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Debata nad ordynacją wyborczą
WARSZAWIA. (Pat), Na posie-

dzeniu sejmowej komisji konstytu-
cyjnej prowadzono w piątek dalszą
debatę szczegółową nad projektem
ordynacji wyborczej do Sejmu.

Przy rozdziale VIll-ym — Usta-
lenie spisu wyborców w obwodzie
głosowania poseł Bilak z klubu u-
kraiūskiego zaproponował dodanie
w odnośnym artykule nowego ustę-
pu, któryby postanawiał, że ciężar
dowodu reklamacyjnego spoczywa
na wnoszącym reklamację.

W. dyskusji nad rozdziałem
1X-ym, traktującym o ustaleniu listy
kandydatów na posłów, posełRataj
mówił, że samorząd terytorjalny jak
i gospodarczy w obecnem stadjum
nie  reprezeniuje społeczeństwa.
Mówca zapowiedział różne popraw-
ki, z tem, żeby do wysunięcia kan-
dydata wystarczyło 100podpisów, |
poświadczonych przez sołtysa, wój-|

 

nadaje zgromadzeniu okręgowemu
wyłączność prawa zgłoszenia kan-
dydatów.

Po przemówieniach posłów Ma-
ksymiljana Malinowskiego (stronnic-
two ludowe) i Zielińskiego (klub na-
rodowyj, zabrał głos wicemarszałek
Car, który polemizował z wywodami
opozycji.
WARSZAWA. (Pat). Po przer-

wie dyskutowano w dalszym ciągu
nad rozdziałem dotyczącym ustale-
nia listy kandydatów na posłów. Po-
seł Chruckij domagał się prawa u-
czestniczenia w zgromadzeniach wy-
borczych ukraińskich  organizacyj
spółdzielczych i kulturalnych oraz
wniósł jeszcze drobne poprawki do
artykułów 33 i 34. Poseł Smoła za-
powiada zgłoszenia wniosku

ponuje skreślenia całego rozdziału

zmie- |

rzającego do zwiększenia reprezen-
tacji wsi. Poseł Rottenstreich / pro-;

ta lub księdza. Poseł Rymar (klub 90 i wstawienie w to miejsce nowe-
narodowy) stanął na stanowisku, że go artykułu, że 500 obywateli ma
samorząd nie powinien być wciąga-.
ny do pracy wyborczej jako do pra-,
cy politycznej. Poseł Wierczak z
klubu narodowego poddał krytyce
sposób przeprowadzenia ostatnich
= samorządowych oraz po-

ruszył sprawę nadużyć borczych.
Poseł Niedziaikowski (PPS) Soky:
mywał, że niema takiej grupy, robot-
niczej w Polsce, któraby mogła po-
stawić swych delegatów — @0 ro- |
madzeń wyborczych, nawet, Z,
te grupy połączyły się. Kandydat|
robotniczy musiałby zyskać рораг-,
cie izby przemysłowo-handlowej,|
co oczywiście nie jest możliwe bez|
kompromisu. Poseł Stroński (klub|
narodowy) dopatruje sięniezgodno-|
ści z konstytucją paragrafu, który|

! 35-60 pozostawiający ustalenie prze-

prawo stawiać swego kandydata.
Następnie komisja przeszła do

dyskusji nad art, 35—39. Poseł
Stroński zarzuca, że artykuły te Z
powodu  niedolkładności stwarzają
pole do nadużyć, Podobnie poseł
Wieiczak zaatakował ustęp 2-gi art.

pisów szczegółowych o wyborach
regulaminowi ministra spraw we-
wnętrznych. Poseł Rymar podobnie
jak i poseł Wierczak wypowiada się
za tem, aby raczej ograniczyć regu-
lamin, natomiast niektóre  kwestje
przenieść do samej ordynacji.

Bilak domaga się otworzenia ©-
sobnych kolegiów wyborczych w
okręgach zamieszkałych przynaj-
mniej w 1/6 przez ludność ukraiń-  

 

Szczegóły katastrofy w Reinsdoriie
BERLIN, (Pat). Prace raiunkowe |

w Rheinsdorfie prowadzone są w |

gorączkowym tempie.  Niebezpie-
czeństwo dalszych eksplozyj zdaje

BERLIN. (Pat). Na rzecz oliar ka-:

tastroty w Rheinsdoriie płyną ze- |

wsząd składki, Front pracy ogłosił|
kilkudniową żałobę, W. promieniu 3

się być zażegnane. Z dalelka widać|km, od fabryki „Wasag” wszystko
R > riai

płomienie, wychodzące z podziem-|jesi zniszczone,
nych rezerwuarów. Wszystkie o-

koliczne  rezerwuary zastały ze
względów oszczędnošciowych ©-

próżnione. Policja, formacje narodo-

wo socjalistyczne i oddziały Reichs-
wehry strzegą dostępu do miejsc ka-

tastroły. „Wasad' była jedyną  fa-
bryką, która w myśl postanowień
traktatu Wersalskiego miała prawo
wytwarzać amunicję dla Reichs-

wehry. W fabryce tej produkowano

przedewszysikiem dynamit i proch
strzelniczy. W ostatnim czasie pro-

Wybuch był. tak

silny, że w odległości 1-go km. od

iabryki pewna kobiet została zabi-

ta w polu 30-kilogramowym odłam-

kiem żelaza. Urzędowo donoszą, że

przyczyną wybuchu był przypadko-

wy pożar, który powstał w jednym

z oddziałów. Wi niektórych dzia-

łach fabryki wznowiono już pracę.

Przypomnieć należy, że iabrykę tę

nawiedziły wybuchy już w latach

1915 i 1925 i za każdym razem zgi-
nęło około 50 ofiar katastrofy.  dukcja została znacznie zwiększona.

Pracowano dniem i nocą na trzy

zmiany. Fabryka zatrudniała około
7 tys. robotników. Panował tam nie-

zwykły ścisły rygor. Robotnicy byli

bardzo dokładnie wybierani. Wa-
runkiem przyjęcia było wykazanie

się przynależnością do partji oraz

certyfikatem lojalności ze strony
władz. ;

Pogrzeb ofiar odbędzie się na
koszt fabryki.
wypłacane będą zasiłki, aż do chwili

uzyskania przez nich odszkodowa-
nia od towarzystw  ubezpieczenio-

wych.

Minister propagandy Rzeszy'
Goebbels wystosował do kierownika
załogi w Rheinsdorfie depeszę kon-
dolencyjną, w której oświadcza:
Ofiary tej strasznej katastrofy padli,
jako żołnierze pracy na polu chwa-

ty. Naród niemiecki dochowa imį
wiernej pamięci. !

'

« A

Rodzinom zmarłych |

Dr. Schacht w Gdańsku

ską. Chruckij wnosi poprawkę, iż
kratka do głosowania mi i0-
na będzie uważana za nieważną,
oraz do ant. 64, że kartki do głoso-
wania na „Kresach Wschodnich”
będą zawierały teksty polski i u-
kraiński.

Przystąpiono do "dyskutowania
przepisów przejściowych_ i Ikoūco-
wych zawartych w art, XXII-im. Po-
set Trąmpczyński proponuje wsta-,
wienie nowego artykuiu przyznają-,

wyborcy wystąpieniacego prawo
do oskarżyciela publicznego z wnio-
skiem o dochodzenie i ściąganie wy-
kroczeń przeciwko „głosowaniu.
Przemawiał jeszcze poseł Rymar a
wyjaśnień udzielał sprawozdawca
Podoski,

Następnie przewedqiczący Ma-
kowski zamknął posiedzenie i wy-
znaczył dalsze posiedzenie
botę, godz. 12-ią.

na S0-

 

WARSZAWA. (Pat). W. piątek
odbyło się pod przewodnictwem se-
"natora  largowskiego posiedzenie
"senackiej komisji konstytucyjnej,
"Przed puzystąpieniem do porządku
"obrad przewodniczący zawiadomił
, komisję, że od marszaika Senatu o-
j trzymał do wiadomości pismo sena-
'tora Woźnickiego, w którem sena-
tor Woźnicki prosi marszałka o in--
terwencję przeciwko odbyciu  dzi-
siejszego posiedzenia komisji. — Ро-
dobne pisma madesłali senatorowie!
Bartoszewicz i Wasiutyński, Prze-
wodniczący oświadczył, że marsza-
łek Senatu zakomunikował, że uwa--
ża sprzeciw za nieuzasadniony i nie
widzi przeszkód prawnych w podję-
ciu przez komusję rozpatrywania
projektu ustawy, przekazanej jej na
podstawie art. 51 regulaminu. Nie-
| ma, źdaniem marszałka, postanowie
| nia w/regulaminie, które wprowa-

ł

„Komisja senacka obraduje
odniesieniu do przygotowawczego
dyskutowania projektu. Natomiast,
oczywiście, niedopuszczalne byłyby
uchwały powzięte w komisji przed
uchwaleniem projektu w Sejmie i
przekazaniem go do Senatu. Sena-
torka Kłuszyńska oświadcza, że Ко-
sicja obraduje wbrew prawu. Prze-
wodniczący natomiast uważa, że nie
może przyjąć twierdzenia Kłuszyń-
skiej, iż obrady są nieprawomocne.
Do twierdzenia Kłuszyńskiej przy-
łącza się Woźnicki (klub ludowy) i
Wasiutyński (klub narodowy). Po
krótkiem oświadczeniu przewodni-
czącego, że uważa za swój obowią-
zek jaknajwcześniej zapoznać ko-
misję z projektem ustawy i dać ma-
terjał do pwzyszłych obrad komisji,
senatorka Kłuszyńska oraz senato-
rzy Woźnicki i Wasiutyński opuścili
salę obrad. Następnie komisja przy-
stąpiła do porządku obrad.

jdzałoby takie zakazy dla komisji wl. EPE
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Posiedzenie łódzkiej
rady, miejskiej

ŁÓDŹ. (Pat), NaR

iedzeniu rady miejskiej przyjęto

Eo czytaniu budżet miasta

Łodzi z poprawkami zgłoszonemi

przez trakcje, Część wniosków do-

tyczących przywrócenia „szeregu

subwencyj dla organizacyj i stowa-

rzyszeń, zgłoszoną. przez BBWR,

irakcje żydowskie 1 Ch. D. przeszła.

Natomiast większością frakcji obo-
zu narodowego i głosem radnego

niemieckiego odrzucono wnioski ©

przywróceniu subwencyj dla „Domu

Pomnika im. Marszałka Piisudskie-

go”, dia LMIKI, Peowiaków itd, Po

zakończeniu trzeciego czytania bud-

żetu kilka trakcyj wystąpiło do

przewodniczącego z wnioskiem O

odroczenie posiedzenia rady, Frak-

cje przed głosowaniem ogólnem bud-

żetu mogły się zastanowić nad de-

|cyzją. Komisarz inż. Wojewódzki

| wobec sprzeciwu obozu narodowego

jodroczyt posiedzenie na 10minut.

Fo przerwie pozostało jedynie 7 so-

cjalistów, jeden radny Niemiec i 35

radnych obozu narodowego. W.obec
tego komisarz stwierdzając quorum
zapowiedział przystąpienie do gło-

sowania en bloc. W tym momencie
radni socjalistyczni oświadczają, że
pragną złożyć swą deklarację prz
całą radą, a nie przed trakcją obozu

narodowego i opuszczają salę. Prze-

wodniczący po stwierdzeniu, że na

| sali znajduje się jedynie 36 radnych,
a na podstawie ari. 14 p. 2 regula-
ka rady miejskiej do quorum po-
jwzeba obecność 3/ radnych, posie-
dzenie zamiknąi, Po zamknięciu po-
siedzenia, radny Kowalski (Klub
Narodowy) wezwał radnych obozu GDAŃSK. (Pat). Prezydent Ban-| narodowego do _ nieopuszczania

ku Rzeszy dr. Śchacht przyleciał| miejsci czekania na wznowienie
dziś do Gdańska w towarzystwie|obrad. Pozostał również radny Nie-
gdańskiego senatora Hutha. Na lot-
nisku powitali go prezydent senatu
gdańskiego Greiser, przewódca о-
kręgupaz narodowo-socjalistycz-
nej 'orster i inni Wieczorem
Schacht wygłosi odczyt, |

 

Trzech żołni

TORUN. (Pat). Podczas ćwiczeń

ydnia 12 bm. wydarzyt się isTR
Mistywypadek. Gdy na środku

znajdowały się człóny pantonowe ; Stanisław Hęsio i saper Marceli Le-; rolę drugorzędną i

zerwała się gwałtowna wichura, po-
wodując wysoką falę, która  prze-
wróciła i zalała 2 człony, Załoga

 

miec, Gmach rady pustoszeje. Poza
radnymi obozu narodowego pozosta-

| je w gmachu gromadka woźnych, a
|przed gmachem posterunek. Radni
obozu narodowego opuścili gmach
rady dopiero o godz. 4.30 rano.

. Wypadek na Wiśle pod Toruniem

erzy utonęło

,pontonów popłynęła z prądem, jed-
ina Wiśle 8-go bataljonu saperów nak wskutek wielkiej łali 3 żołnie-,

jrzy utonęło. Ofiarami są starszy
saper Franciszek Rychlik, saper

wicki. Pozostali żołnierze zostali
uratowani przez znajdujące się w
pobliżu łodzie saperskie.|

Społeczeństwo katolickie Biskupowi
| Łomżyńskiemu

ŁOMŻA. (Kap). W Łomży w uro-

czystość Zesłania Ducha św. po na-
bożeństwie, odprawionem przez JE.

Biskupa Stanisława  Łukomskiego,

| powracającego z katedry do swego

pałacu Pasterza ludność w liczbie

kilku tysięcy powitała bardzo ser-

decznie. Potępiwszy oszczerstwa,

miotane na ]. Hkscelencję, ludność nat :

zapewniła dostojnego Pasterza O pašci pewnych czynników politycz-

swoich uczuciach wierności dla Ko- nych na Kościół i duchowieństwo.

Miejski Teatr Letni
„Rozwód* komedja w 3 aktach Zdzisława Marynowskiego,

| Od pewnego już czasu słyszało sieją
iłu i owdzie w Wilnie o mającej być

ścioła i przywiązaniu dla diecezjal-
nej władzy kościelnej. Ks. Biskup
podziękował za ten objaw głębokie-
go katolicyzmu i udzielił obecnym
swojego błogosławieństwa.

Biskup Łomżyński otrzymuje z
diecezji i poza niej liczne adresy
duchowieństwa i świeckich, piętnu-
jące uprawiane systematyczine na-

 dla jej zdobycia rzuca wię na szalę
cały majątek,

ed mówił,

|wkrótce wystawioną sziuce p. Z

| Marynowskiego, pojedyńcze i zbio-

| rowe głosy, które dałyby się streścić

| w jednem słowie: słaba. в

| Skąd taka a priori opinja wzięła

początek, trudno dociec; być może

Źródłem jej niezwykle miła skrom-
ność autora, który wbrew  wileń-

skim, dość świeżym, miejscowym,

częściowo imporiowanym literackim

obyczajom, nic o swej komedji nie

unikając  autoreklamy i

wszystkiego co z niej wypływa.
Wyszedł na tem jaknajlepiej. Bo

gdy niejeden z widzów szedł na pre-

mjerę z góry uprzedzony i do suro-

wego sądu skłonny — spotkała

go prawdziwie miła niespodzianka i
oklaskiwał sztukę i autora z całem

przekonaniem. ‚ >

Komedja  Marynowskiego jest

doskonale zbudowana, zgrabnie na-

pisana, żadnej dłużyzny, nudziar-

stwa, leklka, dowcipna, skrzy się

humorem, akcja skondensowana w

grze czterech osób płynie żwawo,

pointa zawsze niespodziewana, sy-

tuacje doskonale obmyślone, okra-
szone niepoślednim dowcipem, ma-

jącym swe źródło w wybornych po-
‚ mysłach — np. kapitalna с
rakterystyczna dla logiki kobiecej
scena zbierania nozsypanych pereł,
lub recepty mister Parkera na naj-

' lepszy sposób zdobycia rozwodu i
| bezpośrednio potem wyborny finał.

Autor wprowadza widza w mi-
jlieu cudzoziemskie na luksusowym

| transatlantyckim parowcu. Są to
| wszystko, nie wyłączając kobiety,

| mało romantyczni ludzie byznessu,

w których życiu pieniądz—według

przyjętej recepty na amerykański

, typ — jest wszystkiem a miłość gra
jest emanacją

| nietyle serca ile... próżności.

| ka, nie gardzi się nią, przeciwnie,

Jeden tylko z pośród pasażerów
jest polakiem i tego całe nastawie-
nie życiowe zamiknął autor w typo-
wo polskiem: „jakoś to będzie”.
„Byzness lub miłość” — oto motywy
rządzące wypadkiem zebranymi na
statku amerykanami, „przypadek
— niezbyt pochlebnie ale typowo,
polakiem w tej kilkudniowej podró-
ży ze starego kontynentu do stolicy
U.S. A. Goły polak cieszy się z
uzyskanego ni stąd ni zowąd, zbie-
giem okoliczności majątku, ale gdy-
by go nagle utracił, kto wie, możeby
sobie ten przemiły lekkoduch w łeb
palnął. Amerykanin przeciwnie
rzuca go z flegmą na szalę dla zdo-
bycia ślicznej choć dość płytkiej u-
kochanej — a potem zakasze ręka-
wy i zanurzy się w byznęssie aby
zdobyć miljony dla niej nanowo.

Na eleganckim tle pokładu I-ej
klasy, doskonale grana sztuka w
interpretacji pp. Skrzydłowskiej —
Joanna, Bay Rydzewski (świetny)
— Parker, Ścibor — Janek Leliwa,
Kersen — Smith, podkreśliła warto-
ści tej lekkiej komedji w całej pełni, 

i tak cha-'

Jeśli|
l się jednak trafi prawdziwa igłębo-|

zasługując sobie ma rzeielne uzna-
nie. Jedynie p. Kersen był nadto
sztywny — może dlatego, by nie
jzdradzić zawcześnie pointy: gdzie
jjest ten, dla którego bije w tajemni-
|cy serce Joanny.
| Autor wywoływany parokrotnie
| zbierał rzetelnie zasłużone, szczere i
| gorące oklaski pełnej i rozbawionej
: widowni.

Pilawa.

Czytajcie tygodnik
narodowy

Wielka Polska
(bakaiiibi

|
\



 

Szkody po burzy
w pow. białostockim

_ BIAŁYSTOK, 13.6 (PAT.). W cza-
sie burzy, połączonej z ulewą, jaka
przeszła wczoraj nad Białymstokiem i
okolicą, uderzył piorun w jeden z do-
mów we wsi Klewinowo w pow. biało-

 

3 ludzie zabici
przy rozbieraniu granatu

WILNO 13.6 (PAT). — We wsi Kor-
czego, pow. nowogródzkiego, trzej
wieśniacy usiłowali rozebrać znale-
ziony na polu granat artyleryjski, W
pewnej chwili nastąpił wybuch, zabi-
jając na miejscu wszystkich trzech,

Nagły zgon
ministra francuskiego

PARYŻ, 13.6 (PAT.). Dziś rano
zmarł nagle minister Marcombes, Mi-
nister zaskoczony został przez śmierć,
śdy przed godz. 10-tą udawał się do
pałacu Elizejskiego na posiedzenie ra-
dy ministrów.

Straszliwa burza
pod Hamburgiem

HAMBURG, 13.6 (PAT.). Wieś He-
tendort koło Celle padła ofiarą niebywa-
łej katastrofy żywiołowej. Burza, połą-
czona z orkanem, w ciągu kilkn minut
zamieniła ją dosłownie w stos gruzów.

Stuletnie drzewa, wyrwane z korze-
niami, poniesione zostały na pastwisko,
zabijając stado krów. Masywne stajnie
zburzone zostały wraz z fundamentami,
przyczem zginęło wiele koni i świń, O-
fiar w ludziach, na szczęście, nie było

Niemcy zadowoleni

z przyjazdu legionu
brytyjskiego

BERLIN, 13.6 (PAT.). Związek nie-
mieckich oficerów wysłał do księcia
Walji następującą depeszę:

„Oficerowie starej armji uważają
zamierzoną wizytę b. kombatantów
angielskich w Niemczech za dowód
koleżeństwa i życzliwości”.

Katastrofa lotnicza
w Japonii

TOKIO, 13,6 (PAT). VW. pobliżu
miejscowości Sapporo na wyspie Ao-
kkaido zderzyły się dzisiaj rano dwa
dwa japońskie samoloty wojsltowe.
Czterech członków załogi jednego a-
paratu zginęło na miejscu, a załoga
drugiego jest częściowo ciężko, częś-
ciowo lekko ranna.
Oba samoloty uległy zniszczeniu.

Katastrofa nastąpiła wskutek silnej
mgły.

  

Kronika telegraficzna
— Po długich obradach, w których opo-

zycja prowadziła taktykę obstrukcyjną, se-

nat uchwalił projekt ustawy o przedłużeniu
do 1 kwietnia 1936 r. linji wytycznych N,

R. A.
— Według dziennika „Utro”, rząd włoski

wynając trzy statki bułgarskie celem prze-

wiezienia zboża rumuńskiego do Afryki

wschodniej.

