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Dalsze obrady komisji konstytucyjnej
Ostra krytyka projektów BBWR

WARSZAWA (Pat). Sejmowa
komisja konstytucyjna przystąpiła
na wczorajszem posiedzeniu do dys-
kusjj ogólnej nad  wygłoszonemi

onegdaj referatami projektów 0 or-

dynacjach wyborczych do Sejmu i
Senatu.

Pierwszy w dyskusji zabrał głos
przedstawiciel Klubu Narodowego
poseł Winiarski, który w bardzo
obszernem przemówieniu poddał
krytyce projekt BBWR. Mówca
twierdził, że obecne projekty ustaw
wyborczych oddalają parlament od
społeczeństwa przez stwarzanie licz-
nych pośrednich ogniw, które mają
być czynne w ustalaniu składu par-
lamentu. Zaprząganie samorządu te-
rytorjalnego do akcji wyborczej u-
waża mówca za akcję wybitnie poli-
tyczną. Dalej poseł Winiarski ubo-
lewa, że projekt BBWR zmierza do
odebrania monopolu partjom poli-
tycznym, które są miernikiem prą-
dów nurtujących w społeczeństwie.
W. konkluzji poseł Winiarski wypo-
wiedział się przeciwko projektom,
zgłoszonym przez klub BB.

Następny mówca, poseł Rataj,
wypowiedział się w imieniu Stron-
nictwa Ludowego również przeciw-
ko projektom BBWR i oświadczył,
że klub jego będzie głosował, aby za
podstawę dyskusji szczegółowej
przyjąć projekt, zgłoszony przez

> a poparty przez klub Stron-
nictwa Ludowego. Poseł Rataj uwa-
ża, że zmniejszenie ilości posłów jest
proporcjonalnie większe niż senato-,
rów, wskutek czego zwichnięta zo-
stała proporcja między Sejmem: i Se-
natem. ówca ostro krytykował
system zgłaszania kadydatów, twier-
dząc, że powstały w: ten sposób sy-
stem nie będzie odpowiednikiem
kraju. Dzisiejsze samorządy gminne
i powiatowe są, zdaniem Rataja, od-
dalone od ludności i nie mogą zastą-
pić obywatelom wykonywania ich
uprawnień. Mówca żąda, aby oby-
watele mogli wysuwać do Sejmu te-
go, kogo chcą. Dalej proponuje
wprowadzenie przepisu, że protesty
wyborcze muszą być załatwione do
pewnego terminu, albo poseł, które-
$0 protest nie został do pewnego
czasu załatwiony, będzie musiał zło-
żyć mandat. Jeśli chodzi o Senat,
to klub ludowy stoi na stanowisku,
KE prawo głosowania do Senatu
mieli wszyscy obywatele powyżej
lat 30 i dodatkowy głos otrzymali ci,
którzy mogą się zać zasługami,
jak m. p. pracą dla niepodległości,
obroną granic państwa, albo rzeczy-
wistą zasługą na polu nauki, sztuki i

kultury. Ls smTi o

Poseł Czapiński (PPS) zarzuca,

że ordynacja rcza, projektowa-
na przez BBWR, jest niezgodna z
konstytucją. Przyszły Sejm, w myśl
tej ordynacji, będzie się składał z
ludzi reprezentujących klasy posia-
dające, natomiast warstwy otni-
cze są przez przepisy projektów
BBWIR upośledzone.

Na tem obrady odroczono do po-

południa,
WARSZAWA (Pat). Po przerwie

obiadowej w: dalszej dyskusji prze-
mawiał et Tempka  (Chrześc.
Dem.). (ywodził on, że projekt
BBWR nie jest skoordynowany z
nową konstytucją, Ograniczenie
liczby posłów jest zbyt wielkie.
Mówca opowiada się za wprowadze-
niem poprawki, że prawo czynne
wyborcze do Senatu powinno przy-
sługiwać tym, którzyń ukończą szko-
łę po ą lub równoległą, na-

tomiast kryterja zasług czy też za-
ufania leży przenieść do prawa
biernego. Klub chrześcijańskiej de-
mokracji głosować będzie za pro-
jektem PPŚ, gdyby on jednak upadł,
to mówca zapo zgłoszenie po-
prawek do projektu BBWR.

Poseł Rymar ponawia myśl za-

proszenia na komisję rzeczoznaw-
ców oraz zapowiada dodatkowe
zgłoszenie wniosków o dostarczenie
materjałów, któreby cyfrowo zobra-
zowały pod względem narodowym,
wyznaniowym a także politycznym
te wszystkie grupy, które mają się
złożyć na utworzenie zgromadzeń
okręgowych i te, którym projekt
BBWR przyznaje prawo głosowania
w wyborach do Senatu.

Poseł Czernicki opowiada się za
tem, aby za podstawę dalszych
obrad wząić projekt socjalistyczny.

Następny mówca poseł Komar-
nicki (Kl. Nar.) jest wyrazicielem po-
glądu, że wybujały parlamentaryzm
nie jest zjawiskiem zdrowym, należy
jednak dążyć, aby funkcje parlamen-
tu nie sprowadzać do fikcji Zagad-
nienie prawa wyborczego poseł Ko-
marnicki, jako nacjonalista, uważa
za organiczną «całość przebudowy
państwa na państwo narodowe. Re-
torma taka musiałaby być oparta na
biegunowo przeciwnych zasadach
niż projekt BBWIR. Poseł Komar-

wadniał, že projekt BBWR odbiega
od postanowień konstytucji, specjal-
nie zaś, jeżeli i o powszech-
ność, równość, bezpośredniość i taj-
ność głosowania.

Poseł Malinowski i poseł Smoła
(Kl. Lud.) zarzucali, że proponowane
przez BBWIR ordynacje dają prawo
tylko uprzywilejowanym, ogół zaśj
społeczeństwa odsuwają od wpływu
na bieg spraw państwowych,

Ksiądz poseł Szydelski (Kl. Chrz.
Społ.) projekt BBWIR uważa za pew-
nego rodzaju kompromis między wy-
borami bezpośredniemi a pośrednie-
mi. Wypowiada pogląd, że należa-
łoby wprowadzić do projektu różne
poprawiki. Liczba postów winna być
większa. Należałoby takiże uwzślę-
dnić przedstawicielstwo chrześcijań-
skiego ruchu kulturalnego i pracow-
niczego. *

Poseł Bitner w imieniu Klubu
Chrześcijańsko-Ludowego wypowia-
da się przeciw projektowi BBWR.

Poseł Rosenstreich (kiub żydow-
ski) uskarżał się, że projekt BBWR nicki zgłasza wniosek o powołanie

rzeczoznawców, którzy mogliby wy-
powiedzieć się, czy żony pro-
jekt o ordynacjach jest zgodny z
przepisami konstytucji. ;

Poseł Stroński (Kl. Nar.) uda-

WARSZAWA (Pat). Dnia 12 bm.
o godz. 18-ej odbyło się posiedzenie

przewodnictwem senatora Targow-
skiego. Referat projektu ordynacji

WARSZAWA (Pat). Prezydent

lecia istnienia pułku wręczyła Pre-
podoficer-zydentowi od korpusu

WARSZAWA (Pat). Dziś o godz.
10 rano, bawiąca w Warszawie wy-
cieczka dziennikarzy łotewskich z
szefem wydziału prasowego łotew-,
skiego ministerstwa spraw zagra-|
nicznych, p. Skrebersem, złożyła
wieniec na Grobie Nieznanego Żoł-|
nierza. W czasie uroczystości skła-
dania wieńca obecni byli: przedsta-
wiciele wydziału prasowego Mini-,
sterstwa Spraw _ Zagranicznych,
chargć d'affaires poselstwa łotew-'
skiego, attachć prasowi, oraz prezes
porozumienia prasowego  polsko-
łotewskiego, redaktor Obarski.

WARSZAWA (Pat). Dnia 12 bm.
odbyły się w Warszawie obrady do-
roczne konferencji porozumienia
prasowego polsko - łotewskiego z
udziałem przybyłej z Rygi delegacji
łotewskiej.

Posiedzenie konierencji poświę-
jcone było dyskusji i uchwaleniu re-
| zolucyj, które zostały przyjęte jed-
nomyślnie. M. in. uchwalono zwoła-
nie corocznej konierencji prasowej
w Warszawie i Rydze, organizację
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nie respektuje praw ludności żydow-
skij w Polsce i dlatego jest dla koła
żydowskiego nie do przyjęcia.

Na tem dyskusję przerwano. Dal-
szy ciąg obrad komisji odbędzie się
w dniu jutrzejszym. „i `

wyborczej do Sejmu klubu BBWR
przydzielono senatorowi Loewen-

komisji konstytucyjnej senackiej pod|hertzowi, referat zaś projektu ordy-
nacji wyborczej do Senatu senato-
rowi Romanowi.

Audjencje u Pana Prezydenta.
skiego pułku pierścień pamiątkowy.

Rzeczypospolitej przyjął dziś dele- Następnie Prezydent przyjął posła
gację 4 p. leg., która z okazji i polskiego w Pradze, Grabowskiego,

zkolei zaś prezesa BGK, Góreckiego.
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Dziennikarze łotewscy w Warszawie;.
wycieczek dziennikarskich, wysyła-
nie korespondentów: do Polski i Ło-
twy i rozszerzenie inłormacyj spor-
towych.

Dziś wieczorem dziennikarze ło-
tewscy wyjechali do Katowic, Kra-
kowa i Zakopanego.
 

Wycieczka włoska
WARSZAWA (Pat), Wczoraj

przybyła do Warszawy wycieczka
włoska w liczbie 50-kilku uczestni-
ków, zorganizowana przez t-wo
Dante Alighieri. Dziś, po złożeniu
wieńca na grobie nieznanego żołnie-
rza, powitał ich w instytucie włos-
kim prezes komitetu polsko-włos-
kiego Czetwertyński. Odpowiedział
deputowany Mezzi. Pod koniec*uro-
czystości redaktor Roberto Suster
odczytał nazwiska zwycięzców Коп-
kursu na stypendja, ufundowane na
wyjazd na letnie kursy uniwersytec-
kie w Perugii.

Katastrofa samolotowa
OLKUSZ (Pat). Dziś o godz. 18

na polach wsi Braciejów;y w: ogległo-
ści 15 km. od Odkusza, spadł samo-
lot wojskowy. Jeden z lotników nie-
ustalonego narazie nazwiska poniósł
śmierć na miejscu. Drugi zmarł w
drodze do szpitala. Znaleziono przy
nim dokument na nazwiskoksz
Działaka, lat 25. Aparat został zni-
szczony.

Stan bezrobocia
WARSZAWA (Pat). Liczba bez-

robotnych w dniu 8 b. m. na terenie  G, Gerlach WARSZAWA,
Ossolińskich 4 
 

całego państwa wynosiła, wedle da-
jnych biur pośrednictwa pracy —
405.813 osób.

|
|

Przymus dewizowy w Gdańsku
GDAŃSK (Pat). Senat gdański

wydał z dniem 11 b. m. rozporzą-
dzenie, dotyczące wprowadzenia, aż
do odwołania, na terenie Wolnego
Miasta Gdańska przymusowej go-
spodarki dewizowej.  Wykonywa-
niem przymusowej gospodarki dewi-
zowej zajmie się Urząd Dewizowy.
Zadaniem tego urzędu będzie udzie-
lanie pozwoleń na wywóz zagranicz-
nych środków płatniczych złota i
metali szlachetnych, oraz czuwanie
nad wykonywaniem: rozporządzeń.
Ograniczenia te dotyczą również
przekazywania wewnętrznych środ-
ków płatniczych zagranicę. Te same
ograniczenia, jeśli chodzi o wywóz
zagranicznych i wewnętrznych środ-
ków płatniczych, mają zastosowanie
do ruchu turystyczno-komunikacyj-
nego. Dozwolona suma, dla której
nie są wymagane specjalne zezwole-
nia, wynosi 20 guldenów gdańskich
miesięcznie. Nieprzestrzeganie tego
powyższego rozporządzenia pociąga
za sobą wysokie kary.

Zagraniczne środki płatnicze oraz

należności w walucie obcej mogą

być wymieniane na guldeny gdań-

skie jedynie przez emisyjny bank

gdański. To samo dotyczy kupna lub

sprzedaży tych walut. Urząd

Dewizowy znajduje się przy banku

śdańskim. Pozatem udzielono 7

gdańskim instytucjom bankowym

prawa sprzedawania lub kupowania

walut. Baniki te będą się nazywały

Bankami Dewizowemi. W okresie
trwania przymusowej gospodarki de-

wizowej będzie zamknięta gdańska

giełda dewizowa. Ustalanie kursów

zagranicznych środków płatniczych

dokonywane będzie w przyszłości
przez bank gdański.

W.  półołicjalnym komentarzu
stwierdza się również, że chodzi tu

przedewszystkiem — о zarządzenia
tymczasowe. Władze gdańskie są.
zdecydowane utrzymać stabilizację
guldena na obecnym poziomie. 

Rozejm między Boliwją a Paragwajem
nie doszedł do skutku

LONDYN (Pat). Z Buenos Aires rady i instrukcyj swego rządu. Wa-
donoszą, że podpisanie rozejmu, któ-| runki, na jakich Boliwja i Paragwaj
re miało nastąpić pomiędzy Boliwją|godziły się na rozejm, przewidywały,
i Paragwajem, celem zakończenia|oprócz zaprzestania działań wojen-
trwającej od 3 lat wojny o Grand nych na 14 dni, również zredukowa-
„Chaco, zostało w ostatniej chwili: nie sił obu armji o 5 tys. ludzi każda,

 
| wstrzymane,

/Posiedzenie komisji konstytucyjnej sanackiej Na pół godziny przed wyznacze-
niem podpisania dokumentu rozej-
mowego paragwajski minister spraw
zagramicznych oświadczył, że nie
może podpisać tego zobowiązania.|
Proponowany bowiem dokument su-
geruje tylko rozejm bez stosowanej
gwarancji i różni się do porozumie-
nia osiągniętego dwa dni temu.

(Wobec powstałej w ten sposób
nowej sytuacji, musi on zasięgnąć

|niedokonywanie w tym czasie żad-
‚ пево dozbrojenia i ustalenie strefy
| neutralnej, kontrolowanej przez ko-
| misje międzynarodowe.

Uczucie przepełnienia, nieprawidłową
: fermentację w jelitach, uczucie pełności
i wzdęcia w wątrobie, zastoinę żółci, bóle
w bokach, ucisk w piersiach i bicie serca
usuwa użycie maturalnej wody gorzkiej
Franciszka-Józefa, zmniejszając zbytnie
przekrwienie mózgu, ucisk w oczach, sercu
i płucach. Pytajcie się lekarzy.

Protest ponowny rządu abisyńskiego
PARYŻ (Pat). Korespondent Ha-

vasa z Addis Albbeba donosi: W: -
ście, przesłanym do posła włoskiego,
rząd abisyński oświadcza, że żaden
żołnierz etjopski nie uczestniczył w
incydentach, jakie się wydarzyły

ne z tubylców zaatakowały pasterzy
etjopskich, którzy jednak zmusili
napastników do ucieczki. Rząd abi-
syński protestuje stanowczo prze-
ciwko ponownemu pogwalceniu gra-
nicy.

J

4 czerwca. Formacje wloskie złożo-

Ewakuacja oddziałów chińskich
PEKIN (Pat). W: prowincji Hopei

panuje ożywiony ruch oddziałów
chińskich, wycofujących się ku połu-
dniowi. Dla ewakuacji tychadida-
łów zarekwirowano wszystkie, bę-

we. Oddziały armji gen. Czang-
Czenga, mające zastąpić wojska
gen. Juh-Sue-Czanga, usuniętego ze
stanowiska gubernatora prowincji,
„obejmują już swe posterunki.

dące w dyspozycji, wagony kolejo-|

„Normandie“ zdobywa błękitną wstęgę
PARYŻ (Pat). Parowiec „Nor-

mandie' przebył drogę powrotną z
Ameryki do Europy w 4 dni, 3 go-
dziny i 28 minut, osiągając prze-

ciętną szybkość 30,35 węzłów na
godzinę, bijąc swój własny rekord,
ustanowiony w czasie podróży do
Ameryki.

Lotnicy polscy-akademicy w Helsingforsie
HELSINGFORS (Pat). We wto-

rek przybyła do Helsingforsu polska
gru, turystyczna akademickiego
raidu lotniczego dookoła państw
bałtyckich i Finlandji Przelot nad
zatoką Fińską odbył się w warun-
kach wyjątkowo pomyślnych. Nad
brzegiem Fińskim jednakże pociąg
powietrzny natrafił na tak silne wiry
atmosferyczne, że szybowiec był
zmuszony odczepić się od samolotu
ipo przeszło pół godzinnem krąże-
niu lądował w pobliżu Helsingforsu,
nie mogąc dociągnąć do lotniska
wojskowego.

|. Lotników polskich powitali: po-
„set R. P. Charwat, attachć wojsko-
wy, członkowie poselstwa, przedsta-
| fińskiego aeroklubu loini-
czego i parlamentu akademickiego.

Podczas śniadania, wydanego
przez fińską ligę obrony powierznej,
przemówienie wygłosił prezes tej
instytucji. Podkreślono w bardzo
serdecznych słowach wielkie /uzna-
nie dla Polski oraz przyjacielskie
uczucia Finlandji, datujące się od
czasów powstaniowych.

 

ROCZNE KURSY PIELĘGNOWANIA I WYCHOWANIA DZIECI
(egz. od 1925 r. w Wilnie).

Program obejmuje kurs teoretyczny | praktykę w szpitalach, przedszkolach
i żłobkach W kursach biorą udział profesorowie naszej wszechnicy i LEKARZE
SPECJALIŚCI W CHOROBACH DZIECIĘCYCH. Zapisy są przyjmowane w lokalu
Rocznych Kursów Handlowych przy ul. Miekiewicza 22—5 od godz. 5—7 wiecz.

„.5odziennie oprócz świąt. Tel. 16-02.
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Organiżacje przeciwiapońskie rozwiązane

„Demilitaryzacja” Chin północnych
NANKIN, 11.6 (PAT.). Ze źródeł

miarodajnych donoszą, że chińskie mi-
nisterjum spraw zagranicznych nie o-,
trzymało żadnego oficjalnego pisma z
Tokio w sprawie żądań japońskich,
dotyczących północnych Chin. Koła
polityczne podkreśłają, że władze
chińskie czynią w dalszym ciągu wy-
siłki pojednawcze przy równoczesnem
kontynuowaniu rokowań.

Wedtug „Central News“, rząd. nan-
kiński wydał dekret,. zakazujący „pod
groźbą surowych kar jakichkolwiek
kroków, mogących przynieść
stosunkom Chin z krajami sąsiedniemi,
aprzedewszystkiem tworzenia stowa-
rzyszeń, wrogich cudzoziemcom.

MUKDEN, 11.6 (PAT:). Z urzędo*
wych źródeł japońskich donoszą, że
policja chińska w Kalganie przepró-
wadziła rewizję we wszystkich organi-
zacjach chińskich, które stoją na cze-
le ruchu antyjapońskiego, w szczegól-
ności w organizacji „niebieskich ko*
szuł'”, Aresztowano 11 osób.

.. LONDYN, 11.6. (A. T..E.). Z Tokio
donoszą, że zastępca japońskiego mi-
nistra wojny poinformował dziś sekre-
tarza stanu w prezydjum rady mini-
strów, że, kierownik chińskiej misji
wojskowej w Pekinie, działając z po-
lecenia rządu nankińskiego,. wyraził
swą zgodę na przyjęcie warunkówja-.
pońskich, wysuniętych w związku -z o-
statnim zatargiem japońsko-chińskim.

W sprawie tej odbyło się dziś posie-
dzenie japońskiej rady ministrów „na
którem premjer. Okąda. przedstawił
stanowisko rządu japońskiego w spra-

 

Kronika telegraficzna
— W Algierze odbyła się wczoraj wielka,

maniłestacja organizacji „Krzyż Ognisty”.

W_ manifestacji. wzięły po „raz pierwszy .u-
dział samoloty. Przewodniczący. związku,

pułk, de la Rocque, dokonał inspekcji eska-
dry, złożonej z 30 samolotów, i przyjął de-

filadę 15.000 członków organizacji.

— W fabryce smarów -koło--.Nicei wy-

buchł z niewiadomej. „przyczyny zbiornik.

Dwuch inżynierów:zostało kijek a jedna
jest,ciężko ranny,

 

— Donoszą zCharty, „że w.Dai nu-

bijskiej zginęło z. pragnienia *2 francuskich

funkcjonarjuszów kolonjalnych, a nie 4. U-

siłowali óni przebyć samolotem przestrzeń
Dakar — Czerwone morze. ||| ;
— „Popolo di Roma” donosi, że b. gene-

rał turecki Vassie-bey, „ktėry,. jako, wróś

Kemala-paszy, musiał opuścić. Turcję „po

wprowadzeniu ustroju republikańskiego, u-

dał się z Egiptu, śdze przebywał, do Addis-

Abeba, aby, w razie wybuchu wojny wło-
sko - abisyńskiej, objąć dowództwo, nad

wojskami abisyńskiemi. .. 3
—. Japońskie ministerjum,, Sprawzagrą-

nicznych zawiadomiło, . „ambasadora japoń-

skiego w. Londynie, iż Japonja nie ma ža-

dnych zastrzeżeń co do przyznania przez
Anglję Rzeszy niemieckiej 35 proc. tonażu

brytyjskiego,

— W kopalni w Zwickau (Niemcy) wy-
buchł pożar, wskutek czego pracujący wów-
czas górnicy, ulęgli zatruciu gazami. 4-ch

górników poniosło śmierć,, a wielu musiano
przewieźć do szpitali. |

— Dwaj mieszkańcy Helu wybrali. się na

przejażdżkę kajakiem po morzu. Wskutek:

silnej fali kajak w odległości kilkuset me-

trów od brzegu wywrócił się.

„Wypadek zauważony został z przejeżdża-

jącego okrętu duńskiego, który _pośpieszył

z pomocą. Jednego z niefortunnych żegla-

rzy zdołano uratować, drugi — niejaki Ma-

tecki — utonął. Zwłok nie zdołano odna-

leźć, у
— *Leningradzie rozstrzelano zaban-

dytyzm małżonków Łabutników (24 letniegó

męża i 21 letnią żonę) oraz. skazano na

więzienie od 5 do 10 latpozostałych człon

ków bandy, m. in. matkę Łabutnikową.

Bandyci w. przeciągu ostatniego półtora ro-

ku zabili w okolicach Leningradu w celu
grabieży 12 osób,
— Burza gradowa, jaka przeszła na pół-

noc od Tokjo w okręgu Sesa, zniszczyła

polą ryżowe i hodowlę jedwabników. Stra-

ty obliczane są na 10 miljonów jenów. Oko-

lica ta w roku ubiegłym uległa podobnej

katastrofie.

— Według doniesień z Moskwy Karol

Radek uda się w najbliższym czasie do

Mińska, śdzie będzie przy nakręcaniu nó-

wego dźwiękowca „Adam Mickiewicz”.

