow -

skiego. :

Zjazd ochotników, — Pod przewodni-

ctwem dr. Lesława ZEW od-

było się posiedzenie Komitetu obchodu

15-tej rocznicy utworzenia małopolskich
oddziałów armii ochotniczej i bitwy pod

Zadwórzem, na którem uchwalono odbyć

uroczysty zjazd i obchód w dniach 17 i 18
sierpnia % r. we Lwowie. Informacyi u-

dziela nietwa” ul. Ormiań-

skiej 2 II p. o 19.
Mieszczańskie Towarzystwo Strzelec -

kie odbyło przed kilku dniami doroczne

walne zebranie, któremu przewodniczył

prezes Jan Sudhoff, Ustępującemu zarzą-
dowi uchwalono absolutorjum. Uroczy-
stej intronizacji nowego króla Kurkowe-
go postanowiono w b. r. nie urządzać. |

Z frontu charytatywnego. — egdaj

odbyło się walne zebranie Związku me-
tropolitalneśo Stow. Pań _ Miłosierdzia

św. Wincentego a Paulo. Obradom prze-

wodniczył ks. prałat Chwirut, a sprawo-
zdanie komisji rewizyjnej złożył inż.
Engel. Ze sprawozdania tego wynika, że

w okresie sprawozdawczym stowarzy-

szenia rozwinęły nader ożywioną dzia -

łalność na polu charytatywnem, u ela-

jąc wielu tysiącom najuboższych žywnoė-

ci, odzieży, opału, pomocy lekarskieji

sanitarnej oraz strawy duchowej w formie
broszur treści religijnej. 3
W następnym dniu odbylo się walne

zebranie Stow. Pań Miłosierdzia św.
4„ncentego a Paulo, liczącego 11 oddzia-
łów parafjalnych i 7 sekcyj. Intensywną

działalność Stowarzyszenia ilustruje naj-

lepiej kwota 159,934 zł. wydana na po-
moc dla najuboższej ludnośch

 

w okręgu zamojskim
(Od specjalnego korespondenta)

Przewódcy jednak tych odłamów
skompromitowali się wśród ludu zu-
pełnie. Jedni przez wyzyskiwanie
swoich wpływów dla robienia intere -
sów osobistych, a drudzy przez przejś-
cie do „sanacji“ i współdziałanie w
rozmaitych nadużyciach i sztuczkach
wyborczych. Przez to straciła wpływ
na lud t. zw. inteligencja wiejska, jak
nauczyciele, którzy najpierw głosili
radykalne hasła, a teraz wysługują się
„sanacji” i robią to, co im każą, cho-
ciażby to nie było zgodne z interesem
ludu i kłóciło się z poczuciem godności
człowieka.
To wszystko, jak również wypadki

w całym kraju i w innych państwach,
zaczęły wywoływać gruntowne prze-
miany wśród mas ludowych okręgu za-
mojskiego., Masy te zaczęły zwracać
coraz baczniejszą uwagę na Obóz Na-
rodowy, który tutaj ód kilku lat roz-
winął ożywioną działalność. Program
Stronnictwa Narodowego, stanowisko
narodowców, wobec Żydów, bezintere-
sowność przywódców narodowych,
przeszkody, jakie narodowcy spotyka-
ją w swojej pracy — oto czynniki, któ-
re złożyły się na nadzwyczaj szybki
rozwój Stronnictwa Narodowego w o-
kręgu zamojskim.
O wielkim rozwoju Stronnictwa Nar.

świadczy 100 kół, liczne zebrania, zja-
zdy i kursy polityczne. W ostatnich
miesiącach odbyły się kursy w Sabi i w
Biłgoraju dla powiatu biłgorajskiego,
w Czartowczyku dla tomaszowskiego,
w Ewusinie i w Zamościu dla całego 0-
kręgu. Kursy cieszyły się liczną frek-
wencją i były należycie przygotowa -
ne, Pod sztandary narodowe garnie się
głównie lud wiejski, a zwłaszcza młod-
sze pokolenie chłopów. Na czele Stron-

 

Zamość, w czerwcu.

nictwa Narodowego stają już nietylko
inteligenci, ale także chłopi, Wśród
chłopów ruch narodowy posiada nie-
tylko licznych zwolenników i człon-
ków, ale także ofiarnych działaczy i
kierowników. W okręgu tym biorą tak-
że udział w pracy narodowej ziemia-
nie, a więc odmiennie od reszty Polski.
gdzie olbrzymia przewaga ziemian
przystąpiła do BB.

Rozrost wpływów Obozu Narodowe-
go nie daje spokoju pewnym czynni -
kom. Chce się ten rozwój powstrzymać
za pomocą rozmaitych środków. Uwi-
dacznia się to zwłaszcza w powiecie
tomaszowskim,+ starostą jest p.
Wilamowski. powiecie tomaszow-
skim utrudnia się zakładanie kół Str.
Nar. i odbywanie zebrań, a także spe-
cjalną opieką otacza się działaczy na-
rodowych. Jak ta opieka wygląda, mó-
wią nam o tem przygody Kolesy z Ko-
marowa i przebieg jego procesów w
Tyszowcach i w Zamościu o znieważe-
nie godła państwowego. Proces ten wy-
kazał, iż całe to zajście była żorganizo*
wane przeż wójta Wiśniewskiego i ko-
mendanta policji Gałkę, obu z Koma-
rowa, aby Kolesa po powrocie z Be-
rezy Kartuskiej znowu znalazł się w
więzieniu. Dla tego celu użyto złodzie-
jaszka Pachlę. Na szczęście proces w
Zamościu całą tę prowokację ujawnił,
ą sąd uniewinnił Kolesę.
Takimi i podobnymi metodami chce

się powstrzymać rozwój Obozu Naro-
dowego. Bezowocne to jednak wysiłki
Idea narodowa bowiem budzi w szero-
kich masach entuazjazm i wiarę, a o-
łiary i prześladowania wzmagają tyl-
ko siłę przyciągającą Obozu Narodo-
wego,

JUNIUS.  
 

żydzina
Sanatorzy i

Wolyniu
komunišci

(Od wlasnego korespondenta)

W pierwszych latach po odzyskaniu
niepodległości, Żydzi na Wołyniu ści-
śle współdziałali z blokiem mniejszoś-
ci narodowych, uchodzili za elernent
wrogi, bądź obojętny względem pań -
stwowości polskiej na :rz'ach. Wtedy,
posiadając wyraźne oblicze polityczne
żydostwo naogół zachowywało się po-
tulnie i spokojnie, widząc jednolity
front społeczeństwa polskiego w sto-
sunku do bloku mniejszości narodo -
wych, do którego wchodzili.
Od kilku lat tak na Wołyniu, jak i

w innych województwach, daje zauwa-
żyć się, afiszowanie się żydostwa w
kierunku  „patrjotyzmu” polskiego.
Równocześnie daje się też wyczuwać
coraz silniejsza agresywność Żydów
nie tylko w życiu społecznem, lecz i
politycznem. Weiskają się wszędzie do
adwokatury, organizacyj a nawet i do
prasy polskiej, pragnąc zdobyć jak
największy wpływ na życie naszego
społeczeństwa. W ten sposób zaryso-
wują się u nas dwa oblicza żydowskie.
Jedno afiszujące się w kierunku t. zw.
„nowoczesnego patrjotyzmu'. Przed-
stawiciele tego kierunku wyraźnie
deklarują się, jako zwolennicy sanacji
przemawiając na różnych jej obcho -
dach ż racji uchwalenia nowej konsty-
tucji i t. p. Równocześnie ci sami prze-
wódcy żydostwa zasiadają w prezyd-
jum wiecu zwołanego przez Žabotyni -
skiego (jak np. niedawno w Łucku) i w
najgorętszych słowach witają „wodza
narodu żydowskiego. Tej kategorji Ży-
dom dzieje się wcale dobrze, pobudo-
wali się, na brak środków nie mogą na-
rzekać, bo nawet i „plajty” uszły im
bezkarnie i t. p. Kochają sanację i Ża-
botyńskiego, i z tem jest im i do twa-
rzy, i w interesach wygodnie,

WYRLEZATORINWACY

Z CAŁEGO KRAJU
CHOJNICE

Uniewinnienie narodowców. — Przed
sądem okręgowym chojnickim rozegrał
się znamienny proces ną tle wyborów
do rady gromadzkiej w Czyczkowach,
p. chojnickiego. W wyborach tych zwy-
cięstwo odniosło Stronnictwo Narodo-
we, zdobywając 12 mandatów na ogólną
liczbę 16.
Po wyborach członek Związku strze-

leckiego doniósł prokuratorowi, że mę-
żowie zaufania Stronnictwa Narodowe-
go obiecywali wyborcom za głosy —
tort. Na świadków powołano ubogich

 

gminnych,
Przeprowadzona przed sądem okrę-

gowym rozprawa wykazała zupełną
niewinność narodowców. Świadkowie ze-
znali, że oskarżeni nie obiecywali żad+
nych korzyści majątkowych. Rodzice o-
skarżonych, zamożni gospodarze, tak po
wyborach, jak i przedtem wspierają ubo-
gich gminnych, cierpiących głód i zimno.
Sąd uwolnił narodowców od winy i ka-

ry, nakładając koszty na skarb państwa.

DĄBROWA GÓRNICZA

Samobójstwo bezrobotnego. — Na po-
lach obok ul. Okrzei w Dąbrowie popeł-
ni! samobójstwo robotnilgz „Flory”, Ra-
czocha, Wypił on esencję octową, jednak
został uratowany. Dochodzenie wykaża-
ło, że Raczocha mieszka ż rodziną w Ła-
giszy i od dłuższego czasu jest bez pracy,
znajdując się bez środków dó życia.
To popchnęłó go właśnie do samobój-

stwa, jak oświadczył bowiem, nie mógł
już dłużej znieść swego stanu i postano-
wił skończyć z życiem. Los jednak zrzą-
dził inaczej i Raczocha mimowoli będzie
żyć nadal.

KONIN

Zebranie Str. Nar. — 2 czerwca odby-
ło się zebranie organizacyjne Str. Nar.
w Rudzię, pow. konińskiego. .Program
Stronnictwa Narodowego przedłożył kol.
J. Nowak z Jabłonny. Na członków za-
pisało się przeszło 30 osób. Następnie
dokonano wyboru zarządu Koła.
Dnia 30 maja o godz. 12 w sali kance-

larji parafjalnėj w Wyszynie pow. ko-
nińskiego, odbyło się nadzwyczajne ze-
branie Koła Str. Nar. Na zebraniu prze-
mawiali: b. poseł i sędzia Wawrzyniec
Sielski z Wyszyny, kol. kier. obw, Józef
Nowak z Jabłónny i kol. Adam Szew-

czyński z Jabłonny. Następnie wywią-
zała się ożywiona dyskusja. Na zebraniu
było obecnych 180 członków.