— Do Odesy przybył pierwszy po rewo-
lucji statek rumuński „Principesa Maria".

Statek ten zabierze archiwa, zwracane
przez rząd sowiecki Rumunji w ilości 9-ciu

wagonów.

— Jak donosi „Daily Telegraph", w po:

niedziałek odlecą do Londynu cztery fran-

cuskie samoloty wojskowe z rewizytą do

lotników angielskich, którzy odwiedzali

Francję w roku ubiegłym. Samolotami temi

uda się do Anglji kilku wyższych oficerów

francuskiego lotnictwa.

— W miejscowości  Hutbergen

się w czasie burzy niezwykły wypadek. Pio-

run uderzył w most na Wezerze w chwili,

kiedy pod nim przepływała berlinka. Odbi-

ty od mostu piorun wpadł na antenę radjo-

wą statku, a stąd na blaszany dach budki

sternika, odurzył sternika i stopił mu łań-

cuszek od zegarka. Następnie przeleciał

wzdłuż pokładu, wywrócił syna właściciela

barki i wpadł do wody.

— W Landenshofia (Finlandja) koło je-

ziora Ładoga nastąpił wybuch wojskowego

składu amunicyjnego, znajdującego się pod

ziemią. Jeden żołnierz zabity, kilku odnio-

sło ciężkie rany.

— W jednej z fabryk na przedmieściu

Tokio wybuchł gwałtowny pożar. Ogień

szerzył się z niezwykłą szybkością. Dwa

budynki fabryczne i 4 domymieszkalne

spłonęły doszczętnie. Straty wyrządzo-

ne przez pożar są bardzo duże.

— Według doniesień z Moskwy na

wzgórzach Pamira nastąpiło raptowne

obniżenie temperatury. Mrozy dochodzą

do 14 st.
— Plebiscyt w sprawie ustroju Grecji

odbędzie się w końcu września lub na

początku października.

zdarzył

stockim, wzniecając pożar. Ogień roz-
szerzył się z śwałtowną szybkością i
zniszczył w krótkim czasie 91 budyn-
ków, część inwentarza martwego i 4
sztuki inwentarza żywego. Straty wy-
noszą 130 tys. zł. W akcji ratunkowej
brały udział straże ogniowe z 8 oko-
licznych wsi.
Tegoż dnia we wsi Krzywokonna w

pow. wołkowyskim z nieustalonej na-
razie przyczyny wybuchł pożar. O-
gień zniszczył 14 domów mieszkalnych
i 23 budynki gospodarcze. W czasie
akcji ratunkowej 2 osoby odniosły
ciężkie poparzenia. Straty znaczne.

PEKIN — 13.6 (PAT) — Wzrasta tu
przekonanie, że władze chińskie nie u-
stąpią Japończykom i nie przyjmą ich żą-

dań.
W każdym razie postulaty japońskie

wywołały pewną panikę, Wiele osób cy-
wilnych opuściło wczoraj Pekin, W pocią-
gach, idących na południe, zareżerwo+
wano już na kilka dni wielką ilość miejsc.

NIE SZUKAJCIE U OBCYCH POMOCY

PEKIN — 13.6 (PAT) — Według wia-
domości, pochodzących z kół zagranicz-
nych, Japonja miała ostrzec Chiny, aże-

obcych. «e
PEKIN — 13,6 (PAT). — Doikara, szef

japońskiej misji wojskowej w Mukdenie,
miał odbyć dzisiaj konierencję z gen. Ho-
Ing - Czingiem, lecz ten wyjechał dzisiaj
rano z rodziną do Nankinu.
Doikara ma zażądać od Hi - ing - czi-

„| na natychmiastowego uwolnienia trzech
członków wywiadu japońskiego, areszto-
wanych w prowincji Czahar, oraz szyb -
kiego wycofania z Czaharu 300-tysięcznej
armji gen. Sung - czi - janga,
PEKIN — 13.6 (PAT): — W sytuacji

chińsko - japońskiej nocy dzisiejszej za-
szła zmiana wskutek aresztowania przez
władze chińskie w prowincji Czahar
czterech oficerów japońskich. :
Ruch wojsk japońskich w kierunku Pe-

kinu i Tientsinu znacznie wzmógł się. W
dniu jutrzejszym spodziewana jest japoń-
ska demonstracja lotnicza nad Pekinem.
Według kół dobrze poinformowanych ja-
pończycy mieli zażądać zmiany regime'u
politycznego w Chinach północnych.

WOJSKA JAPOŃSKIE WCIĄŻ
PRZYBYWAJĄ

PEKIN — 13.6 (PAT) — Liczba wojsk
japońskich w Chinach północnych stale
wzrasta. Garnizon japoński w Tientsinie

został powiększony o 700 żołnierzy. Spo-
dziewane jest przybycie nowych oddzia-
łów japońskich do Czin - waug - tao w

piątek, a do Tangku w sobotę, W tym

czasie liczba żołnierzy japońskich w pro-
wincji Czili zwrośnie do 4 tys.
Od poniedziałku przez Szan - hai *

kwan przeszło podobno 12 pociągów pan-

cernych z wojskami japońskiemi, Japoń-

czycy przygotowują się do demonstracji

analogicznej do tej, jaka miała miejsce w

r. 1933. Władze chińskie zostały powia-
domione, że dzisiaj lub jutro eskadra 17

samolotów japońskich przeleci z Pekinu

wojsk, ewakuujących Pekin.

Dzisiaj od samego rana daje się zau-

ważyć pośpieszne opuszczanie Pekinu

przez Chińczyków. Pociągi, odchodzące z
Pekinu, są przepełnione.

ZBYT DOBRE, ABY BYŁO
PRAWDZIWE |

LONDYN — 13.6 (PAT). — Agencja
Reutera donosi z Szanghaju:

Ostatnie wypadki w Chinach północ-
nych nie zaskoczyły większościcudzo-

ziemców, gdyż pierwsze wiadomości o za-

łatwieniu sporu były zbyt dobre, ażeby

były prawdziwe. Całe Chiny oczekują w
wielkiem naprężeniu rozwoju wypadków

i nie będzie rzeczą niespodziewaną, jeże-

li dojdzie do starcia. :

Niektórzy sądzą, że armja kwantuńska

chce zmusić Chiny do przyjęcia reżimu

japońskiego w Chinach północnych, by w

TOKIO, 13,6 (Or.). Prasa tokijska

omawia wynik amerykańskich ma -

newrów morskich na oceanie Spokoj-

nym. Manewry trwały 38 dni i były

największemi w dziejach ludzkości,

gdyż brało w nich udział 160 jedno-

stek morskich, 450 samolotów i

50.000 marynarzy. Obszar, objęty

przez manewry, wynosił 5 milj.mil

kw. Pisma japońskie uważają manewry

za wypróbowanie planu, według któ-

 

Komunista Torgler
wypuszczony

BERLIN, 13.6 (PAT.). Krążyły tu
dziś uporczywe pogłoski (posiadające
cechy dużego prawdopodobieństwa),
że b. poseł komunistyczny, Torgler,
wypuszczony został na wolność.

Torgler, jak wiadomo, był jednym z
oskarżonych w słynnym procesie -0
podpalenie parlamentu i został wspól-
z oskarżonymi Bułgarami  Dymitro-
wem, Popowem i Tanewem tniewin-.
niony. : :

Podczas gdy trzech Bułgarów wyda-
lono z granic Rzeszy, Torgler zatrzy-
many został w więzieniu śledczem pod
zarzutem zdrady stanu w innej spra- 

by nie liczyły na pomoc ze strony państw
Ij

do Dżzholu celem sprawdzenia ruchu.

 

wie,

 

ZBYT DOBRE, ABY BYŁY PRAWDZIWE... е

Noweżądania Japonii
bardzo zaostrzyłypołożenie w Chinach |

ten sposób utorować drogę do między-
narodowego uznania uprzywilejowanej
pozycji Japonji na kontynencie azjatyc-

kim.
NOWE ŻĄDANIA JAPONJI -

NANKIN — 13.6 (PAT) — Potwierdzi-
ła się urzędówo Wiadomość,że dówódz-
two armji kwantuńskićj przedstawiło
rządowi chińskiemu nowe żądania. *

Z miarodajnych źródełchińskich dono-
szą, że wczoraj przybyło kulkuset żółnie-
rzy japońskichdo Ktpeikou. Kilka od-
działów japońskich z prowincji Dżehol
posunęło się 4mile pozawielkimur chiń-

ski. Przybycie tych wojsk oraz innych

oddziałów japońskich, według powszech-

rego mniemania.wskazuje, 'że Japonja
przygotowuje się do'ataku na wypadek,

gdy jej żądanianie zostaną szybko i cał-

kowicie uwzględnione.

PESYMISTYCZNA OCENA
POŁOŻENIA

WASZYNGTON — 13.6 (PAT) — We-

„dług opinii kół dyplomatycznych po skon-

solidowaniu się nowych terytorjów japoń--

 

„| Wschodzie oceniająbardzo pesymistycz-

 

Wielkie manewry
fioty francuskiej

PARYŻ, 13.6 (A. T. E.). Najwięk-
sze od kilku lat francuskie manewry
morskie rozpoczynają się w piątek i
trwać mają do poniedziałku. Rozgry-
wać się orńe będą u wybfzeży Atlanty-
ku od półwyspu Quiberon aż do Casa-
blanki w północnej Afryce.

Wszystkie francuskie jednostki wo-
jenne pierwszej i drugiej eskadry we-
zmą udział w manewrach. Przy sprzy-
jających warunkach atmosferycznych
w akcję wejść mają, w jej decydującej
fazie, eskadry samolotów wojskowych
francuskich baz lotniczych, stacjono-

skich armja japońska zajmie Szantung
prawdopodobnie jeszcze przed końcem
tego roku.
W oficjalnych kołach  pekińskich za -.

przeczają, że 12 b, m. Chiny przyjęły żą-

dania Japonii, lecz jednocześnie ocenia-

ją sytuację jako bardzo krytyczną, Koła
waszyngtońskie sytuację na Dalekim

nie. С
' ZAGADKOWE °

„ĆWICZENIA W STRZELANIU"
TOKIO — 13.6 (Orient) — Donoszą z

Waszyngtonu, że w drodze do Tien-tsinu
znajduje się 13 kontrtorpedowców ame -
rykańskich oraz flotyla łodzi podwod-
nych.
Jednocześnie departament marynarki

oświadcza, że podróż tych okrętów nie
znajduje się w żadnym związku z zatar-
giem japońsko - chińskim w Chinach pół-
nocnych. „New - York Herald“ dowiadu-
je się z departamentu marynarki, że o-
kręty amery: ańskie mają przeprowadzić

wanych wzdłuż wybrzeży atlantyc-
kich.

Admiralicja francuska przypisuje
manewrom niezwykle doniosłe znacze-
nie.
 

- Czy rezygnacja?
BERLIN, 13.6 (PAT). W_ kołach

poinformowanych utrzymuje się pogło- >
ska, że zapowiedziane procesy prze-
ciw członkom klasztorów katolickich
w Niemczęch, oskarżonym о prze-
stępstwa dewizowe, narazie zostaną
przerwane i w najbliższym czasie nie
będą się odbywały.

znane.

Rajd konny
z Sofji do Leningradu

LONDYN, 13.6 (PAT).. Pisma ame- .
rykańskie donoszą, że Mrs, Patricia,
Mc. Cain, żona jednego z wy zych
urzędników kanału Panamskiego, za--
mierza z wiosną przyszłego roku roz-
począć sama jedna rajd konny z Sofji
do Leningradu.
Pierwszym etapem tej imprezy, o*

bliczonej na rók cały, ma być rajd
przez Bułgarję do Kasanliku, skąd
Mc. Cain uda się brzegiem morza
Czarnego do Odessy, stamtąd do Ty-
flisu, nad morze Kaspijskie, wzdłuż.
Wołgi do Niżniego Nowgorodu (obec-
nie Gorkij) i Leningradu.

Wybuch |
na pokładzie statku

— Na pokładzie stojącego w Belfaście
żaglowca finlandzkiego, „Księżna Cecyl-
ja“, nastąpił wybuch. Dwie osoby ponio-
sły śmierć, a dwie inne doznały ciężkich
obrażeń. Statek „Księżna Cecylja”' brał na wodach chińskich „ćwiczenia w strze-

Taniu“. :
corocznie udział w regatach u wybrzeża
Anglji. ;

 

Gdy Abisynja pragniepokoju
Włochywążgotują siędowojny|

: Sprawa

ADDIS-ABEBA, 13.6. — PAT. —

Połowa kolonii włoskiej opuściła sto-

licę Abisynii, udając się do Erytrei...

Reszta Włochów wyjechać ma z Abi-
synji w połowie lipca.

PLAN
POKOJOWEGO ZAŁATWIENIA?

LONDYN: 13:6 (PAT). — „Daily
Herald“ donosi, iž nowy plan zalat“

wienia konfliktu włoskó-abisyńskiego,

pochodzący jakoby ze strony włoskiej,

jest rzekomo przedmiotem szczegóło-

wego badania. S

Włochy miałyby się zobowiązać
ostatecznie do niepodejmowania żad-

nej akcji wojskowej i załatwienia

sprawy granic w drodze arbitrażu.

Abisynja upoważnićby miała Włochy

do zbudowania linji kolejowej przez
swoje terytorjum, idącej od Massaua

—portu włoskiegona'morzu czerwo-

nem — aż do Magadoho — portu we
wschodniej części Somali.

Włosi zaproponować mają, aby.bez-
ieczeństwo tej linji zagwarantowane

było przez utworzenie strefy zdemili-
taryzowanej, w której władza admini- .
stracyjna i policyjna należałaby do
Włochów. Rządowi abisyńskiemu pro-
jekt ten jeszcze nie został przedsta-
wiony. '

RZYM, 13.6, PAT. — Prasa faszy-
stowska stanowczo zaprzecza donie-
sieniom „Daily Herald“ na temat
rzekomych propozycyj, uczynionych
przez Włochy rządom francuskiemu'i
angielskiemu w sprawie załatwienia
kofliktu włosko-abisyńskiego.

 

Najwiekszew historji manewry
floty St. ZjednoczonychnaPacyfiku ::

rego Stany Zjednoczone spodziewają
się, w razie wojny na dalekimwschó-
dzie rzucić tam całąswą potęgę mor-
ską i lotniczą poprzez Pacyfik. aż;
Przy tej sposobności prasa tokijska

przypomina,że w przyszłym już mie-
siącu zostanie zapoczątkowana regii-
larna komunikacjapowietrzna za po-
mocą „Panamerican Airways" pomię-
dzy San Francisco a Filipinami przeż
Hawaje, Midway, Wake Island i
Guam.

 

 

zamkaięciakanału Suezkiego
CZY KANAŁ "SUEZKI MOŻE BYĆ | włoskie. Akt taki oznaczałby jedńak

ZAMKNIĘTY?

„ RZYM, 13,7, — PAT. — Donoszą
z Aleksandrii, że egipski dziennik
„Balagh“ ogłosił attykuł, poświęcony
sprawie kanału Suezkiego.

W związkuz pewnemi wystąpie-
niami angielskiemi, domagającemi się
zamknięcia tego kanału na wypadek
wojny włosko-abisyńskiej, dziennik
egipski przypomina, że na mocy mię-
dzynarodowego traktatu z r. 1888 ka-
nał Suezki winien pozostawać otwar-
ty dla okrętów handlowych i wojen-
nych wszystkich krajów, zarówno w
czasie pokoju, jak i w czasie wojny.

Dlatego też przez kanał ten prze-
pływać mogą swobodnie okręty, wio-
zące. żołnierzy: i materjały wojenne.
Zamknięcie kanału Suezkiego byłoby
aktem, gwałcącym traktat z r. 1886-
Egipt, który czuwa nad swobodą ko-
munikacji przez kanał Suezki, w ža-
dnym razie nie zśodzi się na pośwał-
cenie uroczystych zobowiązań mię-
dzynarodowych.

Anślja mogłaby jedynie zśromadzić
swą flotę wojenną poza kanałem i w  ten sposób. zahamować transporty

wojnę.

ABISYNJA PRAGNIE TYLKO
NIEZAWISŁOŚCI

PARYŻ, 13.6, — ATE. — Tutejsze
póselstwo abisyńskie kategorycznie
dementuje podane przez szereg
dzienników zaśranicznych, zwłaszcza
włoskich, wiadomości, jakoby cesarz
Abisynji w jednej z ostatnio wygło-
szonych mów zapowiedział zamiar
objęcia -hegemonji nad całą Afryką,
względnie podburzał przeciw cudzo-
ziemcom. : :

Cesarz abisyński w czasie swej o-
statniej podróży podobnego przemó-
wienia wogóle nie wysłaszał. Dzia-
łalność zaś cesarza w przeszłości jest
nailepszą gwarancją niezłomnej woli
usilnej pracy nad postępem Abisynji
w całkowitem porozumieniu z pań-
stwami sąsiedniemi.

Stanowisko, zajęte przez rząd abi-
syński we wszystkich sytuacjach, a
zwłaszcza w najnowszym konflikcie,
jest najlepszym dowodem umiłowania
pokoju przez Abisynję. Jedynem pra-
gnieniem Abisynji jest zatrzymanie,
swej niezawisłości oraz terytorjalnej
integralności:

Włochy „przydchływobec Anglii
gdvż potrzebują jej poparcia

przemówieniu Mussoliniego w Са-
śliari, prasa. włoska zaprzestała
śwałtowńych pólemik i ataków, g0-
dzących w Anglję. Fakt ten wywo-
łał korzystne wrażenie w tutejszych
kołach ansielskich, które liczą się z
możliwością angielsko - włoskiego
porozumienia na temat Abisynii.

RZYM, 136. (PAT). Po ostatniem |

 

Zdaniem kół angielskich zaprze-*
stanie polemik i ataków ze' strony
prasy włoskiej stwarza dobrą atmo-
sferę dla ewentualnych rozmów an-
ielsko - włoskich, które podobno
zostały już podjęte za pošrednic-
twem ambasadora włoskieśo wLon-
dynie, Grandiego.

 

Zastrzeżenia Francji
co dotworzenia floty niemieckiej

““PARY2, 126(A. T. E.). Prasa francu-
ska zajmuje się szczegółowo angielsko-

niemieckiemi rokowaniami morskiemi.
„Information“ pisze, żejeżeli prawdą

jest, iż Anglja przyznała Niemcom pra-
wo.posiadania floty, wynoszącej 35 proc.
tonażu floty angielskiej, to Rzesza teore-
tycznie będzię mogła rozporządzać ilotą
wojenną, wynoszącą 85 proc. francuskich
sił morskich. W tym stanie rzeczy Niem- |

cy miałyby przewagę nad Francją ' na
wodach europejskich. .
Układ angielsko - niemiecki nie może

być zawarty niezależnie od ogólnego po-
rozumienia, ponieważ w przeciwnym ra-
zie nastąpiłby nowy wyścig zbrojeń aa
morzu. Gdyby sprawy istotnie przybrały
taki obrót, Francja i Włochy, jako mo-
carstwa najbardziej zainteresowane, mu-
siałyby się domagać przyznania im pa-
rytetu z Wielką Brytanją,  

Motywy tej nacłej przerwy nie są-

 



 

WOJNA!
Została potępiona i miała być po-

niechana jako sposób załatwiania za-

targów między narodami. Straż pożar-

ną mającą zapobiegać wybuchowi

ośnia i gasić go ustanowiono z inicja-

tywy prez. Wilsona (będącego narzę-

dziem lóż) w Genewie.Podpisano uro-

czyście pakt Kelloga i Brianda, a za

nim szereg innych...

I nic to wszystko nie pomogło, nie

masz od r. 1919 ani jednego dnia, by

gdzieś na kuli ziemskiej nie wojowa-

no... Były to jednak wojny raczej od-

ległe, w które nie były bezpośrednio

i całkowicie zaangażowane wielkie

mocarstwa europejskie, bo nawet woj-

na polsko - rosyjska w r. 1920 odby-

wała się, w pojęciach ludzi zachod-

nich, jakby poza Europą.

Teraz wszakże zbliża się burza wo-

jenna, blisko nasz kontynent obcho-

dząca, walka w której może być za-

angażowane całkowicie jedno z wiel-

kich mocarstw europejskich — Wło-

chy.

Zatarg włosko - abisyński będzie się

stawał przedmiotem uwagi polity-

ków i publicystów. Wpłynie on bar-

dzo silnie na cały układ stosunków

politycznych w Europie. Jeszcze się

nie zaczął, a już go czujemy na te-

renie międzynarodowym —jest ja-

kaś przemiana w stosunkach włosko-

niemieckich, jest wyraźne zadrażnie-

nie między Włochami a W. Brytanją.

Mowy Mussoliniego wskazują na to,

że Włochy biorą rzecz bardzo poważ-

nie, że panuje tam przeświadczenie,

iż nadeszła ostatnia chwila zapewnie-

nia sobie wolnej przestrzeni dla pół-

miljonowego przyrostu rocznego!

Trzeba się przyglądać rozwojowi

wydarzeń, zanim będzie można wygło-

sić sąd objektywny. Narazie wszak-

że trzeba — jak sądzimy — oczyścić

nasz słownik polityczny z pacyfi-

stycznego śmiecia. Trzeba ustalić, że

naród ma prawo uciekać się do środ-

ka ostatecznego, jakim jest zastoso-

wanie siły zbrojnej, gdy chodzi o jego

najżywotniejsze interesy, o jego byt.