Dźwiękowiec ten, aš:„któręgo

opracował znany sowiecki reżyser filmowy,

Grossman, ma być nakręcony przez filmo-

wy trust państwowy republiki biatorūskiej.

as:

scenarjūsž

 

szkodę.

| miastą premjerowi

 

wie rozwiązania kwestji Chin Północ-
nych. Sprawa ta stanowi od pewnego
czasu główny temat rozważań prasy
japońskiej, która kampanję swą pro-
wadzi pod znamiennem hasłem: „Chi-
=północne dla północnych Chińczy-
ów",
W relacjach prasy japońskiej poję-

cie Chin północnych obejmuje obszar,
ciągnący się znacznie na południe i
dochodzący do rzeki Hoangho, W myśl
życzeń japońskich z terenu tego wy-
daleni być mają wszystkie osobistości,
zajmujące w życiu tego kraju stanowi-
sko kierownicze i nastawione wrogo
wobec Japonji. Organizacje, które u-
prawiały propagandę antyjapońską,
mają być rozwiązane, a wojska chiń-
skie wycofane.
Według planów japońskich Chiny

północne stać się mają„olbrzymią stre-
fą „zdemilitaryzowaną”, którejbezpie-
czeństwo zapewniałyby wojskajapoń-
skie, administracja zaś spoczywałaby

wsi Э)
  

Wybryki antykatolickie
w Szkocji

LONDYN 11.6 (AET). — W Edyn-
burgu odbyła się wczoraj ceremonja
nadania obywatelstwa honorowego

Australji, * Ly-
ons'owi. Premjer jest katolikiem.
W związku z tem doszło do mani-

festacyj antykatolickich. Przed ratu-
szem, gdzie odbywały się ceremdhje,
zgromadziły się liczne tłumy, które
wznosiły okrzyki: „Precz z papiest-
wem! Precz z papistami!'" Ekscesy
przybrały tak wielkie rozmiary, że
policja była zmuszona do wkroczenia
i rozpędziła manifestantów, '
Jak wiadomo,w Szkocji, a w szcze-

śólności w Edynburgu, tradycje pury-
| tańskiejniechęć do kościoła katolic-
kiego są wciąż bardzo silne.

Instytut
antymarksistówski
powstał w Genewie

GENEWA 11,6 (PAT). — Powstał
tu międzynarodowy instytut antymar-
ksistowski, który postawił sobie za
zadanie zwalczać marksizm i socja-

 

lizm państwowy na gruncie moralnym,
gospodarczymi socjalnym.
W zebraniu organizacyjnem, któ-

remu przewodniczył Teodor Aubert,
wzięli udział przedstawiciele lub ob-
serwatorzy Niemiec, Austrji, Szwaj-
carji, Belgji, Holandji, Grecji, Portu-
galji, Stanów Zjednoczonych i Brazylii

Katastrofa lotnicza
„w. Niemczech

 
 

BERLIN, 11.6. (PAT). W pobliżu
Augsburga spadł samolot pasażerski,
Pilot i pasażerowie. w tem dwoje
dzieci, zśinęli na miejscu, Aparat jest
doszczetnie rozbity.

Istnieje przypuszczenie, że samolot
zawadził.« o przewodniki wysokiego
napięcia,
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Wypadek gen. Dėna n
PARYŻ, 11,6. (A. T- E.). Minister

lotnictwa, senerał Dónain, dokonał
poświęcenia nowego lotniska w Ca-
hors. Minister wystartował następnie
do. Mariśnane.
Dwumotorowv aparat zawadził, o

wierzchołek drzewa i spadł na zie-
mię. Gen. Denaini pilot wyskoczyli. z
samolotu i nieodnieśli najmniejszego
szwanku, Ponieważna lotnisku nie
było chwilowo: inneso samolotu, gen.
Denain oczekiwał przez. śodzinę na-
dejścia. samolotu wojskoweśo z Pau,
który. zabrał go do miejsca przezna-
czenia.
 

słub iżpĘrsżt

80 ofiar |
ruchu świątecznego we Francji

PARYŻ—- 11.6 (PAT)— Jak donosi
„Ami du Peuple" podczas Zielonych
Świąt, wedługdotychczasowych obliczeń,
zginęło 20 osób, a 60 odniosłorany w m
/padkach samochodowych. į

"cysty

 

w ręku Chińczyków, przychylnie u-
sposobionych dla Japonii.
Według doniesień ajencji. „Szimbun
Rengo'' utwórzenie strefy zdemilitary-
zowanej, obejmującej całe Chiny pół-
nocne, wynika z dotychczasowych ja-
pońsko - chińskich układów. W strefie
tej, nie naruszając w niczem suweren-
ności chińskiej(?) przygotowana być
ma japońsko - chińska współpraca go:
spodarcza.Ajencja „Szimbun Rengo“
podkreśla również konieczność zastą-
pienia dotychczasowej administracji
krajuprzez ludzi, oddanych idei poro-
zumienia japońsko - chińskiego.

„AZJA DLA JAPOŃCZYKÓW”
PARYŻ, 11.6 (A. T. E.): Zaostrze-

nie konłliktu japońsko - chińskiego
jest przedmiotem żywych komentarzy
ze strony prasy francuskiej
Większość dzienników zarzuca. Li-

dze Narodów, że-nie umiała w odpo-
wiedniej. chwili wystąpić z należytą
energją i zlikwidować konflikt. , obu
państw w zarodku.

„Le Temps“ stwierdza, że zarówno
| St Zjednoczone, jakiWielka Brytan-
Та 5а bardzo zaniepokojone rozwojem
wypadków. na dalekim wschodzie. W

| kołach angielskich sądzą, że japońska
partja wojskowa osiągnęła. stanowczą
przewaśę i że hasłem jej polityki jest
„Azjadlaazjatów”". Hasło to w inter-
pretacji japońskiej oznacza „Azja_dla
japończyków', Wydarzenia w Man-
dżurji zdaią się „potwierdzać to w zit-
nełności. Nikt, nie może żywić jakich-
kolwiek złudzeń w tym względzie,

Lainė Bahdd | GNGiai ISaEi  

 

 

 

Echa wystąpień Mussoliniego
w Angljii Francji

LONDYN, 11.6 (A. T. E.). „Daily
Telegraph' zamieszcza artykuł wstęp-
ny,wktórym komentuje ostatnie prze-
mówienia Mussoliniego.

Dziennik występuje przeciwko sło-
wom Mussoliniego o znaczeniu opinii
publicznej. Pismo przypomina, że
Włochy wyraziły zgodę na rozpoczę-
cie postępowania ugodowego. W tych
warunkach wygłaszanie mów 0 cha-
rakterze wojowniczym jest nie na
miejscu.

Twierdzenie, że tylko Włochy są sę-
dziami swego postępowania, nie jest
słuszne, ponieważ istnieje traktat fran-
cusko - włosko - angielski z 1908 r.,
dotyczący Abisynji. W myśl tejumowy
żadna z układających się stron nie ma
prawa _ przedsiębrać jakichkolwiek
kroków bez uprzedniego porozumienia
się z pozostałymi sygnatarjuszami.
Omawiany układ nie został unie-

ważniony przez _protokuł o wynikąch
konferencji w Stresie. Włochy i Abi-
synja są członkami Lisi Narodów i
spór pomiędzy temi państwami winien
być uregulowany za pośrednictwem
Lisi. Byłoby wielkim błędem ze strony
„Włoch, gdyby zapomniały o swych
własnych zobowiązaniach.
PARYŻ, 116 (A,.T. E.). „Matin'*

omawia ostatnie wystąpienia Mussoli-
nieśo'na Sardynji. Mowy te — pisze—
zdają się wskazywać, że szeł rządu
włóskiegó jest zdecydowany na ро-
wzięcie energicznych zarządzeń celem
zagwarantowania bezpieczeństwa ko-
lonij włoskich «w Afryce wschodniej i
broni prawa Włoch do ekspansji ko-
lonialnej.

Front mocarstw, które podpisały de-
klarację w Stresie, zdaje się być za-
chwiany na skutek tarć angielsko-wło-

 

U sprzedduwców gażet
; żądajcie

„WARSZAWSKIEGO
ZIERNIKA NARODOWEGO*

 

„New York Post” o Polste
Z relacji żarąonówki

„Moment“ (Nr. 123) w depeszy
swego korespondenta z Paryża dono-
si o treści artykułu wybitnego publi-

amerykańskiego (Kaweb'a)?),
specjalisty "do spraw wojskowych;
który na łamach „New York Post“
omawia wybuch wojny w Europie w
OAS
Przebieg wojny ma byč Bpa

jący: Włochy będą zaangażowane w
wojnę z Abisynją, Austrja stanie się
łupem Rzeszy. Po przyłączeniu Au-
strji Niemcy nagłym atakiem rozbiją
Czechosłowację. Do Polski wyślą
Niemcy,ultimatum o dobrowolny
zwrot ziem polskich b. zaboru prus-

kiedy, proponując wzamian Polsce:
„— Znacznie większe obszary na wscho-

dit, które będą zdobyte wspólnemi siłami

wojsk niemieckich i polskich, W wyniku

tej walki większa: część obecnej Ukrainy

Sowieckiej przejdzie w posiadani <Pola-

"ków".

W tymże czasie. Japonja zaataku-
je Rosię Sowiecką ii odbierze Włady-

wostok: Francjai Anglja w tej wojnie
nie wezmą udziału.
Prasa francuska omawiając ten arty-
kuł, śodzi się z możliwością rychłej

wojny w Europie, ale wyraża wątpli-
wości, czy Francja będzie mogła za-

chować neutralność wobec istnieją-
cych przymierzy z państwami napad-
ER
— Nie mniej sceptycznie traktuje pra-

sa AGiGKAlóą wywody tego. amerykanina,

Tragiczny koniec
wyprawy kajakiem

KRAKÓW, 11.6 (PAT.). Do Kra-
kowa nadeszła dziś wiadomość o tra-
gicznym zakończeniu wycieczki kaja-
kowej 2 młodych, chłopców, 14-letnie-
go Stanisława i 10-letniego Zdzisława
Žurkėw, którzy bez wiedzy rodziców
udali się kajakiem wdół Wisły, chcąc
dopłynąć do morza.

Niedaleko. Baranowa w pow. tarno-
brzeskim kajak, uniesiony wirem, wy-
wróciłsię, skutkiem czego utonął 10-
letni Zdzisław Żurek. Zwłoki wydobył
starsżybrat,który usiłowałuratować
SA
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ktėry twierdzi, že Polska može dobrowolnie
zgodzić się na oddanie Niemcom swoich za-
chodnich obszarów. Prasa francuska pod-
kreśla fakt, że amerykański publicysta nie
docenia należycie patrjotyzmu Polaków i
ichprzywiązania do morza."ь r U OTZ  

skich. Anglja i Francja — stwierdza
„Matin” — powinny uczynić pewne
koncesje Włochom, t. j. zgodzić się na
ZW traktatu trzech mocarstw, do-
tyczącego Abisynji. Takie jęst przy-
najmniej stanowisko rządu włoskiego.
Ww najbliższych miesiącach należy o-
czekiwać ożywionej akcji włoskiej dy-
plomacji oraz wzmocnienia zarządzeń
wojskowych.

Dziennikarze łotewscy
przybyli do Warszawy

We wtorek o godz. 17,30 przybyła
do Warszawy samolotem z Ryśi wy-
cieczką dziennikarzy łotewskich z
szefem wydziału prasowego łotew-
skiego М. S, Z

I pa -

Pożar w Gdyni
GDYNIA 11.6 (PAT). — W pierw-

oszym dniu Zielonych Świąt powstał,
wskutek nieustalonych przyczyn, po+
żar torfowisk, graniczących z kana-
łem przemysłowym w pobliżu strefy
wolnocłowej.

Pożar z powodu wiatru objął zna-
czną przestrzeń. Dzięki energicznej
akcji ratunkowej portowej staży o-
śniowej ogień udało się umiejscowić,
ale dopiero około południa w drugim
dniu świąt.

Wybich w hucie , Batory”
CHORZÓW, 11.6, — PAT, — W.

dniu dzisiejszym o godzinie  16-ej
naskutek przedostania się powietrza
do filtru gazowego, w hucie „Batory“
nastąpił wybuch, który wzbudził na
całym terenie huty wielkie" zaniepo-
kojenie. Na szczęście ofiar w ludziach
nie było. Straty są dość znaczne, acz-
kolwiek jeszcze nieustalone,

Tragiczny wypadek:
w cyrku

NOWY JORK, 116. ATE. — W.
pewnym cyrku w miejscowości Cro-
okston, w stanie Minnesota, wyda*
rzył się straszny wypadek. Podczas
tresowania dwóch słoni jeden z nich
złamał ogrodzenie i rzucił się na pu-
bliczność, która przypatrywała się
ćwiczeniom.
Rozjuszony słoń stratował na śmierć

9-letniego chłopca, oraz ciężko pora-
nił 20, osób.

  

 

Miasto Quetta nie istnieje
Reszta ludności uciekła

LONDYN, 1146 (A. T. E.). Z Kalku-
ty donoszą: Z okolic Quetty nadchodzą
<oraz to nowe wiadomości o katastro-
fie trzęsienia że, Jest rzeczą zna-

м 4%

Givginalne samobėjsiuo
BUDAPESZT, 11.6 (A. T.E.). Zna-

ny w szerokich -kołach towarzyskich
75-letni emerytowany generał, Marcin
Parupka, popełnił dziś samobójstwo,
Gen. Parupka zabił się wystrzałem z
rewolweru.
Przed dokonaniem samobójstwa ge-

nerał wypełnił kartę ewidencyjną dla
emerytów, podając pod rubryką miej-

sce.„zamieszkania: „Na tamtym świe-
cie“.

  

 

mienną, że niemal codziennie daje się
odczuć kilka lekkich wstrząsów pod- °
ziemnych.

Uczeni są zdania, że w okolicy tej
wznowił swą działalność podziemny
wulkan. Około 20.000 mieszkańców
Quetty zostało przewiezionych do In-
dyj. Władze postanowiły nie odbudo-
wywać zburzonego miasta i wybudo=
wać nowe w odległości kilkunastu ki-
lometrów od dawnej Quetty,

Katastrofa trzęsienia ziemi odbiła
się głośnem echem w całych Indjach.
Pod protektoratem wicekróla lorda
Willingdona utworzył się komitet, któ-
ry zbiera ofiary na pomoc Tudiości te-
renów objętychkatastrofą trzęsienia
ziemi,

W odwiedziny do Niemiec
jedą b. kombatanci angielscy

LONDYN, 11.6. — ATE, — Książe
Walji wygłosił dziś na posiedzeniu
Legionu brytyjskiego przemówienie,
w którem wyraził swe zadowolenie z
powodu zamiaru wysłania delegacji
byłych kombatantów angielskich do
Niemiec.

Książe zaznaczył, że podobne wy-
cieczki mosą przyczynić się do cal-|
kowitego pojednania pomiędzy daw-
nymi _ przeciwnikami. Wystąpienie
księcia. znalazło dość żywy oddźwięk
w prasię angielskiej, Dziennik „Star”
podaję przemówienie następcy: tronu
p: t. „Przyjazny gest księcia Walji wo-
bec Niemiec".

„Evening Šiandėdi" donosi, že W
najb iższym czasieudaje się do Nie-
miec wycieczka, złożona z 4 przed-.
stawicieli Legjonu, któraprerie

dd Ad WALCE si  

 

ewentualną wizytę liczniejszej dele»
śacji byłych kombatantów  angiel«
skich:

we Francji

PARYŻ, 116, ATE. — Rząd fran-
cuski przedsięwziął nowe kroki w ce»
lu zwalczenia spekulacji walutami.
Minister skarbu Regnier, udzielił Ban-
kowi Francji instrukcyj w których
myśl bank nie będzie dawał zaliczek
na złoto w sztabach. Poza tem mini-
sterjum skarbu zapowiedziało ostre
kroki przeciwko wszelkiego rodzaju
spekulacjom giełdowym na szkodę
waluty lub' papierów =



 

A SŁONIA
NIE ZAUWAŻYŁ...
Znana jest bajka Kryłowa o zwie-

dzającym muzeum przyrodnicze, któ-

ry zapamiętał najmniejsze motyle i

robaczki, a nie zauważył wypchane-

go słonia... Przypomina się nam ów

"słoń, gdy czytamy rozprawy o „Pa-

miętnikach chłopów”, wydanych

przez Instytut Gospodarstwa Społecz-

zsgo. O wielu bowiem zagadnieniach,

o wielu klasach społecznych w Polsce

pisano w ciągu lat ostatnich; zapo-

mniano tylko o jednem, że podstawo-

wą warstwą w Polsce jest warstwa

włościańska. Ona w gruncie rzeczy

jest Polską. Kto nie myśli kategorja-

mi przemijającemi, kto ma nieco

wyobraźni, ten wie, że Polska będzie

tem, czem będzie chłop polski. Boć

w oczach naszych ginie warstwa zie-

miańska, marnieje „inteligencja”, nie-

masz nowoczesnej klasy robotniczej.

Któż pozostaje? Chłop polski, dzie-

dziec szlachty, która stworzyła dzieje

Polski. I próżno wysilają się litera-

ci, wychowani w zgiełku wielkiego

miasta, próżno klecą ramoty o

Bigdach. Ma swe wady chłop polski,

lecz — mimo wszystko — on jest j

podstawą i twórcą Polski przyszłej.

Przeświadczenie o tem jest łączni-

kiem między nowoczesnością a ideo-

logją wieku XIX. Inaczej to rozu-

miemy, niż otumanieni przez roman-

tyzm polityczny ideolodzy wieku u-

biegłego, lecz ich marzenia i nadzieje

nieokreślone są w naszem przeświad-
wnioskiemczeniu logicznym ze

ścisłego rozumowania  historjozo-

ficznego.

Uwagi powyższe nasunęła nam re-
cenzja „Pamiętników chłopów” w nie-

dzielnej „Polsce Zbrojnej”, Dużo tam

uwag słusznych, lecz wymagają one u-

bupełnień i postawienia kropek nad i.
Czytamy tam naprzykład, że „trzeba
wieś zorganizować, wyzwolić z nie-

woli pośrednictwa”. Bardzo do-

brze! Lecz czyż zamiast tego okrą-

głego ogólnika nie należy powiedzieć

jasno i twardo, po żołniersku—trzeba
usunąć Żydów ze wsi?

Rzecz to duża i ważna, Żyd bowiem
nietylko rujnuje wieś gospodarczo,

lecz równocześnie demoralizuje ją.

Nie będziemy twierdzenia tego rozwi-

jali,ustaliła je literatura staropolska, a

między innemi nie byle pisarz, bo
Stanisław Staszic. To jednak nie wy-

starcza, Chłop jest — jak powiada-

]а — materjalistą. I nie dziwota,

wszak żyje w ciągłej walce z przyro-

dą i z przeciwnościami, które nie u-

sunęły się z przed niego nawet w

wolnej Polsce. Lecz jest on zarazem

idealistą — wystarczy poznać bliżej

jego stosunek do zagadnienia życia i
śmierci; jest on — jeśli go nie zdemo-
ralizuje zła lektura i płytkie i zdepra-
wowane radjo —filozofem życiowym,
któremu może mądrości pozazdrościć

niejeden inteligent, wyhodowany w
ideologji „państwowotwórczej”, słu-
żącej rzeczom i sprawom przemijają-
cym. Jako taki filozof, wie on, że
nie wystarczą gwarancje materjalne,
że w życiu człowieka gra rolę

prawo i to, co on nazywa „spra-

wiedliwością”, a co nazwać można
prawem moralnem,

To przeświadczenie kazało muwla-
tach niewoli przeciwstawiać się pra-

wom moskiewskim, austrjackim i pru-
skim, to samo poczucie jest dziś pod-

stawą jego dążeń politycznych i spo-

łecznych, I napróżno sobie dziś suszą

głowę różni mężowie stanu nad tem,

jakiemi korzyściami materjalnemi zje-
dnać sobie wieś polską.Nic to! Trzeba

tej Lai dač zadoščuczynienie przez

poszanowanie prawa i „sprawiedli-
wości”. Są to uczucia, zdawałoby

się abstrakcyjne, a jednak w duszy

chłopskiej bardzo żywe i realne,

Któż powinien je lepiej zrozumieć,

jak žolnierz (m-my na myśli „Polskę

Zbrojną“), dla ktėrego k ;terjum naj-
wyższem jest „honor“. Kto rozumie,

czem jest „honor dla żołnierza, ten
powinien zrozumieć, czem jest „spra-

wiedliwošė“ dla mieszkańca wsi pol-
skiej, ten powinien zrozumieć, że są

 

 

WE WRZESNIU WOJNA?
ostro Anglię za jej proabisyńskie stanowiskoPrasa włoska atakuje

„Musimy się porachować za dawne
i świeże jeszcze incydenty. Obrachu-
nek ten nastąpi'. Każdy Włoch i
nie Włoch usłyszy w tych słowach
Mussoliniego zapowiedź bliskiej woj-
ny. Na kiedy? Prasa angielska, któ-
ra z wielkim niepokojem śledzi przy-
gotowania Włoch, zapowiada ją na
wrzesień, gdyż wtedy kończy się w
Abisynji pora deszczowa, utrudniają-
ca wojenne operacje. Do tego czasu
skończyć się ma także akcja pośred-
nicząca, przewidziana przez Ligę Na-
rodów. Dnia 25 czerwca zbierze się
w Schweningen w Holandji abisyń-
sko - włoska komisja pojednawcza.
Do 25 sierpnia komisja ta ma załat-
wić spór jużto na drodze pojednaw-
czej, jużto zapomocą arbitrażu. Praw-
da, że potem zebrać się ma jeszcze
Rada Ligi.. Ale Mussolini zgóry u-
suwa jej interwencję:

„Nie będziemy dbać, co mówią po drugiej

stronie naszych granic, gdyż sami, wyłącz-

nie sami, jesteśmy sędziami naszej polityki

i naszej przyszłości — nikt inny!”

Znaczy to chyba, że Włochy wy-
stąpią z Ligi, gdyby je traktowano w
Genewie na równi z Abisynją, „W
najgorszym wypadku pójdziemy za
przykładem tych, którzy obecnie
chcą nas pouczać — oświadcza Duce.
—Doradcy ci dowiedli, że gdy chodzi
o stworzenie potęgi imperjalnej, nie
dbali o opinję publiczną”.
Słowa te godzą wyraźnie w Wielką

Brytanię, której opinja publiczna w
prasie i parlamencie zwraca się prze-
ciw imperjalizmowi włoskiemu w A-
tryce Wschodniej z coraz większą
gwaltownošcią. Na piatkowem posie-
dzeniu Izby Gmin, przywódca Partji

„Pracy, major Attlee, domagał się od
rządu, by dał do zrozumienia Wło-
chom, że W. Brytanja zamknie Kanał
Sueski dla okrętów włoskich na wy-
padek wojny. Zarówno Attlee, jak
i liberał Mander zwracali nadto u-
wagę, że wojna między dwoma człon-
kami Ligi zada cios ostatni instytucji
genewskiej.
Czy jednak Anglja może wojnie tej

zapobiec? ` ;
Prawda, że przez zamknięcie obu

wyjść Morza Śródziemnego: Gibralta-
ru i Suezu, rząd angielski uniemožli-  

wiłby Włochom prowadzenie wojny
w Abisynji Ale zamknięcie Suezu
spotkałoby się z protestami innych
mocarstw, zwłaszcza Francji, która
patrzy nie bez pewnego zadowolenia,
że Włochy zamiast od strony Tuni-
su i francuskiej Afryki Równikowej,
szukają teraz nabytków terytorjal-
nych w Afryce Wschodniej, gdzie
wchodzą siłą rzeczy w zatarg z An-
ślją i gdzie mogą uwikłać się w prze-
wlekłą ; niszczącą ich siły finansowe
awanturę z Abisynją, Prasa francu-
ska wysuwa projekty ustąpienia
Włochom nizinnych części Abisynji,
któreby stworzyły rodzaj korytarza,
łączącego obie kolonje włoskie: Ery-
treę i Somali. Ale jest to przysło-
wiowa skóra na niedźwiedziu, względ-
nie na zdrowym i silnym jeszcze
Iwie afrykańskim, Polityka angielska
nie robi napewno niczego, coby ułat-
wiło Włochom rozciągnięcie choćby
w przyszłości protektoratu nad pań-
stwem Negusa. Imperjum kolonjalne
włoskie nad Zatoką Adeńską zagra-
żałoby bowiem zarówno drodze mor-
skiej Angljj z Morza Śródziemnego
na Ocean Indyjski, jak jej władztwu
nad Sudanem.
Opór przeciw zamierzonym podbo-

jom włoskim idzie więc z Londynu.
Widzą to dobrze Włosi i cała ich fu-
rja zwraca się przeciw prasie angiel-
skiej, która nie przestaje budzić u-
wagi swego rządu na wysyłkę wojsk
włoskich do Somali i Erytrei.