Nieszczęśliwy wypadek, — 5 czerwca
w nocy pociąg towarowy jadący od sta-
cji kol. Konin w kierunku Kutna, na

przejeździe kolejowym Konin — Nie-
szłusz najechał na parokonny wóz, nale-

żący do Ajmana ze Ślesina, Wskutek na-

jechania wóz został doszczętnie zdru-

zgotany i jeden koń zabity, natomiast

drugi koń i woźnica wyszli z wypadku

bez szwanku.

 

PRZEMYŚL
о—нее

Z żałobnej karty, — W 56 roku życia
zmarł członek Stronnictwa Narodowego
i Sokoła ś. p. Jan Pszonka, właściciel
największej w Przemyślu introligatorni,
Ś. p. zmatły szeroko był znany, jako ho-
norowy obywatel. Pogrzeb ś. p. Jana
Pszonki, odbył się przy licznym udziale
społeczeństwa z delegacjami Str. Nar, i
Sokoła na czele.
Żyd lepszy. — U jednego z okolicznych
ziemian, starali się o nabycie większej
ilości drzewa opałowego, dwaj kupcy
chrześcijański i żydowski. Oferty były je-
dnakowe, a przecież p. „dziedzic” wybrał
Żyda Rubinieldat Budowę przyszłej sie-
dziby D. O. K. X otrzymał żydowski
przedsiębiorca Schelfer, o nikłą tylko su-
mę tańszy od budowniczych polskich

Nieszczęśliwe wypadki. — Obok Mie-
chowa za Przemyślem utonął w Sanie
Włodzimierz Kaczmarek. Z wody wy:
dabyto już tylko zimne zwłoki. — Mi-
mowolnym sprawcą śmierci własnego
3-letniego synka, stał się rolnik z Harma-
nic Zacharjasz Lewczyk. Manipulował on
rewolwerem, z którego w pewnym mo-

mencie padł strzał godząc śmiertelnie
dziecko w czoło.

Napad rabunkowy. — Do domostwa
Michała Kaszyckiego w Ruskiej Wsi,
wtargnęło trzech bandytów. Koszycki ich
wypłoszył, a następnie puścił się za nimi
w pogóń. W pewnym momencie, włado-
wał mu jeden z bandytów pełny nabój
śrutu w lewy bok.

SOSNOWIEC `
Śmierć na dachu. — 5 b. m. w Sosnow-

cu zdarzył się niezwykły wypadek. 7а -
trudnieni przy reperacji dachu przy ul.
Jaśnej robotnicy zauważyli, że kolega ich
Mikołaj Skorupa, pozostaje od pewnego
czasu schylony, bez żadnego ruchu.

Przed ławą przysięgłych w Stanisła-

wowie rozpoczął się proces polityczny

przeciw wywrotowcom z O. U. N., któ-
rzy na terenie miejscowości Kry-
łoś pod Stanislawowem, prowadzili

akcję terorystyczną, domagając się pod

groźbą zabicia złożenia pieniędzy. Szcze-

śóły tej sprawy znane są Czytelnikom z

naszej onegdajszej obszernej relacji.

Na ławie oskarżenia zasiedli: Iwan

Szlachtycz, Kornel Czornyj, Ołeksa Kry.

wyj, Jurko Melnyczuk i Izydor Fedor -

niak. Rozprawa toczyła się przy drzwiach

zamkniętych, Na rozprawę przybyli we-

zwani wszyscy świadkowie oskarżenia i

obrony, a wśród nich główny świadek o-

| skarżenia Anna Fedorniak, porzucona

| kochanka osk. Szlachtycza.

 

!

 
 

Zaintrygowało ich to, postanowili więc
sprawdzić przyczynę tego. Kiedy jeden &
nich dotknął Skorupę, ten przewrócił
się, upadając bezwładnie, Blacharz
stwierdził z przerażeniem, że kolega nie
żyje. O wypadku zawiadomiono władze,
przyczem sprowadzony lekarz stwierdził,
iż śmierć nastąpiła skutkiem paraliżu
serca.

STANISŁAWÓWepam
"Tajemnicze morderstwo. — Władze

śledcze w Stanisławowie otrzymały wia:
domość z Jezupola o ohydnej zbrodni,
dokonanej na kobiecie, którą zamordo-
wano w lesie obok Jezupola.
Wieśniacy znaleźli w lesie leżącą przy

ścieżce chustkę, którą następnie złożyli
na posterunku policji w Haliczu. Równo -
cześnie powiadomiono policję o tajem-
niczem zaginięciu zamożnej gospodyni
Marji Bajdak z miejscowości Sielce, któ-
ra dnia 3 czerwca wyszła z domu, uda-
jąc się na rozprawę do sądu w Haliczu.
Ponieważ Bajdakowa do domu nie

wrŠcila, udał się jej syn do Halicza, gdzie
u adwokata stwierdził, że matki w Ha-
liczu nie było i zawiadomił o tem policję.
Wobec tego, że Baidakowa znana jest w
swej rodzinnej miejscowości jako kobie-
ta, prowadząca ustawiczne spory sądowe
ze swemi sąsiadami, przypuszczano, że

ją ktoś zabił. Wszczęto poszukiwania,
które doprowadziły do znalezienia trupa
w lesie w rowie strzeleckim, pozostałym
jeszcze z czasów wojny światowej, w
stanie zupełnego rozkładu. Na podstawie
śladów, znalezionych na trupie, stwier-
dzono, że denatka stoczyła walkę zacię-
tą.

Na miejsce zbrodni wyjechał komen-
dant policji Hanus ze Stanisławowa i
wywiadowcy. Denatka liczyła 48 lat, za-
mężna, mąż jej jednak jeszcze przed woj-
ną wyjechał do Kanady i nie daje znaku
życia.

 

Uprowadzenie świadka w procesie U.0.N.
Stanisławów, w czerwcu.

Wielką sensację wywoła fakt, że Fe-
dorniakówna bezpośrednio przed pod-
jęciem rozprawy opuściła gmach sądu.
Według pogłosek przystąpiło do Fedor-
niakówny w kurytarzu dwóch osobników,
którzy prowadzili z nią dłuższą rozmo+
wę, poczem w ich towarzystwie opuściła
ona gmach sądu. Wszczęte poszukiwania
nie dały rezultatu. Z tej przyczyny odro-
czono rozprawę, przyczem sąd zarządził
wdrożenie za Fedorniakówną poszuki-
wań i doprowadzenie jej do sądu. Pow-
szechnie utrzymuje się twierdzenie, że
Fedorniakównę uprowadzili dwaj osob-
nicy pod terorem, aby uchronić oskarżo-
nych od odpowiedzialności, albowiem
Fedorniakówna miała złożyć druzgocące į
zeznania obciążające.

 

Łuck, w czerwcu.

Druga kategorja żydostwa to ta,
która jest bardziej szczera, otwarcie

występująca przeciwko państwowości

naszej i władzom. Jeśli sięgniemy pa-
mięcią do niedawnej przeszłości i te-

raźniejszości historji ruchu komuni=
stycznego na Wołyniu, znajdziemy tam
szereg wybitnych nazwisk żydowskich.

W ub, roku podczas procesu przeciw.

członkom centralnego komitetu K. P.

U. Z., jaki się odbył w Łucku, na ławie

oskarżonych znalazło się szereg dzia-

łaczy komunistycznych, którzy na czele

z Żydami Szechterem, Knollem, Blu-
menkracówną i t. d., pozwalali sobie

na niesłychane ataki na państwowość
polską, dowodząc, że żyją oni na „0-
kupowanej' ziemi ukraińskiej. Nie-

dawno znowu przed trybunałem łuc-
kiego sądu okręgowego odbył się
proces przeciwko kilkunastu człon-
kom K. P. Z, U., który rzucił również
jaśniejszy snop światła na udział Žy-
dów w robocie przeciwpaństwowej.
Na czele całej tej antypaństwowej ak-
cji, która obejmowała pow. łucki, stał
23-letni żydek z Kołek, niejaki Aron
Lejb Tynne. Pełnił on godność se-
kretarza okręgowego К. Р. 7. U, Był
organizatorem krwawych „strajków'*
rolnych w Ołyce i w innych miejsco*
wościach powiatu łuckiego. Jego
dziełem, jak podaje jedno ze stołecz=
nych pism prorządowych, były starcia
z policją w Charłupach, w Cumaniu,
oraz napad na posterunkowych P. P.
w lesie pod Kiwercami. Dosięgła go
ręka sprawiedliwości. Tynne, organi-
zator „jaczejek' komunistycznych w
pow. łuckim, został skazany na 12 lat
więzienia.

A teraz jeszcze jeden obrazek, od-
zwierciadlający agresywność żydo-
stwa w ostatnich czasach na terenie
Wołynia. Żydowska organizacja mło-
dzieży „Brith - Trumpeldor“, podo-
bno „nastawiona paūstwowo, zwola-

ła wiec do Torczyna w pow. łuckim,
Pomiędzy wiecującymi dochodzi do a=
wantury. Obecny na wiecu postcrun<
kowy policji przystępuje do uspokoje-
nia awanturników i zamierza usunąć
z sali jednego z nich, niejakiego Ne-
samela Grynberga. Kilku żydków
przeszkadza posterunkowemu w jego
urżędowej działalności. Niedość tego,
Grynberg uderzył w głowę posterun-
kowego i kopnął go. Bojówkarze ży=
dowscy zostali przez łucki sąd skaza-
ni po roku więzienia, z pozbawienic.n
praw na lat 5.
To są tylko nieliczne przykłady po-

czynań różnych grup żydowskich,
które na Wołyniu, jak dotychczas,
czują się bardzo dobrze, a zachowa-
niem swojem częstokroć prowokują
społeczeństwo. :

ŁUCZCZANIN.
 