Są narody, jeśli się tak wyrazić wolno,

nasycone, których jedynem zadaniem
jest utrzymanie tego, co posiadają.

Wśród takich narodów krzewi się pa-

cyfizm. Są inne wszakże, które ma-
ją jeszcze coś do zdobycia, jeśli chcą

sobie zabezpieczyć przyszłość. Do
tych ostatnich należą w Europie

przedewszystkiem Włochy i Polska...

Jeśli nawet zabezpieczenie swego

stanu posiadania nie da się osiągnąć

bez pogotowia zbrojnego, to cóż
trzeba powiedzieć o narodach, które

mają przed sobą zadania obszerniej-

sze?

Wystarczy spojrzeć na mapę Pol-

ski, rozejrzeć się w jej położeniu geo-

śraficznem, przyjrzeć się dobrze jej

granicom, zapoznać się z jej przyro-

stem ludności i strukturą.społeczną,

by dojść do wniosku, że warunkiem

pierwszym istnienia państwa polskie-

$o jest gotowość jego obywateli do

wysiłku wojennego i zaopatrzenie

ich odpowiednie w sprzęt wojenny.

Gotowość zaś można utrzymać tylko

w duszy takiego narodu, który wie,

że wojna jest rzeczą tak samo zwią-

zaną z życiem człowieka na ziemi,

jak narodziny i śmierć! Nie wolno

nam więc wpajać w Polaków uczuć i

przeświadczeń pacyfistycznych; nie

wolno, gdy mowa o jakiejkolwiek i

gdziekolwiek wojnie, rozpoczynać od

potępiania tych, którzy ją zamyślają.

Fakt wojny konkretnej można i nale-

ży oceniać z punktu widzenia poli-

tycznego, z punktu widzenia jego sto-

sunku do naszych interesów. Lecz

trzeba wiedzieć o tem i tego nie ukry-

wać, że wojna może być koniecznoś-

cią polityczną dla narodu, może być

warunkiem jego bytu i rozwoju. A

w takim wypadku staje się obowiąz-

kiem. Naród, któryby się przed speł-

nieniem takiego obowiązku cofnął,

nie zasługiwałby na istnienie.

m—  

a

Nowa ordynacja wyborcza
Wniosek KI. Nar. o przejście nad nią do porządku

W dalszym ciągu rozpraw nad ordyna-
cją zabierali głos przedstawiciele rusi-
nów i socjalistów.

STANOWISKO RUSINÓW
Przemawiał jeszcze pos. Chrucki (Kl.

Ukr.), utrzymując, że projekty BB. ozna-
czają negację istnienia „Ukraińców” ja-
ko samodzielnego organizmu narodowego,
gdyż zniknięcie partyj politycznych „u-
kraińskich* oznacza śmierć narodu „u-
kraińskiego". Projekty te poddają „ukra-
ińców pod polityczną kuratelę Polaków,
to też już Bbecnie można słyszeć, szcze-
gólnie wśród młodzieży, głosy za absty-
nencją wyborczą. Klub mówcy będzie gło-
sował za projektem PPS., licząc się je-
dnak z tem, že za podstawę dalszych
rozpraw zostanie przyjęty projekt BB.,
zapowiada zgłoszenie doń szeregu popra-

wek.

SOCJALIŚCI WOBEC WYBORÓW

Zabrali następnie głos referenci zgło-
szonych projektów.

Referent wniosku PPS., pos. Niedział-
kowski, rozwinął szerzej wzmiankę swe-
go kolegi klubowego o stosunku socjali-
stów do przyszłych wyborów:

P. Czapiński wczoraj powiedział, że
ten ruch, do którego my należymy, musi
się bardzo poważnie zastanowić nad tem,
czy ma brać udział w tego rodzaju orga-
nizacji wyborów. Dla mnie wchodzi tu w
grę nietylko czynnik szans, ale jeszcze in-
ny czynnik, który należy do kategorji
imponderabiljów. Czy panowie mogą so-
bie wyobrazić, że człowiek przyzwoity
może przyjąć kandydaturę z ramienia
nie tych ludzi, którzy myślą tak samo, jak
on i mają do niego zaufanie, lecz z ra-
mienia tych, którzy myślą zupełnie ina-
czej, którzy są jego przeciwnikami, dla
których on w najlepszym razie jest tyl-
ko mangeable? To jest zagadnienie sza-

cunku dla samego siebie.
Pos. Wojciechowski (BB): Co panów

łączyło z Piastem w Centrolewie?

Pos. Czapiński: Dobrowolna umowa.

Pos. Niedziałkowski: A co łączyło p.
Miedzińskiego z Piastem, kiedy kandydo-
wał z jego ramienia? Ten moment le-
żący w płaszczyźnie moralnej, będzie od-
grywał u nas kolosalną rolę, dla mnie

może decydującą. Mandat poselski nie
może być celem samym w sobie i nie mo-
že być darowany przez czynnik obcv.
Wszystkie siły społeczne,które nie zmiesz-
czą się w ramach takiej ordynacji wybor-
czej,będą w Polsce nadal istniały,i to rze-
czywiste życie polityczne będzie się roz-
wijało drogami, które samo sobie wy*
żłobi. Wszystkie trudności, które widzi-
my czy w Grodnie, czy w Suwałkach, czy
w Ropczycach, będą nadal istniały. Nasz
projekt usiłuje skierować ogromną część
walk społecznych i politycznych w Polsce'
na teren swobodnych wyborów. Panowie
tę szansę zamykają i przez to biorą na
siebie kolosalną odpowiedzialność.

ODPOWIEDŻ POS. PODOSKIEGO

Na zarzuty przedstawicieli opozycji
odpowiedział referent projektu BB., pos.
Podoski. Sprawę pokrzywdzenia wsi na
rzecz miast i województw zachodnich na
rzecz wschodnich uzasadniał różnicą
przyrostu naturalnego i utrzymywał, że w
ostatecznym rachunku podział w stosun-
ku do ilości wyborcówbędzie równy. Na

zarzut dotyczący zmniejszenia liczby po-

słów odpowiedział, że powaga Sejmu za-

leży od jakości a nie od ilości posłów. a

ilość posłów za czasów Jagiellońsk'ch

wynosiła 160, w XVIII w. wzrosła do 200.

Głosy: A wiele wówczas było ludności
w Polsce?

Z pośród wszystkich zarzutów niezgod-
ności z Konstytucją pos.Podoski zajął się
głównie sprawą tajności wyborów i u-
trzymywał, że w projekcie PPS. jest tak-
że zachowane jawne zgłaszanie podpi -
sów wyborców przy stawianiu kandyda-
tur.

Głos: Tam chodziło o 50, a dziś potrze-
ba 500,

Pos. Podoski: Zgłaszanie kandydatów i

głosowanie są to dwie rzeczy zupełnie

różne, k
Przewodniczący pos. Makowski (BB):

Wcbec ukofczenia dyskusji ogėlnej przy-

stępujemy do przegłosowania, który z

projektów weźmiemy za podstawę dysku-

sji szczegółowej.

WNIOSEK KLUBU NARODOWEGO

Pos. St. Stroūski (Kl. Nar.) zgłosił na-

stępujący wniosek:

Wobec tego, że wniosek kl. BBWR. w
sprawie ordynacji wyborczej sejmowej z
6 czerwca 1935 r.:

1) Przyznane w konstytucji obywate-

lom ścisłe i wyraźne prawo wybierania

(art. 33) ogranicza prawa głoso -

wania, które jest tylko częścią wybierania,

przenosi zaś rzeczywiste prawowybiera-

nia, przez wyznaczonych kandydatów, na  

nieliczne grona t. zw. zgromadzeń okrę-
gowych, które uposaża w wyłączność te-
go przywileju.

2) Wskutek tego zaś niweczy też przy-
znane w konstytucji (art. 32) właściwości
wyborów w drodze głosowania powszech-
nego (gdyż tylko niektórzy mieliby pra-
wo wybierania kandydatów), równego
(gdyż jedni wybierają kandydatów i gło-
sują, a inni tylko głosują) i bezpośrednie-
go (gdyż naprzód niektórzy wybierają
kandydatów, a dopiero potem wszyscy

głosują).
3) Nadto uchyla również przyznaną w

konstytucji (art. 32) zasadę tajności, gdyż
la wprowadzenia do nowych zgroma-

dzeń okręgowych jednego delegata wy -
maga 500 podpisów  uwierzytelnionych
notarjalnie, czyli dla niezbędnej do wy -
znaczenia kandydata liczby kilkudzie-
sięciu delegatów wymaga paru lub
kilkudziesiątek tysięcy podpisów notar -
jalnie uwierzytelnionych, co jest obejś-
ciem przepisu tajności. l,

4) Odebrane obywatelom, choćprzy -
znane w konstytucji, polityczne prawa
wybierania, zawarte w możności zgłasza-
nia kandydatów, przenosi na samorządy
terytorjalne, których działalność jednak
znowuż konstytucją ogranicza ściśle do
„urzeczywistniania zadań administracji

państwowej w zakresie potrzeb miejsco-
wych” (art. 75), oraz na samorządy go-
spodarcze, które powołano według ści-
słego określenia konstytucji „dla poszcze-
gólnych dziedzin życia gospodarczego”
(art, 76), czyli wykracza poza zastrzeżo-
ne konstytucyjnie dla obu tych samorzą-
dów działania.

5) Nie czyni zadość przepisowi art. 49
ust. 2 konst.: „żaden akt ustawodawczy
nie może stać w sprzeczności z konstytu-

cją”.
6) Pociąga zatem za sobą konieczność

zmiany konstytucji, a to jest niedopusz -
czalne na obecnej sesji nadzwyczajnej,
dla której p. Prezydent Rzeczypospolitej,
w zarządzeniu z dn. 1 b. m. zgodnie z
art. 36 ust. 2 konst, wymienił sprawy
mogące być przedmiotem obrad, nie po-
mieszczając jednak wśród nich zmiany

konstytucji,

Komisja konstytucyjna uchwala przejść
do porządku dziennego nad tym wnio-
skiem, jako niezgodnym z konstytucją o-
raz «przedsiawia - Sejmowi -następujący
wniosek: Wysoki Sejm uchwalić raczy:
Sejm przechodzi do porządku dziennego
nad wnioskiem kl. BBWR. w sprawie or-
dynacji wyborczej sejmowej.

Wniosek ten odrzucono głosami BB.
przeciwko głosom wszystkich klubów o-

pozycyjnych.

BEZ RZECZOZNAWCÓW
I BEZ MATERJAŁÓW

Tą samą większością uchwalono wziąć
za podstawę dyskusji wniosków BB. oraz
odrzucono wnioski Klubu Narodowego o
powołaniu rzeczoznawców i o zwrócenie
się w sprawie materjałów statystycznych
do rządu. Odrzucenie zwłaszcza ostatnie-
go wniosku wywołało silne oburzenie,
któremu dał wyraz pos. Rataj (Kl. Lud.)
mówiąc:

Panowie odrzucili pierwszy wniosek,
mieliście do tego moralne prawo. Drugi
wniosek, dotyczący rzeczoznawców, ro-
zumiem ,że panowie ze względów poli -
tycznych mogli odrzucić. Ale panowie
odrzucili także trzeci wniosek, w którym
część komisji domagała się rzeczy nie -
zbędnych dla każdego, kto chce uczciwie
pracować w komisji,..

Przewodniczący przywołał pos. Rataja
za to powiedzenie do porządku, zaś pos.
Car (BB) utrzymywał, że nie można żą-
dać materjałów od rządu, gdy się rozpa-
truje wniosek poselski.

Wbrew żądaniom opozycji, która do-
magała się pozostawienia jej wczorajsze-
go popołudnia dla opracowania popra-
wek, przewodniczący arządził przerwę
tylko na trzy godziny.

ROZPRAWA SZCZEGÓŁOWA
NAD ORDYNACJĄ SEJMOWĄ
O godz. 4.30 popołudniu przystąpiono

do dyskusji szczegółowej nad projektem
ordynacji sejmowej. Przewodniczący о-

świadczył, że rozprawa toczyć się bę-

dzie nad. poszczególnemi rozdziałami
projektu, a poprawki przegłosowane bę-

dą po zakończeniu całej dyskusji. Ogra-

niczył też czas przemówień do 15 minut.

O SKREŚLENIE ARTYKUŁU 1-GO

W dyskusji nad rozdziałem 1-ym doty-

czącym składu Sejmu zabrał głos pos.

St. Stroński (Kl. Nar.): Wnoszę o skre-

ślenie art. 1 w tem pojęciu, że odrzuce-

nie 1-go artykułu uważa się za odrzuce-

nie całości ustawy, Nie jest to wniosek

tak niszczycielski, jakby się wydawało

Dziury w niebie nie będzie, jeśli tej no-

wej ordynacji się nie uchwali. Z nowej

konstytucji nie wynika wcale koniecz-

ność uchwalenia nowej ordynacji wybor-  

czej, gdyż dotychczasowa ordynaćja do-
skonale się godzi z nową konstytucją.
Konieczne są tylko nowe ustawy o wy-
borach, do senatu i o wyborze Prezyden-
ta Rzeczypospolitej, bo to gruntownie
zmieniono w nowej konstytucji. Co wię-
cej, jeśli zostawimy dotychczasową or-
dynację wyborczą, nietylko nie będzie
szkody, ale będzie pożytek, bo dotych-
czasowa jest zgodna z nową konstytu-
cją, a nowa byłaby niezgodna.

Pos. Radziwiłł (BB). To jest rozczu-
lające.

Pos. Stroński: Co, czy moja troska o
nową konstytucję.

Pos. Radziwiłł: Właśnie.
Pos Stroński: Panowie sądzicie, że

wszystkich konstytucyj kolejno nie na-
leży się trzymać, a ja, że wszystkich ko-
lejno należy się trzymać, więc nigdy się
nie spotkamy. у

LICZBA POSŁÓW

W związku z tym samym rozdziałem
pos. Rataj (KI. Lud.) postawił wniosek o
zwiększenie liczby posłów do 300, aby
jeden poseł przypadał na 100.000 ludno-
ści a nie na 170.000 jak w projekcie BB.
i był utrzymany właściwy stosunek mię-
dzy liczbą posłów i senatorów.

Powiększenia liczby posłów domagali
się także posłowie ks. Szydelski (bezp.),
Bilak i Chrucki (Kl. Ukr.), Czernicki
(KI. Lud.) i Czapiński (PPS).

WYROK CHOĆBY NIEPRAWOMOCNY

Przy rozdziale II-gim (prawo wybiera-
nia) pos. St. Stroński domagał się, aby
w przepisie pozbawiającym prawa wy-
bierania człowieka skazanego wyrokiem
sądowym „choćby nieprawomocnym'” by-
ło powiedziane wyrokiem  prawomoc-
nym.

Pos. Podoski (BB). odpowiedział że
według nowego kodeksu sąd nie może
pozbawić praw skazanych za przestęp-
stwa polityczne i że nie wyobraża sobie,

żeby z tego przepisu można robić szy
kany i nadużycia.

Pos. Czernicki (Kl. Lud.): Chodzi tu
przedewszystkiem o obronę sądów przed
ingerencją administracji podczas akcji
wyborczej. Tydzień temu broniłem w
pewnej sprawie, gdzie groziło najmniej
10 lat więzienia, a zarzut okazał się zu-
pełnie bezpodstawnym. Trzeba przede-
wszystkiem sądy uchronić przed tem, a-
żeby w okresie wyborów administracja
nie wpływała na robienie spraw o zdra-
dę stanu.
Przy rozdz, III (prawo wybieralności)

wywiązała się dyskusja na temat wvbie-
ralności urzędników, oficerów i sędziów.

OKRĘGI WYBORCZE

Przy rozdz. IV (okręgi wyborcze i ob-
wody głosowania) pos. Rataj wniósł, aby
ilość okręgów podnieść ze 104 na 150,
oraz by wstawić postanowienie, że o-
dległość lokalu wyborczego od głosują-
cych nie może przekraczać 6 klm

Pos. ks. Szydelski (bezp.) wniósł. aby
okręgi dwumandatowe zmienić na trzy-
mandatowe czyli liczbę mandatów po-
większyć do 312.

Pos. Rymar (Kl. Nar.) wskazał, że
przepisy dotyczące okręgów wyborczych
wymagają znacznych wyjaśnień i mater-
jałów statystycznych. Materiały takie
znajdują się chyba w posiadaniu auto-
rów projektu, mówca prosi więc p. spra-
wozdawcę o dostarczenie ich członkom
komisji. Domagał się też ustabilizowania
w miastach granic komisarjatów, gdyž
zmiana ich może przeinaczyć zupełnie w
danym okręgu stosunki narodowościowe.
Obecnie przy powiększeniu ilości man-
datów Lwowa i Krakowa, przy odpo-
wiedniem wykrojeniu okręgów  wybor-
czych, ludność żydowska otrzymuje pra-
wie gwarancje otrzymania połowy man-
datów podczas kiedy jej stosunek pro-
centowy nie usprawiedliwiałby tego.

Pos. Stroński: Jeżeli ordynacja pro-
jektowana zostanie uchwalona, to ludzie
co pewien czas będą ją oceniać jak i
tych, którzy ją uchwalali. Każdy zapy-
ta coście widzieli w ordynacji z takiemi
okręgami wyborczemi, jak w art. 6. Nie
wiem jak kto, lecz ja odpowiem, że nic
nie widziałem. Jest to coś niebywałego,
takie przedłożenia bez żadnego uchwyt-
nego obrazu okręgów wyborczych Ma-
my prawo żądać fotografji tych okrę-
gów, bo mamy obowiązek je znać. Po-
winniśmy otrzymać mapę, zawierającą
liczby, które pozwalałyby nam zorjento-
wać się co do składu tych okręgów, Art.
6 uzupełnia się art. 32, gdzie rozstrzyga-
jącą jest rola zgromadzenia okręgowego,
a my tymczasem nie widzimy liczby de-
legatów w każdym okręgu. Ilość przed-
stawicieli gmin możemy sobie sami usta-
lić, ale np. ilości przedstawicieli organi-
zacyj pracowniczych niępodobieństwem
jest samemu sobie wyliczyć. Dlatego pro-
simy o dokładne materjały, o fotografje
okręgów.

(Dalszy ciąg dyskusji
str. 5-ej).

podajemy na

PRZEGLĄD PRASY
MANDŻURYZACJA WSCHODNIEJ

ABISYNJI?

Wzbogacają się nasze wiadomości
geograficzne: pisze się teraz w pol-
skiej prasie wiele o Abisynii z racji
śrożącej wojny włosko - abisyńskiej.
Czego Włochy szukają w Abisvnji?
— zapytuje w „Kur. Warsz. p: Kos-
kowski — i odpowiada, że nie wie.
Kolonje dużo kosztują, śdyż prze-
ważnie są deficytowe:

„a przedtem trzeba je przecież zdobyć.

Co to kosztuje, jeśli zwłaszcza idzie o tak

zaludnione, stosunkowo kulturalne i... mają-

ce sojuszników, terytorja, jak 1». Abisyn-

ja? Należy je zdobyć i — utrzymać. Genju-

szowi Lyautey'ów powiodło się jedno i dru-

gie w Marokku, ale historja się nie zawsze

powtarza. Jakie te okrutne kłopoty drę-

czyły Hiszpanów w tychże okolicach?

Oczekujemy kogoś, ktoby nam wyjaśnił,

po co Włochy angażują się w tak trudną,

kosztowną, a mało obiecującą sprawę abi-

syńską? Już sporo się przeczytało w tej

materji, a jednak rzecz pozostaje wciąż

ciemna”.

Nie bardzo wierzymy p. Koskow-
skiemu, śdy pisze, że nie wie, o co
Włochom chodzi. Abisynja, kraj gó-
rzysty, posiada wszystkie strefy kli-
matyczne, posiada także strefę u-
miarkowaną, jest więc dobrym tere-
nem imigracyinym dla Włochów.
Jedynie obszary niezasiane, śrani-
czące z Somali i Erytreą, nie nada-
ją się dla kolonizacji europeiskiej, a-
le na płaskowyżu abisyńskim klimat
jest taki, jak we Włoszech i jak np-—
w Warszawie. Tak zapewniają ge-
ografowie, trzeba im chyba wierzyć.
Pomijając więc już bogactwa kopal-
niane kraju i korzyści, jakie dałby
jego przyśpieszony rozwój gospodar-

czy, trzeba przyznać, że Abisynja jest

smacznym kąskiem dla apetytów
włoskich.

Ale oczywiście zdobycie kraju, w
którym niema dróg, gdzie zato są
wysokie i strome góry, i gdzie mie-
szka ludność, umiejąca celnie strze-
lać i kochająca wolność — nie bę-
dzie zabawką. Kto wie, czy Mussoli-
ni nie chce swemi hałaśliwemi przy-
gotowaniami skłonić Anglję do ja-

kiejś tranzakcji, któraby mu umożli-
wiła pokojową i przez to mniej ko-
sztowną penetrację
kraju.