„Anglja — pisze „Giornale d'Italia“ u-
chodzący za tubę rządu włoskiego — stwo+

rzyła swoje rozległe i bogate imperjum nie-

tylko swym dumnym zapałem, swym duchem

inicjatywy i swoją pracą ale takže gwaltow-

nymi podbojami i brakiem skrupułów wobec

praw innych narodów, cywilizowanych lub

niecywilizowanych, stworzyła je armatami i

zbrojnemi inwazjami, które najczęściej wy-

przedzały jej bankierów i marynarzy. Nie

inaczej zdobyła Anglja także swoje obszer-

ne posiadłości w Afryce. Kiedy zaś nasy-
ciła się zdobyczami i aneksjami, znajduje

teraz na swej drodze Ligę Narodów, która,

wypełniona urzędnikami anglosaskimi,

chciałaby ustabilizować jej liczne specjalne
interesy"... >

Trudno odmówić zupełnej racji 'e-
mu rozumowaniu, które znalazło wy-
raz i w ostatniej mowie Mussoliniego  

w Cagliori. Można nawet przypusz-
czać, że sam Duce jest autorem tych
dosadnych wyrzutów pod adresem
„nasyconej Anglji, które kulminują
w takiej oto ironicznej uwadze:
„Nie powinniśmy się gorszyć oburzeniem

jakie przejawiają niektóre pisma londyńskie

z powodu naszych zarządzeń w Afryce, po-

nieważ te same pisma beatyfikowały Ro

Bertsa, Kitchenera, Cecila Rhodesa i ich to-

warzyszy (zdobywców republik boerskich

Transwalu i Oranji w Afr. połudn. Przyp.

Red.). Podniesienie tarcz przez pacyfistów

z prasy angielskiej jest niczem innem, jak

hałaśliwym przypływem hipokryzji, jest kry-

zysem wstydliwości po całem życiu roz-

więzłem”... PE

Jaki cel ma ta oczywiście inspiro-
wana przez rząd kampanja prasy wło-
skiej, tak namiętna, że musiał prze-
ciw niej publicznie w Izbie Gmin pzo-
testować p. Eden?
Włochom zdaje się zapewne, że

swą demonstracyjną stanowczością i
bezwzględnością tonu odwiodą An-
ślję od czynnych wystąpień przeciw
ich posunięciom w Afryce. Liczą
przytem na pomoc Francji. Mussolini
bowiem _odraczając konferencję
rzymską i podejmując układy z Niem-
cami w sprawie Austrji, zagrał wobec
Anglji i Europy ważnym atutem: „je-
śli będziecie mi przeszkadzać w Abi-
synji, to okażę się ustępliwym wobec
planów Hitlera co do Austrji', Może
to tylko bluff, ale zrobił on już swoje
wrażenie, zwłaszcza w Paryżu, gdzie
prasa wzywa p. Lavala, by szybko
wystąpił jako pośrednik w sporze a-
bisyńskim. Zbliżenie niemiecko-wło-
skie — oto środek nacisku, jakim
Mussolini może grać z powodzeniem
wobec Anglji i Francji.
Dyplomacja nie powiedziała więc

jeszcze ostatniego słowa. Mowy bojo-
we, wysyłka wojsk — to rzeczy po-
ważne. Ale we Włoszech niezawisła
opinja publiczna nie istnieje. Jeśliby
Mussolini uzyskał dostateczne nabyt-
ki terytorjalne, to prasa włoska entu-
zjastycznie i karnie powita je jako
zwycięstwo bez wojny i uderzy w
ton pokojowy”. Narazie swemi „wo-
jennemi" artykułami pomaga ona rzą-
dowi w jego wielkiej grze dyploma-
tycznej.

(AR)

 

Dla kupców chrześcijańskich
najlepszym organem reklamy jest

„WARSZAWSKI DZIEWNIK NARODOWY*

 

_ PLOTKI GDANSKIE

Zmierzch swastyki
Gdy prasy niema, a raczej gdy nie mo-

że ona ze względu na cenzurę informo-
wać społeczeństwa o tem, co się dzieje
"w rzeczywistości, rolę jej zaczyna speł-
uiać plotka,
Tak jest dziś w Gdańsku. Prasę się

czyta tu z przyzwyczajenia, po to, żeby
się dowiedzieć o tem, co się dzieje w
Polsce, Niemczech, Francji, lub w Ame-
ryce, natomiast nie czyta jej się wcale,
gdy chodzi komuś o dowiedzenie się
prawdy o istotnej sytuacji politycznej i
gospodarczej na terenie Wolnego Mia-
sta.

Bo i czego można się z niej dowie-
dzieć? Chyba tego, że wojna senatu z
ludnością trwa nadal i że nie szczędzono
w niej nawet premji asekuracyjnych
„gleichszaltowanych'' na guldena. Nieza-
leżnie od waluty, w jakiej asekuracja zo-
stała zawarta i to po kursie z przed ma-
ja r. b. Praktycznie biorąc, podarowano
wielkim koncernom asekuracyjnym 42
proc. ryczałtu premii, które opiewały na
obce waluty.
Ale czy na tem się skończy? Prasa te-

go nie mówi. Senat, zajęty tajemniczemi

rokowaniami z przedstawicielami naszych
najbardziej miarodajnych instytucyj rzą-
dowych i finansowych, milczy również,
natomiast stronnictwo rządzące kazało z
jakiejś tam okazji wywiesić flagi ze swa-
styką, ale o tem, co będzie również, ja-
koś żadnego komunikatu nie wydaje.

Nie milczy tylko plotka, ta niedyskret-
na szelmowska plotka, która, odkąd
świat światem, jawnie wyśmiewa się z
każdej, najbardziej surowej, dyktatury,
którą nikt nie potrafił poskromić, za-
aresztować i wysłać do obozu koncentra-
cyjnego. Im bardziej milczy t, zw. „opin-

ja publiczna'* tem więcej za to mówi plot-

rzecązy ważniejsze niż dobrobyt ma-
terjalny, rzeczy, dla których poświę-

ca się mienie i życie,  

(Od własnego korespondenta)

ka, odbijająca nie tyle stan faktyczny, ile
wnioski, logicznie ludziom się nasuwają-
ce, a przybrane w fakty nie lub mało
znaczące, ale urastające do niebywałego
znaczenia politycznego na tle dociekań
indywidualnych, osnutych na „rzeczywi -
stej rzeczywistości" Gdańska.

W ten sposób dowiedzieliśmy się, że
prezes Banku Gdańskiego ze świtą z za-

dowolonemi minami wysiadali ze sleepin-

gu berlińskiego w piątek, co miałoby
wskazywać, że wszechpotężny dzisiaj w
Niemczech Schacht obiecał Gdańskowi
najbardziej wydatną pomoc Rzeszy w u-
zdrowieniu waluty gdańskiej.

Słyszeliśmy również, że od połowy u-
biegłego tygodnia senat prowadzi roko-
wania z Polską, aby zaraz po świętach
wprowadzić na terenie Wolnego Miasta
walutę polską.
Gdybyśmy byli w Anglji, to napewno

ilość zakładów o to co nastąpi we wto-
rek urosłaby do cyfr fantastycznych.

Wszyscy czekają, wszyscy są w oba-
wie o to co też jeszcze się stanie.

Średnie kupiectwo, urzędnicy i to, co
przyjęto nazywać ludem pracującym (das
Schaffende Volk) narzeka po cichu, szep-
tem na razie i ostrożnie, świat interesów
gorączkowo lokuje pozostałę po kasach
prywatnych gotówkę w Gdyni Telefony

do banków, w krótkich okresach ich o-
twarcia, są czynne bez przerwy, bo kli-
jenci się informują, w jaki sposób moż-
naby choć część zamrożonej gotówki wy-

dostać, a czynnik „rasowo - obcy” chodzi
po ulicach Wolnego Miasta z minami peł-
nemi tajemniczej wyższości.
A na wszystkimi unosi się widmo na-

rastającego rozczarowania, zwątpienia i.

defetyzmu. Wie o tem dobrze stronni-

*ctwo narodowo - socjalistyczne, skoro in-

struktorzy bojówek gdańskich, przeważ -

nie obywatele niemieccy posprowadzani

z „Voterland'u'” za pieniądze podatników

tutejszych. zaczynają drżyć o swoje po-

sady.  

Gdańsk, 10 czerwca.

Czy wskutek doznanych zawodów i
strat nie nastąpi poważniejsza zmiana na-
strojów w kierunku obudzenia się patri>
tyzmu lokalnego? — oto pytanie na cza-
sie. Hasło:„,Gdańsk pozostanie niemiec -
kim'* (Danzig bleibt deutsch), odbite w ty-
siącach egzemplarzach i porozlepiane na
domach, parkanach i latarniach miasta z

powodu niedawnej wycieczki naszej Ligi
kol. i morskiej, wcale jeszcze nie znaczy,
że Gdańsk pozostanie narodowo - socja-
listycznym. Przeciwnie wiele rzeczy
wskazuje tu na zmierzch swastyki.
Objaw to nowy, ale jak dotąd, rozwi -

jający się szybko.
Do czego on doprowadzi,

pokaże.

przyszłość

A.
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   DR.WOJCIECH JACOBSON

Wydanie Il-6 (ena 3 m
Do nabycia

w Kantorze „Warszawskiego Dziennika
" Narodowego"

Na prowincję wysyła się za po-

braniem pocztowem. 328  

PRZEGLĄD PRASY
O WYODRĘBNIENIE KOŚCIELNE

HUCUŁÓW

Korespondent  stanisławowski „Il:
Kur. Codz.' podnosi myśl wyłącze-
nia Huculszczyzny z eparchii grecko-
katolickiej w Stanisławowie:
„Podobnie, jak na Lemkowszczyžnie,

dzięki odrębności szczepu Łemków, wyod-

rębniono ich z eparchji gr.-kat. w Przemy»

ślu, powołując do życia nową samodzielną,

pozbawioną szkodliwych wpływów nacjona-

lizmu ukraińskiego placówkę centralną w

postaci t. zw. Administracji Apostolskiej

Łemkowszczyzny — podobnem życzeniem

ogólnem jest stworzenie na wzór ten iden*

tycznej samodzielnej placówki kościelnej,

jako Administracji Huculszczyzny, do któ-

rej należałaby ludność huculska, wyłączona

przedtem z pod jurysdykcji eparchji grecko-

kat. stanisławowskiej.

Za wyodrębnieniem przemawia
fakt, że Huculi trzymają się zdala od
ruchu  nacjonalistyczneśo „ukraiń-
skiego”. Przemawia także ich odrę-
bne nieruskie pochodzenie. Są to mo-
że szczątki jakiegoś plemienia dac-
kiego, jak wskazywałoby
bieństwo do fiśur na kolumnach
Trajana i Marka Aurelego w Rzy-
mie, W każdym razie dobrze było-
by odśrodzić ich od wpływów „ukra-
ińskich" i utrwalić przez to ich do-
tychczasową polonolilską orjentację.

WPLYWY ŽYDOWSKIE I ZAGRA-
NICZNE NA WYBORY

Pisaliśmy, że wśród inteligencji +
wyższem wykształceniem znajduje
się dużo żydów, którzy z teśo tytułu
uzyskaliby nadmierny wpływ na wy-
bór Senatu. Gnieźnieński „Lech“
zwraca uwagę, że wpływy żydowskie
— i zagraniczne — przejawiłyby się
także w wvborach do Izb za pośre-
dnictwem samorządu gospodarczego,
któremu projektowane  ordynacje
przyznają daleko idące prawa wy-
borcze:
„Wiadomo, że w tych organizacjach go-

spodarczych, czynniki ragraniczne mają

niekiedy silniejszy głos, aniżeli „szary” oby-

watel polski, Wystarczy sobie uprzytomnić

np. gospodarczą siłę niemczyzny na G. Ślą-

sku przy równoczesnej słabości polskiego
„robotnika, gnębionego bezrobociem. W or--

ganizacjach wiejskiego przemysłu, handlu i

finansów znajdziemy dużo wpływów zagra
nicznych. Obok nich istnieje też gospodame

cza potęga żydowska”,

ich podo-

Tak wiec sztuczne Konstrukcje|
prawne, podyktowane
chwili, mogą doprowadzić do szko-
dliwego wzmocnienia wpływów nie<
polskich na akty wyborcze: `

NIECHLUJSTWO P. KADENA

W „Wiadomościach Literackich*
czytamy:
„Prasa prowincjonalna I przygodni poecł

bardzo grzeszyli przez ostatnie tygodnie, a=

le przyznać trzeba, że nikt nie przelicyto*

wał „działu literackiego” „Gazety Polskiej"ę

redagowanego przez Kadena. W numerze

z dn. 19 maja Kaden w swoim dodatku lite=
rackim  pomieścił wiersz „Żal”, (Wiersz
brzmi tak: „Przyjdzie znienacka wieczorem

z ciężkim zapachem mroku... coś wygarnie,
wyszuka, przypomni, oczy spojrzą smutnie,

nieprzytomnie, żal... zarzępoli, zaskomli naj«

ciszej, wtedy łzy się wypłakane usłyszy,

żal... przyhołubi, przytuli najsmętniej, wte-

dy serce mało z bólu nie pęknie, żal”...

* Jak widzimy, niema rytmu, niema rymu,

niema sensu. Co gorzej, jest w tem marny

podstęp. Czytelnik może przypuszczać, że
żal, co zarzępoli, jest spowodowany śmier-

cią Marszałka, może sądzić, że jest to

wiersz okolicznościowy, a nie stary gral

mański wypsztyk, dobrany przez Kadena

pod kolor do żałobnego numeru. 5
Wobec tego redakcyjnego niechlujstwa

dość nieprzekonywująco brzmi patetycznw
zapewnianie o wytężonej pracy, o „stylu”,

który jakoby wychował w Kadenie Marsza-
łek, a który to styl ma Kaden przekazać

młodszym i najmłodszym. Jeśli ten „styl”

ma obowiązywać, to mógł. Kaden przysie-

dzieć fałdów i napisać coś normalnym ludz-
kim stylem. Niestety, wybitny ten pisarz

zajęty jest w ostatnich czasach zbyt wyłącz-

nie teatrem i Akademią.

Najgłębszą tajemnicą okryta jest sprawa

odwołania uroczystego, żałobnego posiedze-

nia Polskiej Akademji Literatury. Rozesła-
no zaproszenia, zapowiedziano zebranie w
prasie i w przeddzień odwołano, nie poda-
jąc żadnego wyjaśnienia. Może lękano się,

że Miriam zechce też coś powiedzieć. W,
takim wypadku zarządzenie było słuszne,
Pismo „Prostu z Mostu" dośćzabawniepo-
śpieszyło z notatką sprawozdawczą z po-
siedzenia, które się nie odbyło. Napisano, że
prelekcję, poświęconą Marszałkowi Piłsud-

| skiemu, wygłosił prezes Akademji, Wacław

Sieroszewski”. Szkoda, że nie dodano jesz-
cze, że licznie zebrana publiczność nagro-
dziła prelegenta rzęsistemi oklaskami”.

Niechlujstwo p. Kaden-Bandrow-
skieśo widać w każdej dziedzinie,
dzie tylko zdołał sobie zapewnić
dobrze płatne stanowisko. Wszystkim
wiadomo np. jak fatalnie obciąża
kadenizm teatry mieiskie w Warsza-

wie. :

interesamd
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Teatry stołeczne

„„WYZWOLENIE“
w Teatrze Polskim

" Kiedy dziš, po trzydziestu zgėrą
latach od dnia premjery „Wyzwole-
nia" na scenie krakowskiej, przysłu-
chujemy się nieśmiertelnemu arcy-
dziełu Wyspiańskiego, wyraźniej
znacznie, aniżeli ludzie ówcześni, u-
świadamiamy sobie pokrewieństwo
idej i nastrojów, łączących dramat ten
z drukowanemi w tymże roku w
Krakowie, w „Przeglądzie Wszech-
polskim' — „Myślami nowoczesnego
Polaka" Dmowskiego, Wbrew opinii
znakomitych znawców literatury, po-
dobieństwa tego nie tłumaczyłbym
bynajmniej „wpływologją”, Zrodziła
je atmosiera chwili, duch czasu, owa
„w całej polskiej naturze przemiana”,
co wtedy właśnie poszukiwała. sobie
formy uświadomień — równolegle w
wizji poety - dramaturga i w rozumo-
wych dociekaniach publicysty, Czyż
nie znamienne jest, że kiedy Zygmunt
Balicki w kilka lat później w swych
„Zasadach wychowania narodowego”
chciał najdobitniej wskazać propago-
wany przez się ideał stosunku moral-
nego do sprawy polskiej, nie potrafił
tego uczynić w sposób ściślejszy, jak
posłużywszy się w tym celu — cyta-
stem z „Wyzwolenia'”?... Widząc wal-
kę wewnętrzną Konrada - Wyspiań-
skiego, znów nam teraz w Teatrze
Polskim ukazaną, oglądamy — jak w

- zwierciadle najczystszem — trud du-
szy polskiej, uznojonej, mocującej „ię
z sobą, szukającej dróg w owej prze-
łomowej, tak bliskiej jeszcze, a tak
przecież już odległej od nas dobie...
Cóż stanowiło w tym momencie

problemat główny, z którym porala
się nasza świadomość zbiorowa, pro-
blemat odązuwany tragicznie przez
całe pokolenie polskie? Była nim
konieczność rozplątania węzła, zaci-
śniętego, jakby w skurczu rozpaczli-
wym, w epoce romantyzmu, węzła
splatającego tak nierozdzielnie poli-
tykę i poezję, że w konsekwencji, za-
równo jedna, jak i druga dziedzina,
pozbawione przyrodzonej im autono-
mji, uległy władztwu wyjałowiającej
i beztreściwej, zabójczej dla zdrowe:
śo życia i twórczości — frazeologii.
Stąd walka „Myśli nowoczesnego Po-
laka", wypowiedziana tym wszyst-
kim, co uważają, że polityka polska
to „kwestja raczej literacka... gdy zaś

„zaczepimy ich o najistotniejsze za-
'gadnienia własnego bytu narodowe-
" go, nie umieją wybrnąć poza Mickie-
„ Wwicza, Słowackiego i Krasińskiego!”
Stąd gromy potępienia, rzucane w
„Wyzwoleniu” na tych, „dla których
Polska ma być mitem, mitem naro-
dów... a nigdy ma się stać, nigdy być,
nigdy urzeczywistnić”, stąd tęsknota
Konradowa do normalności, do „tego,
co jest wszędzie”, stąd potężna,wspa-
niała tyrada przeciwko panowaniu li-
teratury nad życiem: „Poezjo precz!
Jesteś tyranem!!'.
W tych warunkach zasadniczem

niezrozumieniem Wyspiańskiego jest
szukanie w jego wizjach dramaturga
wskazań praktycznych, wykładanie
ich, jak komentowano słowy roman-
tyków, by wyłuskać z nich w poetyc-
ką formę ubrane programy. „Artyzm
nie może być utylitarny' — odpowia-
da na to Konrad w „Wyzwoleniu“.
Masce zaś, pytającej go: „A cóż to  

ma być?... Czy tylko sztuka?..,—do-
daje: „Cóż może być innego? A! z te-
$o nareszcie widzisz, żem artysta'.
Ale właśnie dzięki temu rozpląta-

niu węzła, wyzwoleniu się z utylita-
ryzmu, który poetom narzucał obo-
wiązki układania politycznych pro-
śramów, Wyspiański - artysta stał się
czemś więcej, aniżeli nauczycie-
lę m narodu, stał się jego wyrazi-
cielem. Nie wskazania dawał już
Polsce w „Wyzwoleniu”, ale ją uze-
wnętrzniał, objawiał, czarodziejstwem
poezji wtajemniczał w najskrytsze
drgnienia polskiego ducha. Potęgą
genjuszu sprawił, iż w dziele jego żyje
naród, ze wszysktiemi swemi harmo-
njami i sprzecznościami, ze swą jedno-
ścią i rozdarciem, ze swą chwałą nie-
śmiertelną i wstydem, ze swojem u-
męczeniem i nadzieją. Ukazywał go
w jedyny sposób, dostępny poecie, 0-
twierając duszę własną, Polski pełną,
Twórczość jego wzniosła się na wyży-
ny misterjum, gdzie objawia się
Prawda cudem Miłości: „Strumień
ma płynąć z mego serca” — mówi o
sobie Konrad w „Wyzwoleniu“ —
„czysta krew... A z niej pijcie”...

I dlatego dziełoWyspiańskiego ma
znamię wieczności, Dlatego mogą i
powinni brać z niego wszyscy, chcą-
cy wejrzeć w głąb duszy polskiej,
przeżyć raz jeszcze jej, cierpienia, jej
zmagania się, jej krwawą pracę, —
utrwalone, unieśmiertelnione odtąd
nazawsze, bo tylko „sztuka ma zaro-
dy nieśmiertelności i jedna jedyna
jest tradycją",

Wznowiono „Wyzwolenie"  po-
śpiesznie ; niestarannie. Nawet Oster-
wa, znakomity w kilku dialogach z
Maskami, nie pamiętał w szeregu scen
tekstu swojej roli, Z daleko posuniętą
bezceremonjalnością nie trzymano się
wskazówek  inscenizacyjnych Wy»
spiańskiego, przestawiano bezsen-
sownie poszczególne urywki i strofy
(np. w słynnej modlitwie wigilijnej
Konrada pod koniec aktu drugiego),
objaśnienia, które w tekście dramatu
daje sam poeta, wkładano w usta Re-
żysera, Konrada lub Hestji, wywołu-
jąc przykry zgrzyt artystycznego fał-
szu.  Mimowoli słuchacz, znający
dzieło Wyspiańskiego, raz po raz
przypominał sobie słowa, które w
temże właśnie „Wyzwoleniu”, wypo”
wiada na temat „poprawek” reżyser-
skich Muza: „Jakto? — Chcesz biżu-
terje dać poprawiać cieśli?'*
_ Najgorszym skandalem było wszak-
Że wyreżyserowanie sceny z Przo-
downikiem w akcie pierwszym, z któ-
rej zrobiono kabaret, godny wyobraź-
ni Słonimskiego czy Hemara, ale naj-
zupełniej sprzeczny z intencjami au-
tora  „Wyzwolenia”. Przodownik
przedstawiony tu jest w postaci „hy-
jeny wyborczej”, ukazanej w parodji
„cyrulikowskiej“ w „Starej Bandzie“,
gdy tymczasem, wedlug wskažėwki
Wyspiańskiego, ma on mieć:

„Palone buty, zapalny ruch, .
palące, krótkie słowo...
Jest młody, ogień w oczach znać
całuje, ściska swoją brać”

— i jest przedstawicielem zaślepie-
nia patrjotycznego młodzieży, „z po-
gardą patrzącej“ na „kiwających glo-

ZE ŚWIATA
KULTURY

KRONIKA NAUKOWA
Nagrody naukowe, — Na dorocznem wal-

nem zebraniu Związku profesorów szkół

akademickich we Lwowie postanowiono u-
fundować dwie doroczne nagrody po 300
zł. za najlepsze prace naukowe pomocni-

czych sił naukowych Iwowskich szkół aka-

demickich. Pierwsza nagroda otrzymuje na-

zwę nagrody im. marszałka Piłsudskiego.