Z KRAKOWA
Uczenica poraniona w Lasku Wolskim

przez niedźwiedzia. — Gorącym dniem
dla krakowskiego pogotowia ratunkowe-
go była ub, środa. W jednej mniejwięcej
porze pogotowie wezwane zostało do .
sżeregu wypadków, tak że w pewnym
momencie brakło karetek. 26-letni robot-
nik, St. Karczamczyk, zajęty na lotnisku
spadł z dachu jadącego auta na mur i
doznał uszkodzenia kręgosłupa. Na ul.
Grodzkiej i na ul. Ks. Józefa wpadli pod
aula dwaj 12-letni chłopcy. Na ul. Staro-
wiślnej ciężkich obrażeń doznał wsku*
tek wpadnięcia pod tramwaj 60-letni
Neuhof Izak. Wreszcie w Zwierzyńcu w
lesie wolskim 12-letnia uczenica, uczest-
niczka jednej z wycieczek szkolnych, po-
raniona zosfała przez niedźwiedzia. Nie-
dzwiedź chwycił dziecko łapą i przyciąg-
nął do klatki, Dopiero strumień wody
skierowany przez służbę na klatkę zwie-
tzęcia uwolnił dziewczynkę z jego objęć.

8 miesięcy więzienia za śmierć pacjen-
ta. — Przed sądem apelacyjnym w Kra-
kowie odbyła się rozprawa przeciw rze-
szowskiemu lekarzowi d-rowi Dorniesto-
wi, o spowodowanie przez niedbalstwo
śmierci pacjenta. Dr. Dorniest dokonał
bowiem zastrzyku niedostatecznie odka=
żoną strzykawką, mimo zwróconej mu u-
wagi przez pacjenta, aby lepiej oczyścił
strzykawkę. Od wyroku uwalniającego
wydanego przez sąd okr. w Rzeszowie
zaapelował prokurator i po wysłuchaniu
opinji wydziału lekarskiego U. J. zapadł
wyrok, skazujący d-ra Dornfesta na 8
miesięcy więzienia z zawieszeniem wy-
konania kary.

Proces o operację ucha, — W okręgo-
wym sądzie cywil. toczy się od dłuższego
czasu sprawa z oskarżenia robotnicy St.
Smolikównej przeciw lekarce Ubez Społ.
dr. R. Landauowej o odszkodowanie za
operację ucha, w wyniku której Smoli-
kówna utraciła słuch.
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Zanikanie rentowności przemysłu
Obciążenia publiczne na zbyt wysokim poziomie

Centralny Związek Przemysłu Pol-
skiego wydał drukiem sprawozdanie za
r. 1934 i załączył je do ostatniego nu-
meru „Przeglądu Gospodarczego”. Na
wstępie sprawozdania poruszone zo-
stały zagadnienia podstawowe.

Związek stwierdza, że
„zasadnicze przesłanki naszej polityki

gospodarczej — utrzymywanie stałości
waluty, unikanie eksperymentów w dzie-

dzinie polityki gospodarczej, ochrona
rynku wewnętrznego i popieranie wywo-
zu — stwarzają podstawy właściwe i
trwałe dla rozwoju gospodarczego kra-
ju”,

. Złożywszy tym sposobem uznanie
dla obecnego kursu polityki gospodar-
czej rządu i podkreślając dość znacz-
ne w niektórych dziedzinach przemy -
słu ożywienie wytwórczości oraz pe-
wien wz*ost w roku ubiegłym ekspan-
sji wywozowej — sprawozdanie prze -
chodzi do odwrotnej strony medalu:
„Obok tego istnieją jednak przesłan-

ki, nakazujące symptomy poprawy trak
tować z wielką ostrożnością i nie prze-
ceniać ich.

Trwałość procesów gospodarczych za-
lezy od tego, czy w ich wyniku następu-
je przyrost wartości w gospodarstwie na-
roJowem. Niezależnie od takiego czy in-
nego ustroju prawnego i społecznego, wy-
twórczość musi dawać więcej niż wynosi
koszt przeprowadzenia tej wytwórczości,
inaczej bowiem proces wytwórczy po pe-
wnym czasie musi ustać”.

Mamy tu więc postawione zagadnie-  

nie opłacalności, względnie rentownoś-
ci w przedsiębiorstwach przemysło-
wych, jako ważne zagadnienie ogólne,
decydujące o dalszym rozwoju stosun-
ków w przemyśle, o narastaniu mająt-
ku narodowego lub też o jego kurcze-
niu się i zjadaniu.

Sprawozdanie nie ukrywa, że z
punktu widzenia rentowności nie było
w r. 1934 żadnych objawów poprawy
położenia. Wprawdzie oficjalne dane
w tym względzie są i szczupłe i spóź-
nione — jednakowoż dość wyraźnie
rysują linję zaniku rentowności prze-
mysłu.
Dane o zyskach i stratach akcyjnych

spółek krajowych, zaczerpnięte z ma-
łego rocznika statystycznego mówią:
Rok Ilość spół. Zyski м %

w milj.zł. kap. wł.
1928 505 162,8 5,6
1929 447 142,7 4,7
1930 348 92,3 54
1931 238 56,4 4,6

1932 217 35,2 3,4

Tabelka ta wskazuje dobitnie na za-
nikanie dochodowości w przemyśle.
Ilość spółek akcyjnych, dających zysk
wogóle, zmniejsza się od r. 1929 w
gwałtownem tempie. Jeszcze gwal-
łowniej maleje suma zysków, osiąg-
niętych przez te spółki, które wogóle
nadwyżką wykazać sią mogą. A jeśli
oprocentowanie kapitału własnego spa-
dło nie tak silnie, tłomaczy się to teor-
ją zupełnie pesymistyczną, mianowicie
spisywaniem kapitałów własnych na

 

Jak Żydzi konkurują?
Walka o handel cukrem

Handel hurtowy cukrem znajduje
się przeważnie w rękach żydowskich.
W Łodzi powstała świeżo pierwsza
chrześcijańska hurtownia cukru p. £.
„Kostka, I co się dzieje? ®

„Oczywiście — pisze „Orędownik* —

zrzeszeni hurtownicy żydowscy rozpoczęli

w stosunku do chrześcijańskiej hurtowni

jak najostrzejszą kampanję. Początkowo po-

legało to na obniżeniu cen tak, że firma
„Kostka“ zmuszona była przez pół roku

pracować bez zysku, byle tylko wytrwać i

oprzeć się naporowi skonsolidowanych

grossistów żydowskich.
Gdy Żydzi przekonali się, że ta metoda

mie skutkuje, chwycili się ostrzejszych, zgo-

ła już nielegalnych środków. Rozpoczęto

   

kampanję  oszczerczą, zarzucając firmie

„Kostka“ oszustwa, głoszono, że chrześci-

jańska hurtownia odsypuje z każdego wor-

ka dostarczanego towaru po kilka kilo.

Nie cofnęli się Żydzi nawet przed głosze-
niem, że niejaki Ajzenberg jest właścicie-

lem firmy i on to właśnie dopuszcza się

tych manipulacyj, Skończyło się narazie na
tem, że rzeczywiści właściciele firmy p.

Hofman i p. Nowicka wszczęli odpowiednie

kroki celem ukarania oszczerców".

Nie wątpimy, że polskie kupiectwo
detaliczne narodowej Łodzi poprze
wszystkiemi siłami tak ważną pla-
cówkę, jaką jest chrześcijańska hur-
townia cukru.

Poważny wyciek złota
Z Banku Niderlandzkiego,— 200 m ljonów fłor. w 5 miesięcy

Z Hagi informują:

Bilans Banku Niderlandzkiego z dn. 3
czerwca r. b. wykazuje następujące zmiany

ważniejszych pozycyj w porównaniu z bi-

lansem z dn. 27 maja (w milj. flor.): zapas

złota spadł z 646,2 do 621,3; poriel wekslo-

wy spadł z 39,1 do 38,7; pożyczki wzrosły

z 146,5 do 197,7; obieg banknotów wzrósł z

837,5 do 858,9; inne rachunki bieżące spa-

dły z 48,8 do 44,1.

Jak widać z powyższego zestawienia, od-

pływ złota w tygodniu sprawozdawczym

. wyniósł blisko 25 milj. flor., co tłómaczy się

zwyżką dolara do górnego punktu złota.

 

Wobec jednak pewnego uspokojenia na
rynku walut, które nastąpiło po 3 czerwca

w Holandji — nie przewiduje się w następ-

nym tygodniu poważniejszego odpływu zło-

ta. O silnem napięciu, jakie w ubiegłym

tygodniu wystąpiło na rynku pieniężnym,

świadczy wzrost konta „pożyczki o całe 51

milj. flor. oraz spadek innych rachunków
bieżących o 4 milj. flor. Wzrost obiegu

banknotów w połączeniu ze spadkiem za-

pasu złota pociągnął za sobą spadek pro-
centu pokrycia.

Zaznaczyć należy, że spadek zapasu zło-

ta w Banku Niderlandzkim wynosi za ubie-

głe 5 miesięcy przeszło 200 miljon. flor.  

straty, wskutek czego oprocentowanie
kapitałów własnych spada mniej, niż-
by to wyniosło przy utrzymaniu po-
przedniej wysokości kapitałów.

Niemniej interesującą od tabelki
pierwszej jest tabelka druga, obejmu-
jąca tę grupę spółek akcyjnych, które
wyhazywały straty.
Rok _— Ilośćspół. Zyski w%

w milj. zł. kap. wl.

1928 165 35,7 6,6 >
1929 271 90,3: 19
1930 407 155,1 10,8
1931 462 154,4 8;7.

1932 483 172,5 9,1

W miarę tego, jak spadała-ilość spó-
łek, dających jakie takie zyski, rosła

liczba, dających straty. Rosła niezwy-
kle szybko, jeszcze szybciej powięk-

szała się suma strat poniesionych, wy-
rażająca się w miljonach złotych.

Jeśli chodzi o rok 1933, nie objęty

powyższymi tabelkami, sprawozdanie
powołuje się na pracę inž. B. Cywin -

skiego: „Przemyst polski i nasze polo-

żenie gospodarcze”, która znana jest
czytelnikom naszym, conajmniej z re -

cenzji, a która biła na alarm z powodu

ostrego kurczenia się dochodowości
przemysłu. Inż. B. Cywiński obliczył,

iż na 1.067 spółek akc. w latach 1928—

1933 więcej niż połowa (541) nie wy-

płaciła wcale dywidendy, a jedna

czwarta wypłaciła dywidendę nie wyż-

szą od 3 proc. Ponieważ chodzi tu o

przeciętną dywidendę za wymienione

lzta, obejmujące i czas lepszej kon

junktury, przeto krytyczna sytuacja

przemysłu występuje tem wyraźniej.