U NAS NA PROWINCJI
Niewesoły obraz prowincji pol-

skiej daje „Czas'” — w dziesiątym
roku ery sanacyjnej. W Warszawie
„bieda nie (?) rzuca się w oczy”. Ale
poza stolicą?:

„Ziemianin, wlokący się obdrapaną

bryczką do miasta powiatowego, by prosić

naczelnika Urzędu Skarbowego o względy,

nikomu zaimponować nie jest w stanie,

Warstwą przodującą w życiu prowincji sta-

ła się państwowa i samorządowa biuro-

kracja.
Wzrastająca bieda prowincji jest powo-

dem bardzo daleko idącej apatji i inercji

społeczeństwa. Ta apatja jest powodem

kompletnego zaniku życia spółecznego.

Pozornie może się wydawać, że praca spo-

łeczna jest bardzo ożywiona. , Ale jest to

niestety tylko pozór. Wprawdzie w każdem
miasteczku działa pokaźna ilość organiza-

cyj społecznych. Wystarczy jednak przej-

rzeć listy członków tych organizacyj, by

się przekonać, że wszędzie należą jedni i ci

sami ludzie, w ogólnej ilości dość nieliczni,

z których poważna część bierze udział w

tych pracach ze względów, które z dobrem

społecznem nic nie mająwspólnego.

Typ działacza społecznego w dobrem te-,

go słowa znaczeniu spotyka się niestety co-

raz rzadziej”,

Taki jest stan moralny i materjalny
kraju, o któreśo „mocarstwowości''
tyle piszą organy sanacyjne. „Prze-
ciętny obywatel — zapewnia „Czas”
—jest tak zahukany, że boi się kich-
nąć bez pozwolenia władzy. A już
największą plagą są osobistości, któ-
re ..uchodzą za ludzi zaufanych, lo-
kalnych dygnitarzy państwowych,
względnie Bloku, Tacy ludzie, przed
nikim nieodpowiedzialni, pozwalają
sobie na wprost niewiarogodne wy-
bryki..|*
„Czas” dixit. W Warszawie ma

być lepiej, bo ta znajduje się „w po-
lu widzenia najwyższych instancyj
administracyjnych'. W Warszawie
„w przepełnionych lokalach rozryw-
kowych, zasiadają panie w kosztow-
nych strojach, po ulicach rozjeżdżają
się wspaniałe samochody"...

Tak, to prawda. Zbytek jest nie-
odłącznym od wysokiej cywilizacji,
ale — uwaga nie jest nasza — są
chwile, kiedy nie należałoby so zbyt-
nio pokazywać!...

ERRATA

Pisząc onegdaj na tym miejscu o
żydowskim „Głosie Porannym“ z
Łodzi, mieliśmy na myśli „Głos Po-
ranny, a nie „Kurjer Poranny”, jak to
przez pomyłkę korektora, którynie
sprawdził wyrazu z rękopisem, zo- „stało wydrukowane.

gospodarczą *
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Teatry stoteczne

Psychoanaliza dla kumoszek
„Szesnastolatka" A. i F. Stuartów w Teatrze Nowym

Premjery warszawskie w końcu
sezonu wogóle się nie udały; ale naj-
gorzej chyba z teatrem Nowym. „Wy-
zwolenie“ jak tam wystawione, tak
wystawione, ale zawsze Wyspiański;
„Wachlarz Lady Windermere" prze-
starzały, ale od czasu do czasu bły-
ska dowcipem, no i wysoką klasą;
„Chory z urojenia” spaskudzony, ale
bądź co bądź Moljer; nawet „Obrona
Keysowej' ma pewien sens, jeśli

wziąć pod uwagę „ziemiaństwo” z
ulicy Mazowieckiej i z północnej
dzielnicy (oczywiście Warszawy). Ale
komu przyszło do głowy wystawiać
„Szesnastolatkę“ i z jakiego powo-
du? Nazwisko autorów ładne, ale o
repertuarze nie decydują chyba mo-
narchiści i to angielscy. Inną rację
trudnoby istotnie znaleźć, |
W dziedzinie snobizmów jesteśmy

naprawdę straszną prowincją, Zdaje
się mianowicie, że teraz właśnie za-
czyna do nas nieśmiało wkraczać sno-
bizm psychoanalizy. Przełożono Freu-
da, pojawiają się w prasie dyskusje,
wypływają na wierzch piewcy kom-
pleksów, wieszczowie zboczeń, bar-
dowie zaburzeń psychicznych na tle
seksualnem; teatr Nowy, który uwa-
ża się za awangardowy, po komplek-
sie Edypa Cocteau wystawia „Sze-
snastolatkę“. Na zachodzie ten szał
już dawno minął, Freud przeszedł do
satyry, a w literaturze zaczynają się
nim zajmować pisarze typu Zarzyc-
kiej i Mniszchówny. Do takich też
należą pp. Stuartowie. Gdyby angiel-
skiego Staśka ożenić z angielską
Mniszkówną i kazać im napisać sztu-
kę, otrzymalibyśmy właśnie coś w ro-
dzaju tego, co nam pokazują w tea-
trze. Nowym.

Pani Lawrence, wdowa po l:apita-
nie, z którym się rozeszła po krót-
kiem i nieszczęśliwem pożyciu, та
dwie córki, Jedna z nich jest nor-
malnem dzieckiem, a druga jest w
wieku przejściowym i uwielbia matkę
miłością macierzyńską (ciekawy pro-
blem!). Matka ciężko pracuje w
magazynie mód i u:rzymuję rodzinę,
ale to wpędza ją w chorobę tak, że
musi wyjechać na Riwjerę. Tam też
poznaje słynnego adwokata, który
pragnie się z nią ożenić. Szesnastolat-
ka bierze wiadomość o tem tragicz-
nie (ciekawy problem!), Urządza hi-
sterje i spazmy, z łagodnego dziecka
staje się nieznośnem  (cięliawy pro-
blem!). Chodzi jeszcze o to, że pa-
mięć ojca, który był awanturnikiem,
otacza się w domu kultem (ciekawy
problem!); dojrzewająca panienka ma-
rzy więc o tem, jak rodzice spotkają
się po śmierci w niebie ij będą konty-
nuować swą wielką miłość; oczywiś-
cie Więc nie chce pozwolić matce na
zdradę, pragnąc ją zachować nie-
tkniętą dla tatusia na tamtym świe-
cie (ciekawy problem!). W ataku hi-
sterji rzuca się na siostrę, dusząc ją
(ciekawy protlem!), a wreszcie chce
popełnić samobójstwo, do czego oczy”
wiście nie dopuszcza instynkt samo-
zachowawczy (ciekawy  problem!).
Nowy tatuś i mamusia przyjeżdżają ze
ślubu i cała historja i histerja ma się
zacząć nanowo, śdy na arenę wkra-  

cza mądry doktór, przyjaciel rodziny
i Zygmunta Freuda. Uwalnia on
dziewczynkę od kompleksu, .>zbija-
jąc legendę o świetlanej pamięci oj-
ca. Ciekawy problem, ale wszystko
razem bujda i to porządnie nudna
bujda.

Cała rzecz opiera się na owym
nieszczęsnym kompleksie, szczęśliwie
w zakończeniu rozwiązanym. Przez 3
akty (5 obrazów) nic się nie dzieje,
tylko Irenka ma ataki, a mamusia z
panem Corbettem kochają się. Jest
jeszcze młodsza córeczka o dźwięcz-
nem imieniu Beba (angielskie imię
Baby znakomicie odpowiada polskie-
mu Dzidzia) czternastolatka, rów»
nież przedstawiona zgodnie ze zna-
nym szablonem i z psychologją dziec-
ka: obżera się do niestrawności, gu-
stuje w pensjonarskich wulgarnoś-
ciach i interesuje się, co mężczyzna
robi z kobietą. Jest też naturalnie
mądra babcia i wierna służąca, która
pamięta lepsze czasy. Centralną po-
stacią ma być Irenka, która w pierw-
szym akcie zyskuje sobie pewną na-
szą sympatję, a w następnych traci ją

bezustannym płaczem i spazmowa-
niem. Płacz ńa scenie jest dopusz-
czalny tylko w chwilach bardzo moc-
nego napięcia dramatycznego i powi-
nien trwać bardzo krótko. Jeżeli trwa
bezustannie przez trzy akty, staję się
nie do zniesienia. Kompleks komplek-
sem, ale gdzież angielska piękna za-
sada powściąśliwości i opanowania?
Zdaje się, że tu już zawinił reżyser,
p. Chaberski, przehisteryzowujac
sztukę,
Wykonawcy spisywali się dobrze

w miarę skromnych możliwości swych
ról, Znowu też wystąpiła jaskrawo
różnica między wielkim aktorem, a
przeciętnym, różnica, która nigdy tak
nie wychodzi, jak w słabych sztu-
kach. P. Wysocka w roli babki
stworzyła arcydzieło, swym niezwy-
kłym umiarem i swobodą wysuwając
się na pierwzse miejsce w sztuce, Se-
kundował jej p. Brydziński w najmniej
chyba wdzięcznej roli lekarza, P, Ka-
mińska była uroczą matką, p. Świer-
czewska musiała niestety psuć bez-
ustannie swą urodę niedorzeczną hi-
sterją, p. Żeliska dopiero z odległości
dziesiątego rzędu wyglądała na pen-
sjonarkę mimo dzikich podskoków i
robionej werwy. Służącą poprawnie
odegrała p. Krzymuska, Dekoracje p.
Jarockiego stanowczo za bogate na
środowisko sztuki, Przekład p. Teo-
dory Drzewieckiej bardzo lichy.
Należałoby jeszcze na jedną rzecz

zwrócić uwagę: na wymowę angiel-
skich nazwisk i słów. Szczególnie
dražni to w „Wachlarzu Lady Win-
dermere", gdzie biedny lokaj skręca
sobie język w ósemkę, anonsując go-
ści — powtarza się i tutaj. Nie je-
stem pedantem na tym punkcie. Nie
miałbym nie przeciwko wymowie pol-
skiej, „tak jak się pisze”, Tak zresz-
tą robią w wielu cywilizowanych kra-
jach. Ale jeżeli się już chce wyma-
wiać w obcem brzmieniu, to trzeba się
dowiedzieć, jak się to robi. W stoli-
cy wielkiego państwa nie jest to chy-
ba zbyt trudno, szczególnie jeśli cho-

dzi nie o język chiński, czy portugal-
ski, ale jeden ze światowych — an-
gielski, Obecnie panuje zwyczaj, że
każdy wymawia jak chce, siląc się na
najbardziej fantastyczne pomysły, a
przytem każdy inaczej, Mała rzecz, a
wstyd.
Sztuka Stuartów nadaje się świet-

nie dla kumoszek: ,,.. a ona, moja pa-
ni, — to była panną z magazynu, ale
pracowała i ciężko pracowała na swo-
je dzieci, aż pojechała na Rywjere i
tam to ci poznała takiego przystojne-
$o meszczyzne, ato był największy
adwokat na cały Londyn, Mówie pa-
ni, to on miał i konie i auto i dom
i majątek i chciał ją wziąść do siebie,
ale jej córka to się nie chciała wcale
na to zgodzić, Mamusia, powiada..."
Tak, tak — na Kercelaku, albo za
Żelazną Bramą „Szesnastolatka'' mo-
głaby zrobić dużą furorę, Możnaby i
tam zacząć K. K, T, (krzewienie kul-
tury teatralnej). Ale jak tam AE:

KRONIKA LITERACKA
Zebranie Zw, Literatów w Warszawię. —
W dn. 22 b. m. w sobotę o godzinie 8-ej

wieczorem w lokalu Stow, Kobiet z Wyż-

szem Wykształceniem, przy ul. Żórawiej 25,
odbędzie się nadzwyczajne walne zgroma-

dzenie członków Związku Zawodowego Li-
teratów Polskich, Porządek obrad przewi-

duje m, in, uchwalenie zmian, wprowadzo-

nych do statutu przez walny zjazd delęga-
tów oraz wybory do zarządu, komisji rewi-

zyjnej i sądu koleżeńskiego oddziału

warsz.

KRONIKA NAUKOWA

Tadeusz Silnicki: Rola dziejowa kościoła
polskiego na Śląsku w wiekach XI — XIIL
Katowice, 1935, Str. 46, Zł. 2, Autor przed-
stawia etapy rożwoju organizacji polskiego
kościoła na Śląsku i wiąże różnorodne za-
gadnienia tematu w wszechstronną całość,

wykazując doniosłą rolę kościoła na Ślą-

sku i jego zasługi w walce z zalewem niem-

czyzny. W ostatnich rozdziałach pracy

przewijają się niezmiernie ciekawe dzieje

biskupstwa wrocławskiego, jako terenu

zetknięcia się dwu kultur i dwu odmien-

nych typów organizacyjnych.

Józef Relsst Socjologiczne podłoże ślą-
skiej pieśni ludowej. Katowice, 1935. Str.

31 ZŁ 1.50. Polska pieśń ludowa na Śląsku,

niewątpliwie jedna z głównych ostoi pol-
skości ziemi śląskiej, Autor wykazuje ści-
sły związek pieśni ludowej śląskiej z kultu-

rą ludu śląskiego, Przez ujęcie pieśni ślą:

skiej od strony socjologicznej, autor otwie-

ra przed czytelnikiem nowy horyzont i

stwarza nowe sprawdziany dla polskiej
pieśni ludowej na Śląsku.

Setna rocznica śmierci Bandtkiego. W
setną rocznicę śmierci Jerzego Samuela

Bandtkiego, znakomitego historyka polskie-

go urządziło krakowskie Tow. Miłośników

Książki i Koło bibljotekarzy w czytelni Mu-

zeum Przemysłowego zebranie, połączone z referatem o życiu i pracach tego wybitne-
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" LITERATURA SŁOWACKA
Onegdaj odbył się na Uniwersytecie Ja-

£iellońskim wieczór literatury słowackiej,
na który przybyli m. in, konsu| czeskosło-
wacki w Krakowie, dr. Maixner, profesor
rzy U. J. Semkowicz — nestor polskich
słowianofiłów i Lehr = Spławiński, doc.
Stieber i dyr. Magiera. Sposobność do u-
rządzenia wieczoru nadarzyła się z okazji

pobytu na studjach w Krakowie kilkunastu

stypendystów studentów słowackich, któ-

rych tu rokrocznie ściąga zapobiegliwość
prof, Semkowicża. On też zagaił wieczór.

Wyraził swą radość z powódu odznaczenia
przez ministerstwo spr. zagr. w dniu 3 ma-

ja czterech Słowaków, którzy przyczynili

się do zbliżenia polsko + cżechosłowackie-
go przez tłumaczenie dzieł polskich na ję-
zyk słowacki. Są to właśnie czterej pierw-

si stypendyści, którzy bawili na studjach w

Polsce: Hruszowski, Stano, Holly i Ger-
muszka, Zadaniem Słowaków, przybywają-
cych do Polski, jest nietylko uczenie się,

ale i szerzenie wiadomości o kulturze sło-
wackiej wśród nas,

Rys współczesnej literatury słowackiej
dał w języku słowackim p. Bacza, Słowac-
kie piśmiennictwo wogóle można podzielić
na dwa okresy; przed- i powojenny. W
dawnem pokoleniu tkwi twórczość najwięk-
szego poety słowackiego Hviezdosjava(Pa-
wła Orszagha) 1 Martina Rarusa; Holly

go uczonego. Referat wygłosił prof. U. J.
Aleks. Birkenmajer. We wtorek dnia 11 b.

m. Tow. Miłośników Książki złoży na grobie
Bandtkiego wieniec, Gmina  ewangielicka

zobowiązała się doprowadzić grób do po-

rządku, zaś Tow. Miłośników Książki odno-

wić pomnik na grobie,

Prof, W. Doroszewski. Na walnem zebra-
niu Instytutu Słowiańskiego w Pradze wy”
brano prof. Uniw. Watsz. Witolda  Doro-
szewskiego członkięm zagranicznym Insty»
tutu.

NAUKA

Kursy w Rumunji, — W roku bieżącym
prof. Jorga organizuje w Valeni de Munte

kursy wakacyjne dla studentów różnych na-
rodowości w okresie od 15 lipea do 15
sierpnia, W programie przewidziany jest
szereg prelekcyj wybitnych sił profesor-
skich rumuńskich i zagranicznych. Pozatem
będą organizowane wycieczki po Rumunji
oraz kurs języka rumuńskiego. Valeni de

Munte jest malowniczą miejscowością, po-
łożoną w górach 'w odległości 80 km. od
Bukaresztu,

OPOLSCE ZAGRANIC
Język polski w Bialogrodzie,—Biuro

sekcji studenckiej w polsko +» jugosio-
wiańskiej Lidze w Bialogrodzie, współ-
pracującej z akademickim związkiem zbli-
żenia międzynarodowego „Liga” w War:
szawie otworzył obecnie kurs języka pol-

skiego dla 60 studentów jugosłowiańskich,
którzy dnia 1-go lipca udają się do Pėlski,
celem objęcia wyznaczonych im praktyk

letnich. Kurs ten połączony jest z popular-
nemi wykładami o Polsce.

 

WYSTAWY

„Jak powstaje wełniak, haft i wycinan-
ka”, — Pod powyższem hasłem odbędzie
się w Łowiczu w okresie Tygodnia Ziemi

 

 

stoi na przełomie. Potem „Madć Sloven+

sko, ktere żit' bude večnė, nastupuje"+
Współczesna literatura w Słowacji ma wie-

le bogatych i różnorodnych talentów; E-
mil Bol. Lukacz, awangardzista, jest poetą
smutku i tragizmu, Jan Smrek, najpopular-
niejszy przez swą artystyczną prostotę, po-

trąca o motywy społeczne, podobnie Hru-

szowski, Poniczan, utalentowany  rewolu-
cjonista, indywidualny Novomesky, — oto

galerja najwybitniejszych poetów. Wśród

beletrystów są również talenty nieprze-

ciętne, jak Peter Jilemnicky, Masza Hala-
nova i tłumaczony na szereg języków euro-

pejskich — Milo Urban ze swojemi dosko-

nałemi powieściami  wojennemi: „Żywy,

bicz” i „Mgły o świcie”. Literatura dzisiej”

szej Słowacji stoi przedewszystkiem fron-
tem do wsi, gdzie znajduje tematy i match-

nienie niewyczerpane.

Młodzi Słowacy recytowali następnie

poezje starszej i młodszej generacji ich li-

teratury. Na zakończenie wieczoru prze”
czytał p. A. Brosz wyjątek ze swego prze-
kładu „Żywego bicza” Urbana, a jeden ze

Słowaków fragment tłumaczenia „Wiernej

rzeki” na słowackie przez prof, M. Stanę.
Literaturę słowacką znamy mało, a jej

bliskość i piękno powinny nas zachęcić do
pilnego zajęcia się nią.

J. Biel.

 

ZE ŚWIATA KULTURY
Łowickiej, t. |. ed dn. 20 do 27 crerwca n
b. wystawa, obrazująca wszystkie okresy

produkcji wyżej wymienionych przedmio=

tów. Dziewczęta ! kobiety wiejskie demon-
strować będą zwiedzającym wszystkie sta-

dja powstawania wełniaka, Od surowej
wełny aż do gotowego pasiaka. Hąfciarki
wyszywać będą na oczach wszystkich za-

kładki do książek, serwetki i t. p, bez ża-

dnych wzorów i drukowanych szablonów,

Na poczekaniu również z pod rąk dziew-

cząt łowickich, uzbrojonych w ciężkie no-

życe do strzyżenia owiec, wychodzić będą

misterne wycinanki, Wystawa przyczyni

się bezwątpienia do podniesienia przemy*
słu ludowego w Łowickiem.

KONKURSY

Konkurs na opis wycieczki. Zw. Propa-
gandy Turystycznej Ziemi Łowickiej, ogło-

sił konkurs dla młodzieży na najlepszy opis
wrażeń z wycieczki w Łowickie. Rozmiar
prac dowolny, zdjęcia lub rysunki pożądane.
Prace z godłem autora, z uwagą — szkoła
powszechna, średnia wraz z podanem w od-

dzielnej kopercie nazwiskiem, wiekiem, kla-
są i adresem szkoły, do której uczęszcza
autor, nadsyłać należy do Zw. Prop. Tur.
Ziemi Łowickiej w Łowiczu (ratusz). Termin

ostateczny upływa w dniu 1 października

1935 r. Nagroda I-a kilim łowieki, II-a pa-
jąk, III-a wycinanka w oprawie za szkłem.

Konkurs fotograficzny. Zw. Propagandy
Turystycznej Ziemi Łowickiej ogłasza kon-
kurs fotograficzny na tematy regjonalne =

terenu b. ks, Łowickiego. W konkursie mo-
$1 brać udział amatorzy, uczestnicy konkur-
su winni nadesłać od 3 do 12 zdjęć, format

i technika zdjęć dowolne, na odwrocie zdję-

cia należy podać godło autora i tytuł obra-

zu z zaznaczeniem miejsca, przesyłki w za-

mkniętych kopertach + dołączeniem osobnej

koperty, zawierającej nazwisko, adres, go-

dło autora, nadsyłać należy do 1 paždzier-

nika 1935 r. do Zw. Prop. Tur. Ziemi Ło-

wickiej, Łowicz, (ratusz).