Ze Zjazdu im. Krasickiego, W pierwszym

dniu zjazdu lwowskiego 8 b. m. odbyło się
pod przewodnictwem prof. St. Pigonia po-
siedzenie plenatne, na którem referaty wy*
głosili: L. Bernacki: „Stan badań nad Kra-

sickim”, prof. St. Łempicki: „Udział ziem

południowo - wschodnich Rzeczypospolitej
w piśmiennictwie polskiem'”, poczem odczy-

tano referat prof. Zyśm. Łempickiego p. t.
„Problemy wieku oświecenia". Referaty wy-

wołały ożywioną dyskusję,
W drugim dniu zjazdu we Lwowie odbyło

się plenarne posiedzenie, poświęcone meto-

dologji badań literackich, Wygłoszono 3 re-
feraty, Wywiązała się nizewykle gorąca
dyskusja, w której zabierał głos m. in. Karol

Irzykowski,
W południe dokonano w kruźganku Uni-

wersytetu odsłonięcia tablicy ku czci zna-

nego uczonego Romana Pilata, W imieniu
uczniów prof. Pilata wygłosił przemówienie
dyr. Bernacki.

Popołudniu pracowała sekcja twórczości

Krasickiego. Równocześnie odbywały się

zebrania innych sekcyj. Prezydjum zjazdu
wysłało depesze do honorowych prezesów

zjazdu prof, A. Briicknera i prof, Bruchnal-

skiego,

WYSTAWY
Wystawa przeciwalkoholowa. W związku

z XV ogólno-polskim zjazdem psychjatrów

w Płocku i Gostyninie Połskie Tow. Walki
z Alkoholizmem „Trzeźwość” w Warszawie

i Płocki Oddział Polskiego Tow. Higjenicz=

nego urządzają w Płocku ogėlno-polską wy-

stawę przeciwalkoholową. Wystawa ta w

roku bieżącym była otwarta przez dwa mie-
siące w Warszawie i była tłumnie zwie-

dzana przez mieszkańców Warszawy i przy*

jezdnych. W Płocku mieści się w gimna-

zjum im, Małachowskiego i czynną będzie

do 16 b. m. Odbędzie się również cztero-

dniowy bezpłatny kurs alkohologji dla in-
struktorów i osób, interesujących się walką

z alkoholizmem.

NOWEKSIĄŻKI
M. B. Mowery. Dziewczę z Bożej łaski.

Czerwone książki M, Arcta. Przełożył z an-
gielskiego Jótar. Str. 268. M. Arct, War-

szawa, 1935. Zł. 4.50. Akcja tej ciekawej po-
wieści — jakby stworzonej do wakacyjnej

lektury — rozgrywa się w północnych oko-

licach Kanady. Młody uczony Stanley Clar-

ke, jadąc w celach naukowych na Północ,

wami” reprezentantów t. zw. polity-
ki ugodowej..
Dekoracje — zwłaszcza wnętrze

katedry warszawskiej — dobre. Ko-
stjumy gorsze, w szczególności Ge-
njusza ; Muzy, niepotrzebnie ubra-
nych jak postaci z kartonów Stryjeń-
skiej, co odbiera im wymaganą przez
Wyspiańskiego koturnowość. Rów-
nież realistyczny sposób ukazania
Masek budzić może poważne zastrze-
żenia. Trzymanie się dawniejszych
tradycyj inscenizacyjnych byłoby w
tym wypadku szczęśliwsze.

JAN REMBIELIŃSKI

Zasługi Bandtkiego

Wczoraj minęła setna rocznica
zgonu wielkiego uczonego polskiego,
który z początkiem ubiegłego wieku
wraz z H. Kołłątajem, St. Staszicem,
S. B. Lindem, J. Lelewelem położył
fundamenty pod rozwój nowoczesnej
nauki polskiej i nowoczesnych form
jej organizacji — Jerzego Samuela
Bandtkiego, dyrektora Bibljoteki Ja-
giellońskiej i profesora bibljografji na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Postać
to pod każdym względem nieprzecięt-
na. Historyk, bibljograf, badacz języ-
ka polskiego łączący z szerokiemi za-
miłowaniami naukowemi,  obejmują-
cemi bezmała całą dziedzinę humani-
styki, niemiecką gruntowność i syste-
matyczność, zrozumienie dla ważno-
ści metody i konieczności uprawy mo-
nograficznych badań, przytem
rzecz w Polsce rzadko spotykana —
niestrudzony organizator nauki. Ten
zmysł organizacyjny objawił Bandtkie
w wielu przedsięwzięciach nauko-
wych. Jako kierownik Bibljoteki Ja-
giellońskiej uporządkował w  nieła-
dzie pozostające jej zbiofy, dając tem
samem podwaliny pod późniejszy
rozwój tej książnicy. Wniósł nowego
ducha do pozostającego wówczas w
naukowej martwocie Uniwersytetu.
Nietylko bowiem samorzutnie rozsze-
rzył swe wykłady z bibljografji na
numizmatykę i językoznawstwo  sło-,
wiańskie, ale pierwszy žorganizowal
na Wydziale filozoficznym rodzaj se-
minarjum historycznego i filologicz-
nego, które prowadził przez lat bli-
sko dwadzieścia (1413-4 do 1832-3).
Z seminarjum tego wyszła plejada po-
ważnych uczonych, pracujących na
polą filologji klasycznej, literatury
polskiej, bibljografji i historji, jakie-
mi nie może się poszczycić żaden ów-
czesny profesor trzect. polskich uni-
wersytetėw, m in. osobistości tej mia-
ry, co W. H. Maciejowski, J. Mucz-
kowski, A. J. Helcel i t. d.

Bandtkie urodził się w Lublinie 24
listopada 1768 r. z ojca Jana Samue-

spotyka piękną dziewczynę, która po stud-
jach w Stanach Zjednoczonych, wraca do

swego narzeczonego, farmera, by wraz &
nim osiąść na dalekiej Północy i pomóc mu

w trudach i pracy. Los splata życie tych
trojga w dziwny węzeł. Porwani w wir wy*
padków, nie mogą działać tak, jak pierwot-

nie zamierzali, choć czyny ich są zawsze
zgódne z wewnętrznym nakazem ich natu

ry. Psychika ich ujęta jest niezwykle trafnie
i dówodzi znajomości natury ludzkiej,

CZASOPISMA DLA KOBIET
„Pani Domu". — „Czerwcowy numer „Pa-

ni Domu” zawiera m. in.: artykuł p. t.
„Śródmieście czy peryferje', omawiający za-

lety mieszkania na przedmieściach, a prze-

dewszystkiem przyzwyczajańie gospodyń do

racjonalnego układania planu dnia. Artykuł

„O codziennem nakrywaniu do stołu” mówi

o potrzebie dbania o estetykę w życiu co-

dziennem i oszczędnem zórganizowaniu tej

pracy. Wiosenne wskazówki kulinarne i
lecznicze dają art. „Sezon szpinaku i sała-

ty" oraz art. „Zbierajmy zioła lecznicze”,

W końcu mamy spis wydawnictw dla bi-

bljotek szkólnych i prywatnych, polecanych

przez komisję kwalifikacyjną Instytutu Go-

spodarstwa Domowego, wreszcie przepisy i

jadłospisy na czerwiec dopełniają treści cie-
kawego numeru. Administracja ul. Nowy

3 Świat 9, Warszawa.

dla nauki polskiej

la, rodem z Szlichtingowa pod Wscho-
wą, który jako kupiec osiadł w Lu-
blinie, i matki Anny Marji z Noacków.
Nauki niższe otrzymał w rodzinnym
Lublinie, średnie w gimnazjum św.
Elżbiety we Wrocławiu, gdzie miał
rodzinę ojca. Po uzyskaniu w r. 1787
świadectwa dojrzałości, studjował
dwa lata teologję. Pociąga go jednak
rychło historja i filologja, tak, że o-
statecznie nie poświęcił się zawodowi
pastora, lecz w r. 1790 objął obowiąz-
ki guwernera u pastora Niirnberga w
Hermannsdorf (pod Wrocławiem),
skąd jeszcze w tymże roku przeszedł
na podobne stanowisko do Piotra
Ożarowskiego, kasztelana wojnickie-
go, hetmana polnego, w którego do-
mu spędził osiem lat, jako nauczyciel
jego młodszych synów, bawiąc z nimi
skolei w Brzózce (pow. kozienicki),
Warszawie, Dreźnie, Berlinie, wresz-
cie przez dwa ostatnie lata w Peter-
sburgu. W 1798 r. wraca do Wrocła-
wią i tu obejmuje w swem dawnem
gimnazjum św . Elżbiety stanowisko
profesora substytuta i nauczyciela ję-
zyka polskiego, a w rok później zosta-
je tłumaczem przysięgłym języka pol-
skiego w magistracie wrocławskim.

Niezależnie od badań dziejowych
wcześnie poświęca Bandtkie uwagę
filologji polskiej. Pierwszą w tej dzie
dzinie pracą było ogłoszenie nowego
wydania przysłów A. M. Fredry (Wro-
cław 1802). Niebawem chcąc przyjść
ż pomocą żywiołowi polskiemu na
Śląsku,, w porozumieniu ze znanym
drukarzem i nakładcą wrocławskim
W. B. Kornem wydaje serję podręcz-
ników języka polskiego: Nowy ele-
mentarz polski (Wrocław 1803), Gra-
matykę polską dla Niemców (1808).
Ukoronowaniem jego działalności w
zakresie podręczników było wydanie
w r. 1810 dobrego na swój czas zarysu
dziejów polskich.
Pracami temi zwrócił Bantkie na

siebie rychło uwagę polskiego świata
uczonego, a przedewszystkiem stare-
go ks. Czartoryskiego, generała ziem
podolskich, który z Bandtkiem pozo-
stawał już od r. 1802 w koresponden-
cji. Z inicjatywy Czartoryskiego Izba
Edukacyjna Księstwa Warszawskiego
w maju 1810 r. zaproponowała Bandt-
kiemu objęcie stanowiska bibljoteka-
rza Bibljoteki Jagiellońskiej z obo-
wiązkiem udzielania wykładów bi-
bljografji na Uniwersytecie. Posłusz-
ny wezwaniu objął istotnie Bandtkie
w d. 4 września 1811 r. kierownictwo
Bibljoteki, w której pracując ćwierć
wieku, zdołał ją wreszcie uporządko-
wać i conajmniej w dwójnasób po-
mnożyć. W Krakowie też dopiero w
całej pełni rozkwitła jego twórczość
naukowa, poświęcona obecnie głów-i
nie zagadnieniom, związanym z dzie-
jami książki. Już w r. 1812 ogłosił
pracę: „De primis Cracoviae in arte
typographica' incunabulis', następnie
w roku 1815 „Historję drukarń kra-
kowskich“, które to obydwie prace
dały podnietę Lelewelowi do skreśle-
nia „Bibljograficznych ksiąg dwoje”,
та niemi poszły niebawem „„Historja
Bibljoteki Jagiellońskiej* (1812) i
trzytomowa  „Historja drukarń w
Królestwie Polskiem i Wielkiem Księ-
stwie Litewskiem* (1826). Takie oto
były prace Bandtkiego podejmowane
zawsze z myślą o Polsce.

H. BARYCZ.

 

ZEWSZĄD...
ZGON

HISTORYCZNYCH KAWIARNI

W Krakowie zamknięta została—prze-

jaw kryzysu! — słynna kawiarnia Mi-

chalika, w której na dziesię lat przed
wojną narodził się słynny kabaret „Zielo-
ny Balonik", Kawiarnia, ozdobiona obra-
zami cyganerji malarskiej, odwiedzana
była przez elitę literacką i artystyczną
Polski. Ci nawet, którzy w niej nie zja-
dali wybornych Michalikowych ciastek,
znali ją z „Szopki”, napisanej przez
Boya i W. Noskowskiego.

Nietylko jednak w Krakowie upadają
historyczne kawiarnie, Kto zna i kocha

. Paryż, ten z żalem dowie się o zamknię-
ciu „Rotondy”, kawiarni na Montparna-

* sie, która skupiała dawniej młodzież ar-
tystyczną wszystkich krajów, przebywa-
jącą w Paryżu. Przeszli przez jej sale
także artyści i literaci polscy (m. in. Wy-
spiański i Żeromski), według legendy,
Lenin grywał tam w szachy a Trocki dy-
skutował całemi nocami.

Również w Wiedniu zamyka się słynna
„polsłka” kawiarnia Puchera na Kohl
markt. Nazywano ją polską przed woj-
ną, gdyż zbierali się przy jej stolikach
parlamentarzyści i dygnitarze ministe-
rjalni polscy. Možna tam bylo wieczora-

 

mi spotykač Korytowskiego, Abramowi-
cza, Rosnera, Petelenza, Germana, Bi-

lińskiego. Przy jednym stoliku siedzia-
ło nieraz sześć polskich ekscelencyj.
Wraz z dawną monarchją skończyła się
i wielkość Puchera, I tę także kawiarnię
wsławiła „Szopka krakowska”, opisując
dzieje posła, zaczynającego i końcżące-
go u Puchera swe posłowanie:

„Lecz przychodzi gniew premjera
i parlament się zawiera,
poseł swę manatki zbiera
i tak kończy się karjera u Puchera”.
Szalejący kryzys niszczy dzisiaj tych

świadków beztroskiego życia przedwojen-
"nego, jakiem były kawiarnie. Zmienia się
styl i tempo życia, Kto dziś ma ochotę do
dyskusyj literackich w kawiarni? Kto ma
odwagę dowygłaszaniatam swych opinij
politycznych? Kawiarnie literackie i po-
lityczne stają się w naszych czasach nie-
potrzebne...

—

PROCES O GWIAZDĘ

Jedyny w swoim rodzaju proces to-
czyć się będzie niedługo” przed trybuna-
łem nowojorskim. Skarżący, niejaki mr.
Limers, jest kupcem, który w ciągu dłu-
gich lat prowadził skromny, oszczędny  

tryb życia I zebrał pod koniec swej ka-
rjery zawodowej znaczny majątek. Mr.
Limers nie żywił żadnych szcżególnych
amicyj, prócz jednej: uwiecznienia swego
nazwiska, przekazania go potomności.
Jak to zrobić? Mr, Limers myślał długo
mad tem, spędził sporo bezsennych nocy
na poszukiwaniu różnych projektów, aż
"wreszcie wpadł na zabawny pomysł. O-
fiarował jednemu z największych obser-
watorjów astronomicznych w U. S, A.
sumę 100.000 dolarów pod warunkiem,
że pierwsza nowoodkryta gwiazdą o-
chrzczona zostanie jego imieniem.

Obserwatorjum przyjęło radośnie i
skwapliwie hojną ofiarę, Upływał mie-
siąc za miesiącem, a mr. Limers czekał z
niepokojem aż się ziszczą jego marzenia,
aż nazwisko jego zostanie utrwalone w
atlasie astronomicznym na wieki wieków.
Od czasu do czasu zwracał się Limers z
zapytaniem do obserwatorjum, czy nie
odkryto jeszcze nowej gwiazdy na niebo-
skłonie, Odpowiedź brzmiała stale od-
mownie. Aż tu dowiaduje się mr. Li-
mers pewnego dnia przy przeglądaniu
dziennika, iż obserwatorjum rzeczone od-
kryło istotnie nowe ciało niebieskie, lecz
nadało mu potajemnie inną nazwę. Obu-
rzony i rozgoryczony Limers biegnie w te
pędy do sądu i wnosi skargę przeciw ob-
serwatorjum 0 niedopełnienie umowy.
Żąda on, aby obserwatorjum albo zwró-
ciło mu w całości ofiarowany legat, albo
też nadało nowoodkrytej gwieździe jego
nazwisko, Proces odbędzie się niedługo,

a publiczność zadaje sobie pytanie, co bę-
dzie z legatem, jaki wyrok wyda sąd w
tej niezwykłej i trudnej sprawie.

—

KLUB NURKOW
Jean Painlevć, syn znakomitego mate-

matyka i ministra, powołał do życia 0-
sobliwy klub, który składa się tylko z
nurków. Członkowie klubu są to ludzie,
oddający się sportowi nurkowania, który
od pewnego czasustałsię szeroko rozpo-
wszechnioną rózrywką na wybrzeżach
francuskich. Oficer marynarki francu-
skiej wynalazł i skonstruował prosty, ta-
ni hełm gumowy dla nurka, który umo-
żliwia każdemu przebywanie przez dłuż-
Szy czas pod wodą na głębokości dzie-
sięciu metrów, Painlevė usiłuje zatem
zwerbować do swego klubu wszystkich
zwolenników sportu nurkowegó, w celu
spopularyzowania go w szerokich masach
Tnicjator proponuje zatem  urządżenie
wyścigów pływackich pod wodą, partyj
tenisa, oraz innych gier pod wodą na
glębokości od 5 do 8 metrów. Painlėvė
sądzi, iż tego rodzaju imprezy znajdą u
publiczności gorący oddźwięk. Ma on
jednak na widoku i dalsze cele: pragnął-
by założyć u brzegów Bretanji studja
podwodne, gdzie możnaby było robić też
zdjęcia filmowe, które dałyby interesują-
cy materjał dla obserwacyj naukowych.  

ZAPOMNIANY KOMPOZYTOR POLSKI
Mało kto z szerokiej publiczności, a na-

wet z fachowych muzyków wie, że istniał

w drugiej połowie wieku XIX-go nieprze-

ciętny talent kompozytorski — Antoni Stol-
pe. Urodził się w roku 1851 w Puławach,

w rodzinie, która już od pokoleń wykazy-

wała wiele talentów muzycznych. Toteż

pierwszym nauczycielem muzyki małego

Antosia był jego własny ojciec, znany pia-

nista i kompozytor. Z czasem wstąpił An-

toni do Instytutu Muzycznego w Warsza-
wie, gdzie był uczniem Freyera i Moniusz-

ki. Tutaj zwrócił na siebie uwagę niepo-

spolitemi zdolnościami kompozytorskiemi.

Wkrótce nakłoniono go do urządzenia sze-

regu wieczorów kompozytorskich. Koncer-

ty spotkały się ż entuzjastyczną oceną ta-

kich muzyków jak Noskowski, Kleczyński i

Miincheimer. Po warszawskich triumfach
wyjechał Stolpe do Berlina na dalsze stu-
dja do Kiela i Kullaka, poczdm powierzono
mu kierownictwo klasy fortepianowej w

tamtejszej „Neue Akademie der Tonkunst".

Niestety ciężka choroba przerwała pracę i
studja. Zapalenie płuc, którego nabawił się,
wychodząc z koncertu Wagnera spowodo-

wało przedwczesną śmierć kompozytera.

Umarł licząc lat zaledwie 21. Stolpe pozo-
stawił szereg utworów — drobne utwory
fortepianowe, sonaty fortepianowe i skrzyp-
cowó. „O Salutaris Hostia" na chór miesza-
ny, kwintet smyczkowy i organy i t. 4. Pol-
skie Radjo, chcąc przypomnieć publiczności

dzieła tego kompozytora nadaje dnia 17 b,
m. o godz. 17.00 z Krakowa koncert poświę-
cony jego twórczości.
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ZE LWOWA
Co grają w teatrach?

„, Teatr Wielki: gra dalej ciekawą „Stu-
dentkę" z nieciekawą Eichlerówną.

Teatr Rozmaitości: robi zły interes na
„Szwedzkiej zapałce”.

Repertuar kin;
Adria: „Mandżurja płonie” oraz „W o-

bronie prawa”. Atlantic: „Zuzu”. Casino:
„Tarzan nieustraszony", Colosseum: film
„Nocny Ekspress" — rewja „Klejnoty
Lwowa". Chimera: a. z. obło-
kow“. Grażyna: „Kapitan Korkoran“,
Kopernik: „Powrót Frankensteina". Ma-
rysieńka. „Powrót Frankensteina", Mu-
za: „Wonder - Bar”, Pan: „Marzenia mi-
łosne' (Leise flehen meine Lieder). Pa-
lace: „Panna i szofer”. Raj: „Julika”. Sty-
lowy: „Teraz i zawsze” oraz rewia. Słoń-
ce: film „Pilnuj swego męża” rewia „Oj!
kobietki", Świt: „Jej Wysokość całuje,
„Hopla'”. Uciecha: „Bohater z Rio Gran-
de“ oraz rewja. Wi : „Rewizor z Pe-
tersburga' oraz „Bunt młodzieży”,

Uczczenie ś. p. prof. Romana Pilata. —
Dn. 9 b. m. o godz. 12-tej w południe od-
było się w hallu uniwersytetu Jana Kazi-
mierza odsłonięcie marmurowej tablicy,
poświęconej Romanowi Pilatowi, profeso-
rowi historji literatury na uniwersytecie
lwowskim, zmarłemu w r. 1906. Wybitny
ten, a niezwykle pracowity i sumienny u-
czony i niezrównany pedagog, który wy-
kształcił kilka pekoleń badaczy literatu-
ry. zasłużył sobie na wdzięczną pamięć
polskieśo świata naukowego.
W czasie odsłonięcia tablicy przemó-

wienie wygłosił kustosz Ossolineum dr.
Bernacki, podkreślając zasługi naukowe
ś. p. prof. Pilata, imieniem uniwersytetu
J. K. przyjął tablicę pod swą opiekę J.
M. rektor prof, Czekanowski, poczem od-
czytano przemówienie honorowego pre -
zesa zjazdu im. Krasickiego, prot. Bruch-
nalskiego.
Wpisy do „ukraińskiego" liceum rolni-

czego. — Kurator szkolny p. Gadomski
ogłosił na r, szk. 1936-37 wpisy do pierw-
szej klasy „ukraińskiego' liceum rolni-
cześo w Czernicy К, Żydaczowa. Wpisy
zostały ogłoszone tak wcześnie, aby dać
możność kandydatom przejścia odpo-
wiedniej praktyki rolniczej, która dla te-
go liceum jest obowiązkowa i zacznie się
we wrześniu 1935 w gospodarstwach nie -
których szkół rolniczych.
Kiedy jednak powstanie w Małopolsce
aoi podobne polskie liceum rol -

nicze
Nowa „ukraińska” czytelnia. — Lwow-

ska prasa ruska informuje o otwarciu czy-
telni „Prošwity“. na Iwowskiem przed-
mieściu Holosko Wielkie, Czytelnia
mieści się we własnym, nowozbudowa-
nym domu.Z poświęcenia tego domu w
dniu 9 b. m. zrobili „ukraińcy' wielką ma-
nifestację. „Diło” pisze o konieczności
zdobywania miast od strony przedmieść,
przyczem podaje, że Hołosko Wielkie
jest już napół spolszczone.
Dorabiał się na „Kurjerze Lwowskim”.