Rok ubiegły — nie przyniósł żadnej

poprawy. A trzeba pamiętać, czego

sprawozdanie Związku nie podnosi, iż

ceny przemysłowe w wielu gałęziach

nie kształtowały się przecież na zasa-

dach wolnej konkurencji, lecz utrzy-

mywane były, na pewnym poziomie

przez porozumienia, syndykaty i t. p.,

za zgodą — oczywiście — czynnika
rządowego.
Fundament opłacalności, na którym

spoczywa w zasadzie przemysł i każ-

da inna zresztą dziedzina życia gospo-

darczego, podmywany jest coraz po -

tężniej z roku na rok. Nie tylko rolni-

ctwo, lecz i przemysł pracuje ze stra-

tami, rosnącemi w sumie i obejmujące-

mi powiększającą się wciąż liczbę
przedsiębiorstw.
Ten niepokojący z gospodarczego,

społecznego i obronnego punktu widze-

nia słan rzeczy nasuwa pytanie: gdzie

kres tej ewolucji? Kiedyż wreszcie

polityka gospodarcza stworzy Warun-

ki, w których życie ekonomiczne kraju

będzie mogło się rozwijać, opłacać, a

majątek narodowy narastać a. nie

szczupleć?
Nie ulega najmniejszej, ale to naj -

mniejszej wątpliwości, że bardzo po-
ważnym ciężarem, gniotącym przed-

siębiorczość i uniemożliwiającym jej

dochodowość, są nadmierne świadcze-

nia publiczne, rozbudowane łącznie z

przerostem aparatu państwowego i

wiążące się jaknajściślej z systemem

rządów obecnych. Państwo, które obej-

muje zbyt wiele, które opiera się o biu-

rokrację, nie o naród, takie państwo

jest kosztowne. R

Jego nadmierne koszta płaci społe -

czeństwo, płaci życie gospodarcze, pła-

ci też i przemysł. :
М. Т.  

‚ ОБаму 1пНасй we Frandi

Na gieldzie walut
po utworzeniu gabinetu Lavala

W związku z utworzeniem gabinetu La-
vala, któremu wróżą większe powodzenie, o

ile chodzi o ustosunkowanie się izby, niż
rządowi Bouissona — dzisiejsza giełda pa-
ryska zareagowała — jak należało się
spodziewać — spadkiem tych wszystkich
walut, które w ostatnich dniach zwyżko-

wały w związku z ucieczką kapitałów z

Francji Poważnie obniżyły się więc: do-
lar, funt oraz belga. Pozatem nieznacznie

osłabł Zurich, Amsterdam, Medjolan i

Berlin. *
Zważywszy, że mocna tendencja tych

wszystkich dewiz w ostatnich dniach odbi-

ła się również i na innych giełdach — w
dniu wczorajszym, w ślad za uspokojeniem

na giełdzie paryskiej, i inne giełdy europej-

skie zanotowały osłabienie szeregu dewiz.
Prasa paryska wykazuje pewne zaniepo-

kojenie z powodu ogłoszonego w dniu 6 b.

m. bilansu Banku Francji za okres od 24 do

POWO EKO UDAAASTAENETENKA OZONE

Gielda zbožowa
CENY GIELDOWE

Notowania z dnia 7-go czerwca

Ceny rozumieją się za 100 kg. parytet
wagon W-wa, w handlu hurtowym, ła -
dunkach wagonowych.

Pszenica czerw. jara szkl. 775 gl. 17,50
— 18.00; Pszenica jednolita 742 gl. 18,00

—18,50; Pszenica zbierana 731 gl. 17.00

— 17,50.

Żyto I standart 700 gl. 13,50 — 13,75:

Żyto II standart 687 gl. 13,25 — 13,50:

Owies I st. (niezadeszcz.) 497 gl. 17,25—

17,75; Owies II st. (lekko zadesz.) 468 g!

16,75 — 17,25; Owies III st. (zadeszcz.)

438 gl. 16,50 — 16,75; Jęczmieńbrowar-

ny 689 gl. bez obrot,, 16,50 — 17.00:

Jęczmień 678-673 gl. 16,00 — 16,50: Jęcz-

mień 649 gl. 15,50 — 16.00; Jęczmień

620,5 gl. 15,00 — 15,50; Groch polny 23.00

— 25,00; Groch Viotoria 37.00 — 40.00;

Wyka 30.00 — 31,00; Peluszka 28,00 —

29.00; Seradela podw. czyszczona 14.00—

15,00; Łubin niebieski 9,00 — 9,50; Lu-

bin żółty 11,25 — 11,75; Rzepak i rze-

pik zimowy 38.00 — 39,00; Rzepak i rze-

pik letni 36,50 — 37,50; Siemie Iniane

basis 90 proc. 44,00 — 45,00; Mak nie-

bieski 39,00 — 42,00; Ziemniaki jadalne

4,00 — 4,50; Mąka pszenna gat. I-B

0—45 proc. 30.00 — 33.00; 1-С 0—55

proc. 28,00 — 30,00; I-D 0—60 proc.

26,00 — 28,00; I-E 0—65 proc. 2400 —

26,00; II-B 20—65 proc. 22,00 — 24.00:

II-D 45—65 proc. 21.00 — 22.00 II-F

55—65 proc. 20,00 — 21.00; II-G 60—65

proc. 19.00 — 20.00; III-A 65—70 proc

14.00 — 15.00; Mąka żytnia I gat 0—55

proc. 23,00 — 24,50; I gat. 0—65 proc

22,00 — 23.00; II gat. 16.50 — 17.50: ra-
zowa 17,00 — 18,00; poślednia 13.50 —

1450: Otręby pszenne grube przem.

stand. 1150 — 12.00; Otręby pszenne

średnie przem. stand. 11,00 — 11,50; O-

tręby pszenne  miałkie 11,00 — 11.50;

Otręby żytnie 10,25 — 10.75; Kuchy Inia-

ne 1775 — 18,25; Kuchy rzepakowe

12.00 — 12,50; Kuchy: słonecznikowe

16.25 — 16.75; Śruta sojowa 45 proc.

17,75 — 18,25.

Ogólny obrót 1.612 tonn, w tem żyta

581 tońn. Usposobienie spokojne.

Ogólny obrót 1.707 tonn, w tem żyta

332 tonny. Usposobienie spokojne.
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Malarz w kłopotach
Powieść humorystyczna

— Zapakować?
— Tylko walizę.
Świat cały zakręcił się w oczach Jerzego.

— Chcesz powiedzieć, żewyjeżdżasz ?—jęknął

— Tak. Jutro.
— O Boże! Na długo?
— Na zawsze. Z tobą.
— Ze mną?
— Naturalnie. Czy nie rozumiesz? Jadę teraz

do domu, aby spakować walizę, Zaraz wracam do

New Yorku i zostaję na noc w hotelu, jutro zaś rano

weźmiemy ślub, a po południu wyjedziemy razem

sami, daleko, daleko od ludzi.

— Molly! B ;

—Popatrz na ten księżyc. O tej godzinie powi-

nien już był świecić nam w pociągu.

— Tak.
— Ale będzie świecił i jutro. ;

Jerzy zwilżył językiem wargi. Coś go swędzia*

ło w nosie, a w piersi coś zaczęło rosnąć, tamując

oddech.
:

—A przed pół godziny jeszcze — odezwał się —

myślałem, że cię już nigdy nie zobaczę.

— Zejdź i odprowadź mnie do samochodu —

odpowiedziala žywo Molly. Zostawilam go przed

bramą. i

Zeszli po schodach. Wskutek dziwacznego Hu-

moru windy, Jerzy często musiał wspinać się i zstę-

 

pować po tych schodach, dopiero teraz jednak zau-

ważył ich osobliwość, którą różniły się od wszel-

kich innych znanych mu schodėw. Byty one, jak za-

uważył, obsadzone różami.i maciejką i więcej w

nich śpiewało ptaszków, aniżeli należało się spo-

dziewać. Dziwne. A jednak — zorjentował się

odrazu — bardzo naturalne. 3 ;

Molly wskoczyła do samochodu. Jerzy zwrócił

jej uwagę na szczegół, któryw tej chwili przyszedł

mu do głowy. 2

— Nie rozumiem, poco właściwie się tak spie-

szysz?
— Muszę się spakować i wyjechać, zanim mat-

ka wróci do domu. :

— Czy twoja przekl... macocha jest w New

Yorku?
— Tak. Przyjechała, aby się porozumieć z po-

licją. :

Aż do tej chwili Jerzy uważał New York za zu-

pełnie wyjątkowe miasto, szczególnie podobało mu

się ono ze względu na to, že fijolki tu kwitną na bru-

ku, ale $dy dowiedział się o przyjeździe pani Wad-

dington, stolica straciła w jego oczach nieco ze swe-

go czaru.
— Ach, jest w New Yorku?
— Prawdopodobnie w tej

w powrotną drogę.
— Czy nie uważasz, że czas jest odpowiedni,

abyśmy poszli gdzieś na kolacyjkę wjakiejś zacisz-

nej restauracyjce?
— Och, nie, za nic na świecie.

natychmiast,
Przyjrzała mu się bacznie. `

— Alež ty, Jureczku kochany, umierasz z gło-

du. Widzę to dobrze. Jesteś zupełnie blady i zmę”

czony. Kiedy ostatni raz jadłeś?

— Jadłem? Jadłem? Nie pamiętam.

chwili zabiera. się

Muszę iechać  

— Ącoś robił po południu po tej awanturze?

— Co robiłem? Zaraz... Chodziłem trochę. Po-

„tem kręciłem się trochę koło krzaków, mając nadzie-

ję, że wyjdziesz z domu. A potem — zdaje się—po-

szedłem na stację i wsiadłem do pociągu.

—- Biedaczysko. Idź zaraz i posil się.

—Czemu nie mógłbym pojechać z tobą do

Hempstead? ч
— Ponieważ nie możesz.
— W jakim hotelu staniesz na noc?

— Nie wiem. Ale wpadnę do ciebie i zawiado-

mię cię, do jakiego hotelu sięudaję.

— Co, tutaj? Zajdziesz tutaj?

— Tak.
— Napewno tu wrócisz?
— Tak. :
— Obiecujesz?

—Tak, jeśli pójdziesz zaraz na kolację Wy-

glądasz okropnie.
— Na kolację? Dobrze, idę zaraz.

— Pamiętaj. Jeżeli nie zjesz kolacji do czasu

mego powrotu, to wiedz, że jadę znowu do domu i nie

wyjdę za ciebie za mąż do końca życia. Do widzenia,

kochanie, muszę już jechać.