 

ZEWSZĄD...
INSTYTUT PASTEUR'A

BEZ WSPÓŁPRACOWNIKÓW

Ciężki kryzys zawisł nad bytem jednej

z najpoważniejszych instytucyj nauko -

wych we Francji, nad Instytutem Pa

steur'a. W kołach fachowych twierdza

nawet, że Instytut ten będzie musiał mo-

że zamknąć swoje podwoje.Kryzys obec-

ny nie ma swego źródła w braku środków

finansowych, ale — co charakterystycz-

ne — w braku zupełnym przyrostu no -

wych sił naukowych, młodszej generacji

uczonych, badaczy. Wypowiedział się

jawnie na ten temat obecny dyrektor In-

stytutu, dr. Louis Martin, Zdaniem jego

sytuacja jest groźna, ponieważ wszyscy

pracujący obecnie w Instytucie uczeni są

ludźmi w powaźnym wieku, a niema ni-

kogo z młodszych, którzyby mogli ich

zastąpić. Młodzi lekarze przekładają

* wykonywanie praktyki nad pracę nauko-

wą ze względu na korzyści materjalne.

Wobec grożącego widma „wymarcia” na-

ukowców, rozpoczęto w całej Francji e-
nergiczną akcję, mającą na celu zebranie
pieniędzy na utworzenie funduszów sty
pendjalnych. Na czele tej akcji sta.ą
prezydent Republiki, dyrektorzy, rekto
rzy wyższych zakładów naukowych i kar

dynał paryski, arcybiskup Verdier.
—

 

FORTECA NA KOŁACH
Jedna z fabryk automobilowych w

Buffalo (U.S.A.) wykończyła obecnie
dwa wozy luksusowe, które uchodzą za
arcydzieło techniki. Oba wozy przezna -
czone są dla użytku osobistego prezyden-
ta Roosevelta i dla Edgara Hoovera, kie-
rownika wydziału kryminalnego w mini-
sterstwie sprawiedliwości, Z zewnątrz
przedstawiają się oba auta jako wytwor-
ne, lakierowane. na niebiesko limuzyny
i nic w ich wyglądzie nie zdradza tego,
że ściany ich są całkowicie opancerzone,
a szyby z odpornego na kule szkła, Pod
siedzeniem szofera znajduje się karabin
maszynowy Hotchiesa, tak ustawiony,
że wystarcza jedon ruch, by znalazł się
on w pozycji gotów do strzału, Niezwykle
mocne motory tych maszyn rozwijają
szybkość maksymalną do 180 km. na go-
dzinę, Są to prawdziwe fortece na kołach.

ODGRZEBANE
Z POD PIASKU MIASTO

Archeolodzy niemieccy prowadzą о-

becnie prace wykopaliskowe nad brze -

śiem morza Bałtyckiego, na Pomorzu, w

miejscu, gdzie znajdowało się przed sęt-
kami lat miasto portowe Wineta, Osią-
śnięto już piękne rezultaty, wydobyto
bardzo ciekawe resztki przedmiotów u-

żytku codziennego. Wineta według legen-
dy była jednem z największych i najbo-
gatszych miast na północy, a przed tysią-
cem lat zatopiła ją zupełnie wielka fala
morska. Ze znalezionych jednak wykopa-
lisk wnioskują archeologowie, iż Wineta
była zniszczona przez Duńczyków. Zda-
niem fachowców, w okresie między 1043
a 1170 rokiem uległa Wineta najazdowi
Duńczyków, którzy spustoszyli wówczas
miasto, zburzyli je prawie i spalili do
szczętu. Znalezione monety srebrne i
złote, sprzęty domowe, oraz ceramika
wskazują na to, że część ludności Winety
była pochodzenia germańskiego, część
zaś wendyjskiego, słowiańskiego,

PRZYWRÓCENIE DAWNYCH
ŁAŻNI W SZWECJI

W ostatnich latach zapoczątkowano w
Szwecji akcję celem zaopatrzenia wsi w
tanie urządzenia kąpielowe, dostępne dla
wszystkich, Najwięcej nadaje się do te-
go celu typ łaźni parowej, t. zw. łaźni
fińskiej, dawniej nadzwyczaj często spo-
tykanej w Szwecji, w Finlandji i Rosji.
Jak się zdaje, łaźnia paro'ya jest po-

chodzenia słowiańskiego i do krajów
skandynawskich dostała się przez Niem-
cy i Francję, W Skandynawii łaźnie były
w użyciu przez długie wieki i później za-
nikły, z wyjątkiem północnej Szwecji i
Figlandji. Łaźnię posiadał każdy dom,
urządzenie jej było nadzwyczaj proste.
Rozgrzane na ogniu kamienie wnoszono  

do izby i polewano wodą, Izba wypełnia-
ła się szybko parą, tak że kąpiący się
wkrótce obficie siępocili, który to proces
przyšpieszalo natrzepywanie miotelkami
z gibkich gałązek brzozowych. Aby się
ochłodzić, tarzano się w śniegu,
Towarzystwo, zajmujące się propagan-

dą higjeny, wybrało ten typ łaźni jako
najtańszy i najpraktyczniejszy i wygoto-
wało szereg projektów, które wraz ze
specjalnym funduszem na podniesienie
kultury fizycznej przekazuje władzom
śminnym, Obecnie już w wielu wsiach
Szwecji środkowej istnieją łaźnie pa-
rowe.

KRÓL SZWEDZKI W KINIE
PO RAZ PIERWSZY W ŻYCIU
Po raz pierwszy w awem życiu udał

się król Gustaw V do kina, aby obejrzeć
film przedstawiający uroczystość zaśly-
bin księżniczki Ingrid w „Palladium* —
największym kinoteatrze Svensk Industri.
Król oglądał z ogromnem zainteresową-
miem świetne zdjęcia, które jednocześnie
członkowie rodziny królewskiej podzi-
wiali w innych kinach tego koncernu.

Część filmu, przedstawiająca uroczyste
przyjęcie młodej pary w Kopenhadze,
została wykonana z rekordową szybkoś- |
cią, Zdjęcia zrobione o godzinie 15-ej w ,
Kopenhadze. przewieziono samolotem do
Sztokholmu, o godz. 19-ej zaś wyšwietla-
no je już w szeregu kin, który to wyczyn

  
kami.

Energiczny operator Svensk Film In-
dustri w Kopenhadze nie mógł w żaden
sposób wydostać się z tłumu i wreszcie
wpadł na dobry pomysł — nakłonił ob-
sługę wozu ambulansowego, aby go za-

brała na lotnisko.
—

JĘZYK POLSKI W CHICAGO

W drugiem półroczu szkolnem r. b. za-
pisało się do 6-ciu „high schools” w Chi-
cago, 486 chłopców i dziewcząt. Wkrótce
liczba ta wzrosła do 546, wobec czego
zorganizowano 20 klas języka polskiego
(5 godzin tygodniowo), zatrudniając 4 si-
ły nauczycielskie,
W marcu r. b. odbyły się w Wells High

School t. zw. próbne zapisy młodzieży na
lekcje któregoś z nowożytnych języków
(polski, hiszpański, niemiecki, francuski)
w roku przyszłym. Na język polski zapi-
sało się 312 nowych kandydatów i kandy-
datek, co w sumie da w roku szkolnym
1935/36 — 858 osób, Cyfra ta zwiększy
się jeszcze zapewne przy dodatkowych
zapisach we wrześniu.
W lokalu Wels High School młodzień

polska zorganizowała ponadto klub pol-
ski, który stał się przodującą częścią
Federacji Młodzieży w Chicago. W in-
nych uczelniach — w Harrison i Lind-
bloom High Schools w Chicago czyniona
są starania o wprowadzenie lektoratu ję-
zyka polskiego. W obu szkołach działają

publiczność nagrodziła gorącemi oklas- | już kluby polskie,



 

Pilica i jej okolice w Olkuskiem są
wstrząśnięte wypadkiem, który się <da-
rzył w szkolę powszechnej w Sławnio-
wie, Prefektem w tej szkole jst wikar-
jusz z Pilicy ks, Józef Kotwicki i on to
właśnie stał się ofiarą napadu, a nie
trzeba zapominać, że rzecz się dzieje w
diecezji kieleckiej, której biskupem
jest ks. Łosiński, będący celemżna +
nych ataków. Wypadek z ks. Kotwic +
kim świadczy dobitnie, że są osobnicy,
którzy szukają byle pretekstu, aby lżyć
duchowieństwo.

Zdarzenie w szkole sławniowskiej
wedłuś najzupełniej pewnych danych,
przedstawia się jak nasętpuje, Uczeni-
ca tej szkoły Anna Kośmińska, licząca
lat 13 i pół, córka miejscowego wybit-
nego działacza sanacyjnego, z pobli-
skiej Wierbki, przychodziła da szkoły
w męskiem przebraniu. Ks. Kotwicki
na niewłaściwość takiego kostjumu
zwrócił uwagę kierownikowi szkoły,
ten jednak nie śpieszył się z zastoso-
waniem pen szkolnych do córki
Kośmińskiego. Uczennica ta, nawia -
sem mówiąc, była przyjętą do kl. VII
w drugiej połowie roku szkolnego w
dniu 1 kwietnia b, r.
W maju r. b. ks. prefekt zwrócił się

do wychowawczyni klasy p. M. Wró
blewskiej i jeszcze dwukrotnie do kie-
rownika, aby usunięto uczennicę w mę-
skiem przebraniu, Wobec tego jednak,
że interwencja ta nie agała, w dniu
4 czerwca r, b. ks. m a wydalił
Kośmińską z klasy podczas lekcji reli-

ji.
s W dwie godziny potem przed szkołę
zajechało auto, z którego wysiedli pan
i pani Kośmińscy, Córkę pozostawili w
aucie, Pan Kośmiński wraz z żoną u-
dali się do klasy II, gdzie miał lekcję
ksiądz prefekt i w obecności dzieci i
swojej żony obrzucił księdza stekiem
wyzwisk, niedających się powtórzyć
Ponadto szpicrutą uderzył napadnięte-
go i bezbronnego ks. Kotwickiego w
twarz, tłukąc mu okulary i powodując
spuchnięcie twarzy. Po tym rycerskim
czynie wrócili państwo Kośmińscy do
domu, gdzie tego samego dnia zaprosili
kierownika szkoły i dzieci klasy VII,
;które p. K wypytywał, czy ksiądz kie-
dy nie wyrażał się źle o dzisiejszym u-
stroju w państwie.

Na drugi dzień ks. Kotwicki oświad-
czył kierownikowi szkoły, że dopóki u-
czenica szkoły nie będzie ubrana tak,
jak to przystoi dziewczynie, dopóty nie
będzie udzielał lekcji religji. Kierow-

 

Popieraj przemy
krajowy
 

Proces 0 zajścia
w Międzybrodziu

W tych dniach rozpoczął się przed są-
dem grodzkim w Ketach, wielki proces o
zajścia w kwietniu b. r. w Międzybrodziu,
pów. bialskiego. Na ławie oskarżonych
zasiadło 33 osób, pośród których znajdu-
ją się członkowie Stronnictwa Narodo-
wego z Międzybrodzia i okolicy.

Tło zajść przedstawia się następująco:
Od kilku już lat na terenie Międzybro-
dzie —Porąbka przeprowadzane są kosz-
tem kilkunastu miljonów złotych roboty
około wybudowania wielkiej zapory wod-
nej, Do robót tych zaangażowano z róż-
nych stron Polski t. zw. junaków, złożo-
nych przeważnie ze „strzelców”, Ludzie

miejscowi, mający na utrzymaniu rodziny,
nie mieli zarobku, cierpieli głód i nędzę.
W związku z tem dochodziło pomiędzy
junakami, a bezrobotnymi do ciągłych
nieporozumień.

Wysyłane przez miejscowych bezro-
botnych pisma do władz z prośbą o za-
trudnienie przy wymienionych wyżej ro-
botach, ni odnosiły skutku.

Bezrobotni postanowili samowolnie do
niej przystąpić, 25 kwietnia zebrał się
tłum bezrobotnych przed magazynami w
Miedzybrodzių i nie pozwolił junakom
przystąpić do pracy. Równocześnie pod -

jęto dalsze interwencje u starosty,

Pewnego dnia przed starostwem zebrał
się duży tłum „który został rozproszony
przeż policję. Następnego dnia po zajściu

rozpoczęły Się aresztowania demonstran-
tów.
Na ławie oskarżonych zasiedli: Waluś

Józef, Waluś Władysław, Hadry Adolt,
Majdak Franc,, Mysłajak Jan, Stwora Ka-
rol, Załbek Jan, Waluś Stanisław, Mysła-
jak Stefan, Waluś Piotr, Michalak Karol,

Gramski, Konior Alojzy, Poroń Augustyn,

Grag Franc., $tachura Leon, Waluś Wik-
tor, Salbit Karol, Majdak Stan., Kacpe -

rek Stan., Konior Michał, Waluś Augu-
styn, Szyjata Leonard, Stachura Stan. i
Karol Grabski.  

(Od własnego korespondenta)

nik szkoły wolał pozbawić dzieci nau-
- czania religji,niż narażenie się miejsco-
wej osobistości, Ostatecznie więc dzie-
ci szkoły sławniowskiej pozbawione
były nauki religji.

tej zaiste bardzo dla naszych cza- :

w b ' k K bi k

Zebrania w kaliskiem
Oszczerczą kampanię przeciwko ks. ks.

biskupom Łosińskiemu i Łukomskiemu
społeczeństwo polskie zrozumiało jako
atak na całe duchowieństwo i na Kościół
katolicki. Chce się w ten sposób osłabić
autorytet księży i wiary, Na atak ten
społeczeństwo odpowiedziało kontrata-
kiem. W całej Polsce odbywają się liczne
zebrania, których uczestnicy potępiają
„wojnę z duchowieństwem,

Także w okręgu kalisko - wieluńskim
w ostatnich dniach odbyło się szereg
większych zebrań i wieców, na których
społeczeństwo stanęło w obronie kościo-
ła i duchowieństwa,
W miejscowościach: Stawiszynie, Prasz-

ce, Giżycach, Opatówku i w. pobliskich
okolicach zwołano zebrania z ramienia
Stronnictwa Narodowegó pod kierowni-
ctwem posła Chrystowskiego, gdzie licz-
nie zebrana ludność po przemówie -

 

 

Olkusz, w czerwcu.

sów charakterystycznej sprawie ks,
dziekan Froelich z Pilicy wystosował
Sa do kuratorjum szkolnego kra*
owskiego i do inspektora szkolnego w

Miechowie, ‹

niach posła i młodych działaczy narodo-
wych dała wyraz swemu oburzeniu, zwró-
conemu przeciw wrogom ukrytym i jaw-
nym Kościoła,

Na zebraniach tych uchwalono nastę-
pującą rezolucję: „Zebrani łączą się z
całą ludnością katolicką Polski w złoże-
niu hołdu z racji Jubileuszu J. E, ks. bi-
skupa Łosińskiego i jednoczęśnie potę-
piają niepoczytalne i ohydne metody, sto-
sowane przez wrogów Kościoła w walce
z tak zasłużonymi kapłanami, jakimi są
bezprzecznie ks. ks. biskupi Łosiński, i
Łukomski.

Zebrani oświadczają, że stać wiernie
będą przy kościele i Jego przewodnikach
i gotowi są bronić ich przed wrogami”.

Podobne rezolucje uchwaliły Stowarzy-
szenia młodz. katolickiej, sodalicje, Ak-  cja Katolicka i inne związki,

KIETASIS

 

Nowa ordynacja wyborcza
(Dokończenie ze str. 3-ej).

SPISY WYBORCÓW

Przy rozdz. VI (spisy wyborców) pos.
Rymar uznał, że słuszne jest przyznanie
głosów obywatelom polskim, mieszkają-
cym na terenie Gdańska, ale że należy
pójść o krok dalej, i tak samo uwzglod-
nić obywateli państwa polskiego miesz-
kających na czeskim Śląsku Cieszyńskim,
i na niemieckim Śląsku Górnym,

NAJPÓŹNIEJ 1-GO LIPCA

Przed przystąpieniem do następnego
rozdziału pos. Rymar zwrócił uwagę, że
komisja miała obradować do 7-mej, a go-
dzina ta już minęła.

Pos, Paschalski (BB.), który wczoraj
popołudniu przewodniczył obradom, od-
powiedział, że pos, Makowski wróci o
7.30 i obejmie przewodnictwo.

Pos. Car (BB.): Nie będę ukrywał
przed panami, że będziemy dążyli do te-
go, ażeby prace nad temi trzema aktami
prawodawczemi w obu izbach były za-
kończone najpóźniej 1 lipca. Jeżeli de-
baty będą wymagały dłuższych obrad, to
możemy sprawę załatwić tylko w ten
sposób, że będziemy musieli przedłużyć
dzień pracy. Dlatego proszę, żeby nie
zamykać dzisiejszego posiedzenia o 7
czy 8, tylko żebyśmy mogli pracować
znacznie dłużej,

Pos. Stroński: Albo pracujemy, albo
siedzimy. Panowie sobie spokojnie drze-

mią.

 

Z CAŁEGO KRAJU
DOBRZYŃ

Napad żydów na Żyda, — Korzystając
z ciemności nocnych, trzej Żydzi urządzi-
li napad na Lejbę Hirsza. Pod uderzenia-
mi łomów padł Hirsz na ziemię, cały
zbroczony krwią, Na szczęście awantu-
ra była na tyle głośna, że sąsiedzi rychło
spłoszyli napastników i zajęli się pora-
nionym. Lekarz udzielił mu pomocy i na-
łożył opatrunek. Hirsz odniósł trzy po-
ważne uderzenia w głowę i w szczękę.
Policja dobrzyńska ujęła awanturników,
Są nimi: Wolf, Manasiewicz i Ensker.

KIELCE

Socjaliści rozbili zebranie Z, Z. Z. —
Między członkami PPS., a dawnymi ich
towarzyszami a obecnie zwolennikami
„sanacji”, zorganizowanemi w Z.Z.Z. to-
czy się zacięta walka. Jednym z obja-
wów tej walki było rozpędzenie przez to-
warzyszy spod znaku PPS. zebrania ZZZ.
Było to zebranie robotników sezonowych,
zatrudnionych prży robotach miejskich.
Ponoć bójka skończyła się nawet krwa-
wo, Policja aresztowała Gajdę, Zieliń-
skiego i Korneckiego.

ŁÓDŹ
—

Uduszenie žydowskiego rzežbiarza w
pociągu, — Przez Łódź przejeżdżał Naum
Aronson, artysta - rzeźbiarz, obywatel
francuski wyznania mojżeszowego. Aron-
śon, który stale zamieszkuje w Paryżu.
Aronson jechał do Rosji sowieckiej z za-
miarem spędzenia lata na Kaukazie i
chciał po drodze odwiedzić w Łodzi swe-
go brata.
W Ostrowiu o godzinię 3 rano do prze-

działu Aronsona, który jechał sam wsia-
dło jeszcze dwóch podróżnych. Jeden z
nich zaczął przygotowywać się do spania
i odwrócił się tyłem do Aronsona. W tym

 

j czasie drugi pasażer chwycił izraelitę ża

gardło, przydusił go, wyrwał portfel, za-
wierający 100 dolarów amer., 1.300 fran-
ków francuskich i 60 funtów ang, — po-
czem wybiegł z przedziału,
Odbyło się to wszystko tak sprawnie,

że współpodróżny nie nie spostrzegł. Do-
piero gdy Aronson ochłonął z przeraże-
nia i z krzykiem wypadł na korytarz, wy-
biegli z przedziałów podróżni, lecz rabu-

sia już nie było — prawdopodobnie wy -

skoczył w biegu z pociągu.
Konduktor wezwał policjanta, który

spisał protokół.

RZESZÓW
—
Wymordowanie całej rodziny. — Wy-

dział śledczy w Rzeszowie otrzymał wia-
domość z Łańcuta, iż w Hanzłówce, pow.
łańcuckiego wymordowano siekierą ca-
łą rodzinę Kisałów.

Zabity został Jan Kisąła lat 35, żona
jego Tekla, dwoje małych dzieci w wieku

od dwu do czterech lat,

Dotychczas nie ustalono, w jakim cza-
sie i w jakich okolicznościach zbrodnia
ta została dokonana. Prawdopodobnie
jest to morderstwo rabunkowe, Na miej-

sce zbrodni wyjechał natychmiast ko-

mendant P, P. w Łańcucie z urzędnikami
śledczymi.

SEJNY
—

Pupil „sanacji“ i żydów przemytni-

kiem. — Wielką rolę w Sejnach odgry -

wał przez długie lata Żyd Aizik. Aj-

zik naleža! do komisji podatkowej i usta- |

1 lal wysokość podatków, specjalnie je pod-

 

nosząc Polakom. Przytem p. Ajzik
wszedł także do rady miejskiej.

Najciekawsze jednak było to, iż Ajzik
posiądał aż trzy koncesje, a to: 1) auto-
busową, za którą nie opłaca podat«ów od
kilkunastu lat, (a Polaka — ochotnika
wojska polskiego — Jana Nadolnego po-
zbawiono koncesji autobusowej), 2) na
karczmę i 3) rozlewnię piwa. Koncesje
te Ajzik otrzymał przy poparciu dygni-
tarzy miejscowych,
Aż tu nagle wydało się, iż ten wielki

działacz” i radny miejski trudni się prze-
mytem od lat kilkunastu, Wykrył to po-
licjant Marcinkowski, który wykrył, iż
Ajzik uprawia przemyt sacharyny ne.
wielką skalę.