— W sądzie grodzkim toczył się proces
przeciw Józefowi Banaszyńskiemu z do-
niesienia drukarni Kresowej o niepraw-
ne wystawianie asygnał towarowych
na rachunek tejże drukarni, Banaszyński,
jako kierownik działu ośłoszeń donię-
wna narodowego, a obecnie ,„zdobyte-

go” „Kurjera Lw.' wystawiał bezpraw-
nie asygnaty towarowe do sklepu kolon -
jalnego „Wirga'”* w związku z ogłoszenia-
mi sklepu w „Kurjerze Lw.”, co było wy-
raźnie zakazane przez drukarnię Kre-
sową, Faktu pobrania towaru na podsta-
wie bezprawnych asyśnat B. nie zśłosił,
wobec схеёо odnośne pozycje nie znala-
zły się w księgach drukarni. Sprawa wy-
szła na jaw przy sposobności kontroli
ksiąg. Straty poniesione przez drukarnię
Kisowa, są znaczne, wobec czego spra-
wa oparła się o sąd karny, gdzie toczyła
się ostatnio rozprawa pod przew. $. Soł-
tysika, Przesłuchani świadkowie zeznali
obciążająco dla oskarżoneśo. Rozprawę
odroczono, celem przesłuchania dal-
szych świadków, Z

Dodać należy, że dziwnym zbiegiem o-
koliczności Banaszyński czy też najbliż-
sza jeśo rodzina otwarła niedawno sklep
olonjalny przy ul. Batorego.
Zjazd inżynierów - mechaników. — O-

bok zjazdu naukowego im. Krasickiego
Lwów gościł w swych murach zjazd inży*
nierów maszynowców. Otwarcie zjazdu
odbyło się w sobotę 8 b. m. o godz. 10,30
rano w auli politechniki lwowskiej w o-
becności licznych gości, przedstawicieli
władz oraz grona profesorów politech.

* niki i innych szkół technicznych. Udział
inżynierów - maszynowców był bardzo
liczny, zwłaszcza z okręgów 'przemysło -
wych i z Warszawy. ! е
Piękna hala politechniki była wspania-

le ozdobiona kwiatami i zielenią. Ponad-
to w kilku wielkich salach I piętra u-
mieszczono zajmującą wystawę oryginal-
nych prac konstrukcyjnych i wyrobów
kilku pierwszorzędnych wytwórni pol-

skich, oraz wystawę prac technicznych
wydziału mechanicznego politechniki.
Po przemówieniu wstępnem prezesa

Stow. inżynierów - mechaników polskich
p. inż, Wierzejskiego, wyborze prezyd-
jum i wysłaniu teleśramów, wyśłoszono
mowy powitalne. przemówienia inż.
Piotrowskieśo zebrani dowiedzieli się, że
w r. 1936 odbędzie się w Warszawie wy-
stawa polskiego przemysłu metalowego,

. kolei nastąpiły ryśżż które wyśi -
sili: prof. Hauswald (Lwów), dyr. Pio-
trowski (W-wa), i inż. Wójckic (Lwów),
O godz. 13-tej odbyło się otwarcie wysta-
wy, któreśo dokonał prof, Łukasiewicz.
brady zjazdu toczyły się w poszczegól-

nych sekcjach.
Działalność prawosłanych w Małopol-

sce. — Komitet misyjny prawosławnej
diecezji warszawsko - chełmskiej posta -
nowił podzielić dziekanat, obejmujący te-
rytorjum dawnego zaboru austrjackiego
nadwie części; pierwszą dla Małopolski
Wsci iei z ośrodkiem we Lwowie, za-
rządzać będzie dotychczasowy archiman-
dryta Filotej, zaś nowopowstały dzieka-
nat obeimować będzie Łemkowszczyznę i
będzie kierowany przez znanegodziała*
cza prawosławnego ks. Pawłyszyna. Po*
nadto ma powstać prawosławny klasztor
dla Łemkowszczyzny, Aa
Dodać należy, że Ma. wawie istnieje

jedna prawosławna cerkiewka,
k Eksplozja granatu. — Na polach Hoło-
ska Małego znalazł Jan Marszałek gra-
mat ręczny, którym manipulował tak nie-
ostrożnie, iż spowodował wybuch., Od-
łamki granatu urwały mu dwa palce u  

ręki I aa wa A
iarą lekkom o postępku M. by!

obecny wiebie Karol ii ktėry do-
znał okaleczenia twarzy. Trzeci, Tomasz
aałek, zemdlał, Rannych opatrzyło

owie,
od koła poci: zdążającego nocą z

Podzamcza na TY dworzec, Zdr
się w zamiarze samobójczym 22-letnia
Marja Gąsiówna. Koła parowozu odcięły
jej prawą stopę i kontuzjowały silnie na
całem ciele. Desperatce pośpieszyło z
pomocą Pogotowie. Powodem zamachu
— skrajna nędza,
Włamania kasowe nie ustają. — W cią-

gu doby zanotowano 'dwa większe: do
fabryki żarówek przy ul. Lwowskich
Dzieci 56, gdzie zawartość kasy w kwo-
cie 240 zł. stała się łupem włamywaczy.
Sprawca drugiego włamania do biura Se-
minarjum naucz. przy ul. Asnyka, niebez-
pieczny kasiarz Antoni Schaeffer, został
ujęty
Kosa awantura na Kleparowie. —

Stosunki bezpieczeństwa w tej dzielnicy
pozostawiają w ostatnich czasach coś nie-
coś do życzenia, Na przechódzącego. ul.
Kieparowską bezrobotnego J. Kuźniarza
ijeś$o żonę Elżbietę napadła zgraja wy -
rostków, którzy Kuźniarową poranili no -
żami tak by iż musiano odstawić ją
do szpitala. Kuźniarz odniósł lżejsze ra-
ny. Po nożowcach ślad zaginął.
Sztylet w ręku napastnika, — We wsi
ąbrowicy, w powiecie Gródek Jagiel-

loński, wywiązała się pomiędzy sąsiadami
zacięta sprzeczka, w czasie której śospo-
darz Iwan Doliński sztyletem zranił cięż-
«o sąsiada, Hryńka Ciupałę.
Syn zgruchotał czaszkę ojcu! — Krwa-

we starcie o skibę rozegrało się w Mat-
kowicach koło Gródka Jagiellońskiego.
Od dłuższego czasu istniały tam nieporo-
zumienia w zagrodzie Mikołaja Faściaka,
który nie chciał przepisać gruntu na
rzecz syna Fedka. Gdy ostatnio wywią-
zała się pomiędzy nimi nowa awantura
syn jakiemś twardem narzędziem  pobi
tak ciężko ojca, iż ten doznał złamania
czaszki.
Burza nad Lwowem.— W ciągu nocy z

niedzieli na poniedziałek silna burza
wraz z rzęsistym deszczem nawiedziła
szereś śmin w okolicy Winnik pod Lwo-
wem. Piorun uderzył w zaśrodę [Iwana
Hnatyszyna w Głuchowicach koło Winnik
RAY: kilka budynków gospodar-

„skich.
Skok do stawu wychowanki S, S, Ba-

zyljanek, — W zamiarze samobójczym
skoczyła wczoraj do stawku w parku im.
Kilińskieśo niejaka Eudoksja Maliszew-
ska, zamieszkała u SS. Bazyljanek, Z ra-
tunkiem pośpieszyło jej kilka osób, które
wyciąśnęły ią, Maliszewska już kilkakrot-
nie vsiłowała pozbawić się życia.

Sześć kobiet tarćnęło się na życie. —
W ciąśsu ubiegłych świąt notowano w
mieście sześć zamachów sa: jczych
kobiet, Między innemi przywieziono do
szpitala powszechnego Helenę Malczy-
kową, 40-letnią, która na tle nieporozu -
mień rodzinnych usiłowała otruć się kwa-
sem solnym.

 

 

Socjaliści łódzcy narzędziem

W Łodzi istnieją dwa wydawnictwa
żydowskie, które są właścicielami
trzech dzienników, redagowanych w
języku polskim. „Głos Poranny' nale-
ży do wielkiego przemysłowca i kapi-
talisty Kohna, a „Republika“ i „Eks-
press Il." jest własnością Poznańskich,
którzy także reprezentują kapitał ży-
dowski. Wymienione pisma bronią
interesów żydowskich i mają wśród
czytelników polskich robić dywersję
iwytwarzać przychylny nastrój dla
Żydów i tych wszystkich, których Ży-
dzi uważają za swoje narzędzia.
„Republika: i „Głos Poranny” repre-
zentują opinje BB., a równocześnie
popierają Polską Partję Socjalistycz-
ną. BB. bowiem Żydzi łódzcy chcą
wykorzystać, aby mieć poparcie
władz, a socjalistów używają dla mo-
bilizacji robotników przeciwko Obo-
zowi Narodowemu. '

Kapitaliści i przemysłowcy żydow-
scy w Łodzi najbardziej wyzyskują ro-
botnika polskiego i to na każdem po-
lu. Przedłużają oni dzień pracy, nie
przestrzegają umów i wysokości pła-
cy, bardzo często przytem fabrykan-
ci żydowscy wyrzucają na bruk robot-
nika polskiego, aby go zastąpić zaraz
robotnikiem żydowskim. Możemy
stwierdzić śmiało, iż przemysłowcy
żydowscy należą do rzędu najwięk-
szych wyzyskiwaczy warstwy robot-

niczej. !
Tymczasem pisma, które są własno-

ścią kapitalistów żydowskich, stroją
się w piórka obrońców warstwy ro-
bótniczej, Chcą one bowiem robot-
nika polskiego zmobilizować pod zna-
kiem P.P,S. i przy pomocy partji bro-
nić kapitalistów żydowskich przed
niebezpieczeństwem, jakie im zagra-
ża ze strony Obozu Narodowego.
Krótko mówiąc, Żydzi. chcą prowadzić
wojnę w obronie swoich interesów
rękami robotników polskich, pozo-
stających pod komendą socjalistyczną.

„Republika“ z dnia 5 czerwca w
artykule p. t. „Sprawa walki z sana-
cją w masach robotniczych Łodzi”
zapowiada, iż się odbędzie wielkie
zebranie związków klasowych, na

są .
 

kapitalistów żydów
(Od specjalnego korespondenta)

które mają przybyć delegaci z 400 fa-
bryk. Cel tego zebrania przedsta-
wia autor artykułu w poniższym ustę-
ie:
Psa klasowe związki zawodowe w Ło-

dzi postawiły sobie obecnie za cel walkę
z obozem, który próbuje umacniać swe
wpływy wśród mas robotniczych, kierując

je ma zupełnie fałszywą drogę wybujałego
nacjonalizmu i nienawiści rasowej. Związki

klasowe postanowiły wobec tego rozpocząć

w masach robotniczych akcję, aby utwo-

rzyć silny front mas pracujących Łodzi,
skierowany  przedewszystkiem przeciwko

Stronictwu Narodowemu i szerzonym przez
niego hasłom”.

Przejrzyście z powyższych słów
wyglądają życzenia żydowskie. Se-
cjaliści mają pokonać nacjonalizm
polski, antysemityzm i stworzyć wiel-
ki front przeciwko Stronnictwu Na-
rodowemu i jego hasłom.
W dalszym ciągu artykułu „Repu-

blika uświadamia socjalistów, jakie
metody walki z narodowcami mają u-
stalić. Oto rady żydowskiej „Repu-
bliki”:

„Ustalona będzie forma propagandy w
fabrykach łódzkich, idąca w kierunku u-

świadamiania robotników i wskazywania
im na niebezpieczeństwo dawania posłuchu
hasłom endeckim, które są zasadniczo wro-

gie interesom masy robotniczej.

Jak nas informowano, akcja toczyć się

będzie zapomocą masówek, zapoznawania

robotników z hasłami w programie ende-
cji”.

W związku z zapowiedzianem ze-
braniem delegatów związków klaso-
wych również „Głos Poranny” zamie-
Ścił artykuł p. t, Planowa akcja an-
tyendecka”, w którym przedsta-
wia wielkie niebezpieczeństwo en-
deckie i wyraża radość, iż P.P.S. sta-
nęła do walki z tem niebezpieczeń-
stwem. Przytem „Glos Poranny" za-
mieszcza odezwę P.P.S, w ktėrej
czytamy:
„W obliczu tak poważnej chwili P.P.S.

wzywa całą polską ludność pracującą na-

szego miasta do zorganizowania się do wal-

ki z faszyzmem i nacjonalizmem”,

Widocznie P.P.S. z Łodzi pod wpły-
wem p. Nobacha i innych swoich Ży-

 

"Z CAŁEGO KRAJU
STANISŁAWÓW )

Krwawa bójka wybuchła pomiędzy W.
Sawickim a znanym awamturnikiem Ger-
schonem i Sojferem, którzy w czasie bój-
ki pokłóli się nożami. Policja spisała pro-
tokół.
Ant. F, Ossendowski. — Bąwił w na-

szem mieście prof. Ossendowski, który
wybrał się na Huculszczyznę, celem za-
pożnania się z tamtejszą ludnością, zwy-
czajami regjonalnemi. Prof. Ossendowski
zbiera materjał do nowej książki p. t
„Huculszezyzna“,
Z kroniki samobėjstw. — WI. Hupa -

łowski, plutonowy 48 p. p. s. k. popełnił
samobójstwo strzelając do siebie z rewol-
weru. Przyczyną rozpaczliwego kroku,
rozstrój nerwowy. Helena Drohomirecka,
usiłowała popełnić samobójstwo przez
rzucenie się pod póciąś zdążający ze Sta-
nisławowa do Stryja. Desperatkę zauwa-
żyli przechodnie, którzy usunęli ją z to-
ru, Przyczyną usiłowanego samobójstwa
była niechęć do życia.
Nowy zarząd w Tow. „Chleb Głodnym

Dzieciom”, — Znane w naszem mieście z
dobroczynności i niesienia wydatnejpo -
mocy najbiedniejszym, Tow. „Chleb Gło-
dnym Dzieciom”, na onegdajszem walnem

zebraniu, wybrało nowy zarząd w nastę-

pującym składzie: przewodnicząca —

p. Zofja Migocka, zastępcy przew.: — dyr.
Wiktor Mianowski, dr, Jóżef Drzewicki,
sekretarki: — Kamila Kowalska i Janina
Widtowa, skarbniczki — Olga Ehrlicho -

wa i Jan Fischer. Do wydziału weszli:
rejent Rudolf Vogel, dyr. gimn. Piskozub,

Heyrmanowa, W. Łęcki, ks, M. Barg,

prof. Zofja Zielińska, E. Kasztelewiczo-
wa, ks. Opaliński, Armatysowa, Danuta

Balicka, E. Kasjanowa, J. Wojtowiczowa,

A. Peczowa, M. Krzyżanowska, M. Pola-

kowa, Kraśniańska i Kóhlerowa. Sąd ho-

norowy: wojewodzina Jagodzińska, Seid-

lerowa i Szumska. Komisja rewizyjna:
prof. E, Łuczyński, m$r. Gunderman, dyr.

Martusjewicz. Nowemu zarządowi Tow.

„Chleb Głednym Dzieciom”, życzymy na-

dal tak owocnej pracy jak dotychczaso-

 

 

RÓWNE
A

Jadowite węże pokąsały żołnierzy, —
Bawiąca na ćwiczeniach szkoła podcho-
rążych artylerji rezerwy w okolicach Po-
wurską w powiecie kowelskim miała
przygodę z wężami, W czasie odpoczyn-
ku grupa żołnierzy natrafiła na kilka ja-
dowitych wężów „które wypełzły z pobli-
skiego bagna. Sześciu podchorążych nie
zdołało uciec i zostało zaatakowanych
przez jadowite węże. Mimo dzielnej ob-
rony zostali oni pokąsani. W ciężkim sta-
nie odwieziono ich do szpitala, gdzie je-
den z pokąsanych niejaki Skurbski, syn
notarjusza z Kowla, zmarł. Wypadek ten
wywołał wielkie wrażenie.  

TORUŃ

Utonięcia. — Fr. Prusakiewicz zauwa-
żył na Wiśle niedaleko przystani Toruń-
skiego Klubu Wioślarskiego dwoje zwłok
związanych paskiem, wynurzających się
razem z rzeki, w pobliżu jednej z tratew.
Zaalarmowana policja przybyła na miej-
sce i przy pomocy rybaków wyciągnęła
topielców na brzeg, Stwierdzono, iż to-
pielcami są: służąca Wiktorja Solczyńska
i kapral z 8 baonu saperów Rudolf Al-
brecht. Z pozostawionego listu Solczyń -
skiej wynika, iż obydwoje popełnili sa -
mobójstwo, ponieważ rodzice Albrechta
nie zgodzili się na zawarcie związku mał-
żeńskiego między nimi.

 

 

Powiat sanocki leży nad Sanem, na
Podkarpaciu, w wojewódźtwie lwow-
skiem. Obejmuje 1282 km. kw obszaru.
Ma 2 miasta (t. j. Sanok, jeden z naj-
starszych grodów Ziemi Czerwieńskiej
i Rymarów ze znanem kąpieliskiem)—
gmin wiejskich 8, gromad 128. W spi-
sie w r. 1931 było ludzi 114.195-t. j. 89

Rok Ludzi Rzkat. Tj.%  Grkat.

1880 86953 32604 31,4 46900

1921 102167 41558. 406 51285

1931 114195 48968 429 54567

Przewagę więc mają gr.-katolicy —

Rusini, ale rz.-katolicy — Polacy zbli-

żają się powoli do nich. Żydów jest 8,3

proc., inni (t. j. prawosławni, ewąnge-

licy i nie podający żadnej religji) są

nieliczni, ° у

Zasługuje na uwagę wieś Dobra, w

której szlachta zaściankowa była daw-

niej rz.-katolicka i polska, a wskutek
braku kościoła i zaniedbania ze strony

polskiej stała się gr.-katolicką i ruską,

z Dobrzańskich stali się Dobrjańskimi,

na 1 km kw. Analfabetów i półanalfa-
betów z ludności w wieku 10 lat i wię-
cej jest: w miastach obu 10 proc. i po
wsiach 28,8 proc. Język polski podało
67.955 t. j. 59,5 proc. Najważniejsze są
jednak liczby wyznaniowe i dlatego
warto je porównać ze stanem z przed
lat 101 z przed lat 50.

Т.% Мой. Tj,% Inn. Tj.%
839. 1392,83 0, 50 01
502° 9068 - 91 56 01
418 9455 83 1205 10

Przed 10 laty mieli gr.-katolicy lep -
szy procent i Żydzi też, a rz.-katolików
było procentowo mniej,niżteraz.

Przed 50 lat rozwinęli się dobrze
rz.-katolicy: z 37,5 proc. na 42,9 proc.,
Żydzi utrzymują się na jednym pozio-
mie, natomiast gr.-katolicy spadli, mia-
nowicie z 53,9 proc. na 47,8p 6% 4.
zamiast większości bezwzględnej mają
względną.

Marceli Prószyński  

Łódź, w czerwcu. 7

dów idzie z odsieczą kapitalistom
żydowskim i chce tę walkę w obronie
Żydów przeprowadzić až do ostatnie-
go robotnika polskiego.
Wszystkie te jednak zamiary rozbiły

się w puch, ponieważ robotnicy łódz=
cy poznali się na grze żydowsko-so=
cjalistycznej. Na zapowiedziane ze-
branie związków klasowych przyby*
ło miast 400 tylko około 50 delega-
tów i to przeważnie Żydów, W spra-
wozdanie z tego zebrania „Głos Poran-
ny” donosi:
„Na zebraniu miała być również rozpa*

trzona srawa podjęcia wśród robotników

łódzkich planowanej akcji, zmierzającej do

zwalczania endecji, Sprawa ta została jed-
nak odroczona do jednego z następnych ze
brań rady delegatów, gdyż jak się okazuje,

zainteresowały się tą kwestją władze cen=
tralne związków w Warszawie, które wy*

delegować mają w najbliższym czasie do

Łodzi przedstawicieli CKZZ*,

Od uczestników zebrania dowiadu«
jemy się, iż wśród robotników pol-
skich, chociaż należą jeszcze do
P.P.S., powstał bunt przeciwko uży=
waniu ich do obrony interesów ży”
dowskich. Stwierdzali oni, iż żydo-
filizm P.P.S. jest jednym z czynników
zupełnego zaniku znaczenia socjali-
stów i związków klasowych w Łodzi.
Świadczy to o uświadomieniu naro-

dowem szerokich mas stolicy przemy”
słu włókienniczego.

+ JUNIUS,

 

Z KRAKOWA
Teatr im, Słowackiego: środa „Nauczy-

pielę, czwartek „Trałika pani genera-
owej”.

Kina polskie:
Apollo: „żywy zastaw” (Shirley Tem-

ple).
Ionko: „Julika“. 4

„Świt: „Flip i Flap jako synowie pusty-
ni",

Sztuka: „Złodziej serc”.
Uciecha: „Księżniczka 30 dni”.

„Gwiazda Wawelu” — Sztuka Anto-
niego Waśkowskieśo będzie najbliższą
premjerą teatru im. Słowackiego. Próby
odbywają się pod kierunkiem reż, J. Kar-
bowskieśo. Z

„Nawskroś żydowskie miasto". — Na
Podgórzu iw dzielnicach żydowskich
Krakowa ukazał się dwujęzyczny ałisz or-
gamizacyj syjonistycznych „Chawra-Kadi-
sza” i „Nosi - ita" ubolewający, że
wbrew naukom proroków niewiasty Żży-
dowskie chodzą na cmentarz, „wskutek
czego od pewnego czasu znacznie wzmo-
gła się śmiertelność mód Zwiększają-
ca się śmiertelność wśród Żydów nie o-
buszy rapewno Polaków, ale oburzyć ich
musi zakończenie odezwy, Napisano tam
nie mniej ni więcej; „Kraków jest mia-
stem nawskroś żydowskiem i musi stać
zawsze na straży wielkiej tradycji żydo-
stwa”, !

Rozdziai iunduszėw na pomoc mlodz.
akad, — Wojewódzki Komitet Pomocy
Młodzieży Akademickiej przyznał z fun-
duszėw ministerjalnych na pomoc w na-
turze dia młodzieży akademickiej nastę-
pującym stowarzyszeniom akademickim
kwoty: 5.230 zł. Bratniej Pomocy S. U. J.,
2.786 zł, „Ognisku Stow. Stud, Żyd. U.
J. 2400 zł, Bratniej Pomocy Medyków,
1.520 zł, Stow. Studentek „Jednošė“,
360 zł. Bratniej Pomocy Teologów, i 260
zł. Sodalicjj Marjańskiej Akademików.
Taki rozdział subwencjiprzyznający stud.
Żydom więcei aniżeli Bratniej Pomocy
Medyków lub Studentkom, Teologom i
Sodalicji Marjańskiej razem, wywołał
wśród studentów duże oburzenie.

Żydzi w Kom. Kas. Oszcz. miasta, — W
radzie komunalnej kasy oszczędności
miasta Krakowa zasiadają obok prez.
miasta p. Kaplickiego następujący Żydzi:
Epstein Tadeusz, dr. Rafał Li r.
Ludwik Merz i Samuel Schechter. Wv«
mienieni Żydzi stanowią 25 proc. człon -
ków rady.

Aiera kolejarzy i wi racowników
, K. C, — Na dworcu kolejowym w Kra-
kowie wykryto RÓ pray nadużycia na
szkodę P. K. P. i wydawnictwa koncernu
I K.C, Pozostający w porozumieniu kole-
jarze i współpracownicy I. K, C. przyj”
mując opłaty za nadawane przesyłki ga-
zetowe of raka kwity na kwoty więk-
sze, aniżeli otrzymywała je kolej i pobie-
rając te należności z kasy wydawnictwa,
dzielili się niemi. W sprawie nadużyć to-
czy się obecnie śledztwo, Oburzony I. K.
C. wstrzymał wydawanie bezpłataych е-
?:етріа.г:у swoich wydawnictw @а Ко-
ejarzy, dotąd bardzo licznie rozdawa-
nych, a które jak się okazało, nie speł-
niły swego zadania!