Samochodzik ruszył i skręcił w Washington

Square. Jerzy stał i patrzył wślad za nim, póki nie

było na co patrzeć, chyba na pustą ulicę. Potem ru-

szył, jak średniowieczny rycerz z rozkazu swej da-

my; aby zjeść kolację, do której go zmusiła, Natu-

ralnie nie miała ona racji, żądając od niego aby po-

szedł na kolację, albowiem pora: on jednej tylko

rzeczy, którą zresztą zaleciłby mu każdy rozsądny

lekarz, a mianowicie wrócić na dach i patrzeć na

księżyc. Ale każde jej życzenie było dlań prawem.

Gdzie można najszybciej się dostać i spełnić

przykre zadanie ze stratą minimum czasu?

; (6, @. п.\,  

31 maja r. b. Jak wiadomo, bilans ten —

obok olbrzymiego spadku zapasu złota —

wykazał wzrost obiegu o 1,3 miljarda fr, i
poważny spadek procentu pokrycia.

„L'Ordre'* nazywa ten bilans niepomyśl-
nym i podkreśla, iż niepokój budzi nietylko
sam odpływ złota, który wyniósł przeszło

4,8 miljarda fr., ale także i to, że temu od-

pływowi bynajmniej nie towarzyszy odpo-

wiadający mu spadek obiegu banknotów.
Ptzeciwnie — obieg wzrósł o 1,3 miljarda

fr. Na tego rodzaju sytuację parlament mu-
si zwrócić uwagę. Obecnie bowiem nie

becnie niczego żądać od Banku Francji.

W konkluzji dziennik dochodzi do wniosku,

że — o ile pragnie się utrzymać franka na

dotychczasowym poziomie — nie można o-

becnie niczego żądaać od Banku Francji.

Twierdzenia socjalistów i Daladiera, że mo-

żnaby utrzymać walutę na dotychczasowym

parytecie i równocześnie pójść na inilację—

są tylko iluzją.

„Le Journal“ podkreśla, że — mimo

istnienia wciąż jeszcze poważnych zapa-

sów złota w Banku Francji — jest już naj-

wyższy czas, by skończyła się niepewność

polityczna i by zostały powzięte odpowie-

dnie zarządzenia finansowe. Dziennik wi-

dzi alternatywę: albo rząd doprowadzi wy-

datki państwa i kolei do poziomu normal-

nych i stałych wpływów, czego możnaby

dokonać przez redukcję wydatków o ok. 8

miljardów fr, albo też rząd będzie musiał

pokrywać deficyt przez intlację, co z kolei

pociągnie za sobą deprecjację franka. So-

cjaliści wypowiedzieli się śmiało za infla-

cja i dłatego domagają się nieograniczone-

go redyskontowania przez Bank Francji
bonów skarbowych. Tej koncepcji premjer

Laval przeciwstawił formułę zmeczowych

oszczędnošci“,

W dalszym ciągu dziennik podkreśla, że
—w celu uzyskania niezbędnego psycholo-
gicznego efektu i przywrócenia zaufania —

wysiłek w kierunku kompresji wydatków

powinien być szybki i celowy. Premjer La-
val zdaje sobie z tego sprawę. Ażeby osiąg-

nąć ten cel, musi on uzyskać od izby nie-

zbędne pełnomocnictwa. Izba musi wybrać

między uzdrowieniem finansów a inflacją,

między stałością a niepewnością jutra,mię-

dzy poszanowaniem umów, a pośwałceniem

danego słowa. Nie można wątpić co do

wyboru, jakiego dokona izba. Mówi sięwie-

le o dewaluacji i „wyrównaniu linji". Ja-

kąkolwiek nazwę nadaje się jednak tej 0-

peracji, jest ona zawsze bankructwem mo-

netdrnem. Kraj zdaje sobie sprawę z ka-

tastrofalnych skutków, jakie pociąśnąłby za

sobą spadek waluty, i dlatego jest mu

przeciwny.

Zacytowane wyżej komentarze prasy

francuskiej do ostatniego bilansu Banku

Francji oraz poglądów niektórych ugrupo-

wań parlamentarnych — o tyle zasługują

na uwagę, że świadczą o nowej tendencji,

jaka zaczyna się przejawiać we Francji, a

mianowicie o tendencji w kierunku inflacji.

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 7-$go czerwca

DEWIZY

Belgja 90.00 (sprzedaż 90,23, kupno

89,77); Holandja 358,60 (sprzedaż 359,50,

kupno 357,70); Kopenhaga 116.60 (sprze-

daż 117.50, kupno 116.05); Londyn 26,13
(sprzedaż 26,26, kupno 26.00); Nowy Jork
(kabel) 5.20 i jedna czwarta (sprzedaż
5.32 i jedna czwarta, kupno 5.26 i jedna

czwarta); Oslo 131,15 (sprzedaż 131,80,

kupno 130.50), Paryż 34.98 (sprzedaż

35.07, kupno 34.89); Praga 22.14 (sprze-

daż 22.19, kupno 22.09); Szwajcarja
173.10 (sprzedaż 173.53, kupno 172,67);
Stokholm 134.70 (sprzedaż 135,35, kupno
134.05); Włochy 48.88 (sprzedaż 44,00,
kupno 43,76); Berlin 213.75 (sprzedaż
214.75, kupno 213.75).

Rubel złoty — 4.73. Dolar złoty — 9.20.
Rubel srebrny — 1.90. 100 kopiejek bilo-
nu srebrnego — 0.90. Gram czystego zło-

ta — 5.9244, Marki niemieckie (bankno-
ty) w obrotach prywatnych — 184.00 —
184 i pół. Funt sterl. (banknoty) w obru»
tach prywatnych — 26.20.

PAPIERY PROCENTOWE

7 proc. poż. stabilizacyjna 65,00—65.75
(odcinki po 500 dol.) 65.88 (w proc.);
4 proc. państw. poż. premiowa dolarowa

53.06 — 53.25 — 53.15; 5 proc. konwer-
syjna 66.50 — 66.75; 6 proc. poż. dolaro-
wa 81.00 — 80.75 — 81.50 (w proc.);

5 proc. poż. kolejowa konwersyjna 60.75
— 61.00; 8 proc. L. Z. Banku gosp. kraj.
94.00 (w proc.); 8 proc. oblig. Banku
gosp. kraj. 94.00 (w proc.); 7 proc. L. Z.
Banku gosp. kraj. 83,25; 7 proc. oblig.
Banku gosp. kraj. 83.25; 7 proc. oblig.
Banku gosp. kraj. 83.25; 8 proc. L. Z.
Banku rolnego 94,00; 7 proc. L. Z. Banku
rolnego 83.25; 4 i pół proc. L. Z. ziemskie
48.50; 5 proc. L. Z. Warszawy (1933 r.)
58.00 — 58.50; 5 proc. L. Z. Lublina
(1933) 42,25.

AKCJE
Bank Polski — 86.75; Starachawice —

30.50.

 
 

  



Pop

Zlot Kat. Stow. Młodz. w Wilnie
Po długich staraniach udało się

Kat. Stow. Młodzieży w Wilnie
uzyskać
kacji zniżki kolejowe w wysokości
50 proc. od obecnej taryfy w każdą
stronę.

od Ministerstwa Komuni-'

29 czerwca do: 1 lipca r. b.
W. zlocie, oprócz wszystkich od-

działów Kat. Stow. Młodz. Archi-
diecezji Wileńskiej, wezmą udział
reprezentacje wszystkich stowarzy-
'szeń z całej Polski,

Zapowiadany więc oddawna zlot:
młodzieży zrzeszonej w Katolickich
Stowarzyszeniach Młodzieży Męs-
kiej i Żeńskiej u stóp Ostrobramskiej
Pani w Wilnie odbędzie się w dniach

Karty uczestnictwa, uprawniają- '
ce do uzyskania zniżki kolejowej,
wysyła Biuro Zlotowe przy Katolic-
kich Stowarzyszeniach Młodzieży w
Wilnie przy ul. Metropolitalnej i.

Śląsk w wilnie
Do umajonego zielenią brzózek i

tataraku Wilna na radosne dnie Zie-
lonych Świąt zjeżdżają goście. Liga
Katolicka w Katowicach zorganizo-
wala pociąg popularny, którym przy-
bywa w dniu dzisiejszym 300 osóbi
z prastarej ziemicy śląskiej.

Poprzez pajęczynę linji kolejo-
wych, tak wygodnie skracających
olbrzymie odległości, podają sobie
dziś ręce dwie dzielnice Rzeczypo-
spolitej. Przybywają ślązacy, przed-

stawiciele kresowej zachodniej straż-
nicy przybywają do Wilna, aby schy-
lić się kornie u stóp Ostrobramskiej
Pani, aby poznać miasto, o którego
pięknie wiele usłyszeli,

Witajcie, bracia Ślązacy. Przyj-
mujemy was sercem otwartem i
szczerem. Przyjmujemy  jaknajser-
deczniej, Przystroiło się Wilno na
wasze przybycie w jaknajpiękniejsze
swoje wiosenne szaty.

Witajcie!

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? — Kary administracyjne za tajny
Pogoda naogół słoneczna po przej-; ubój. W sobotę w starostwie grodz-

ściowym wzroście zachmurzenia z
dzielnicach północnych — Lekka
skłonność do burz.

Ciepło.
Umiarkowanewiatry z południo-

zachodu i zachodu. `
DYŻURY APTEŁ.

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

— Od Wydawnictwa. „Dziennik
Wilenski“ w okresie Zielonych Świąt
wychodzi w niedzielę, dn. 9 czerwca,
w poniedziałek 10 czerwca, a na-
stępnie ukaże się dopiero w środę,
dn. 12 czerwca. |

URZĘDOWE.
— Powrót wojewody: W sobotę

rano p. wojewoda Jaszczołt powró-
cił z Warszawy i objął urzędowanie.

Z MIASTA.
—Pielgrzymka Matek Katoliczek.

Komitet przyjęcia Matek Katoliczek
ze Lwowa i Warszawy zawiadamia,
że projektowana duża pielgrzymika
do Ostrej Bramy nie doszła do skut-
ku i przyjeżdża w  szczuplejszem
gronie. Na pierwszy dzień Zielonych
Świąt, dn. 9. VI, odbędzie się her-
batka zapoznawcza w zakładzie św.
Jóezia o godz. 6-0j (ul. Biskupia róg
Skopówkij. Msza św. wspólna w
kaplicy Ostrobramskiej w dn, 10.VI.
o godz. 6 rano.

— Pielgrzymki do Kalwarji W
związku z Zielonemi Świętami do
Wilna ściągnęły wczoraj tłumy piel-
grzymów, udając się do Kalwarii.