TORUŃ

Proces 17 komunistów. — rozpoczął |
się dnia 11 b. m. przed sądem okręgo-
wym proces przeciwko 17-tu komuni-
stom, oskarżonym o dżiałalność wywro-
tową przez zakładanie ną terenie powia-
tów toruńskiego i chełmińskiego jaczejek
komunistycznych i rozpowszechnianie u-
lotek nielegalnych,

Na ławie oskarżonych zasiedli; 1) Jó-
ze! Jarząbkowski — pseudonim Wacek,
instruktor kom. partji polskiej, z zawodu
dękarz, mieszkający w Waldowie; 2)
Marcin Jabłoński — Nosek — okręgowy
KPP. domokrążca z Piotrkowa; 3) Piotr
Żebroń — Jurek — działacz komunistycz*
ny ną wojew. poznańskie i Pomorze, z za-
wodu szewc pochodzący ze Lwowa; 4)
Stan, Berger, technik komitetu dzielnico-
wego KPP.; 5) Władysław Orylski, tech-
nik komórki w Siemoniu; 6) Ignacy Trzy-
biński, technik jaczejki Związku młodzie-
ży polskiej w Kierzkowie; 7) Teodor Bu-
kowiecki, skarbnik komitetu dzielnico-
wego KPP.; 8) Fr, Malinowski, członek

komitetu KPP. sa Wałdowo, oraz mniej
wybitni dział, kom, Adam Kłoczko i Mar-
jan Cyckowski z Chełmna, Stan, Zaręb-
ski z ŁążynaAFr. Stachowiak z Podgórza,
Pawel Lewicki z Siemonia, Jan Grabow-
ski, Ant. Chmielewski, Paweł Jarząb-
kowski i Alojzy Jabłoński,
Proces potrwa kilka dni.

WŁOCŁAWEK
—

śmierć 2 chłopców w torłowisku. —
Terenem tragicznego wypadku była wio-
ska Popowo. Dwaj nieletni chłopcy wy*

brali się na pobliską łąkę. Chcieli się oni
prawdopodobnie wykąpać w torfowisku
Niesttty natrafili na głębinę i utongli.

 

 

Ratunek był spóźniony, Obaj chłopcy 8-
letni Alojzy i 7-letni Arkadjusz Krazińscy
utopili się powodując rozpacz rodziców.

ŻNIN
—

Cała wieś w płomieniach. — W nocy
wybuchł pożar we wsi Dochanowo po-
wiatu żnińskiego, w Wielkopolsce. Ogień
z niebywałą szybkością przerzucał się z
jednych zabudowań na drugie, tak że
wkrótce cała wieś przeds'awiała jedno
morze płomieni. Ogółem spłonęło 17 za-
budowań gospodarczych.

Pożar zaczął się u rolnika Józefa Mę-
żydły, któremu spłonął chlew i stodoła,
inwentarz martwy i trzy cielęta.

Następnie ogień przerzucił się na dom
i chlew Farnciszka Rybackiego. Skolei
spłonęło całe gospodarstwa Kubery Pio-
tra stodoła, dom i chlew, Na szkodę Bed-
narkowej Pelagji spłonął komorniczy,
chlew i 2 psy, Pani Gnatowej Marji spło-
nęła stodoła, chlew 5 świń i około 30 go-
łębi, Wreszcie pożar objął pozostałe go-
spodarstwa Stanisława Durka, któremu
spłonął chlew, Baltażara Felczyna, na
którego szkodę spłonęła stodoła, chlew,
40 kur i inwentarz martwy oraz całe go-
spodarstwa Stanisława Kujawy i stodoł.
Wład, Kwapicha. Pozatem wszystkim
spaliły się narzędzia i maszyny rolnicze,
oraz urządzenia domowe, Straty są olb-
rzymie. Cała wieś przedstawia jedną
wielką kupę gruzów.

W akcji ratowniczej brały udział
wszystkie okoliczne straże pożarne.
Przyczyny tak strasznego w skutkach po-
żaru, dotychczas nie ustalono,  

Pos. Car: Panowie drzemali przez
osiem miesięcy, a myśmy przez osiem
miesięcy pracowali.

Pos. Stroński: Zawsze to mówię, że
źle, że Sejm nie obraduje przez osiem
miesięcy,

GEN. KOMISARZ WYBORCZY

Przy rozdz, VII (gen. komisarz wybore
czy i komisje wyborcze) pos. Czapiński
podkreślił, że największy sprzeciw wy*
wołuje w tym rozdziale fakt usunięcia
instytucji głównej komisji wyborczej i
pozostawienie tylko generalnego komi-
sarza wyborczego, następnie sposób
powoływania generalnego komisarza
nietylko spośród sędziów lecz i innych
osób, wreszcie sposób tworzenia komisji
okręgowych i obwodowych różny od po-
przedniego. Wszystko oddaje się na łup
czynnika  administracyjnego i w tych
warunkach akt wyborczy nie może roz-
wijać się normalnie,

Pos. St, Stroński: Sprawozdawca w
referacie generalnym podkreślał, że
pierwiastek sędziowski będzie uszano-
wany. Twierdzenie to jest sprzeczne z
brzmieniem art. 13, który ogromnie roz-
szerza zakres ludzi spośród których po-
woływany będzie gen. komisarz. O po-
woływaniu będzie teraz decydował rząd
a nie prezesi Sądu Najwyższego. Nadzór
nad czynnościami komisji, jaki sprawo-
wać będzie generalny komisarz nazwał
p. sprawozdawca bardzo skutecznym.
Jest on istotnie skutecznym, ale tylko
przeciw wyborcom.

(Przewodnictwo obejmuje p. Makow=
ski).

Pos. Rymar zapowiedział wnioski w
sprawie przywrócenia głównej komisji
wyborczej, domagał się dopuszczenia
mężów zaufania gdyż w projekcie BB.
wszelka kontrola obywatelska nad wys
borami została uniemożliwiona.
Po zakończeniu dyskusji nad tym ar-

tykułem posiedzenie zamknięto. Następ-
ne dziś o godz. 11-ej.

Istnieje w BB. dążenie, aby już w dniu
dzisiejszym zakończono dyskusję szcze-
gółową nad ordynacją sejmową, zapo-
wiedziano też, że obrady mogą przeciąg”
nač się poza 7-mą wieczorem.

Z óż ofiarę
na Macierz Szkolną

 

 

Jak otrzymać

dowód osobisty ?
W związku z wyjazdami wakacyjnemi

wiele osób stara się otrzymać dowód o-
sobisty. Ubiegający się o dowód osobi-
sty, winien złożyć świadectwo urodze-
nia, ewentualnie świadectwo ślubu, do-
kument, stwierdzający stosunek do po-
wszechnego obowiązku wojskowego
(mężczyźni w wieku od 18-tu do 50.ciu
lat — oficerowie do 60-ciu lat), poprzed-
nio posiadany dowód osobisty oraz 2 fo-
tografje wymiaru 4 X 5 cm, na białem
tle, z tem, że jeden egzemplarz fotogra-
fji musi być poświadczony przez prową-
dzącego meldunki w miejscu zamieszka-
nia, Koszta wyrobienia dokumentu wy:
noszą 60 groszy,

 

„Amerykańskie sposoby „zdobytego”

(Od własnego korespondenta)

wZdobyty” „Kurjer Lwowski” chwycił
się amerykańskiego sposobu reklamy: po
oneżdajszem — wśród zgoła tajemni-

czych warunków zdemontowaniu
trzech linotypów w drukarni Kresowej,
ogłosił dziś rano przy pomocy krzykli-
wej reklamy w piśmie oraz specjalnych

afiszów, że udzieli 300 zł, nagrody za wy-

krycie „nieznanych sprawców”, dodając

do tego apodyktyczne twierdzenie, że
społeczeństwo musi” pomóc w ich wy*
kryciu.

Ale społeczeństwo ma własne zdanie.
Powszechnie komentuje się we Lwowie
fakt, że od chwili wprowadzenia w „Kur-
jerze Lwowskim” zarządu przymusowgo
aż do Zielonych Świąt — stale, dzień i
noc, dyżurował w budynku tego pisma
posterunkowy P. P. Tymczasem krytycz-
nej nocy z niedzieli na poniedziałek,

kiedy to dokonano „włamanie”, poste-
runku policyjnego w gmachu „Kurjera
Lwowskiego” nie było, W tych warun-
kach sprawa „włamania” i „nieznanych
sprawców” nabiera cech naprawdę nie-

codziennej sensacji, którą niewątpliwie

wyjaśni energicznie prowadzone śledz-
two policyjne.

Dodać należy, że zarząd przymusowy
„zdobytego” „Kurjera” zawiesił w urzę-  

Lwów, 12 czerwca.
dowaniu jeszcze przed kilku dniami u-
rzędniczki buchalterji pp. Czesławę
Skarbską i Kazimierę Maciejkównę, a о-
statnio kierownika ekspedycji p. Lesła-
wa Eobowskiego i korektora p. Emila
Komisara. W ten sposób — po poprzed-
niem „zlikwidowaniu” red. naczelnego p.
Matyasika i usunięciu przy pomocy poli-
cji sekretarza redakcji mgr, Pańczaka —
[sta proskrybowanych, oczywiście człon=
ków Stronnictwa Narodowego, wynosi o-
becnie (i narazie) sześć osób,

Rzecz jasna, że w miejsce usuniętych i
zawieszonych musiano przyjąć nowe,

płatne siły, co jest równoznaczne ze
zwiększeniem wydatków.
Tak więc w praktyce wyśląda „kurs o-

szczędnościowy” zarządcy przymusowe-
go „zdobytego” „Kurjera Lw.“.

Przy biurkach, w miejsce usuniętych {
zawieszonych, siedzą odstępcy lub wy-
kluczeni ze Stronnictwa Narodowego pp.
Władysław Świrski, Stanisław Starzew*
ski, Klaudjusz Hrabyk, pos. Stahl i inn.
Krótko mówiąc: sanacja..,
Nic dziwnego, że społeczeństwo mało-

polskie odpowiedziało na opisane meto-
dy masowem wymawianiem prenumerat.
Powtarza się po raz drugi historja ze
„Słowem Polskiem”,., (1. k.)



 

Ze zjazdu Związku rolników z wyższem wykształceniem
_ Interesujący referat p. t. „Rolnic-
two w ustroju faszystowskim” wysło-
sił na zebraniu sekcji ekonomicznej
Związku Rolników z wyższem wy-
kształceniem p: Tadeusz Świda. Na
wstępie referent podał zasadnicze
wytyczne, na których opiera się fa-
szystowska „doktryna ekonomiczno -
socjalna, a mianowicie: 1) naród sta-
nowi jedność moralną, polityczną i
ekonomiczną, a jego środki działania
«a daleko potężniejsze, tak co do mo-
cy; jak i co do czasu trwania, aniżeli
poszcześólnych jednostek, z których
składa się naród; 2) praca we wszyst-
kich formach jest obowiązkiem spo-
łecznym; 3) różne rodzaje produkcji
powinny stanowić harmonijną całość,
zaś dobrobyt jednostki leży w rozwo-
ju potęgi narodowej; 4) korporacje
przedstawiają orśanizację wszystkich
sił produkcyjnych narodu, mają na
widoku solidaryzm, jako antytezę
walki klasowej; 5) inicjatywa prywat-
na na polu produkcji jest najskutecz-
niejszym czynnikiem rozwoju. Inge-
rencja państwa winna zachodzić tyl-
ko wtedy, kiedy brak inicjatywy pry-
watnej, albo gdy chodzi o ośólne in-
 OEEAIENZTSARCZOZWNYCPCESETACZHTDWY!LORDA KZ

 

teresy państwa:
Interwencja państwa polega na kon-

troli, zachęcie albo bezpośredniej
działalności. Polityka faszystowska
na polu ekonomicznem ma więc za
zadanie współdziałanie pracy i ką-
pitału celem zwiększenia produkcji,
zwiększenia dobrobytu poszczegól-
nych jednostek oraz rozwój potęgi
narodowej.
Do czasu faszyzmu rolnictwo było

usunięte na drugi plan. .Faszyzm po-
stawił rolnictwo na pierwszym planie
śospodarki narodowej i skierował na
ten dział produkcji całą uwaśę i wy-
siłki. Nie wchodziła tu w grę jedy-
nie sprawa wyżywienia ludności.
Mussolini, oprócz zagadnienia czy-
sto ekonomiczneśo, miał na uwadze
również zaśadnienia moralne i poli-
tyczne. Uważał on, że liberalizm
śospodarczy i ustrój parlamentarny
doprowadziły kapitał do zwyrodnie-
nia, a podważając zasady etyki i mo-
ralności doprowadziły do anarchii w
stosunkach ludzkich. Uważał on 1a-
lej, że ludność wiejska z jej uporząd-
kowanem, zdrowem i plodnem žy-
ciem rodzinnem, jest elementem o
 

Deficyt bilansu hand'owego w mau
Przywóz wyniósł 70 miljonów, wywóz 68.260 tys. zł

Handel zagraniczny Rzeczypospolitej

Polskiej i W. M. Gdańska po dłuższym

okresie niewielkich nadwyżek — dał w

maju deficyt i przedstawiał się wedłu$ś

tymczasowych obliczeń Głównego Urzę-

du Statystycznego — następująco:

Przywóz — 211.034 tonn, wartości

70.079 tys. zł.

Wywóz — 1.036.897 tonn, wartości

68.251 tys, zł.

Ujemne saldo bilansu handlowego w

maju r. b. wynosi więc 1.818 tys. zł. W

porównaniu z kwietniem rb. wywóz

spadł o 5.434 tys. zł, przywóz zaś

zmniejszył się o 3.847 tys. zł,

Zwiększył się wywóz następujących

artykułów (w milj. zł.): jaj o 1,1, węśla o

0,6, skór futrzanych o 0,4, Inu i odpad-

ków o 0,4, cynku i pyłu cynkowego o 0,4.

Zmniejszył się wywóz następującychear-

tykułów (w milj. zł.): nawozów o 1,4,

Organizowanie

 

jęczmienia o 1,3, żyta o 1,0, bali, desek,
łat, opołów o 1,0, ziemniaków świeżych
o 0,6, bekonów o 0,6, cukru o 0,6, kłód,
dłużyc o 0,6.
Zwiększył się przywóz następujących

artykułów (w milj. zł.)3 wełny owczej su-
rowej niepranej o 2,2, ryżu o 2,0, samo-

chodów o 0,8, elektrycznych: maszyn. a-
paratów, przyrządów, ich części — o 0,7,
wełny owczej pranej o 0,5, silników tło-
kowych, lokomobil, turbin o 0,4. Zmniej-
szył się przywóz następujących artyku-
łów (w mil. zł): jabłek świeżych o 1,1,
kawy o 1,1, żelastwa o 1,1, skór suro-
wych o 1,1, kakao o 0,9, tytoniu i wyro-
bów tytoniowych o 0,6, pomarańcz i cy-
tryn o 0,5, bawełny i odpadków o 0,5.
herbaty o 0,4, śledzi świeżych, solonych
o 0,4, nawozów o 0,4, skór futrzanych o
0,4.

myśli rolniczej
Drugi dzień obrad Związku rolników

W drugim dniu obrad Związku rolni-

ków z wyższem wykształceniem odbyły

się zebrania. trzech sekcyj: racjonaliza-

cji gospodarstw, meljoracyjnej i kształ-

cenia rolniczego. Obrady dwóch pierw-

szych sekcyj toczyły się przed polud-

niem, zaś trzeciej po południu, przy-

czem w sekcji racjonalizacji gospodarstw

wygłosił referat dr. Bolesław Šwieto-

chowski p. t „Pielęgnacja łąk i pa-

stwisk”, w sekcji meljoracyjnej wysłu-

chano referatów: prof, Stanisława Tur-

czynowicza pt. „Konieczność meljoro-

wania gruntów z punktu widzenia pań-

stwowego „i inż. Leonarda Grunińskiego

pt. „Aktualność meljoracyj w okresie

kryzysu”, wreszcie w sekcji kształcenia

rolniczego prof. dr. Stefan Moszczeński

i p: Józef Dłużewski zreferowali zagad-

nienie „Organizacja praktyk w związku

z wyższemi studjami rolniczemi”.

W dwudniowych obradach rolników

wzięło udział około 200 osób, przyczem  

omawiano i dyskutowano zagadnienie
dużej doniosłości dla rolnictwa. Organi-
zujący zebrania Związek rolników z
wyższem wykształceniem posiada już
duże zasługi na polu organizowania
niezależnej myśli rolniczej. Zagadnienia
rolnicze, jak też i samo rolnictwo, trak-
fowańe są jeszcze po macoszemu, cho-

ciaż około 72 proc. obywateli naszego
państwa utrzymuje się z rolnictwa. Za-
wodowa organizacja rolnicza, chociaż
nie posiada wpływu na decydowanie w
sprawach, dotyczących żywotnych inte-
resów rolnictwa, nie rezygnuje jednak z
wypracowania programu  teoretyczne-
go w poszczególnych dziedzinach gospo-
darki rolnej, opartego na najistotniej-
szych założeniach: naukowych i prak-
tycznego życia. W tem właśnie tkwi za-
sługa Związku, który powinien skupiać
jal- najliczniejsze rzesze aktywnych rol-
ników, :  

dużem znaczeniu dla państwa i na-
leży ją strzec od rozkładoweśo ży-
cia miejskiego:
— „Od czasu, kiedy postawiłem rolnic-

two na pierwszym planie ekonomji naro-

dowej mówił Mussolini — od kiedy wy-

kazałem na faktach, że rolnictwo winno iść

przed wszystkiemi innemi formami produk-
cji, mowy duch, ufności i dumy, podniósł

rolników w całej Italji".

Przedstawiwszy stan i położenie
rolnictwa do czasu faszystowskiej
akcji rolnej -oraz organizację rol-
nictwa, wprowadzoną przez rządy
faszystowskie, prelegent omówił wal-
kę Włoch o zboże. Poza zwiększe-
niem wydajności z hektaru i podnie-
sieniem ceny na zboże postanowiono
zapewnić opłacalność produkcji, sto-
sując rozmaite ulgi i ochronę rols.ic-
twa. Celem podniesienia cen fa-
szyzm zrywa z liberalizmem, stosu-
jac do artykułów produkcji rolnej cła
protekcyjne.
W stosunkach pracodawców i pra-

cobiorców rolnych przyjęto za zasa-
dę, że dobro narodowej zbiorowości
stoi ponad klasami i ich poszczegol-
nemi interesami. Pod tym kątem wi-
dzenia rozpatrywano umowy pracy,
które miały zapewnić produkcji ży-
wotność i rozwój, uwzględniając je-

dnocześnie słuszne wynaśrodzenie
za pracę:

Jednym z etapów walki o zboże

były udoskonalenia techniczne, ma-
jące na celu intensyfikację gospo-
darstw: Prowadzono w tym kierun-

ku dużą propagandę, udzielając też

zapomóś pieniężnych rolnikom.

Wszystkie te wysiłki, zarówno

pracy, jak i finansowe, przyczyniły
się do postawienia rolnictwa na wy-

sokim poziomie, a akcja meljoracyj-
na umożliwiła przeprowadzenie w

szerokich rozmiarach wewnętrznej

kolonizacji na osuszonych, a daw-

niej niezamieszkałych terenach.

W zakończeniu interesujących wy-

wodów, prelegent zastanowił się, czy

mając na uwadze cały wysiłek, skie-

rowany na rolnictwo, konsekwentne
realizowanie programu rolnego i о-

siągnięte rezultaty — podobna akcja

rolnicza byłaby możliwa do przepro-

wadzenia w innych państwach.

P. Świda podaje tu przedewszyst-
kiem zdanie sekretarza stałeśo ko-

mitetu zbożowego Marrio Ferraguli:
„Kampanja zbożowa była możliwą do

pomyślenia jedynie w atmosterze płomien-

nej wiary, wytężonej energji, pracowitego

wytrwania, jakie we Włoszech stworzył ia-

szym i jego wódz. Oto dlaczego próby

kilku narodów europejskich w celu wpro-

wadzenia na własnem terytorjum  podo-

bnych kampanij muszą pozostać mniej lub

więcej bezpłodne, o ile nie opierają się na

ustroju politycznym stałym, a przynajmniej

trwałym i jeżeli nie są dziełem człowieka,

cieszącego się nie tylko sympatia, ale i głę-

bokim  niezachwianym szacunkiem sfery

włościańskiej, do której się zwraca i osad

fabrycznych, którym wskazuje drogę”.

Tylko taką dał odpowiedź referent

na postawione wyżei pytanie. |
W Izbie Przemysłowo - Handlowej w

Krakowie odbyło się posiedzenie założy-

cielskie ogólno - polskiego Związku Ekspor-

terów Wikliny i Wyrobów  Koszykarskich.

W/ zebraniu wzięli udział przedstawiciele

najpoważniejszych firm eksportowych tych

artykułów. W wyniku obrad zatwierdzono

statut związku.
 