ОНагу Wisły. — W czasie upalnych
Zielonych Świąt Wisła pochłonęła pierw-
sze dwie oliary. Utonęli: 15-letni uczeń
gimnazjum Marjan Chwałek oraz robot-

4) nik Piotr Bisztyga. Zwłok obu topielców
nie odnaleziono.

wa. (em-te) ' į

Przyjmujemy O
tylko Kim zm С
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| 0 rozwój ruchu budowlanego
Inicjatywa prywatna czy publiczna?

© Trwający obecnie pełny sezon budo-
wlańy wysunął na porządek dzienny
zagadnień, omawianych i dyskutowa -
nych w prasie fachowej, sprawy. bu-
dowlane, Zła konjunktura ogólna
sprzyja, jak wiadomo ruchowi budow-
nictwa mieszkaniowego, obniżając ce-
ny materjałów budowlanych i robociz-
ny. Wskaźnik kosztów budowy wyno-
si obecnie 57,8 wobec 100 z r. 1928.
Zdawałoby się więc, że tak znaczne po-
tanienie decydująco wpłynie na wzmo-
żenie ruchu budowlanego.
„Tymczasem wielkiego nasilenia ruchu

budowłanego, któreby odpowiadało ob-
niżce cen materjałów budowlanych i ro-
bocizny, skonstatować nie można — pi-
sze „Miasto Polskie“,

„Aczkolwiek nie posiadamy dostatecz-
ara materjałów statystycznych, już na
oko stwierdzić można w ciągu ostatnich
paru lat silny pęd do zabudowy pe-
ryteryj wielkich miast osiedli pod-
miejskich i małych miasteczek, zwłaszcza
na zackodzie Polski. Drobny kapitalista-
ciułacz, nie zważając na trudne warunki
ogólne, stanął podawnemu do pracy — i
budował we własnym zakresie, nie ośla-
dając sie na pożyczki ze źródeł publicz-
nych, a nawet prywatnych. To też z wie-
lu stron kraju otrzymujemy zapewnie-
nia, nieraż potwierdzane urzędowo przez
zarządy miast, że w tem, czy innem mia -
steczku nie daje się już zauważyć braku
mieszkań, że nawet odczuwać się daje
nadmiar mieszkań, że część ich stoi na-
wet próżna. Oczywiście, wziąć tu należy
pod uwagę skurczenie się stopy miesz -
kaniowo - życiowej ludności, spowodo-
wane ogólnym kryzysem gospodarczym.
Drobny ruch budowlany na peryterjach
miast wielkich, który w ciącu lat paru ob-
jawiał się żywiołowo, uleśnie natomiast
zahamowaniu z powodu zarządzeń zarzą-  

dów miejskich, utrudniających budowę na
t. zw. parcelach nieuzbrojonych, pozba -
wionych urządzeń wodociągowu - kana-
hzacyjpych, wytyczonych i urządzonych
ulic, oświetlenia i t. p. Miasta, przeżywa”
jące ciężki kryzys ekonomiczny, z jednej
strony utrudniać będą zabudowę tych
„dz'kich“ parceli, a z drugiej strony,
ZE na właścicieli działek przy-
yłych do ulic koszty ich urządzenia i

wprowadzając podatki od adjacentów,
podrażać będa w wysokim stopniu kosz-
la budowy domów mieszkalnych; a tem-
samem i podnosić wysokość czynszów za
mieszkania.
„ Co się tyczy budownictwa blokowego
i wielkich domów czynszowych, to w tej
dziedzinie sytuacja przedstawia się zgoła
odmiennie, Jeżeli tu nasilenie ruchu bu-
dowianego całkowicie nie odpowiada po-
myślnej dla budownictwa mieszkaniowe-
$9 konjunkturze, dochodzącej do 42 proc.
obniżki cen materjałów budowlanych i
robocizny ,to muszą istnieć przyczyny,
które sytuację te wywołują.
Uzywiony ruch spółdzielczo - budo-

wleny, w którym wielu tak wielkie po -
kłacałonadzieje w dobie ogólnej pomyśl-
nej konjunktury, zamarł niema! zupełnie,
pozostawiając po sobie spółdzielnie w
cieżkiej sytuacji finansowej i niewspół-
mierna do dzisiejszych warunków ekono-
micznych drożyznę mieszkań, spowodo-
wana drożyzną materjałów i robocizny w
czasie budowy oraz, drożyzną kapitału,
tórym Bank Gospodarstwa ajowego

nadmiernie szałował w swoim czasie w
formie pożyczek „sięgających do 80 proc.
budowy.
Typ brzedsięhiorcy budowlanego i pry-

watnego kapitalisty budowlanego, budu-
jąceśo na własne ryzyko, nie znajduje
odpowiednieśo podłoża ekonomicznego
dla swei działalności, Polityka kredyto-
wa i fiskalna utrudnia akumulację kapi-
tału w instytucjach prywatnych. Dłużo-
terminowy kredyt budowlany zaniknał, a

 

Młodzież polska — do handlu!
Zaniepokojenie wśród żydostwa”

Wychodząc ze słusznego założenia, że

poziom zażydzonego w  zastraszający
sposób kupiectwa w Polsce musi być sta-
nowczo podniesiony, Izba przemysłowo-
handlowa w Warszawie rzuciła hasło
werbowania do zawodu kupieckiego mło-
dzieży. Inicjatywa Izby zasługuje na u-
znańie i poparcie, śdyż w ten sposób u-
możliwia przenikanie do zawodu kupiec-
kiego elementowi polskiemu, zwiększając
tem samem polski stan posiadania w han-
а.

Nie podoba się to oczywišcie Žydom,
którzy chcieliby w dalszym ciągu rzą*
dzić niepodzielnie w handlu. W ich inte-
resie leży przecież, by nalewkowski cha-
łaciarz był reprezentantem polskiego ku-
piectwa i nadawał ton w tej dziedzinie
życia gospodarczego. Nic więc dziwnego,
że żydowska prasa zajmuje krytyczne
stanowisko wobec projektów Izby prze-  

mysłowo - handlowej. Żydowski „Nasz
Przegląd“ pisze, že

„hasia te stanowiące rewolucję w
dziedzinie ustosunkowania się spole -
czenstwa do znienawidzonego do nie -
dawna handlu wywołały w kołach czo-
łowych (?) ekonomistów pewne za-
strzezenia: Przedewszystkiem nawoły-
wanie młodzieży do handlu wymagało-
by jednocześnie wskazania tych branż,
w jakich można byłoby się urządzić
Ja dowiądujemy się, organizacje ku-
pieckie (pewnie żydowskie — p. r.) wy-
I przeciw tego rodzaju propagan-
zie .

Możemy tu uspokoić Żydów w ich za-
strrezexiach co do wskazania branż dla
młodych handlowców. Społeczeństwo
polsk'e opanuje wszystkie branże handlu
w Polsce, a Żydzi nie będą dyktowali, w
jakich branżach możnaby się urządzić.
W społeczeństwie 'polskiem dojrzało 'uż

zrozumienie dla tak ważnej dziedziny žy-
cia gospodarczego, jaką jest handel. A
Żydzi musżą ustąpić!

Nowe linje kolejowe
Sierpc - Toruń. — Sierpc—Brodnica. — Zegrze—Tłuszcz

Na linji Sierpc — Toruń, po ukończe-
niu przetargów na wykonanie robót ziem-
nych betonowych i żelbetonowych — fir-
my. którym powierzone zostało wykona-
nie tych budowli, przystąpiły do organi -
zacji robót, których rozpoczęcie zapo -
wiedziane jest na dz. 11 czerwca.

Na linji Sierpc — Brodnica oraz Ze-
grze — Tłuszcz studja terenowe przy o-

 

pracowaniu trasy i sporządzaniu projek-
*ów znajdują się w stadjum końcowem.

Na odcinkach tych linij, gdzie trasa zo-
stała już ostatecznie ustalona, a więc od
strony Sierpca na pierwszej linii i od stro-
ny Tłuszcza na drugiej linji, rozpoczęte
będą w najbliższym czasie roboty ziem-
ne  

kapitał skoncentrował się w znacznej
mierze w Banku Gospodarstwa Krajowe-
šo który też stał się jedynem niemal źró-
łem długoterminowego kredytu budo -

wlanego, wegetujących bowiem  towa-
KEY kredytowych, które przed wojną
tak doniosłą w finansowaniu budownic-
twa mieszkaniowego odgrywały rolę, brać
dziś w rachubę niepodobna. .
Drugiem źródłem kapitału mieszkanio-

wo - budowlanego są Zakłady zpie
czeń Społecznych. Jest to dziś w Polsce
jedyna niemal instytucja, która kapitali-

zuje olbrzymie wpływy, przekraczające
przeszło pół miljarda złotych rocznie.
Nadwyżki wpływów lokowane są w róż-
nych formach, a najpewniejsza wśród nich
jest lokata w budowach*, i

Dyskutuje się tež zagadnienie, czy
rozwój budownictwa ma iść w kierun-
ku budownictwa prywatnego czy też
publicznego. Pisze na ten temat „Gaze-
ta Handlowa'* co następuje:
„W chwili obecnej trudno oczywiście

mówić o całkowitem wyeliminowaniu
wpływów Państwaipozostawieniu cało-
kształtu produkcji inicjatywie prywatnej.
W wielu wypadkach Państwo samo zmu-
szone jest inicjować takie czy inne inwe-
stycje i znajdować sposoby ich sfinanso-
wania. Nie znacz” to jednak że Państwo
winno przeprowadzać wszystkie zainicjo-

wane przez sicie roboty we własnym
zakresie i z pominięciem inicjatywy pry -
watnej, Zadaniem Państwa jest niewątoli-
wie wytworzenie możliwie najlepszych
warunków produkcji, jednakowych i
sprawiedliwych dla wszystkich warszta-
tów pracy, co oczywiście może nie wy-
kluczać konieczności wypełniania roli
czynnika koordynującego, a nieraz i ar-
bitra w życiu gospodarczem. Dalsza jed-
nak ingerencja staje się już niebezpiecz-
na.
Wszelkie poczynania w życiu 4ospo -

darczem wymagają zawsze niezwykle
wielostronneśo ujęcia. Jeśli się ma do
czynienia z takim przemysłem, jak prze -
mysł budowlany. który powiązany jest ty-
siącznemi nićmi z innemi działamipro -
dukcji poczynania te muszą być jeszcze
baczniei przestudjowane i przystosowane
do całokształtu naszego życia gospodar-
сгебо“,

Watpliwą jest rzeczą, czy uda się
znaleźć takie formy, które zastąpiłyby
z korzyścią dla całego społeczeństwa
inicjatywę prywatną w zakresie bu-
downictwa mieszkaniowego. Eksploa-
tacja wybudowanych z funduszów pu-
blicznych objektów nastręcza większe
jeszcze trudności, niż ich budowa, cze-
go dowodem są domy, wybudowane i
eksploatowane kosztem miast w Ło -
dzi, Warszawie i innych miastach Pol-
ski.
Tak więc zagadnienie rozwoju bu-

downictwa mieszkaniowego stoi w dal-
szym ciągu jako sprawa otwarta.  

 

Ze zjazdu inżynierów mechaników polskich

Przemysł metalowy w Polsce
posiada duże znaczenie gospodarcze i dla obrony kraju

8, 9110 czerwca odbył się we Lwo-
wie zjazd inżynierów mechaników
polskich. Wygloszono i przedyskuto-
wano 59 referatów. W zjeździe u-
czestniczyło ponad 300 inżynierów.
Na pierwszem miejscu plonów zja-

zdu postawić należy przyjęcie postu-
latów z zakresu przemysłu metalo-

wego: '
„Należy stwierdzić — brzmi uchwala —

iż jedynie wydatnie rozwinięty przemysł

zdolny jest wchłonąć naturalny przyrost

ludności kraju i podnieść zamożność społe-

czeństwa;

warunkiem koniecznym rozwoju dzisiej-

szego przemysłu jest całkowite usunięcie

marnotrawstwa w drodze unowocześnienia

i sprawnienia urządzeń oraz ześrodkowania

zakładów w postaci właściwej rodzajowi ich

wytwórczości;
szczególnie doniosłe znaczenie dla życia

gospodarczego i dla obrony Państwa posia-

da przemysł metalowy, mający w Polsce

wyjąkowo korzystne warunki rozwoju;

rozwój ten powinien oprzeć się na dąże-
niu do unaukowienia przemysłu w drodze

popierania twórczych wartości pracy inży-

niera oraz krzewieniu wiedzy technicznej

wszelkiemi środkami i na wszystkich jej

szczeblach;
dalszemi warunkami rozwoju przemysłu

metalowego są:

umiejętne rozwiązanie zagadnienia elek-

tryfikacji kraju, szczególnie ważne dla roz-

budowy średniego i drobnego przemysłu о-
raz rzemiosła;

obniżenie cen podstawowych surowców

przez poniechanie przerzucania na rynek

wewnętrzny ciężarów, płynących z usilnego

popierania ich wywozu i w drodze stąd wy-

nikającego zwiększenia ich spożycia;

prawidłowe prowadzenie obowiązujących

odpisów i zwolnienie od podatku dochodo-

wego sum przeznaczonych na czynione w
kraju wydatki inwestycyjne, konieczne dla

doskonalenia zakładów wytwórczych;

upłynnienie kredytów zamrożonych w

związku z zarządzeniami oddłużeniowemi;

należyta ochrona celna i zwalczanie

zbędnego przywozu, zwłaszcza na potrzeby

instytucyj publicznych, lub gospodarczo od
Skarbu zależnych;

umiejętne rozdawnictwo zamówień pań-

stwowych i samorządowych i należyte zor-

ganizowanie wywozu przy wyzyskaniu sieci

służby konsularnej i systemu wzajemnych

kompensat,

Postulaty te
Stowarzyszenia

zlecono zarządowi
Inżynierów Mecha-

 

Bardzo duże zbiory pszenicy
przewidywane są w Stanach zjednoczonych

Departament rolnictwa Stanów Zjed-
noczonych ocenia zbiór pszenicy w r.
1935 na 670 miljonów buszli, wobec prze-
ciętnych rocznych zbiorów w okresie
1924 — 1934 w wysokości 496 milj. bu-
szli.

Ocena ta stanowi niespodziankę, gdyż,
jak wiadomo, początkowo liczono się ze
znacznie zmniejszonemi zbiorami i w

związku z tem zniesiono restrykcje w
obszarach uprawy pszenicy.

Pogorszenie się sytuacji gospodarczej w Chinach
Jak wiadomo, amerykańska polityka sre-

brna miała  przedewszystkiem za skutek

poważne pogorszenie sytuacji gospodarczej

w Chinach. Pogorszenie to wyraziło się m.

in. poważnemi trudnościami w szeregu in-

stytucyj finansowych,

W chwili obecnej w związku z po-

głębianiem się trudności i przewidywaniem

pogorszenia się sytuacji w szeregu gałęzi

życia gospodarczego — rząd nankiński po-

Śśpiesznie przygotowuje specjalną ustawę,

dotyczącą upadłości.
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Malarz w kłopotach
Powieść humorystyczna

„Purpurowe Kurczę”. Jest tuż na rogu i zde-

cydowany na wszystko człowiek może za półtora do- -

lara napchać tam żołądek w ciągu dziesięciu minu!,

na co może księżyc po wielkich prośbach poczekać.

Pozatem, można pod „Purpurowem  Kurczę-

ciem'' dostać coś do wypicia, jeśli się jest tam zna-

nym. A Jerzy, aczkolwiek naogół wstrzemięźliwy.

czuł, że właśnie w tej chwili, jak obecna, powinienby

oczywiście, sączyć złotawy nektar ze starego kry-

ształowego puharu, ale w braku tego „syntetyczna

whisky” podana w kamionce od kawy będzie móżeEi
RE: ROZDZIAŁ XVI.

L
Pod „Purpurowem Kurczęciem“ było pełno te-

go wieczoru. Sala, której okna wychodzą naulicę,

była tak zatłoczona, że nie można było marzyć o

znalezieniu wolnego stolika. Jerzy przeszedł przez

nią w nadziei, że znajdzie miejsce na werandzie.

Idąc, zauważył ze zdziewieniem niezwykle piękną

budowę wielu gości.
„Purpurowę Kurczę” odwiedzała przewążnie

nieomal inteligencja z sąsiedztwa, nie imponująca,

jak wiadomo, ani muskułami, ani wzrostem. Co

wieczór gromadzili się tu chudzi poeci i smukli fu-
turystyczni malarze i aczkolwiek było ich mnóstwo
i teraz, to jednak dekoracją sali nie byli oni, ale  

"spora liczba mężczyzn o twarzach, jakby wyciosa-
nych z granitu, barczystych, z wystającemi szczę-
kami. Jerzy doszedł do wniosku, że w stolicy musi
odbywać się jakiś zjazd delegatów z dalekiej pro-
wincji i że wielu z nich przybyło tutaj, aby zobaczyć
cyganerję artystyczną.

Jednak Jerzy nie stracił wiele czesu na zasta-
nawianie się nad tą sprawą, albowiem, zobaczywszy
jadło, zaczął rozumieć, że Molly miała rację, jak
zawsze kobiety, że aczkolwiek jego wyższe „ja” łak-
nie wprawdzie tylko księżyca, to jednak niższe do-
maga się równie natarczywie pożywienia. Szczęśli-
wym zbiegiem okoliczności w tej właśnie restauracji
można było zaspokoić obie potrzeby jednocześnie, al-
bowiem na podwórku zastawionym stolikami, który
dyrekcja nazywała ogródkiem, świecił zupełnie po-
prawnie księżyc, a jednocześnie stali kelnerzy, goto-
wi dostarczyć gościom kolacje za półtora dolara.

Jerzy skonstatował, że jest to najlepsza z mo-
żliwych kombinacja i dlatego niepokoił się tylko o
to, czy znajdzie osobny stolik. Na pierwszy rzut oka
wszystkie wydawały się zajęte.

Następny rzut oka potwierdził to przypuszcze-
nie, Mimo to jednak przy ścianie domu, o parę kro-
ków od drabiny pożarnej, stał stolik, zajęty tylko
przez jednego gościa. Do tego gościa Jerzy skie-
rował kroki, robiąc minę jak najbardziej przyjemną.
Z zasady nie znosił siedzenia przy stole z obcymi.
ale wolał to, niż ewentualność wyjścia z restauracji

i szukania innej.
' —Przepraszam pana — odezwał się Jerzy —

czy nie przeszkadzałoby to panu bardzo, gdybym się
przysiadł przy tyrs stoliku? :

Gość oderwał oczy od „poulet roti aux pommes
de terre“ i „salade Bruxelloise“, ktėre przykuwaly
dotąd jego uwagę. Był to niewątpliwie uczestnik zja-
zdu z dalekich stanów, sądząc z wyglądu. Górował

 

 

nad stolikim jak cyrkowy olbrzym, a ręce, w których
trzymał nóż i widelec, były równie wielkie, jak u
tamtych gości w sąsiedniej sali, Jedynie wejrzeniem
różnił się od swych towarzyszy. Tamci mieli oczy wy-
bitnie stalowe, nieprzyjemne, typ oczu, które auto-
mobiliści instynktownie kojarzą z policjantami, pil-
nującemi ruchu kołowego, a. zawodowi złodzieje
z zawodowymi detektywami. Wyraz oczu tego czło-
wieka był łagodny, przyjazny, oczy zaś same byłyby
nawet ładne, gdyby nie zaczerwienione, rozpalone
przegi powiek.
— Bynajmniej —: odpowiedział na grzeczne za-

pytanie Jerzego. :
— Ogromnie tu pelno.
— Nadzwyczajnie.
— Jeśli więc nie ma pan nic przeciwko temu, to

usiądzę naprzeciw pana.
— Bardzo mi będzie przyjemnie.
Jerzy obejrzał się za kelnerem i stwierdził, że

stoi on już za jego plecami. Pod „Purpurowem Kur-
częciem''* mogło być przepełnienie „ale służba nigdy
nie zaniedbywała stałych bywalców.. Miał więc Je-
rzy korzyści z regularnego odwiedzania tego lokalu.
— Dobry wieczór panu — odezwał się kelner,

uśmiechając się tak słodko, jakby być uczniem św.
Franciszka.
— Dobry wieczór, Giuseppe — odpowiedział

Jerzy. Proszę o kolację.
— Dobrze, proszę pana. Buljon, czy zupa?
— Zupa. Pełno dziś macie, Giuseppe.
— Tak, proszę pana. Ogromny ruch.
— Kelner zna, widać pana — zauważył towa-

rzysz Jerzego.
— Nic dziwnego. Bywam tu stale. .
— Ach, tak? й

(C, d. a.)
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'mien 649 gl.

ników Polskich przedłożyć właści-,
wym czynnikom państwowym.
Jako drugą uchwałę, powziętą na

pierwszem plenarnem posiedzeniu o-
twarcia zjazdu, wymienić należy
przyjęcie do wiadomości i wezwanie
ogółu inżynierów mechaników do u-
silnego poparcia inicjatywy, podjętej
przez. Stowarzyszenia Inżynierów
Mechaników Polskich, do której
przyłączył się Polski Związek Prze-
mysłowców Metalowych, urządzenia
w roku przyszłym wraz z X Jubileu-
szowym Zjazdem Inżynierów Mecha-
ników Polskich, Pierwszej Ogólnopol-
skiej Wystawy Przemysłu Metalo-
wego.

Wreszcie poszczególne sekcje zja-
zdowe zgłosiły szereś wniosków,
związanych z treścią swych obrad;
wnioski te zostały przyjęte, jako u-
chwały zjazdowe, poczem prezes zja-
zdu prof. Hauswald, krótkiem ser-
decznem przemówieniem zamknął o-
brady.

Giełda zbożowa
CENY GIEŁDOWE

Notowania z dnia 11-$o 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.

Žyto I standart 700 gl. 13,50 — 13,75;
Žyto II standart 687 gl. 43,25 — 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; Jęczmień browar-
ny 689 gl. bez obrot. 16,50 — 17.00;
Jęczmień 678-673 gl. 16,00 — 16,50; Jęcz-

15,50 — 16.00; Jęczmień
620,5 gl. 15,00 — 15,50; Groch polny 23.00
— 25,00; Groch Victoria 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; Łu-
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; I-C 0—55
proc. 28,00 — 30,00; I-D 0—60 proc.

26,00 — 28,00; I-E 0—65 proc. 24.00 —
26,00; II-B 20—65 proc. 22,00 — 24,00;
II-D 45—65 proc. 21.00 — 22.00 П-Е
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 —
14,50; Otręby pszenne grube przem.
stand. 11,50 — 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 17,75 — 18,25; Kuchy rzepakowe
12,00 — 12,50, Kuchy słonecznikowe
16,25 — 16,75; Śruta sojowa 45 proc.
17,75— 18,25.
Ogólny obrót 697 tonn, w tem żyta 171

tonn. Usposobienie spokojne.
Uwaga! Ceny grochu, maku, mąki i śru-

ty sojowej rozumieją się łącznie z wor-

kiem, innych artykułów — luzem.