Jak obliczają, już w ciągu dnia
wczorajszego do Wilna przybyło
zgórą 1000 pielgrzymów.
— Wycieczki do Wilna. W. naj-

bliższym czasie przybywa pociąga-
mi popularnemi do Wilna wiele wy-
cieczek z różnych miast Polski. W
niedzielę przybywają wycieczki z
Katowic, Warszawy, Krakowa i
Lwowa. . Wycieczki te zabawią w
Wilnie od 1 do 2-ch dni. Spodzie-
wany jest również napływ .wycie-
czek z Górnego Śląska, Poznańskie-
go, Pomorza oraz jeszcze z Warsza-
wy. Wycieczki te będą nosiły cha-
rakter pielgrzymek, gdyż przyjeż-
dżają tutaj dla złożenia hołdu sercu
Marszałka Piłsudskiego.

— Zmniejszenie bezrobocia. W
minionym tygodniu bezrobocie na
terenie Wilna zmniejszyło się G 65
osób. Obecnie Wilno liczy 5411 bez-
robotnych,. w tem przeważającą licz-
bę stanowią pracownicy umysłowi i
niewykwalifikowani robotnicy | Ti-
zyczni,

Usunięcie ze śródmieścia

kiem odbyło się około 20 rozpraw
karnych przeciwko winnym tajnego
uboju, przyczem wszystkim wymie-
rzono surowe M. in. kupiec

raz 8-my na tajnym uboju, skazany
został na 14 dni bezwzględnego
aresztu, a kupiec Dawid Karan ska-
zany został na grzywnę zł. 200 z za-
mianą na areszt. Za podobne wy-
kroczenia odpowiadał Dawid Karan
już po raz 16-ty,
— Cena biletu do Pośpieszki,

'T-wo Miejskich i Międzymiastowych
komunikacji autobusowych w Wilnie
komunikuje, že: Mizonem lat ubie-
śłych z dniem 9 czerwca b. r. zosta-
je zmniejszona taryfa, na okres letni,
od Ratusza do Pośpieszki, a miano-
wicie: zamiast gr. 50 będzie pobie-
rane gr. 40.
— Miejsca do kąpieli w rzece

Wilji W, związku z nadchodzącym
okresem kąpieli rzecznych specjalna
komisja w poszukiwaniu miejsc dla
kąpieli zlustrowała brzegi Wiki, wy-
dając zakaz kąpania się poniżej mo-
stu strategicznego. : !

Policja rzeczna będzie stale lu-
sirowała brzegi rzeki i czuwała nad
bezpieczeństwem kąpiących się,

R© KTO IRDA SBLT НА ВУа

! Przy dolegliwościach żołądkowo -kisz-
kowych, braku apetytu, atonji kiszek,
wzdęciach, zgadze,
podrażnieniu, bólach głowy, migrenowych
zastosowanie 1—2 szklanki naturalnej wo-
dy gorzkiejFranciszka”Józefa wywołuje do-
skonałe opróżnienie przewodu pokarmo-
wego.
ii AS IIS

SPRAWY SZKOLNE.
— Egzaminy publiczne  uczni

Konserwatorjum odbędą się w dnie
następujące: dn. 11 o g. 6 po poł.
(skrzypce, kontrabas, śpiew. sol. i
chóralny instrumenty dęte) dn. 12 o
godz. 6 po poł. (fortepian kl pp.
Śzpinalskiego,-  Kaduszkiewiczowej,.
Tymińskiej, Romaszkowej, Dąbrow-
skiej); dn. 13 o godz. 6 po poł. (kl.
fort. p. Krewer); dn. 14 o godz. 6
po poł. (kl. fort. p. Krewer). Popis

wa dn. 20 bm. o godz. 6 po

Pociąg dla młodzieży szkolnej do
Krakowa, Zinicjatywy: Kuratorjum
szkolnego i przy poparciu Dyrekcji
kolejowej dnia 16 b. m. odjedzie po-
ciąg specjalny dla młodzieży szikol-
nej z całego okręgu szkolnego, któ-
ra udaje się do Krakowa, by złożyć
hołd Azalka. Pilsudskie-
go i wziąć udział w sypaniu kopca
na Sowińcu. sł

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z Towarzystw Przyjaciół Nauk

w Wilnie, W. myśł art. 42 Statutu
T-wa Zarząd TPN zawiadamia, że w
poniedziałek 17 czerwca rb. punktu- dorożek II-ej kategorji. _ Istnieje

projekt. usunięcia ze śródmieścia do-
rożek II kategorji do dalszych dziel-_
nic, natomiast w śródmieściu byłby
dozwolony postój tylko dla dorożek.
kategorji I-ej.

alnie o g. 7 wiecz. w siedzibie T-wa
RE. ul. Lelewela 8 odbędzie «ię

'а1пе  Doroczne Zgromadzenie
członków T-wa. Zgromadzenie za-
kończy odczyt Prezesa T-wa prof.
dr. Marjana Zdziechowska pt. „Jak

— Zakończenie strajkukucharzy. ŚNA cywilizacje? Osobne zawia-
W sobotę na konferencji w Inspek-,
toracie Pracy został zlikwidowany|
strajk kuchmistrzów i kelnerów w“

domienia rozsyłane nie będą.
SPRAWY WOJSKOWE

— Posiedzenie Komisji Poboro-
Wilnie podpisaniem układów zbio- wej. Najbliższe posiedzenie Komisji
rowych, ustalających warunki płacy P
i pracy kuchmistrzów i pracowni-.
ków kelnerskich.

ZEE Z

owej wyznaczone zostało na
dzień 11 b. m. W. dniu tym przed
ikomisją wińni stawić się poborowi,
urodzeni w roku 1913 z nazwiskami

— rozpoczynającemi się od liter A do
G włącznie, o ile na przeglądzie w

Władysława Narbuta| roku ubiegłym zakwalifikowani zo-
| APTEKA ŚWIĘTOJAŃSKA

WILNO, Świętojańska 2,

daje wsżelkie wskazówki ich zbierania,

stali jako czasowo niezdolni do służ-

rowa urzęduje w lokalu przy ul.
| kupuje zioła lecznicze dla potrzeb apteki, by wojskowej kat, B. Komisja Po-

suszenia, uprawy, i Bazyljańskiej 2.

Kronika wileńska,

Eiroim Berlin (Pawla 11) ujęty poj

odbijaniach, ogėlnem|

W, okresie letnim liczne rzesze
pątników, nieraz z dalekich stron,
"przybywają do Kalwarji lub obcho-
dzi ścieżki Pańskie, a wielu to czy-
ni na kolanach. Pątnik, pełen uczuć
'religijnych, przeważnie nie zwraca
uwagi na braki, jakie w tej drodze
napotyka. A jednak, właśnie na to
trzeba zwrócić uwagę, chociażby ze

| względów higjenicznych.
Roztaczający się wokoło las nie

„może służyć pątnikom, zmęczonym
drogą i upałem, za miejsce wypo-
„czynku, tak jest zanieczyszczony.
| Ludzie bowiem w braku najprymi-
| tywniejszych urządzeń higjenicznych
PETZ PEWNOna
ZNANY OD LAT NATURALNY

SOK CZOSNKU F. F.
przy przewlekłych nieżytach dróg odde-
chowych, artretyzmie, reumatyzmie, skle-,
rozie. Apteka Mazowiecka, Warszawa;
Mazowiecka 10.

 

Kredyty na roboty publiczne
Zgodnie z oświadczeniem, udzie-

lonem przez p. Ministra Komuni-
kacji, podczas jego pobytu w Mil-
nie w miesiącu kwietniu r. b. p. Wio-
jewoda Wileński otrzymał powiado-
mienie o przydzieleniu następują-
cych dodatkowych kredytów dla te-
renu Wojew. Wileńskiego:

1) na budowę drogi Wilno— Pod-
brodzie — Święciany 510.000 zł.;

2) na budowę odcinka drogi od

100.000 zł.; |
3) na kontynuowanie budowy dro-

gi Wilno — Kobylniki — Głębokie
poza Kobylnik — 225.000 zł.;

Postawy, — 135.000 zł.;

5) na ulice miasta Wilna
90.000 zł.;

6) na budowę dróg i mostów na
poszczególnych odcinkach na tere-
nie całego województwa 195.000 zł.

Ogółem: 1.255.000 zł.

Kwota ta da możność zatrudnie-
nia około 1,500 bezrobotnych  za-
równo z m. Wilna, jak również i z
pośród ludności małorolnej i bezrol-
nej i przyczyni się w dużym stopniu
do przyrostu ilości kilometrów. dróg
o twardej nawierzchni. Roboty na
wszystkich wspomnianych odcinkach
już są rozpoczęte i w. dn, 4 czerwca
było zatrudnionych 1.763 robotni-
ków i 638 furmanek, Niezależnie od
powyższego. na terenie Mojew. M/i-
 

‚ Znana Sól MORSZYŃSKA
jest także w sprzedaży w paczkach na
jednorazowe  przeczyszczenie. Cena 20
fgroszy Żądajcie w aptekach i składach
i aptecznych 7861
  je : RÓŻNE.

1 — „10 strzałów ku Chwale Oj-
'czyzny. Jeśli chcesz zdobyć Odzna-
kę Strzelecką zgłoś się w dniach od
8.VI do 16.VI 1935 na strzelnice: w
dnie powszednie od. 14 do 17 w
święta od 10 do 16.

1. 3-go Baonu Saper. Al Syro-
komli.

2. Straży Ogniowej Dominikań-
ska 2.

3. 2 Oddz. Z. S. Malkowa 17/19
(P. W. W. T.).

4, 3 Oddz, Z. S. Pomarska 63 (P.
W. W. Nr. 6).

5. 5 Oddz. Z. S. Śniegowa (Strzel-
nica K. P. K.) pod mostem przechod-
nim.

6. 6 Oddz. Z.” S. Dobrej Rady 22
(Salezjański Zalkład Wychowawczy).