Przejęcie na rzecz Skarbu Państwa
niektórych wierzytelności P. Banku Rolnego

W Dzienniku Ustaw R. P. Nr. 42 ogłoszo-
ne zostało pod poz. 282 rozporządzenie mi-
nistra Rolnictwa i R. R. z dnia 24 kwietnia
r. b, wydane w porozumieniu z ministrem

Skarbu, o zasadach i warunkach przejęcia

na rzecz Skarbu Państwa na rachunek Fun-

duszu Obrotowego Rełormy Rolnej nie-
których wierzytelności Państwowego Banku

Rolnego oraz 0 umorzeniu i warunkach

spłaty tych wierzytelności.

Rozporządzenie postanawia na wstępie,

że przejęciu na rzecz Skarbu Państwa na

rachunek Funduszu  Obrotowego Reformy
Rolnej mogą podlegać następujące wierzy-

telności P. B. R. według stanu na dzień 31

grudnia 1934 r. (bez doliczania oprocento-

wania za zwłokę i odroczenie) wraz z przy-

sługującem im zabezpieczeniem: 1) wierzy-

telności z tytułu pożyczek, udzielonych z
lokat skarbowych w P. B. R. lub z tytułu
pożyczek, które żostaną zaliczone na ra-

<bunek tych lokat na podstawie promes,
wydanych przez P. В. R. do dnia { maja

1035 r. na łączną sumę do wysokości 16,5

milj, zł.; 2) wierzytelności, P. B. R., zabez-

pieczone na nieruchomościach z tytułu dłu-

goterminowych pożyczek w listach zastaw-
nych tegoż Banku, na łączną sumę do wy-

sokości 7 mili. zł.
Należności z tytułu przejętych na rachu-

nek Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej

wierzytelności, wyżej wymienionych <w
punkcie 1, umarza się w połowie. Należ-

ności, wymienione w punkcie 2, umarza

się w połowie, jeżeli pożyczki w listach za-

stawnych wypłacone zostały przed dniem

1 lipca 1932 r.
Do wyżej wymienionych należności sto-

suje się warunki spłaty, ustalone w art. 8

rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia

24 października 1934 r. (Dz. Ust. R. P. Nr.

04, poz. 842). Początek nowego okresu

spłaty należności, przejętych na rachunek

F. O. R. R., ustala się na dzień i lipca

1035 r. Upoważnia się P, B. R. do ustalenia
początku okresu spłaty dla niektórych ka-

tegoryj dłużników na dzień 1 stycznia 1936

r. Poczynając od dnia 1 stycznia 1935 r.

do początku nowego okresu spłaty, dłużni-

cy winni uiszczać w terminach 1 kwietnia

 

- Ustawodawstwo

gospodarcze
W Dzieniku Ustaw R. P. Nr. 42 z dnia 13

czerwca r. b. opublikowane zostały m. in.

następujące rozporządzenia o charakterze

gospodarczym:

rozp. Rady Ministrów z dnia 8 czerwca

r. b. o zmianie granic m. Gdyni (poz. 281);

rozp. ministra przem, i handlu z dnia 27

maja r. b. wydane w porozumieniu z mini-

strem opieki społecznej o wyłączeniu prze-

mysłu ludowego i domowego oraz pracy

chałupniczej z pod przepisów prawa prze-

mysłowego (poz. 283);
rozp. ministra skarbu z dnia 31 maja r.

b., wydane w poroz. z ministrem przem. i

handlu o zmianie rozp. ministra skarbu z

dnia 13 kwietnia r. b. wydanego w poroz.

z ministrem przem. i handlu, w sprawie

poboru scalonego podatku przemysłowego

od obrotów piwem, napojami winnemi, wód-

kami gatunkowemi, octem, kwasem octo-

wym i drożdżami (poz. 284);

obwieszczenie ministra przem. i handlu

z dnia 31 maja 1935 r. w sprawie ogłosze-

nia jednolitego tekstu rozporządzenia Pre-

zydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca

1927 r. o popieraniu rozbudowy i rozwoju
gospodarczego miasta i portu Gdyni (poz.

285).
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Malarz w kłopotach
Powieść humorystyczna

— Naprawdę?

— A moje nazwisko nie jest wcale Finch —

paplał Jerzy. Nazywam się naprawdę... Brikett.

I nie mieszkam tu na górze, mieszkam... ё

Spostrzegł, że Giuseppe stoi przy jego łokciu.

A Giuseppe miał minę niesłychanie konspiracyjną,

trzymając długą wązką szklaneczkę i kamionkę od

kawy. Wyglądał na członka komitetu wykonawcze-

go „Czarnej Ręki”, spiskującego przeciw dobru pu-

blicznemu.
— Aha, mam więc moje piwo imbirowe? KE

szczebiotał Jerzy. Moje piwko imbirowe jest już

gotowe? szeń

— Tak, proszę pana. Pańskie piwko imbiro-

we, panie Finch. Ha, ha, ha! Pan jest bardzo wesoły

— zauważył Giuseppe z uznaniem. :

Jerzy miał ochotę kopnąć tego kelnera. Jeśli

wszyscy Włosi są tacy, to nic dziwnego, że musiała

ich spotkać dyktatura. : `

—Proszę to zabrać — odparł, wzdrygając się.

Nie lubię, żeby mi podawano piwko w kamionce.

Zawsze podajemy whisky w kamionkach od ka-

wy, panie Finch. Wie pan o tem dobrze.

Jerzy pobladł na widok tego, co się przed nim

działo. Człowiek, siedzący naprzeciwko, zaczął się

złowieszczo dźwigać z krzesła. Całe metry jego viała  

zaczęły się rozwijać, jak z kłębka, a na jego twarzy

widniał dziwny wyraz — determinacji i groźby.
— Jest pan...
Jerzy wiedział, jakie będzie następne słowo.

Będzie to słowo, „aresztować'. Ale nigdy ono nie

padło. Ż nagłą determinacją Jerzy Finch dokonał

zamachu. Nie był on normalnie skłonny do gwałtów,

ale są wypadki, w których gwałt i tylko gwałt noże

zapobiedz nieszczęściu. Mignęła mu w mózgu wizja

tego, co się z nim stanie, jeśli nie dokona zamachu

szybko i sprawnie. Zostanie aresztowany, odwiezio-

ny do więzienia, zamurowany w celi. A tymczasem

nadjedzie Molly, nikt jej nie powita i — co gorsza —
nie będzie miała za kogo wyjść za mąż jutro.

Jerzy nie zawahał się, Chwyciwszy za obrus,

zerwał go razem z tym okropnym ryżemz jabłkami,

wodą z lodem, chlebem, ziemniakami i kurczęciem

pieczonem. Podniósł go wyscko, jak sieć na arenie

cyrkowej i zarzucił na głowę policjantowi. Zacieka-

wione głosy rozległy się ze wszystkich stron „Pur-

purowe kurczę” jest jednym z tychbezpretensjonal-

nych lokalów, gdzie panuje duch czystej cyganerji.

Ale nawet „Pod purpurowem Kurczęciem“ takie
sceny są niezwykłe i muszą budzić zaciekawienie.

Czterech gości roześmiało się radośnie, piąty zawo-

ta! „A to heca“, szósty — .„Patrzcie-no, co się

dzieje".
Ale policjanci nowojorscy nie łatwo dają za

wygraną. Można ich napaść, ale nigdy bezkarnie.

Z pod obrusa wysunęła się potężna łapa i chwyciła

Jerzego za ramię. Druga ręka błądziła już koło jego

kolana. Palce pierwszej ręki zacisnęły się mocno.

Jerzy nie był w tej chwili usposobiony pobła-

źliwie. Zamachnął się pięścią i trafił w coś solidnego.

— Casta dimura salve e pura! Wal pan dobrze!

Jeszcze raz! — zawołał Giuseppe, kelner, przeko-
nany teraz, że człowiekowi spowitemu w obrus nie  

leży na sercu dobro „Purpurowego Kurczęcia”'.
Jerzy usłuchał. Obrus poruszył się śwałtowniej.

Obca ręka odpadła od jego ramienia.
W tej chwili rozległy się krzyki w sąsiedniej

sali i światła pogasły.
Jerzy nie mógł sobie życzyć nic lepszego.

Ciemność była dlań sojuszniczką. Skoczył dó dra-
biny pożarnej i zaczął wspinać się po niej z taką
samą szybkością, z jaką pani Waddington po niej
złaziła. Znalazłszy się na tarasie dachu, przystanął
na chwilę, aby przysłuchać się odgłosom tumultu
z dołu. Raptem, usłyszawszy poprzez hałas jakiś
ruch na drabinie, pobiegł do alkowy i zanurzył się
pod łóżko.

Leżał tam, bojąc się głośno oddychać, Do drzwi
ktoś podszedł, otworzył je i przekręcił kontakt.

$ 2.

Przypuszczając, że ktoś, wspinający się po dra-
binie pożarnej, ściga go, Jerzy Finch popełnił wy-
baczalną omyłkę. Kombinacja różnych okoliczności
sprawiła, że nikt nie zauważył w jaki sposób opuścił
on „Purpurowe Kurczę”.

Przedewszystkiem Gi , powodowany lo-
jalnością wobec swych pracodawców, której trudno
nie pochwalić, w chwili,kiedy przodownik Garroway
właśnie wyzwalał swą głowę ze zwojów obrusa,
trzasnął go w oko kamionką od kawy. Zaciemniło
to nieco pole widzenia policjanta i zatumaniło przez
chwilę jego myśli, które już odzyskiwały swoją na-
turalną jasność, kiedy znowu światła w restauracji
ogasły.

Prawie jednocześnie księżyc, jako stronnik Je-
rzego, aby mu pomóc, schował się za gruby obłok
i stał nieruchomo. Żadne więc ludzkie oko nie do-
strzegło wspinania się Jerzego po drabinie.

JC. d. a.)  

i 1 października oprocentowanie w wys. 3
proc. w stosunku rocznym. Wpłaty doko-

nane do P. B. R. przez dłużników po -dnin
31 grudnia r. ub. wpływają ma rachunek
Funduszu Obrotowego R. P.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem

ogłoszenia.

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 13-go czerwcza

CENY GIEŁDOWE

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 śl. 17.00
— 17,50.

Žyto I standart 700 gl. 13,75 — 1400;
Žyto II standart 687 gl. 13,50 — 13,75;
Owies I st. (niezadeszcz.) 497 gl. 17,00—
17,50; Owies II st. (lekko zadesz.) 468 gl.
16.50 — 17,00; Owies III st. (zadeszcz.)
438 gl. 16,25 — 16,50; Jęczmień browar-
ny 689 gl. bez obrot. 16,50 — 17.00;
Jęczmień 678-673 gl. 16,00 — 16,50; Jęcz-
mień 649 gl. 15.50 — 16.00; Jęczmień
620,5 gl. 15,00 — 15,50; Groch polny 23.00
— 25,00; Groch Victoria 37.00 — 40.00;

Wyka 30.00 — 31,00; Peluszka 28,00 —
29.00; Seradela podw. czyszczona 14,00—
15,00; Łubin niebieski 8,75 — 9,25; 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 lniane
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. 2400 —
26,00; II-B 20—65 proc. 22,00 — 24,00;
II-D 45—65 proc. 21.00 — 22.0 [I-F
55—65 proc. 20,00 — 21,00; II-G 60—65
proc. 19,00 — 20,00; III-A 65—70 proc |
14,00 — 15,00; Mąka żytnia I gat 0—55
proc. 23,00 — 24,50; I gat. 0—65 proc.

22,00 — 23.00; II gat. 16,50 — 17,50: ra-

zowa 17,00 — 18,00; poślednia 13.50 —
14,50; Otręby pszenne grube przem.
stand. 11,25 — 11,75; Otręby pszenne
średnie przem. stand. 10,75 — 11,25; O-
tręby pszenne miałkie 10.75 — 11,25;
Otręby żytnie 10,00 — 10,50; Kuchy lnia-
ne 17,75 — 18,25; Kuchy rzepakowe
1200 — 12,50; Kuchy słonecznikowe
16,25 — 16,75; Šruta sojowa 45 proc.
17.75 — 18,25.

Ogólny obrót 885 ton, w tem żyta 221
ton. Usposobienie spokojne.
Uwaga! Ceny grochu, maku, mąk * śru-

ty sojowej rozumieją się łącznie z wor-
kiem, innych artykułów — luzem.

 

 
—

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 13-go czerwcza

DEWIZY й

Belja 89,90 (sprzedaž 90.13, kupno
89,67); Holandja 358,50 (sprzedaż 359,40,
kupno 357,60); Kopenhaga 117.00 (sprze-
daż 117,55, kupno 116.45); Londyn 26,20

(sprzedaż 26,33, kupno 26.07); Nowy
Jork (kabel) 5.30 i siedem ósmych (sprze-
daż 5.33 i siedem ósmych, kupno 5,27 i
siedem ósmych); Paryż 34,97 (sprzedaż
35.06, kupno 34,88); Praga 22.07 (sprze-
daż 22,12, kupno 22.02); Szwajcarja 173,12
(sprzedaż 173.55, kupno 172,89); Włochy
43,80 (sprzedaż 43,92, kupno 43,68); Ber-
lin 213,60 (sprzedaż 214,60, kupno 212,60)
Madryt 72.52 (sprzedaż 72.88, kupno
72,16).
Rubel ztoty — 4.74 i pół: Dolar żło-

ty — 9.24 i pół, Gram czystego złota =—
5.9244. Marki niemieckie (banknoty) w
obrotach prywatnych — 180. Funt sterl.
(banknoty) w obrotach prywatnych —
26.30.

PAPIERY PROCENTOWE
3 proc. poż. budowlana 42,00 — 42.25

(w proc.); 7 proc. poż. stabilizacyjna 65,00
— 65.25 — 65,00, odcinki po 500 dol. — -
65.38; 4 proc. państw. poż. premjowa do-
larowa 53.00 — 53.15; 5 proc. poż. kon-
wersyjna 66.50 — 66.00; 6 proc poż. do-.
larowa 80.75 — 81.00 (w proc.); 5 proc.
poż. kolejowa konwersyjna 60.00; 8 proc.
L. Z. Banku gosp. kraj. 94.00 (w proc.j:
8 proc. oblig, Banku gosp. kraj. 94,00 (w
proc.); 7 proc. L. Z. Banku gosp. kraj,
83.25; 7 proc. oblig. Banku, gosp. kraj
83.25; 8 proc, L. Z. Banku rolnego 94.00;
7 proc. L. Z. Banku rolnego 83.25; 7 proc.
L. Z. Tow. kred, przem. pol. 81.00 (w
proc.); 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 48,38—
48,25 — 48,50; 5 proc. L. Z. Warszawy
(1933 r.) 58,00 — 58,25; 5 proc, m. Piotr-
kowa (1933 r.) 47,00.

AKCJE
Bank Polski — 87,25; Warsz. tow. fabr.

cukru — 31,50; Węgiel — 11,75 — 1200;
Ostrowiec — 17,85; Starachowice —
32,00 — 33,00; Haberbusch — 38,75.
Tendencja dla pożyczek państwowych

przeważnie utrzymana, dla listów za-
stawnych nieco mocniejsza, dla akcji —
mocniejsza.
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w Warszawie

W piątek dn. 14 czerwca r. b. od-
będzie się zebranie koła Łazienki
przy ul. Szarej 1 o godz. 8 wiecz.
Przemawiać będzie p. Zyśgm. Przy-
godzki-
W sobotę dn. 15 czerwca r. b. od-

będzie się zebranie koła Powązki II
przy ul. Dzikiej 29 o godz. 7 m. 45.
Przemawiać będzie red. Wacław
Grabowski,

Samobójstwo uczennicy
Marja Komońska, (Leszno 110) 20 let-

nia uczennica 8 klasowego gimnazjum
Anny Jakubowskiej, córka emerytki z
rozpaczy, że nie zdała matury wskutek
niedostatecznego stopnia z matematyki,
nie wróciła ze szkoły do domu, lecz udała
się na Żoliborz i w nocy o godz. 2-ej,
otruła się esencją octową na ul. Kaniow-
skiej. Desperatkę przewiozło Pogotowie
do szpitala Przemienienia Pańskiego,
gdzie zmarła. Denatka miała narzeczone-
go nauczyciela — w Łowiczu, który miał
ją po. maturze poślubić. Ślub zapowie-
dziany był na 15 sierpnia,

15-letni uczeń Włodzimierz Szymkow-
ski, (Ząbkowska 15), kąpiąc się na dzikiej
plaży, natrafił na głębię i utonął. Chłopca
wkrótce wydobyto, jednak lekarz Pogo-
towia stwierdził już śmierć, Zwłoki prze-
wieziono do prosektorjum.

Z czwartego piętra
Przy ul. Próżnej 14, z okna IV piętra

klatki schodowej wyskoczył jakiś męż-

czyzna chrześcijanin, lat około 35-0iu,
Ulegając pęknięciu podstawy czaszki. De-
sperata przy którem znaleziono tylko bi-
let kolejowy peronowy, w stanie ciężkim
przewieziono do szpitala św. Ducha.

Z głodu
Na ul, Elekcyjnej zasłabł i upadł na

chodnik 25-letni Alfred Żmijewski, bezro-
botny,który, w poszukiwaniu pracy, przy-
wędrował z Przasnysza do Warszawy.
Lekarz Pogotowia stwierdził wycieńcze-
nie z głodu i, po udzieleniu pomocy, prze-
wiózł ofiarę kryzysu,w stanie ciężkim, do
szpitala na Czystem.

Młodzież żydowska agituje
Wdniu wczorajszym przy zbiegu ulic

Stawki i Pl. Parysowskiego młodzież
komunistyczna w liczbie 100 osób urzą-
dziła masówkę. W czasie rozpraszania
tłumu aresztowano mówcę Lewina Ma-
jera zam. Pawia 65, oraż 4 podejrzanych
osobników. Tłum usiłował aresztowa-
nych odbić.

Dalsza tegulacja Rudawki
Wczoraj odbyła się, zwołana przez

starostwo grodzkie północno-warszaw-
skie, rozprawa wodno - prawna w spra-
wie regulacji dalszej części Rudawki w
granicach Powązek od ul. Marji Kazimie-
ry na Marymoncie do ul. Powązkowskiej.
Orzeczenie w tej sprawie będzie wydane
w najbliższych dniach. (b)

 

w 20rocznicę szarży pod Rokitną

Z dziejów bohaterskiegopulku
Uroczystość ku czci poległych ułanów

W czwartek, jako w 20-tą rocznicę
pamiętnej szarży pod Rokitną, odbyło
się staraniem koła pułkowego żołnierzy
2 pułku ułanów Legjonowych nabożeń-
stwo żałobne w kościele garnizonowym,
odprawione przez ks. prałata Michal-
skiego. Na nabożeństwie był obecny ge-
neralny inspektor sił zbrojnych gen.
Rydz-Śmigły, prezydjum koła pułkowe-
go w osobach prezesa płk. Świdzińskie-
go oraz liczni członkowie koła. Na na-
bożeństwo przybyły również delegacje
innych legjionowych kół pułkowych.

Po Mszy św, żałobnej ks. prałat Mi-
chałski odprawił egzekwie przy symbo-
licznym katafalku.

Z drugiego pułku ułanów Legjonów
Polskich, którego szwadrony 20 lat te-
mu wsławiły się bohaterską szarżą pod
Rokitną, utworzony został 2 pułk szwo-
leżerów Rokitniańskich, stacjonujący 0-
becnie w Starogardzie na Pomorzu.
Szwoleżerowie Rokitniańscy zapisali
karty swojej historji również bojami na
frontach wołyńskim w listopadzie 1918

META TDS UAI RKRASTT DSA

] r. oraz cieszyńskim w styczniu 1919 r.
Część Rokitniaków brała też udział w
akcji wyzwolenia Pomorza.
W okresie wojny bolszewickiej 2 pułk

szwoleżerów, przydzielony do dywizji
gen. Romera, zdobył dworzec kosiatyń-
ski wraz z setkami jeńców, taborem i

bronią. Od maja do czerwca 1920 r. 2
pułk szwoleżerów przeprowadził kilka-

ję Budiennego w okolicach Rohožna,

W ciągu dwu dni Zielonych Świątek
zwolennicy totalizatora w Warszawie
złożyli, jak donosiliśmy, zgórą 100.000
złotych na ołtarzu hazardu.
Suma olbrzymia! Ałe na pociechę

tych, którzyby mogli powziąć opinję o 
 

zbytniej lekkomyślności mieszkańców
Вкча .