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 11-go czerwca

` DEWIZY

Belgia 89,90 (sprzedaž 90,13, kupno
89,67); Holandja 358,60 (sprzedaž 359,50,
kupno 357.70); Kopenhaga 116.20 (sprze-
daž 116.75, kupno 115.65); Londyn 26.03.
(sprzedaż 26.16, kupno 25.90); Nowy Jork
5.28 i trzy czwarte (sprzedaż 5.31 i trzy
czwarte, kupno 5.25 i trzy czwarte); No-
wy Jork (kabel) 5.28 i siedem ósmych
(sprzedaż 531 i siedem ósmych, kupno
5.25 i siedem ósmych); Oslo 130.40 (sprze-
daż 131,05, kupno 129.75); Paryż 34,98 i
pół (sprzedaż 35.07, kupno 34.90); Praga.
22.11 (sprzedaż 22.16, kupno 22.06);
Szwajcarja 173.05 (sprzedaż 173.48, kup”

no 172.62); Stokholm 134.20 (sprzedaż
134,85, kupno 133.75);
(sprzedaż 43.92, kupno 43.68); Berlin
213.36 (sprzedaż 214.35, kupno 212,35);

Madryt 72.51 (sprzedaż 72.87, kupno
72.15).
Rubel złoty — 4.73 i pół, Dolar zło-

ty — 9.20. Rubel srebrny — 1.91. 100 ko-

 

piejek bilonu srebrnego — 0.90. Gram |
czystego złota — 5.9244. Marki niemiec-
kie (banknoty) w obrotach prywatnych—
183. Funt sterl. (banknoty) w obrótach
prywatnych — 26.05,

# `° АКСЛЕ

Bank Polski — 87.00; Lilpop — 955: |
Norblin — 32.50; Starachowice — 31 25
— 31,50.

Włochy 4380 |  
 

 



 

$. p. kpt Tad. landura'
Wczoraj na cmentarzu Powązkowskim

odbył się pogrzeb ś. p. kpt. Tadeusza
Jandury, kawalera „Virtuti Militari”,
czterokrotnego Krzyża Walecznych, od-
znaczonego Medalem Niepodległości, sre-
wa Krzyżem Zasługi i innemi meda-
ami.

Obrady rolników
W środę o godz. 10-ej w sali Związku

izb i organizacyj rolniczych (Kopernika
30), rozpoczynają się czerwcowe obrady
Związku rolników z wyższżem wykształ-
ceniem, Tematem obrad, które będą trwa-
ły przez 2 dni, są aktualne zagadnienia
gadnienia rolnicze,

Egzam'ny wstępne
w gimnazjach

Dnia 17 bm. rózpóczńą się w gimna-
zjach państwowych egżaminy wstępne.
Egzaminy potrwają trzy dni do 19 bm.
włącznie.

Szarwarki
Wydziały pówiatowe w różnych stro-

nach kraju przystąpiły do uruchomienia
szarwarków na podstawie nowej ustawy
szarwarkowej. Szarwarki dotyczą prze-
ważnie robót drogowych.
Ludność niektórych powiatów skarży

się na wysokie wymiary szarwarkowe i
wnosi odwołania do władz nadzorczych.
M. im. w powiecie suwalskim dokonano
wymiaru szarwarków w ten sposób, iż na
kilkunastomorgówe gospodarstwo przy-
padło 40 dni szarwarku pieszego rocz-
nie. Władze . nadzorcze uznały jakoby
wytiary te za wysokie i poleciły prze-
prowadzenie zmian. (pr)

  

 

0 tajemniczy „gryps”

Niezwykła afera kryminalna
Zienkiewicz uniewinniony w Sądzie Apelacyjnym

Przed paru tygodniami obszernie pisa-
no w prasie o procesie Zygmunta Mar-
ka Zienkiewicza, oskarżonego o udział
w kradzieży z włamaniem u inż. Momen-

towicza.
Jak wiadomo inż, Momentowicz, po-

wróciwszy do domu, spotkał w swojem
mieszkaniu dwóch opryszków, z których
jeden zdołał zbiec, a drugi, znany zło-
dziej mieszkaniowy, Stefan Kosicki, zo-
stał schwytany i skazany przez sąd na 5
lat więzienia.
Parę lat później w al. Szucha wynikła

strzelanina pomiędzy poszukiwanym
przez policję bandytą Aleksandrem Dy-
naszewskim, a policją i żandarmerją woj
skową. Opryszka raniono i schwytano,
jednocześnie zaś zatrzymano, znajduija-
cego się przypadkowo w jego towarzy-
stwie Zygmunta Marka Zienkiewicza.
Ponieważ Zienkiewicz w starciu nie brał
udziału, zwolniono go po wylegitymo-
waniu.
W jakiś czas później nieoczekiwanie

aresztowano Zienkiewicza ponownie i
osadzono w więzieniu. Stanął niebawem

przed sądem, jako oskarżony o udział w
kradzieży u inż, Momentowicza. W ak-
tach sprawy znalazł się dowód przeciw-
ko niemu w postaci „grypsu” więzienne-
go, pisanego doń z więzienia przez zło-
dzieja Kosickiego, przyczem z treści wy-
raźnie wynikało, że adresat towarzyszył
autorowi listu w wyprawie złodziejskiej,
do mieszkania inżyniera.

„Gryps” miał być rzekomo odebrany

Zienkiewiczówi z okazji zatrzymania go
przy starciu z bandytą Dynaszewskim i
sąd okręgowy wydał na. tej podstawie

 

Zjazd oficerów i podchorążych
rezerwy saperów

W dniach 12 i 13 r. b. odbędzie się w
Centrum wyszkolenia saperów w Modli-
nie — za zgodą władz wojskowych — I
zjazd b. wychowanków szkół podchorą-
żych rezerwy saperów. Na zjeździe wy-
głoszone zostaną ciekawe referaty fa-
chowe, uzupełnione pokazem sprzętu
techniki wojskowej. Ponadto zjazd zaj-
mie się.sprawą konsolidacji rezerw tech-
nicznych armji i bliższej współpracy
techników rezerwy saperów z technika-
mi wojskowymi oraz da możność spotka-
nia b. wychowanków ze sobą.

Wszyscy zainteresowani zjazdem pro-

szeni są o jak najszybsze zgłaszanie swe-
go udziału w zjeździe pod adresem ko-

mitetu wykonawczego I zjazdu b. wycho-

wanków szkół podchorążych rezerwy
saperów — Warszawa I, ul. Zielna 17
(wojskowy Instytut naukowo - oświato-

wy), jak również o podawanie adresów
b. wychowanków szk. pchor. rez. sap, w
celu poinformowania możliwie wszyst-
kich o programie i celach zjazdu. Uczest-
nicy zjazdu korzystać będą z 50 proc.

zniżki kolejowej w obie strony. Sekre-
tarjat komitetu czynny jest w  ponie-
działki, czwartki i soboty od 18 — 20-ej

100 zł. za zabójstwo męża
Spisek, szantaż i zbrodnia

Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpa-
trywał wczoraj sprawę Aleksandry Czy-
cytkiewiczowej i Pawła Borowika, — о-
skarżonych o dokonanie zabójstwa Ry-
szarda Kępoczyńskiego w  okoliczno-
ściach szczególnie obciążających.
Czycytkiewiczówa była kobietą o

złych instynktach. Zdradzała męża z pa-
robkiem Pawłem Borowikiem i knuła z
nim plany zgładzenia męża.

 

Konkurencja
Konkurercja dziś skacze przez nie-

ładne płotki
Paskudziarz naśladuie Lechowicza

knotki
Ą z tego wychodzi taka prawda naga,
Że czasem pośrednik fałszerzom po-

maga!
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Rozpoczęly się upaly letnie, rozpoczyna

się lista ofiar Wisły.
W dniu 9 b. m. w pobliżu Cytadeli u-

tonął w Wiśle jedenastoletni Wicek I.
W. dniu wczorajszym naprzeciw wsi

Młociny utónął w Wiśle podczas kąpieli
w miejscu niedozwolonym Ryszard Pru-
ski, lat 19, zam. Pl. Kazimierza 11. Zwłok
nie wydobyto.

W. pierwszy dzień Zielonych Świąt,

wracając parostatkiem „Reduta Ordona”
z Bielan skoczył do Wisły Kazimierz
Ryszczyński, lat 29, zam. Wąski Dunaj

8 i utonął, Zwłok nie wydobyto,

Pobór rocznika 1914
Wczwartek, 13 b. m., w kolejnym dniu

poboru w Warszawie mężczyzn ur, w

r. 1914, winni stawić się przy ul. Stalowej

73, w komisji poborowej Nr. 1, zamiesz-

kali w 6, 7 i 8 dzielnicach IV komisarjatu

P. P., w komisji poborowej Nr. 2, zam.

w 94 10 dzielnicach XXIII kom, P. Р.,
w komisji Nr, 3, zam. w 6 dzielnicach
V kom. P. P, į wreszcie w komisji Nr. 4,
zam. w 13 i 14 dzielnicach X komisarjatu
P. P. (b)  

W tym celu weszła w porozumienie ze
złodziejem i włóczęgą Ryszardem Kęp-

czyńskim, który za sumę 100 zł, zgodził

się zbrodni dokonać.
Czycytkiewiczowa wypłaciła zadatek i

oczekiwała zabójstwa. „ Czycytkiewicz
jednak, przeczuwając spisek, miał się na

baczności i Kępczyński wkrótce doszedł

do wniosku, że wykonanie zbrodniczego

zamachu jest niemożliwe. Pomimo tego

zgłosił się do Czycytkiewiczowej po wy-

płatę reszty wynagrodzenia, grożąc w

przeciwnym razie oskarżeniem w poli-

cji.
Czycytkiewiczowa zmalazła się w sy-

tuacji bez wyjścia. Trzeba było płacić

lub zmusić Kępczyńskiego do milczenia.

Po naradzie z Borowikiem wybrała dru-

gą drogę. Ukartowano plan nowej zbro-

dni i tym razem wykonano ją niebawem.

Kępczyński przepadł bez wieści i trzeba

było przypadku, by znaleziono później

jego zwłoki, porzucone w bagnie.

Podejrzenia skierowały się przeciwko

Czycytkiewiczowejijej kochankowi. Sąd

pierwszej instancji skazał obydwoje na

kary po 12 lat więzienia. Sąd apelacyjny

wczoraj wyrok ten zatwierdził.

wyrok, skazujący oskarżonego na 5 lat

więzienia.

Obrońca, adw.  Hofmokl-Ostrowski,
dowodził, że „gryps” został podrzucony
do akt spraw w niewiadomy sposób. a
napisany został zgóry w tym celu, aby
skompromitować Zienkiewicza, z którym
Kosicki miał porachunki osobiste.

Wczoraj sprawa przyjęła sensacyjny
obrót w Sądzie Apelacyjnym. Wśród
świadków zeznawał m. innemi kierownik
brygady bandyckiej Urzędu Śledczego,
komisarz Pluciński, który oświadczył,
że Dynaszewskiego i Zienkiewicza za-
trzymała żandarmerja, a kiedy przyje-
chał do aresztu żandarmerji, aby aresz-

tantów odebrać, oddano mu wszystkie
dowody rzeczowe już zapakowane w
paczkach. Był tam między innemi por-
tfel Zienkiewicza a w portfelu „śryps”
od Kosickiego.

Obrońca adw.  Hofmokl-Ostrowski
wskazał na sprzeczność tych zeznań z
zeznaniami wszystkich żandarmów w
toku sprawy i dowodził, że żadnego
portfelu Zienkiewiczowi nie odebrano.

Sąd po rozważeniu wszystkich oko-
liczności sprawy uniewinnił całkowicie
oskarżonego. Rzecznik oskarżenia prok,
Grabowski zapowiedział _ wniesienie
skargi kasacyjnej.

 

Wyrok na Bielskiego i Wańkowicza
100 tys. zł. kaucji za Bielskiego

Wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie
ogłosił wyrok w wielkiej aferze „księ-
cia” Edwarda Bielskiego i. Zygmunta
Wańkowicza, oskarżonych o fałszowanie
weksli, między innemi weksli b. ministra
rolnictwa Janty - Połczyńskiego.
Sąd uznał winę obydwu. oskarżonych

i skazał Bielskiego na 4 lata więzienia.
Wańkowicza zaś na półtora roku.
W obszernych motywach, ogłoszonych

jednocześnie z sentencją wyroku sąd
obszernie omówił wszystkie. okoliczno-
ści sprawyi zanalizował szczegółowo
pobudki działania obu oskarżonych.
Wszystkie punkty aktu oskarżenia

przeciwko Bielskiemu, znalazły zdaniem
sądu, w toku rozprawy potwierdzenie.
Winien jest zarówno fałszowania, wek-
sli b. min, Janty Połczyńskiego jak i
puszczania ich w obieg. W sposób szcze-
gólnie ujemny charakteryzuje Bielskiego,

według opinji sądu, wymuszenie na Wań-
kowiczu pisemnego przyznania do sfał-
szowania weksli z podpisem Bielskiego.
a następnie wyzyskanie tego przyznania
po dokonaniu przeróbek w tekście, w
sprawie o fałsz weksli b. min. Janty Poł-
czyńskiego.
Wreszcie sąd uznał, że fakt namawia-

nia Wańkowicza przez Bielskiego do sa-

mobójstwa jest wysoce prawdopodobny.

Pogołowie na Bielanach
W ciągu ubiegłych dwu dni Zielonych

Świątek, na Bielanach czuwała karetka
Pogotowia Ratunkowego. Pierwszy
dzień naogół minął spokojnie. Natomiast
w drugim dniu pomocy udzielono 14-tu
osobom, poszwankowanym wskutek ran
odniesionych w bójkach, nadużycia alko-
holu, drobnych wypadkówi t. p.

Rozprawy nożowe
W dniu 9 b. m. przy ul, Czosnkowskiej

10 Terka Kazimierz został uderzony no-
żem w piersi przez nieznanego osobnika.
Rannego przewieziono do szpitala Dz.
Jezus.

Antoni Krawczyk lat 35, zam. przy ul.
Śliskiej został 2 razy uderzony nożem w
pierś przez znanego złodzieja recydywi-
stę Marchwińskiego, któremu udało się
zbiec. Krawczyka w stanie bardzo po-
ważnym odwieziono do szpitala Przemie-
nienia Pańskiego.

 

  

Pływaln'a
na stadjonie Legjli

Na stadjonie reprezentacyjnym Woj-
ska Polskiego — Łazienkowska 3 otwar-
ta została pływalnia dla użytku szero-
kiej publiczności. Na miejscu znajduje się
restauracja i bufet, Ceny dla młodzieży
szkół powszechnych , średnich i wyż- szych oraz dla klubów sportowych, woj-
skowych i t. p. znacznie zniżone.

 

Przyszłość Siekierek i Czerniakowa
Po przeprowadzeniu

W najbliższych dniach rozpoczęte bę-

dą przez referat meljoracyjny Zarządu,

Miejskiego wielkie roboty inwestycyjne

na terenie łąk Siekierkowskich, w związ-

ku z budową stacji przepompowań,Sta-

cja ta będzie wybudowana przy porcie

Czerniakowskim. Zadaniem jej będzie

przepompowywanie wód-w niżej położo-

nych terenów Czerniakowa do portu

Czerniakowskiego. Będzie miało to wiel-

kie znaczenie dla całej dzielnicy, gdyż

pozwoli na racjonałne: jej odwodnienie

przezbudowę sieci kanałów. Odpowied:

mie roboty są już w toku. Kanały będą

zbudowane od granic Wielkiej Warsza-|

wy przez niziny Siekierkowską i Czer-
niakowską.
Obecnie tereny te są zalewane pod-

czas deszczów, pózatem przy najmniej-

robót meljoracyjnych
szym przyborze wody na Wiśle, pod-
czas zamknięcia śluz w porcie, wody
gromadzą się na łąkach, zalewając grun-
ty uprawne i wyrządzając wielkie szko-

dy. Jednocześnie podniesie się w znacz-
nym stopniu stan sanitarny Czerniako-
wa.
Ze względu na bliskie położenie głów-

„nej arterji komunikacyjnej Czerniako-
wa, mianowicie ul. Czerniakowskiej, te*
reny będą mogły być w przyszłości wy-

| zyskane pod zabudowę, co obecnie jest
wykluczone.

2 młode lwy
W warszawskim ogrodzie zoologicz-

nym urodziły się dwa młode lwy. Ośól-
ma liczba zwierząt urodzonych wzrosła do 54 sztuk,  

Jeśliby zaś przyjąć, że zostało to w peł-
ni dowiedzione, wówczas należy sądzić,
że oskarżeni planowali symulację śmier-
telnego wypadku. Tylko te dwie ewentu-
alności mogą tłumaczyć zachowanie
Bielskiego w sprawie umów ubezpiecze-
niowych.
Co do Wańkowicza, sąd stwierdził

istnienie pewnych okoliczności, łago-
dzących jego winę.
Po ogłoszeniu wyroku, obrona  Biel-

skiego zgłosiła wniosek o zwolnienie o-
skarżonego za kaucją 100 tys. zł., powo-

łując się na świadectwo lekarskie, stwier-
dzające zły stan jego zdrowia. Sąd przy:
chylił się do tego wniosku.

Proces o wymuszanie
posady

Niezwykła sprawa znalazła się wczoraj
na wokandzie XV oddziału sądu grodz-
kiego, Oskarżony był inż. Jan Klukowski
b. doradca techniczny elektrowni war-
szawskiej w okresie przed sekwestrem

sądowym.
Po objęciu zarządu elektrowni przez

sekwstratora inž. Kuehna, inž. Klukow-
ski nietylko został zwolniony, ale wyto-
czono przeciwko niemu sprawę sądową
o wymuszenie w elektrowni posady do-
radcy technicznego w sposób kolidujący
z prawem.

Inż. Klukowski pobierał pensje 1.500 zł.
miesięcznie.
W dniu wczorajszym zeznawali przed

sądem powołani, jako świadkowie oskar-
żenia, dwaj b. dyrektorowie Opęchowski
i Borkowski, poczem na wniosek obrońcy
adw. Jarosza, proces został odroczony,

celem powołania świadków ze strony
obrony.

 

Tanie winogrona
W przyszłym tygodniu nadejść mają do

Warszawy pierwsze letnie transporty
winogron z Hiszpanji. Importerzy owo-
ców południowych sprowadzili narazie
do Gdyni 10 wagonów winogron hiszpań-
skich. Winogrona te kalkulować się bę-
dą po 1 zł. 80 gr. — 2 zł. za kg. W ciągu
lata ceny winogron w miarę wzrostu po-
daży będą obniżone.
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Stronnictwo Narodowe
w Warszawie

We środę dn. 12 czerwca r. b, G

godz. 7 m. 30 wiecz. odbędzie się ze-

branie koła Powązki I przy ul. Dzikiej
29. Przemawiać będzie p. Tadeus
Herniczek. :
W czwartek dn. 13 czerwca r. b.

o godz. 8 wiecz. przy ul. Siedleckiej
17b odbędzie się zebranie koła Pras*
kiego. Przemawiać będzie delegat za«
rządu.

Egzaminy

na Uniwersytecie.
Dnia 15 b. m. kończą się wykłady,

na wszystkich wydziałach uniwersy=<
tetu waiszawskiegoi rozpocznie się
okres składania egzaminów. Na liczą* -
cym najwięcej słuchaczów wydziale
prawa już z początkiem czerwca zo*-
stały zakończone wykłady i rozpo+
częte egzaminy, które potrwają do 28
czerwca.
Na innych wydziałach egzaminy

mają być ukończone do 1 lipca, z wy
jątkiem wydziału lekarskiego, na któ+
rym egzaminy z drugiego roku medy«
cyny przeciąśną się do7 lipca.

Obóz cukierników |
na podwórzu

W piekarni cukierniczej znanej firmy.
„J. Gajewski” wybuchł strajk pracow=-
ników, na tle sporu o płace. Strajkujący '*
rozłożyli się obozem na podwórzu przed
siębiorstwa, chcąc w ten sposób zamani=
festować swój protest przeciwko stano”
wisku pracodawców, W rezultacie spór |
został za pośrednictwem inspektora pra-
cy zlikwidowany.

Ujecie żonobójcy -—
W drugi dzień Zielonych Świątek, we

wsi Długa Kościelna (m Okuniew), je-
den z mieszkańców ujął 27-letniego Jó+
zefa Zgódkę, murarza, zam. w Okunie-
wie, podejrzanego o żonobójstwo. Dn.4 .
bm. w folwarku Łopaczynie, (śm. Oku-
niew), znaleziono żonę Zgódki. leżącą
bez życia w zbożu z kilkoma ranami za-
danemi.nożem w szyję, głowę, klatkę.
piersiową i plecy. Zwłoki przykryte bys
ły płaszczem, w którym znaleziono ksiąs
żeczkę wojskową  Zgódki.
przed. władzami policyjnemi Zgódka
przyznał się do winy, wyjaśniając, że
zbrodni dokonał na tle zazdrości
żeńskiej.

Zuchwała kradzież
przez podkop

Szajka podkopywaczy, dokonała zu*

Stawiony. _.

mal+

chwałej kradzieży w drugi dzień świąt w: '"
magazynie p. f. „Polska Spółka Pończo="
sznicza”, (Zgoda 4). Złodzieje oberwali'-
kłódkę w jatce Marji Stełańskiej sąsia+ |
dującej.zwymienionym sklepem, poczem
wybili otwór w ścianie i tą drogą dostali
się do magazynu pończoch. Tu wybrali
najdroższy towar i zapakowali go w pa-
pier, wywieźłi łup dorożką, Zuchwałej
kradzieży dokonano we dnie między
godz. 12-tą a 15-tą. Odchodząc, złodzieje
zamknęli jatkę na inną kłódkę. Wieczo-
rem, gdy włościciel magazynu, Jan Ła=''
zewicz, wszedł do sklepu, znalazł na

środku leżący stos pończoch, porzuco- |
nych tutaj przez złoczyńców, zapewne ©
pržy segregowaniu towaru. Zawiadomio-
no niezwłocznie władze. Łazewicz obli=
cza straty w przybliżeniu na 4.000 zł.

 

Od dzisiaj

Od dzisiaj 12 b. m. autobusy oddziału
komunikacji samochodowej P. K. P. od-
chodzące od zbiegu Okopowej i Powąz-
kowskiej, wyruszać będą do lzabelina i
Lasek o g. 4 m. 40, 5 m. 30, 6 m. 10,
7 m. 10, 8 m. 35, 10 m. 30, 11 m. 30 (w

niedziele, święta i dni przedświąteczne),
13 m. 40, 14 m. 20, 15 m, 30, 16 m. 10,
17 m. 30, 18 m. 10, 19m. 40, 21 m. 00,
do fortu Bema o g. 7 m. 10, 7 m. 45 (kur-
sują w dni robocze) i 13 m. 31 (kursuje
tylko.w soboty), przychodzą do zbiegu
Okopowej i Powązkowskiej z Izabelina i
Lasek o g. 6,00, 6 m. 50, 7 m. 25, 8 m. 35,

10,00, 11 m. 50 i 12 m. 50 (w święta i dni
przedšwiąteczne), 15 m. 30, 15 m. 45,
16 m. 50, 17 m. 30, 18 m. 50, 19 m. 35,
21,00, 22 m. 25, z fortu Bema o g. 8 m. 5,
15 m. 20 i 15 m. 45 (kursują tylko w dni
robocze), pozatem o $. 13 m. 54 (kursuje
tylko w soboty), odchodzące od zbiegu
Powązkowskiej i Przyokopowej do Babic

 

I Borzęcina odchodzić będą o $. 4 m. 20,
7 m. 40, 10 m. 10, 14 m. 50 i 19 m. 30,

przychodzić będą z Babic i Borzęcina o $.
6 m. 20, 9 m, 40, 12 m. 10, 16 m, 55
i 21 m. 35.
Autobusy oddziału komunikacji samo-

chodowej P. K. P., odchodzące z pl. Zam-
kowego, wyruszać będą do Modlina o g.
12 m. 15, 18 m. 30 i 23 m. 35, do Łomianek |
i Mlocin o g. 4 m. 20, 6 m. 5, 6 m. 30,
7 m. 45, 8 m. 30, 9 m. 30, 10 m, 30, 11

m. 20, 12 m. 15, 13,00, 13 m. 40, 14 m. 35,

15 m. 35, 16 m. 30, 18,00, 18 m. 30, 19 m.5,
20 m. 5, 21 m. 45i 23 m, 35, przychodzić .
będą na pl. Zamkowy z Modlina o g. 8
m. 30, 15 m. 45 i 21 m. 50, z Lomianek
i Mlocin o g. 5 m. 45, 7 m. 25, 7 m. 50,
8 m. 30, 9 m. 10, 9 m, 50, 11 m. 50, 12 m,

40, 14 m. 20, 15,00, 15 m. 45, 16 m. 10,
17,00, 18,00, 19 m. 55, 20 m. 30, 21 m. 30,
21m. 50 i 23 m. 30.