" — Wydawnictwo Kalendarza Na-
rodowego prosi P. P. kupców i rze-
mieślników i wolnych zawodów,
którym zostały przesłane kalendarze
o wyrównanie należności blankie-
tem nadawczym PKO na: konto cze-
kowe Nr. 180,785, lub bezpośrednio
w sekretarjacie Stronnictwa  Naro-
„dowego ul. Mostowa Nr. 1,

—Rocznik Fedei:acji P. Z. Z. O.
Zarząd Wojewódzki Federacji P. Z:
O. O. w Wilnie uprzejmie podaje do
łaskawej wiadomości  zaintereso-
wanych, iż II tom Rocznika Fede-
racji P. Z. O. O. Województwa Wi-
leńskiego (za 1935 r.) wyjdzie z dru-
ku w dniu 9 października 1935 r,
jako wydawnictwo jubileuszowe z
okazji 15-tej Rocznicy wkroczenia
Wojsk Generała Żeligowskiego do

Wilna. :
— Zwiedzajcie Pošmiertną Wy-

stawę Obrazów śp. Janiny Dluskiej,
Mickiewicza 22 (b, kino day”

25gr., ulg. 20 gr., wycieczki -gimnazj.
szkół zaw. 10 gr., szkół powsz. 5 Śr.
Wystawa potrwa tylko 10 dni.  
dokonała wciągu ostat ni

Prospekty bezpłatnie. |

| zatrudnioną.

traktu Święciańskiego do Žuiowa Taca

4) na budowę drogi Mereūki A

Otwarta codz. od 10—-7-ej w. Wstęp,

KRONIKA POLICYJNA.
— Kobiety-złodziejki. Wczoraj

policja wileńska zlikwidowała zorga- dowska 10). Powodem zamachu sa-

nizowaną szajkę złorłziejek, która mobójczego
kilku ty- terjalne.

Głos pątnika z Kalwarii
brudzą wszędzie las, a w. dodatku

pasą się tu i krowy, kióre nawet za-

nieczyszczają ścieżki Pańskie. Las

przepełniony jest w. dnie upalne

przykremi wyżiewami, trawa budzi
wstręt i obrzydzenie.

, Czyżby tam, gdzie przybywa ty-

siące osób nie. można było zrobić

*szaletów? Czy niema sposobu  u-

chronienia tych miejsc, gdzie pełno
modlącego się ludu od brudów, po-'

zosiawianych przez krowy?
+ Drut kolczasty naciągnięty ni-

sko koło ścieżek też nie jest rzeczą

właściwą, gdyż wielu pątników ka-;
leczy, się o niego i rwie ubranie.

Sprawa ta musi być uregulowana

i odpowiednie władze, dbające ©'

higjenę naszego miasta, tak jak i o

jego okolic wygląd zewnętrzny mu-
szą na te niedopuszczalne braki!
zwrócić uwagę. ‚

Vąatnik „Lasgalczyk“.

leńskiego pracują 4 drużyny juna-'
ków, zorganizowane przez Stowa-
rzyszenie Opieki nad MłodzieżąNie-

WIELKIE ZAINTERESOWANIE  JĘZY-
KIEM POLSKIM W NIEMCZECH.

NIEMCY W RZESZY UCZĄ SIĘ
POLSKIEGO.

W ostatnich czasach wzrosło w bardzo
znacznym stopniu zainteresowanie językiem

polskim w Niemczech. Świadczy o tem m.

‚ fakt, że czasopismo lingwistyczne

„Weltverkehrs - Sprachen' w Lipsku, po-

święcone studjom głównych języków świa-

towych, przeprowadza w ostatnim numerze

ankietę wśród swoich czytelników wspra- |
wie zaioženia dziaiu polskiego, a to wsku-

tek bardzo licznych zapytań i žyczeū, 0-

| trzymanych przez redakcję owego pisma.

\ Również wychodzące w Warszawie
czasopismo „Echo-Obcojęzyczne Niemiec-

| ko-Polskie'  („Deutsch-Polnisches Echo“)

"otrzymalo ostatnio od swego przedstawicie-

jla w Berlinie doniesienie, że zainteresowa-

|nie tem pismem dwujęzycznem jest coraz
„większe; szczególnem powodzeniem cieszą

się w Niemczech wyniki z autorówpolskich,

|podawane wraz z przekładem niemieckim.

| Nieletėray Niemcy, znający język irancuski,
chętnie posługują się również wydaniem

|francusko-polskiem tegoż, „Echa Obcoję-,
zycznego" („L'Echo Franco-Polonais“) dla
większego uzupełnienia swej znajomości.

języka polskiego. !
————————————>

"POŻARY W POW.WIL.-TROCKIM.

WIL.-TROKI.
Bartele, gm. olkienickiej, z przyczyn nara-'
zie nie ustalonych, spalił się dom mieszkal-

nyi sprzęty gospodarskie Karoliny Eudoku-

nisowej. Straty wynoszą 300 zł. Г

WAL.-TROKI W nocy 7 b. m. w zaśc.
Szklary, gm. rudziskiej, prawdopodobnie
wskutek nieostrożnego obchodzenia się z

ogniem, spalił się-do mieszkalny i sprzęty

gospodarskie na szkodę Elżbiety Strusie-

wiczowej. Ogólne straty wynoszą 2.250 zł.

Dnia 7 b. m. we wsi

YORI WETA i °

godni w śródmieściu szeregu kra-
dzieży, przedostając się do miesz-
kań przez otwarte luciki,

Aresztowane zostały zamieszkałe
w melinach złodziejskich dzielnicy
Nowoświeckiej Anna Szuszkiewicz,
Sznitkówna i Hajdamowiczówna —
żony zawodowych złodziei, osadzo-
nych w więzieniu na Łukiszkach.

Ponadto zatrzymano dwie paser-
ki, utrzymujące ze złodziejkami ści-
sły kontakt. W) mieszkaniach zło-
dziejek odnaleziono część rzeczy,
pochodzących z ostatnich kradzieży.

Dalsze dochodzenie w toku.
— Zbiegł

S.S. Salezjanek przy ulicy Stefań-
skiej 37 zbiegł wychowanek tegoż
przytułku Czesław Stankiewicz. —
Policja wszczęła poszukiwania.
— Rozprawa nożowa, Wczoraj

wieczorem w czasie bójki, wynikłej
na tle nieporozumień pieniężnych,
został ciężko ranny nożem w póch
handlarz Ł. Reches, zam. przy ulicy
Nadleśnej 45. Pogotowie ratunkowe
przewiozło rannego do szpitala ży-
dowskiego. W wyniku przeprowa-
dzonego przez policję dochodzenia
ustalonem zostało, że poranienia
Rechesa dokonał niejaki Piotr Timo-
fejew, zam. przy ul. Plutonowej 3.
Timofejewa aresztowano i osadzono

| w więzieniu.
— Ofiara znachorki, W szpitalu

' św.Jakóba skutkiem zakażenia krwi,
spowodowanego operacją przerwa-
nia ciąży w 5 miesiącu, zmarła nie-
jaka Weronika Palewska (Sawicz
12), lat 21. Akuszerka, która doko-
nała tej zakazanej operacji, Helena

|Markiewicz, zbiegła w nieznanym

 

| kierunku, ukrywając się przed aresz-|
| towaniem,

z ochronki, Z ochronki] Ś

7

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o g.

8 m, 30 wiecz, sztuka w 3-ch aktach Herze-
ra „Morfium* — z gościnnym występem
Edwarda Żyteckiego. Ceny zniżone.

Jutro, o godz. 8 m. 30 w. „Morłtium”.
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim.  Popołudniówka! — Dziś,
o godz. 4-ej ukaże się komedja J. Szaniaw-
skiego pt. „Piak”., Ceny propagandowe,
— iWeczorem o godz. 8 m. 30. — „Ta-

jemniczy Dżems* — sensacyjna sztuka w
3-ch aktach. Ceny zniżone,

Jutro, o godz. 8 m. 30 w. „Tajemniczy
Džems".
— Opera w Wilnie! Wkrótce otwarcie

sezonu letniego w muszli Koncertowej w
parku im. Gen. Żeligowskiego operą „Hal-
ka” — w inscenizacji i režyserji prob A.
Ludwiga.  Partję tytułową odtworzy p.
Wanda Hendrychówna.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”*, Dziś o g.

8 m. 30 w., ukaże się utwór J. Straussa
„Baron cygański". Ceny letnie—zniżone.
—Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni“,

Dziś o godz. 4 pp. ujrzymy op. O. Straussa
„Ostatni walc”. Ceny propagandowe od 25
groszy.
— Jutrąejsze widowiska w „Lutni*.

Jutro odbędą się dwa przedstawienia: po-
południu o godz. 4-ej grana będzie op.Kal-
mana „Księżniczka Czardasza”. ieczo-
rem zaś o godz. 8.30 op. J. Straussa „Ba-
ron cygański”, Wie wtorek w dalszym cią-
gu „Baron cygański”.
— „Gospoda pod Białym Koniem*, W

piątek nadchodzący wznowioną zostanie
prześliczna operetka Benatzkiego „Gospoda
pod Białym Koniem w reżyserji M. Ta-

* trzańskiego.

|CHORE PŁUCA
a_: .

oslabiają organizm
Leczenie chorych płuc polega na stwo*

rzeniu takich warunków, aby zdolności ob-
ronne organizmu zostały odpowiednio
wzmocnione i wykorzystane.

Zioła Magistra Wolskiego „PULMOSA”,

zawierające niezmiernie rzadką roślinę

chińską  Schin-Schen, stosują się przy

kaszlu, zaflegmieniu, potach i staaach pod-
gorączkowych, przynosząc ulgę.

Zioła ze znak, ochr. „Pulmosa” do na-

bycia w aptekach i drogerjach (składach
aptecznych). į

Wytwómia Magister E. Wolski, War*
szawa, Złota 14, m. 1
—

sport.
Dziś mecz lekkoatletyczny

z Białymstokiem,

Dziś o godz. 10 na Pióromoncie

rozpocznie się mecz międzymiasto-

wy w lekkiej atletyce z Białym=
stokieimi, >

Białostoczanie przyjechali wczo*

raj wieczorem. Są oni pewni zwy*

cięstwa. Walka będzie więc bardzo

 

lciekawa. Startują wszyscy najlepsi

lekkoatleci kresów północno-wscho-

dnich. 3

Reprenzentacją Białegostoku kie-

ruje por. Żmudziński, Drużyna opie-

ra się na: Kucharskim, Luckhausie,

Litce, Kępińskim, Zaniewskim, Sa-
wickim i Półtoraku.

Reprezentacja zaś Wilna posiada
takich asów, jak: Fiedoruk, Wieczo-
rek, Żardzin, Zieniewicz, Wiojtkie-

wicz, Żylewicz, Kazimierski i inni,

Dziś odbędą się następujące kon-

ikurencje: 100 mtr, skok w dal,

pchnięcie kulą, bieg 400 mtr., rzut

oszczepem, bieg 5000 mtr., skok o

tyczce i sztafeta 4X100 mtr., a jutro

o godz. 10 nastąpi dokończenie za-
wodów. :

Piłkarze Cracovii grają dzisiaj
w Wilnie. $

Dziś odbędzie się w Wilnie. daw*

no zapowiadany mecz piłkarski Cra-
covii z Ogniskiem, a jutro Cracovia

grać będzie z mistrzem Wilna —
W. K. 5. Śmigłymi. :
Месп% się na stadjonie

przy ul. Werkowskiej. Póczątek o
odz. 17 min. 30.