- Aresztowania wśród komunistów
Likwidacja dzielnicowych jaczejek komunistycznych

W. nocy z 10 na 11 bm. władze bezpie-
czeństwa dokonały szeregu rewizyj i a-
resztowań wśród komunistów. Zlikwido-
wano kilka ośrodków dzielnicowych w
Warszawie, konfiskując w wykrytych lo-
kalach partyjnych znaczną ilość doku-
mentów i materjałów agitacyjnych. A-

resztowano około 20 osób, m. in. Ruchlę
Tańską, Leszno 62 m. 11, Józefa Mazel,
Nowolipie 6, Ludwika Ochmańskiego,
Opawska 16, Piotra Sankowskiego, Ka-
liska 15, Benjamina Chwalę, Nowolipie
47, R. Szmuglewicza, Sapieżyńska 8, St.
Gradowskiego, Daleka 6. (om)
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Kronika
Związki zawodowe na rzecz strajkujących

robotników fabryki „Furs“
Strajk w fabryce iuter „Furs“,

mimo kilkakrotnie podejmowanych
prób, zmierzających do jego zlikwi-
dowania, trwa w dalszym ciągu, a
nawet uległ zaostrzeniu.

Wobec stanowczego oświadcze-
nia pracodawców, że udzielone

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Zachmurzenie zmienne z prze-

lotnemi deszczami i skłonnością do
burz, zwłaszcza w. dzielnicach
wschodnich.

Chłodniej. Umiarkowane wiatry,
chwilami dość porywiste, w kierun-

ku zaci i
DYŻURY APTEK:

Od dnia 10.VI. do 16. VI. włącznie w
nocy dyżurują następujące apteki:

Rodowicza — ul. Ostrobramska Nr. 4,
Jurkowskiego — Wileńska Nr. 8, Sapożni-
kowa — róg Stefańskiej.

` URZĘDOWE.
— Nominacja. Kierownik refera-

tu bezpieczeństwa w Wileńskiem
Starostwie Grodzkiem, p. Maksy-
miljan Rok, dekretem min. spraw
wewnętrznych mianowany został
wicestarostą w Zborowie, woj. Tar-

nopolskiego.
— Zmiany w województwie. P

Wojewoda Wileński decyzją z dnia

4 ° e”

,wodowe na terenie Wilna, na mocy

, ków, samorzutnie opodatkowały się
na rzecz strajkujących,

przez dyrekcję wymówienia nie bę-|

'|stwa polskiego.

 

wileńska,

dą cofnięte, wszelkie pertraktacje
zostały zerwane.

Dowiadujemy się, że związki za-

dobrowolnej uchwały swych człon-

— Stos na górze Trzykrzyskiej.
W. nadchodzącą niedzielę o godz.
20.45, jako w godzinę zgonu Mar-
szałka Piłsudskiego, zapłonie na
górze Trzykrzyskiej stos, zapalony
przez Związek Peowiaków. Jest to
kolejne uczczenie przez Wilno go-
dziny śmierci Wielkiego Wilnianina.
Podczas zapalenia stosu będą od-
czytane wyjątki z pism Marszałka
o Wilnie.

ORGANIZACJA B. SKAUTÓW.
Wiczoraj w kasynie garnizono-

wym odbyło się z inicjatywy mjr.
Pieifira zebranie organizacyjne by-
łych skautów i skautek z lat 1909—
1918 roku, na którem uchwalono
założyć w Wilnie koło byłych skau-
tek i skalfów. Celem koła jest
współpraca byłych działaczy skau-
towych z obecną organizacją harcer-

 

Ks. Arcybiskup Jałbrzykowski
w pow. dziśnieńskim

GŁĘBOKIE (Pat). Dnia 11 b. m.;ski i kks, dziekan Zienkiewicz.
przybył ma teren powiatu dy mia- Pobyt ks. Arcybiskupa na tere-
steczka Szarkowszyzny J. E. Arcy- nie powiatu dziśnieńskiego potrwa
biskup Metropolita Wileński ks. Ro- do 17 b. m., w którym to czasie ks.
muald Jałbrzykowski. Na granicy Arcybiskup dokona wizytacyj pa-
powiatu J. E. Arcybiskupa powitali: sterskich wszystkich parafij rzym-
starosta powiatowy Wiktor Suszyń- sko-katolickich.

Wylądowanie balonu
MOŁODECZNO. W. dniu 8 b.m. dował balon „Jabłonna* z lotnika-

o godz. 13,45 około zaśc. Myślewi- mi kpt. Hynkiem i por, Burzyńskim.
cze, w pobliżu Mołodeczna, wylą- Balon wylądował bez wypadku.

żabity w bójce na weselu.
MOŁODECZNO. W. czasie bój- beznadziejnym odwieziono do szpi-

ki na weselu we wsi Morozki, śm. tala w Wilejce. Sprawców zatrzy-
lebiedziewskiej, został zabity siekie- mano, są to: Wincenty, Mikołaj,
та Józef Kukiel, oraz ciężko pobici! Piotr i Zacharjasz Kołaczykowie,
Kukiel Michał i Kukielowa Agata,| których przekazano do dyspozycji
lat 60. Kukiela Michała w stanie|władz sądowych.

Tragiczny Koniec zabawy
ŚWIĘCIANY. Dnia 5 b, m. na, wskutek którego zostali poranieni:

stacji kol. w Ignalinie Michał Guda- Michał Gudaniec, Zdzisław Dmu-
niec, lat 12, syn robotnika kolejo-| chowski, lat 8, syn kierownika ru-
wego, nasypał do butelki niegaszo-| chu, i Antoni Górski, lat 10, syn za-
nego wapna, nalał wody: i zakorko-| wiadowcy stacji. Dochodzenie w
wał. Niezwłocznie nastąpił wybuch,! toku.

Zbrodniczy napad
GŁĘBOKIE (Pat). Dnia 10 b, m.

mieszkańcy kol. Nowosiele, gm. łu-
żeckiej, Włodzimierz Głuszonek i

wodowali pękniecie czaszki i złama-
nia lewej nogi. Pomocy lekarskiej
udzielił lekarz rejonowy z Łużek,

Fałszywy wywiadowca
ukarany

Do przechodzącej samotnie póź-
„nym wieczorem Heleny Klebańskiej
ul. Bukowa 23) zbliżył się jakiś żyd,
który, podając się za agenia policji
obyczajowej, oświadczył jej, iż wi-
dział ją wychodzącą z gabinetu re-
stauracyjnego, gdzie przebywała ja-
koby w podejrzanym celu. Wobec
tego zaproponował jej, by razem z
nim udała się do UrzęduPolicji Oby-
czajowej. Oburzona kobieta posta-
nowiła zwrócić się do posterunko-
wego, to też udała się z domniema-
nym wywiadowcą w stronę miasta.

Po drodze zaproponował jej żyd,
by wstąpili do baru, gdzie jakoby
załatwią tę sprawę kompromisowo.

Wi chwili, gdy żyd począł obce-
sowo postępować z zatrzymaną ko-
bietą, ostatnia wezwała pomocy. Za-
alanmowany posterunkowy P. P.,
znajdujący się w pobliżu, zatrzymał
domniemanego wywiadowcę i zażą-
dał wylegitymowania się. 2

Całe zajście znalazło epilog w
Sądzie Grodzkim, wyrokiem którego
zuchwały lżyd skazany został na
sześć miesięcy więzienia.

Nowości wydawnicze.
„Przegląd Artystyczny”, Po dłuższej

przerwie ukazał się obecnie nowy n-r mie-
sięcznika  ilustrowanego „Przegląd Arty-
styczny”,

 

 
11 czerwca r. b. polecił kierowni-
kowi oddziału wyznań radcy W.
Piotrowiczowi pełnienie obowiąz-

Teatr i muzyka.
— Teetr Miejski Pohulanka. Dziś o

Bazyli Zyngiel napadli na mieszkań-
ca tejże kolonii, Wiktora Witkow-
skiego, zadając mu tępemi narzę-
dziami szereg razów, przez co spo-

jednakże wątpliwem jest, czy Wit-
kowskiego uda się utrzymać przy
życiu. Napastnicy będą odpowia-
"dali za usiłowanie zabójstwa.

ków zastępcy naczelnika Wydziału
Społeczno-Politycznego w Urzędzie
Wojewódzkim Wileńskim.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Ochrona parków. Wobec te-

go, że niektórzy niekulturalni rowe-
rzyści jeżdżą po parkach miejskich,
niszczą trawniki i plantacje — Sta-
rostwo Grodzkie wydało zarządze-
nie, aby policja bezwzględnie pocią-
gała winnych do odpowiedzialności.

Z MIASTA.
— Spłaty zaległych składek w

Ubezpieczalni Społecznej obligacja-
mi Pożyczki Narodowej.  Zaległe
składki na rzecz Ubezpieczalni Spo-
łecznych można będzie spłacać obli-
gacjami Pożyczki Narodowej do dnia
31 lipca rb. Ubezpieczalnie przypo-
minają, lże obligacjami Poż. Nar.
można spłacać zaległości za czas do
dnia 31 grudnia 1933 roku.
— Zjazd Sybiraków. W. dniu 29

i 30 czerwca r. b. odbędzie się w
Wilnie 6-ty ogólnopolski zjazd sybi-
raków. W. czasie zjazdu zostanie po-
święcony w Ostrej Bramie sztandar
okręgu wileńskiego. Na zjazd przy-
będą liczne rzesze sybiraków z całej
Polski z pocztami sztandarowemi.
Okręg wileński dokłada wszelkich
starań, by zjazd wypadł jaknajbar-

godz. 8 m. 30 wiecz. sztuka w 3-ch aktach
„Morfium”, W roli głównej — Edward Ży-
tecki, partnerką jego jest p. T. Suchecka.
Ceny propagandowe.

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

Bernardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 30 wiecz.
premjera trzyaktowej komedji współczes-
nej Zdzisława Marynowskiego „Rozwód” —
w reżyserji Ścibora i autora. Tempo,
werwa i humor akcji, odbywającej się na
pokładzie parowca transatlantyckiego, oto
najważniejsze zalety tej nowości polskiego
repertuaru, która niewątpliwie przyjęta bę- dzie gorąco przez publiczność. Obsadę sta-
nowią pp.: H. Śkrzydłowska, M. Bay-
Rydzewski, W. Ścibor, J. Kersen i T. Su-
sowa. Ceny zniżone.

Jutro o godz. 8 m.30 wiecz. „Rozwód.
— Zespół Reduty w Wilnie, W naj-

bliższych dniach przyjeżdża do Wilna Ze-
spół Reduty z głośną sztuką Cwojdzińskie-
go p. t. „Teorja Einsteina", która w War-
szawie cieszyła się ogromnem powodzeniem
(grana była przeszło 200 razy).
— „Halka“ — na wolnem powietrzu;

w parku im. Gen. Żeligowskiego. Już
| wkrótce otwarcie sezonu letniego w Muszli
Koncertowej w parku im. Gen. Żeligowskie-
go operą „Halka“ — Moniuszki, w insceni-

(stał bardzo ciężko pobity kijami i kamie- zacji i reżyserji prof. A. Ludwiga.
: — Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dziś u-
każe się op. O. Straussa „Ostatni Walc”.
Ceny od 25 gr.

Jutro wznowioną zostanie op. Benatz-
kiego „Gospoda pod Białym Koniem”. W

, wykonaniu bietrze udział cały zespół arty-
styczny teatru pod reżyserją M. Tatrzań-
skiego, niezrównanego w roli Franciszka
Józeta.

Zastrzelił narzeczoną i popełnił samobójstwo
WILEJKA, We wsi Maciosy, śm. rewolweru w skroń swoją narzeczo-

kościeniewickiej, Karol Klimowicz.|ną Serafinę Kuleszównę, a następnie
ze wsi Niwki, zabił wystrzałem z' popełnił samobójstwo.

POŻAR W. GM. BRASŁAWSKIEJ.
BRASŁAW. W. nocy z 8 na 9 b. m. w

kol. Pužyny, gm. braslawskiej, spalił się
dom mieszkalny, należący do Józefa Ale-
ksiuna. Ponadto spaliły się rzeczy lokato-
ra Józeła Popingisa. Straty wynoszą 530 zł.

WISIELEC NA DRZEWIE,
WILNO-TROKI. Niedaleko przystanku

kolejowego Leśna, gm. trockiej, znaleziono
na drzewie trupa wisielca, w wieku lat 40.

chowskiego Jana we wsi Błahowieszczyzna,|Na.ciele żadnych śladów gwałtownej śmier-
gm. szumskiej, wynikła bójka na tle pora- |ci nie stwierdzono, jak również nie znale-
chunków osobistych pomiędzy Głuchow-|ziono przy trupie żadnych dokumentów.
skim Janem i Bliźniakami Piotrem i Ja-| Dochodzenie w toku.
nem, w czasie której właściciel zagrody zo- KOŃ ZABIŁ CHŁOPCA.

WILNO-TROKI. Na pastwisku wsi Ba-
stele, gm. olkienickiej, został zabity przez
eby Jan Tubiniec, lat 14, Dochodzenie

: ustalilo, iž w chwili, gdy Tubiniec wyry-
ka dla kobiet. Do godz. 13.30: D. c. koncer-; wał koniowi z ogona włosy, koń šonai 15
tu. Ua 15.25: Życie o: "i zabił na miejscu.
ne i kulturalne miasta. 15.30: Koncert.|
16.00: Czerwiec _ na niebie i ziemi — pog.| NAGŁY ZGON W. TURMONCIE.
przyrod. 16.15: Z twórczościW. A. Mozarta ' BRASŁAW. W. dniu 7 bm. w Turmon-

— Koncert. 16.50: Recytacje prozy „Żyd” cje zmarła nagle Helena Kapłanowska, lat

NAGŁY ZGON.
BRASŁAW. Dnia 11 b. m. około 10

godz. zmarł nagle, jadąc wozem, Konstanty
Juchniewicz, m-c wsi Bužany, gm. brasław-
skiej. Na trupie żadnych śladów gwałtow-
nej śmierci nie ujawniono. Trupa zabez-
pieczono. żę |

ZABITY KIJAMI I KAMIENIAMI
WILNO-TROKI W. zagrodzie Głu-

 

niami i w drodze do szpitala zmarł,

— Juljusza Kaden Bandrowskiego. 17.00: 46, żona a iН RA , ptekarza. Zachodzi przypuszcze-
Koncert. 18.00: O książce Aubry „Swiela nie, že šmierė nastąpila AK SEaikia)
Helena“ Stanislawa Poraj. 18.10: inuta [Dochodzenie wszczęto.

 

poezji „Pamiętam raz” Jędrkiewicza.

W tym pierwszym po wznowieniu n-rze
znajdujemy, obok licznych ilustracyj z dzieł
sztuki, inscenizacyj teatralnych i podobizn
artystów, następujące artykuły:

F. Lubierzyńskiego — „Ś. p. Marszałek
Piłsudski a sztuka”. Marjana Grużewskie-

;go — „Kabalistyczny klucz malarstwa”.
/F. L. — „Wystawa sztuki polskiej w Niem-
| czech”. A, Bukowińskiego — „Ruch mu-
zyczny stolicy”. Sinsunda — „Życie arty-
styczne Lwowa”. Z. Badowskiego —
wystaw Zachęty” A. Bukowińskiego
„Opera warszawska“. J. Kowarskiego —
„Z teatrów wileńskich”, oraz obłitą kronikę
artystyczną.

Są też kupony do teatrów i kin,
Całość wydana starannie i estetycznie.

| Cena pojedyńczego egz. 50 gr. nabycia
w księgarniach i kioskach.

 

 

 
| ROZUMOWANIE NAJPROSTSZE.

Jest to zrozumiałe i naśladowania go-
dne, że obywatel, ba, nawet dziesiątki i
setki obywateli, pewnego dnia mówią so-
bie: wygrywają na loterji inni, może teraz

! kolej na mnie. A więc gramy, kupujemy los
do I klasy wcześnie, bo ciągnienie już 19
czerwca, a losów może zabraknąć, jak to

[się zdarzyło już kilkakrotnie. Wybór ko-
łektury nie jest trudny dla ludzi patrzących

«bystro i szybko wysnuwających wriioski.
Gdzie gra większość poważnych znajo-
mych? U Wolańskiej! Gdzie padają od-
dawna liczne wygrane? Także u Wolań
skiej! O czem świadczą liczne filje tej ko-
lektury? O jej powodzeniu, o minóstwie jej
klijentów, którzy najwidoczniej są zadowo-
leni, bo nie odchodzą, ale grają i wygrv-

|, wają. Wiszystko więc przemawia za tem, że
, warto grać u Wolańskiej. Ciągną więc po-
,szukiwacze szczęścia do tej kolektury, a
pują losy, grają, a szczęście im sprzyja

'zgodnie z dobrą i wieloletnią tradycją tej
szczęśliwej kolektury, W tak prosty i jak-
że słuszny sposób rozumują klijenci Kole-
ktury A. Wolańska i nie mylą się.

dziej uroczyście.
— Wyznaczenie miejsc do kąpieli.|

Wczoraj komisja, wyłoniona z przed-|
stawicieli Starostwa, Zarządu Miej-
skiego i Policji, zlustrowala brzegi
Wilji, ustalając miejsca dozwolone
dla publicznej kąpieli i plażowania.

Polskie Radjo Wilno
Czwartek, dnia 13 czerwca 1935 r.
6.30: Pieśń. 6.33: Pobudka do gimnasty-

ki. 6.50: Muzyka. 7.20: Dziennik poranny.
1.30: Pogadanka sportowo-turystyczna.
1.35: Muzyka. 8.00: Audycja dla szkół.
8.05: Audycja dla poborowych. 8.25: Giełda
rolnicza. 11.57: Czas. 12.03: Kom. met.

12.30: Dziennik

18,15: Ca.a Polska śpiewa. 18.30: Litewski
odczyt ekonomiczny. 18.40: Chwilka  spo-
łeczna. 19,45: Koncert reklamowy. 19.30:
Recital organowy. 19.50: Pogadanka aktu-
alna. 20.00: Jak spędzić święto? 20.10:
Koncert słynnych apokryfów. 20.45: Dzien-
nik wieczorny. 20.55: Obrazki z dawnej i
współczesnej Polski. 21.00: Koncert sym-
foniczny. 21.30: Słuch. „Katarynka” p/g В.
Prusa. 22.00: Wiadomości sportowe. 22.10:

GIEŁDA Kogut miał dwa serca
Wi East Wiimdson w Stanach Zje-

WARSZAWA (Pat). Przedgiełda. Do- dnoczonych jeden z farmerów "zabił
lar 5,28*/+. Dolar zł. 9,23. Rubel 4,74, Czer- koguta i przekonał się, że kogut ten
wońce 1,75. Budowlana 42,50. Dolarówka! miał dwa serca normalnej wielkości.
53,50. Inwestycyjna 105,00. Stabilizacyjna| Każde działało niezależnie od dru-
65,50. Dillonowska 93,00. Warszawska 72,00. giego. Kogut w wyglądzie i zacho-Kąpanie się poza wyznaczonemi

miejscami będzie wzbronione.

Monumentalay film prod. 1935 r. wg. nieśmiertelnej powieści

ALEKHELIOS|

HRABIA MONTE CHRISTO ccerso
Dzieje miłości, intrygi i zemsty. W roli gł. bohaterski aman

ślięzna ELISSA LANDY. Miljonowa wystawa.

Nadprogram:

1) „PAT' — Przewiezienie do Wilna SERCA
oraz PROCHÓW MATKI Ś. p. MARRSZAŁKA

UWAGA!

12.05: Audycja dla szkół.
popołudniowy. 12.40: Koncert. 13.00: Chwil-

SANDRA DUMASA

Szczyt emocji.

PIŁSUDSKIEGO
2) Atrakcja kolorowa

PAN|
 

1) PETERSBURSKIE..NOCE (sowkino)
2) VLASTA BURIAN
DZIENNE: , Balkon 25 gr.

Parter 54 gr.

Z powodu kolosalnege powodzenia jeszcze TYLKO DZIŚ
po cenach zniżonych
wójny program

KORKORAN“
WIECZOR: Balkon 40 gr.

Parter od 54 gr.

 

t ROBERT DONAT | prze kiej oraz całego zespołu.

jako „KAPITAN

Koncert. 23.00: Kom. met. 23.05: Płyty. Śląska 73,00. Funt szterling 26,20.

REWJA | Dziś pt.

w
Balkon 25 gr.

W niedzielę I święta 3 seanse o g. 4, 6.30 i9-ei. Szczegóły w aflszach.
W soboty kasa czynna do 10,15.

IELONA PARADA
escły XXV program z udzłałem Janusza SCIWIARSKIEGO, J. Doriani i W. Moraws=

Codziennie 2 seanse: o godz. 630 i 9.15.

waniu się nie różnił się od innych.

 

 

w 12 lekcjach

dla każdej damy
ZA 20 GROSZY

do nabycia w Polskim Składzie
Aptecznym

 

 

  

 

  

   

   

 

NADZWYCZAJNA OKAZJAI!!
dla iniłośników książki I bibijotek. Z powoda przeniesienia przez
f-mę D. Wakera Księgarni I antykwarni do nowego lokalu przy
ul. Wielkiej 38 (róg Sawicz) tel. 13-36, celem zareklamowania
w ciągu krótkizgo czasu książek z dziedziny literatury auto-
rów polskich, rosyjskich i inn. oraz książek naukowych ze
wszystkich dziedzin wledzy i antykwar. będą sprzedawane za

LETNISKO
las, woda, jagody,

 

 

 

 

Maki AAKACA)

trzymanie b. dobre,
Małe Soleczniki, iolw.

bezcen. Księgarnia kupuje ksiąźki używane we wszystkichf| Bri lica, _ Grądz.
językach i płaci najwyższe ceny. Prosimy o odwiedzenie księ- aa" Az

garni I zapamiętanie adresu, ii a SR
EAS LETNISKO

we dworze z utrzy-

 

ILUSTROWANY KURS MASAŻU TWARZY

i pielęgnowanie urody niezbędne

Władysława Trubiłły
Wilno, Ludwisarska 12 róg Tatarskiej
 

 

u-
(sprzedaž bez zezwolenia)

Flowery i nože harcerskie

= Duży wybór.

WARSZAWSKA SPÓŁKA MYŚLIWSKA 
POLECANY dla MŁODZIEŻY ma wakacje
Wiatrówki od 26 zł. Straszaki od 4,50

 
 

 

CASINO | BALKON
Dziś nowoczesny

Niebezpiecz

= HMilydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI

Ceny zniżone na wszystkie seanse:
25 gr. PARTER OD 54 gr.

sensacyjny film p. t:

na Piękność
W rol. gł. O. Michael i €avanach. Świat przestępczy w sidłach zasadzek najnowszej
techniki. Najbardziej emocjonulący splot zdarzeń. ZEMSTA! ZDRADA! TEMPO AKCJI!

Nad program: Aktualja
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21)MMM.5= =) orze swe”L 1—5 pp. u. WILEŃSKA Nr. 10,
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