Składy drużyn są. następujące:
Cracovia: Szumiec, Palczewski,

Pająk, Grausman, Grauberg, Bielak,
Ochwat, Przerowski, Strąg, Kossok,
Góra i Zieliński,

Ognisko K, P. W.: Zienkiewicz,
Pawluć, Pawlak, Iwańczyk, Ballos*
sek, Godlewski Cz., Kliks, Krywal,”
Gasztowd i Bartoszewicze.

W.K.S. Śmigły: Czarski, Chowa*
niec, Zawieja, Bilewicz, por. Puzyno,

Skowroński, Mroczek,  Naczulski,
Pawłowski, por. Browko, Hajdul i

por. Drag.
Dziś sędziuje p. Meller, a jutro

p. Katz.

„G BK kii,

PODPALENIE Z ZEMSTY.
WILNO-TROKI, Dnia 6 bm. w

kol. Solkieniki, gm. trockiej na szko
dę Anastazji Olszewskiej spalił się

dom mieszkalny, szopa, sprzęty do-
mowe, ubranie, zboże, 2 prosiaki i
82 zł. w gotówce, Straty wynoszą

| około 1.000 zł. Zachodzi podejrzenie,
że ogień był podłożohy z zemsty o-
sobistej.

POŻAR W GM. GŁĘBOCKIEJ.
GŁĘBOKIE (Pat). W, nocy z dnia 5 na WYPADKI.

| — Zamach samobójczy. Do szpi-
tala św, Jakóba dostarczona została
z oznakami zatrucia się kamforą
niejaka Emilja Czesnowiczówna (Žy-

były trudności ma-

6 b, m. spłonął doszczętnie dom mieszkal-
ny w osadzie Bohdanowo, gm. głębockiej,
stanowiący własność osadnika wojskowego:
b. żołnierza kompanji kadrowej I Brygady,

| Zygmunta Borkowskiego. Wraz z domem
spaliło się szereg cennych narzędzi rolni-
czych. Straty wynoszą przeszło 6.000 zł.
Przyczyny pożaru narazie nie ustalono, jed-
„nak zachodzi podejrzenie zbrodniczego pod-

palenia. `
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 Z za kotar studjo.
„Tancerze nocy“.

Trzeba umieć patrzeć na świat, trzeba
jmieć oczy rozmiłowanego w przyrodzie
człowieka, aby dojrzeć jakże ciekawem jest
życie małych a nieraz i niepozornych owa-
dów. O życiu takiego owadziego drobiaz-
@Ч, znanego w zoologji pod nazwą Acent-
propus — będzie mówił dr. Axel Stjerna w
odczycie p. t. „Tancerze nocy' w dniu
11. VI o godz. 18.00. Odczyt nadany będzie

PREMJERA. Program świąteczny.

BURIAN
KAPITAN

KORKORA
N Wspaniała. ko-

Wilno jest kochanem
miastem, ale...

—ale i w Wilnie ieba mieć pieniądze! Zaro-  w najnowszej medja w języku

 

kreacji p. t. czeskim — dla @ 2 й :

wszystkich zrozumiałym. Nad program: Najnowsze aktualje. Początek o 2.ej bić? —Niełatwo! Znaleźć? Wykluczone! Pop z Wilna. z я 4
Gl staje jedyny sposób: loterjal Tysiące ludzi a ania poezji”. : ė

Dziś ost: i R р ь z ychodząc z założenia, że poezję przyj-

REWJA + Alkas : „Przez dziurkę od klucza uszczęśliwiła wygrana na loterji. Nie namyślaj- muje się z pożytkiem tylko w małych, cd-
powiednio oprawionych dawkach, rozgośniacie się! Grajcie! Wygrajcie! Przygotowaliśmy

dla Was szczęśliwe losy 1-ej klasy.

A. WOLANSKA
WILNO, WIELKA 6.

Los — 40 zł., ćwiartka 10 zł.

Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą.

Konto P. K. O. 145,461.

ZAOCZNESKI|

BUREK SRNDDONACZZA

TYLKO DZIŚ i JUTRO o g. 12, 1i 1 45

Uroczyste przewiezienie

SERCA Ś. p. Marszałka

Piłsudskiego do WILNA

HELIOS

oraz 'specjalny reportaż z przebiegu

А
Balkon 25 gr. Parter 50 gr.

dla młodzieży 25 gr.

Jutro — Poniedz. (Ziel, Świąt) Fremjera p. t.:

ZIELONA PARADA
Wesoły XXV program z udzłałem Janusza;SCIWIARSKIEGO, J. Doriani | W. Moraws=
kiej „oraz całego zespołu. ' Balkon 25 gr. Codziennie 2 seanse: o godz. 630 I9.15.

W niedzielę i święta'3 seanse o g. 4, 6.30 i 9-ej. Szczegóły w aflszach.
W soboty kasa czynna do 10,15.

CASINO. Świąteczny pro gram. Tylko dwa dni.
| PUBLICZNO>L i PRASA ZACHWYCENI!!!

Najbardziej emocjonujący, potęźny film z życia,bohaterów przestworzy

„Światło w Ciemności
Genjalna kreacja ulubieńców GARY CRANTA;i. MYRNY LOY

Nad program: Aktuaija.

stoleczna wprowadža w letnim programie
tytułem próby t. zw. „Minuty poezji, trzy
razy w tygodniu od godz. 18.10—18.15. W
tych pięciominutówkach omówiony będzie
w paru słowach jeden wybrany wiersz do-
skonałego poety, poczem, poprzedzony
krótkim wstępem muzycznym, odczytany
będzie ten wiersz. Poezji więc poświęcona
będzie dosłownie „minuta” odpowiednio
przygotowana. Polskie Radjo oczekuje od
swych słuchaczy w tych homentach sku-
pienia i uwagi, a potem szczerych uwag o
tym typie audycyj poetyckich. Na pierw-
szy tydzień wybrano sonet Mickiewicza
(wtorek), wiersz Jędrkiewicza (czwartek) i

dwa krótkie wiersze Staffa (sobota).
Stani Zawadzka i Janina Familier-Hepne-

rowa przed mikrofonem.
Obie znakomite artystki: Stani Zawadz-

ka (śpiew) i Janina Familier-Hepnerową
(fortepian) wykonają dn. 11. VI, o godz.
20.10 przed warszawskim mikrofonem sze-
reg wysoce wartościowych utworów wokal-
nych i fortepianowych.

Siostry Burskie — przed mikroionem.
„Siostry Burskie“ — rodzaj kobiecych

revellersów, wykona dn. 11. VI o godz.
13,05 pod kierownictwem Zygmunta Wiehie-
ra szereg miłych i nastrojowych piosenek

jstarej Warszawy, jak: „Gąski”, „Bandurka”,
|„Pod borem” i t. d.

Starofrancuskie pieśni i berżerety.
Szczególnym urokiem odznacza się pro-

gram audycji Cecylji Węgrzynowskiej. obej-
muje bowiem francuskie pieśni popularne i
berżerety z 18 wieku, trochę uczuciowe i
nieco sentymentalne, lecz pełne prawdzi-
wej stylowości i specyficznego charmu fran-
cuskiego rococo. Audycja ta odbędzie się
dnia 11.VI o godz. 16.15. Akompanjuje prof.
Ludwik Urstein.

ai MET. Fala wileńska w czasie świąt.
Dziś к в Ww szeregu atrakcyjnych audycyj, jakie

przewidują programy Polskiego Radja na
niedzielę i poniedziałek, audycje wileńskieHELIOS | TA, która zdołała zdobyć serca wszystkich! е
zajmą poczesne miejsce. Na specjalną uwa-

Ę IiE,w TERA 7 i cz |ge zasługujeniedzielny koncert utalentowa-
nej śpiewaczki p. Janiny Pławskiej, która
z towarzyszeniem fortepianu wykona pieśni

Ciągnienie 19 czerwca r. b.
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CHORY ŻOŁĄDEK
JEST NIERAZ POWODEM POWSTAWANIA

й NAJROZMAITSZYCH CHORÓB.

ZIOŁA Z GOR HARCU Dra LAUERA
są dobrym środkiem dla uregulowania żołądka, usuwają
obstrukcję, są łagodnym naturalnym środkiem przeczy:
jacym. usuwają substancje gnilne, zatruwające or:

ZIOŁA Z GORHARCU Dra LAUGRA
p „stosowanerównież przycierpieniachwątroby, nerek,komie

*/1 żółciowychi hemoroidach są chętnie przyjmowane przez

Zoproszomy „ Solęto Paryżu | RÓŻNE. 8

OD 27 MAJA do 5 LIPCA

RYRIEZECZYZNE
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Szereg ciekawych imprez. Misterjum średniowieczne. Wy bieg

   

  

 

stawa Sztuki Włoskiej i wiele innych. 60% zniżki do Pary-

kolejach Francuskich.     
 

 

 

     

  

  
   

  

   

ża — 40%6 w drodze powrotnej na "
‚ usuwa pod gwarancją = Schumanna, Schuberta, Roussela i Węsław-

Informacje: „AXELA”* - KREM; oczaruje wszystkich $ Ž Y W Y 4 A S T A W skiego (godz. 19,25). ussela i Węsław

|| | NE BIURO OLEJ FRAACOSKICH słoik tylko 2 zł. Do|w najnowszej kreacjiź Р Н NU poaležiaiyi proEausšiS Ak oaolo

Ilil l ys y Pk W Innych rolach nawe.Maslow,CharlesarLao ZA sdwa > Będą to:
senė А Bi Podróży: aptecznych i perfu-| -  Nadprogram: Kolorowa atrakcja „Zaczarowany m n'* oraz aktualjai inne. ragment z „Księcia Niezłomnego”* z muzy-

asis ak UA a о merjach —11| Wkrótce kszy romans ostatn. stuleca: „HRABIA MONTE CRISTO" A. Dumasa"|ką R tee Dziewulskiego (godz. 13) £
: = TAZ isterjum o świętem Zmartwychwsta-

po rż LĘŚNICZY niu Pańskiem" w wykonaniu WileńskiegoGE
. Studjum Dramatycznego (godz. 15,10).
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Źródła słono-górzkie do picia. Wielkie inhalatorjum.
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młoda, samotna, zną- Niedzieia, dnia 9 czerwca 1934 r.

 

  
 

 
 

 

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Milno, Mostowa Nr. 1,
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