Oddinženie“spėldzielni mieszkaniowych
Wysoce aktualna jest obecnie sprawa

oddłużenia spółdzielni mieszkaniowych
i mieszkaniowo-budowlanych. Jak wiado-
mo, kredyty budowlane były udzielane,
gdy koszty budowy były wysokie (o 100
proc. wyższe, niż obecnie), nic dziwnego
więc, że ciężary związane ze spłaceniem
tych pożyczek nie mogą być obecnie po-
noszone przez spółdzielców.
W Polsce istnieje przeszło 200 spół-

dzielni mieszkaniowych i mieszkaniowo-

| budowlanych, zagadnienie więc intere-
suje szerokie rzesze ludności.
Po akcji oddłużeniowej w rolnictwie i

przemyśle, również i w tej dziedzinie za-
stosowane będą zapewne ulgi oddłużenio-
we.
Sprawą tą zajmie się między in. Zwią-

zek rewizyjny spółdzielni mieszkanio-
wych i ogólnokrajowy zjazd tych spół-
dzielni, który niebawem odbędzie się w
Warszawie, (b)

Wyrok na adw:Rościszewskiego
1 50%W

Zatwićrdzóńypizez Sąd Najwyższy
W dniu wczorajszym zapadło orze-

czenie Sądu Najwyższego, zatwierdzają-

ce wyrok Sądu Apelacyjnego w Warsza-
wie, skazujący adw. Witolda Rościszew-
skiego na 10 mies. aresztu za należenie
do organizacji ONR, po jej rozwiązaniu
przez władze. :
Jak wiadomo, proces przeciwko adw.

Rościszewskiemu został wytoczony w
wyniku przeprowadzonej u niego rewi-
zji, podczas której znaleziono na podwó-
rzu pod oknem mieszkania zajmowanego
przez oskarżonego plik nielegalnej „No-
wej Ształety”. Do skazania adw. Rości-

| szewskiego, przyczyniły się nadto ze-
znania funkcjonarjuszów policji, którzy
uważali go za jednego z przywódców
nielegalnego ONR.
Na tem tle wynikł też niedawno incy-

dent podczas procesu politycznego o na-
leżenie do ONR, w którym adw. Rości-
szewski występował jako obrońca, Ba-
dany dyrektor departamentu bezpie-
czeństwa p. Kawecki, na zapytanie, z
jakich pobudek działali, jego zdaniem,

 

оо вр л,

Wielki proces bandyprzemytnków
Wielki proces bandy przemytników —

Żydów toczy się w wydziale karno-skar-
bowym, Na ławie oskarżonych zasiada
10 żydów pod zarzutem  przemycania
wielkich ilości towaru, głównie jedwa-
biu i wyrobów stalowych z Niemiec do
Polski, Kontrabandę przemycano opodal
miasteczka pośranicznego Prostki po-
czem kierowano ją do Grajewa, Łomży

  

Poznaj swój kra'!
19 dni trwała wycieczka uczestników

kursu wiedzy o Polsce, w której brało u-
dział 36 osób z pośród młodzieży pol-
skiej z zagranicy, Wycieczka zwiedziła
ważniejsze ośrodki kulturalne Polski
(Wilno, Troki, Lwów, Kraków, Poznań,
Gniezno i Toruń), oraz przemysłowe i
handlowe (Katowice, Chorzów, Gdynia,

Gdańsk). ;

Największą atrakcją wycieczki był
przyjazd do Zakopanego, skąd codzien-
nie urządzano krótkie wycieczki w Ta-
try. Wśród uczestników wycieczka po-
zostawiła b. miłe wspomnienia.

Godła województw
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w

związku z wydanem zarządzeniem o od-

znakach dla nowopowołanych instytucyj
gminnych na terenie województw Mało-
polski Wschodniej, zapowiedziało, iż w

przyszłości wszystkie województwa w.

Polsce otrzymają własne godła. Godla te

będą ustalone po przeprowadzeniu osta-

tecznego podziału  administracyjnego

państwa. (i)
 

i Warszawy. Wśród oskarżonych znaj-
duje się dwóch znanych kupców z ghetia
warszawskiego Taumann i Wrocłąwski.
W skutęk niezwykle skomplikowanych

okoliczności sprawy proces. potrwa za-
pewne kilka dni. Oskarżeni obciążają się
wzajemnie i wzajemne zarzucają sobie
donosicielstwo wobec władz straży po-
granicznej.
Wczoraj wydarzył się na sali charak-

terystyczny incydent. Podczas zeznań
znanego kupca żydowskiego, właściciela
dwóch wielkich składów na ul. Gęsiej
Nachtmanna, prokurator oświadczył, że
wobec wyraźnej intencji wprowadzenia
w błąd sądu wnosi o natychmiastowe
aresztowanie świadka. Skonsternowanego
Żyda odprowadzono natychmiast do are-
sztu.

Niezwykłą okolicznością w sprawie,
jest wystąpienie w obronie oskarżonych
aż... 10 adwokatów warszawskich.

Młode wiiczki |
Ilość urodzonych. dzikich zwierząt w

Warszawskim Ogrodzie  Zoologicznym
zwiększa się. W kilka godzin po urodze-

niu się lwiątek, przybyły na świat dwa

młode zdrowe wilczki. (om)
ioE

toauiyiiw YE Jay „us

Odpowiedzi Redakcii
Pani K. Gruszecka. — Książki ś. p. Zo-

fi Romanowiczówny są częściowo wy-
czerpane. Najlepiej zamówić przez księ-

garnię Arcta luh wprost w Księgarni

Gubrynowicza we Lwowie.

  

 

spbsczasu udać się osobiście na Plac Unji Lu-

Kupiec— Żyd aresztowanyW sądzić

oskarżeni, powiedział: „Mojem zdaniem,
działali wskutek rozkazów i poleceń
otrzymywanych od' adw. Rościszewskie-
go“.

W. Sądzie Okręgowym adw. Rości-
szewski został skazany na rok  więzie- ,
nia. Sąd Apelacyjny wyrok złagodził do |
10 mies. aresztu, co posiada zasadnicze

znaczenie dla oskarżonego, gdyż kara
aresztu nie pozbawia go prawa do prak-

dziesiąt szarży na bolszewicką kawaler- |

 tyki adwokackiej.

Z kół czytelniczych otrzymujemy nastę-

pujące uwagi, źle świadczące o porządkach

panujących na kolejce Grójeckiej.

„Przed Zielonemi Świątkami, nie mając

belskiej, zwróciłem się telefonicznie do

władz kolejki Grójeckiej z prośbą o infor-

mację o popołudniowym pociągu, udającym

się w sobotę przedświąteczną do Nowego

Miasta nad Pilicą. Wskazano mi pociąg, od-

chodzący z Warszawy o godz. 16,38 i przy-

chodzący do Nowego Miasta o godz. 20-ej.

Gdy w sobotę znalazłem się na dworcu

kclejki, informację tę potwierdził mi napis

na tablicy przed dworcem: „Pociągi odcho-

dzące. Pociąg do Nowego Miasta — 16.38."

Na nabytym jednak bilecie znalazłem ze

zdziwieniem napis: „Warszawa — Grójec,

IM klasa”, oraz „Grójec — Nowe Miasto,—

komunikacja autobusowa”, Na podróż auto-

busem nie byłem przygotowany. Wiozłem

ze sobą składany kajak, którym zamierza-

łem odbyć wraz z żoną wycieczkę po Pili-

cy — a nie jest zbyt przyjemnie jeździć z

dużemi tłomokami autobusem.

Tłok w pociągu był bezprzykładny. Nie-
tylko pomosty wagonów, ale i ich stopnie

były szczelnie zapełnione podróżnymi. Na

własne oczy widziałem uczniów gimnazjal-

nych, jadących stojąc jedną nogą na stop-

niu jednego wagonu, a drugą na stopniu

drugiego. }

Gdy przybyliśmy do Grójca, ujrzeliśmy, )
że tłum pasażerów wyskakuje z pociągu i

pędem biegnie poza dworzec, Nie zdążyliś-

my nawet wynieść pakunków z wagonu na

peron — gdy ujrzeliśmy jak dwa autobusy,

wypełnione do ostatniego miejsca, odjecha-

ły z przed dworca.

" Na zapytanie, zwrócone do służby kolejo-
wej oświadczono nam, że wobec przepełnie-

nia autobusów, dodatkowo odejdzie „tor-

peda"”, Rzeczywiście, podstawiono wkrótce

wagon osobowy. Mimo jednak, że pasaże-

rowie zapełnili go tak szczelnie, że ledwo

zdołano domknąć za nimi drzwiczki (oczy*

wiście, większa ich część stała), publiczno-

śći na peronie tak, jakby nie ubyło. Mały

wagonik wchłonął zalędwie drobną cząstkę

  

Bilejewki, Radziwiłłówki, Kropiwna i t.p.
W czasie zaciętej walki pod Kropiwną,
pułk zdobył 4 działa, Wreszcie dn. 31
sierpnia pułk rozpoczyna pod Komoro-
wem historyczny bój z konną armją Bu-
diennego. W szarży tej pułk stracił 3
oficerów, 34 szwoleżerów i 40 rannych
oraz zaginionych,
Oto ważniejsze wydarzenia z dziejów

bohaterskiego pułku szwoleżerów Ro-
kitniańskich.

 

Wyścigi tracą ponularhość:
Coraz mniej zwoienników totalizatóra

stolicy, przytoczyć możemy liczby,
świadczące, że skłonność publiczności
do pozbywania się pieniędzy na polu
Mokotowskiem jednak powoli mija. Wy-
mowne są szczególniej liczby, obrazują-
ce frekwencję na wyścigach i na impre-
zach sportowych w latach 1933 i 1934.
Okazuje się, w r. 1933 liczba publicz-

ności na wyścigach osiągnęła 759 tysię-
cy, co w tym okresie czasu wynosiło nie-
mal, dwa razy więcej aniżeli ilość
wszystkich widzów na wszystkich im-
prezach sportowych 'w Warszawie
(423.000).
Rok 1934 przyniósł radykalną zmianę.

Zdrowe zainteresowanie sportem w spo-
łeczeństwie znacznie wzrosło. Frekwen-
cja na imprezach sportowych podniosła
się do 714 tysięcy, wyścigi zaś naliczyły
w tym czasie tylko 707 tysięcy zwolenni-
ków. Jeszcze dużo, ale już o 7 proc.
mniej,

Jak będzie w tym roku?
Zapewne jeszcze mniej, bo publicz-

ność zraziła się do wyścigów przede-
wszystkiem wskutek głośnych procesów,
które odsłoniły mało zachęcające kuli-
sy toru warszawskiego a następnie

wskutek zupełnej bezczynności  Towa-
rzystwa, nie robiącego nic, aby panują-
ce stosunki naprawić.
 

Transparent
komunistyczny

Wdniu 13 bm. o godz. 2 nieznani
sprawcy zawiesili na przewodach tele-
fonicznych przy ul. Śliskiej transparent
komunistyczny. Policja transparent usu-
nęła. Sprawcy nieznani,

 

przybyłych z Warszawy pasażerów całego

pociągu. Kilkanaście osób umieściło się na

dachu „torpedy”, — ale usunięto je stam-

tąd.

Wobec wielkiej ilości pasażerów, posia-

dających bilety do Nowego Miasta, a nie

mcgących z Grójca odjechać, władze sta-

cyjne w Grójcu zaimprowizowały — jednak

dopiero po upływie pewnego czasu — po-

ciąg, ściągając lokomotywę z jakichś ka-

mieniołomów w okolicy, oraz robiąc uży-

tek ze stojących na dworcu paru wagonów.

I w tym pociągu był jeszcze ścisk. Oczy-

wiście, pociąg przybył do „Nowego Miasta -

z blisko dwugodzinnem opóźnieniem. A
dwie godziny opóźnienia w ruchu podmiej-

skim, to więcej znaczy, t. j. więcej psuje

szyki podróżnym, niż bardzo znaczne opó
źnienie w ruchu dalekobieżnym. Mnie oso-

biście popsuło początek wycieczki, gdyż

przybyłem nad rzekę, gdy była już zupełna

noc.
Można zrozumieć zamieszanie na kolei,

wywołane przyczynami nieprzewidzianemi.

Ale przecież można przewidzieć, że na Zie-

lcne Świątki ruch się zwiększy! Gdyby zre-

Podatek od hoteli i pensjonatów|

 
 

Wybory
w Naczelnej izbie Lekarskiej

Dn. 16 b. m. odbędzie się w Warszawie
doroczne posiedzenie Naczelnej lzby Le-
karskiej, na którem dokonane będą wy=
bory na następne 5-lecie zarządu Izby,
komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego,
poraz pierwszy na podstawie nowej usta-

wy o izbach lekarskich. Izby okręgowe
wybrały na to posiedzenie delegatów li-
cząc jednego na 400 członków. W ten
sposób na posiedzenie przybędzie 33 de-
legatów 8 izb okręgowych. (b)

Wycofanie „torpedy".
Od dn. 16 b. m. przestanie kursować

lux-torpeda na linji Warszawa — Łódź
odchodząca z dworca Głównego o godz,
1,08, Decyzja w tej sprawie zapadła pa
stwierdzeniu niedostatecznej frekwencji.
Warto tu zaznaczyć, że torpeda na

linji Warszawa — Łódź niejednokrotnie
psuła się i opóźniała odjazd, lub nie od«
chodziła wcale.

Nic więc dziwnego, że zrażona tem pu-
bliczność przestała nią jeździć.

Eksmisja kolejek|
Zarząd miejski prowadzi od tygodnia.

narady wewnętrzne w sprawie wykona-
nia eksmisji kolejek dojazdowych od 1
lipca br. Jednocześnie toczą się jeszcze
pertraktacje ugodowe w ministerstwie
komunikacji.

Przedłużenie zapisów
na półkolonie |

Zapisy na półkolonje zostały przedłu+
żone, Mijają jednak już ostatnie dni.

Przypominamy, że zapisy dzieci szkol-
nych odbywają się w szkołach i przed-
szkolach. Dzieci nieuczęszczające do
szkół mogą być zapisywane w ośrodkach
zdrowia i opieki. Na punktach półkolon'j-
nych zapisów nie będzie,

Rodzice, nie zaniedbujcie zapisywania
dzieci na półkolonje, gdzie dzieci naszę|
znajdą zadrzewione tereny i należytą o-
piekę oraz wyżywienie, Dla niezamożnych
stosowane będą ulgi w opłatach.

Pobór rocznika 1914
W sobotę, 15 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, poborowi
zamieszkali w 8 i 9 dzielnicach IV komi-
sarjatu P. P., w komisji Nr. 2, zam, w
2i3 dzielnicach VI kam. P. P., w komisji
Nr. 3, zam. w 8 i 9 dzielnicach V kom.
P. P. i wreszcie w komisji poborowej Nr.
4, zam. w 16 dzielnicach X kom. P, Р, (b)

 

Nieporządki na kolejce Grójeckiej-
Echa min'onych świąt |

sztą nawet tego nie przewidziano, można

było zrobić chociaż tyle, by znając ilość

sprzedanych biletów do Nowego Miasta,

zatelefonować do Grójca z poleceniem
wcześniejszego przygotowania tam pociągu

zamiast autobusu. Publiczności nie oszczę-|

dzonoby wprawdzie ścisku, ale oszczędzo-

ncby przynajmniej opóźnienia i zdenerwo-

wania. A Bogu ducha winnemu personelowi
kolejowemu w Grójcu oszczędzonoby ko-

nieczności organizowania ruchu w ostatniej

dopiero chwili. (Trzeba przyznać, że perso-
nel ten wywiązał się ze swego zadania wca*

le sprawnie, mimo że podniecenie publicz-
ności nie było okolicznością, ułatwiającą mu

pracę).

Przypominamy sobie, że gdy na Boże

Narodzenie 1933 roku zaszły analogiczne
nieporządki na dworcu Głównym w War-

szawie — cały personl tego dworca został

w następstwie usunięty że stanowisk. Nie

chcemy podsuwać wniosków aż tak daleko
idących, — ale sądzimy, że ktoś, istotnie
winny, powinienby jakieś konsekwencje

nieporządków na kolejce Grójeckiej po-

nieść.

 

Wyjaśnienie Ministerstwa Skarbu

Stowarzyszenie hotelarzy zwróciło się
do ministerstwa skarbu o właściwą wy-
kładnię przepisów, dotyczących wymia-
ru podatku lokalowego od hoteli, pen-
sjonatów i pokojów umeblowanych.

Ministerstwo skarbu wyjaśniło, iż dla
wymiaru podatku lokalowego od tych
przedsiębiorstw jest obojętne, czy poko-
je były oddawane w najem przez cały
rok albo przez pewną ilość dni w roku,
czy też wcale nie były odnajmowane,
gdyż przedmiotem opodatkowania jest
lokal, jako całość.
Do wartości czynszowej, podlegającej

podatkowi lokalowemu mają być zalicza-
ne pokoje, zajęte na potrzeby przedsię-

biorstw, na mieszkania właścicieli lub
kierowników oraz służby, o ile mieszka-  

nia te wchodzą w skład lokali, sale za-
jęte na przedsiębiorstwa restauracyjne

oraz przynależności lokali, jak zabudo-

wania gospodarcze, ogrody, piwnice,
składy i garaże.
Opodatkowaniu podlega łączna suma

komornego, obliczona za wszystkie ubi-
kacje przedsiębiorstwa, po potrąceniu
wartości świadczeń z tytułu umeblowa-
nia, opału, światła i usługi Oszacowa-
nie wartości świadczeń oraz wartości
czynszowej lokali przedsiębiorstw hote-
lowych, pensjonatowych i pokoji ume-
blowanych winno być przeprowadzone
przez władze skarbowe przy udziale co-
najmniej dwóch biegłych. Płatnik winien
być zawiadomiony o dniu przeprowadze-
nia oszacowania i jego wynikach. (pr)    
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Kronika
JAKA Dziś BĘDZIE POGODA?
Pogoda słoneczna. Wieczorem

skłonność do burz na zachodzie
kraju.

Bardzo ciepło.
Słabe naogół wiatry południowe.

DYŻURY APTEK:
Od dnia 10. VI. do 16. Vi. włącznie w

nocy dyżurują następujące apteki: ь
Rodowicza — ul. Ostrobramska Nr. 4,

Jurkowskiego — Wileńska Nr. 8, Sapożni-
kowa — rog Stefańskiej.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Budowa kostnicy. Wkrótce

Zarząd miejski przystąpi do budowy
nowej kostnicy w szpitalu św. Ja-
kóba.

Z MIASTA.
Przygotowania do budowy

, portu rzecznego na Wilji, Specjalna
Komisja z ramienia Zarządu miasta
dokonała wczoraj lustracji terenów
na których zaprojektowana jest bu-
dowa portu rzecznego na Wilii.
Port ten, jak wiadomo, ma stanąć
w miejscowości Leśnia w okolicach
Zakretu, Jednocześnie zlustrowano  tereny przeznaczone na przeniesie-
nie wszysikich tartaków wileńskich|
i skoncentrowanie ich w
miejscu w pobliżu portu. Prace:
wstępne przy budowie portu pro-
jektuje się podjąć jeszcze w ciągu
iata roku bieżącego. i

— Urodzaj truskawek. Ukazały
się już pierwsze truskawki. Na sku-
tek chłodów, jakie panoawły w ma-
ju urodzaj na truskawki jest bardzo
słaby. Większość truskawek wypad-
ła karłowato. Ceny na nie kształtu-
ją się wysoko.
— Egzekucja składek  ubezpie-

czeniowych.  Ubezpieczalnia  Spo-
łeczna w Wilnie rozpoczęła kiero-

jednem|

wanie spraw do egzekucji tych
płatników, którzy zalegają z atą
składek ubezpieczeniowych. Foza-
tem Ubezpieczelnia Społeczna
przyśpiesza względnie wznawia po--
stępowanie egzekucyjne w stosunku
do płatników, którzy w terminach
nie płacą rat, uzyskanych na skutek
rozterminowań. »

Niezależnie od tego przeciwko,
pracodawcom, którzy nie wfłacili:
części składek, potrąconych  ubez-|
pieczonym przy wpłacie wynagro-,
dzenia, Ubezpieczalnia Społeczna!
wytacza sprawy karne, przewidzia-|
ne w ant, 58 prawa o wykroczeniach|
(Dz U. R. P. Nr. 60; poz. 572 z
1932 r.) i grożące karami aresztu do
3 miesięcy lub grzywną do 3000 zł.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Promocja doktorska, Z Uni-

werstytetu Stefana Batorego. Dziś
dnia 15 bm. w Auli Kolumnowej o
godzinie 12 odbędzie się promocja
na doktora św. teologii p. Wiktora.
Worotyńskiego. Wstęp wolny.

SPRAWY SZKOLNE.
—Koniec roku szkolnego. W

dniu dzisiejszym we wszystkich,
szkołach średnich i powszechnych
nastąpi zakończenie roku szkolnego.

PAN) sias,
 

„Człowiek, który
wspaniała komedja

„Małżeństwo z ograniczoną odpowiedzialnością”
CENY ZNIŻONE: Dzienne od 25 gr.Nad program aktualja.

ALEKS

i Zebranie odbędzie

, bałtyckich, przyczem w

1. Film wielkich emocyj

Monumentalny film prod. 1935 r. wg. nieśmiertelnej powieści

wileńska,
Poczynając od poniedziałku roz-

poczynają się ierje letnie.
7 ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Walne zebranie Stowarzysze-
nia Pań Miłosierdzia św. Wincente-
go a Paulo odbędzie się w niedzielę
dnia 16 czerwca rb. o godzinie 18-ej
wieczorem w sali Śniadeckich USB.,
na który Zarząd złoży sprawozadnie
z dobroczynnej działalności opieki
nad ubogiemi tak w Wilnie jak i w:
archidiecezji tudzież sprawozdanie
z wszystkich swoich instytucyj o-
piekuńczych. O konieczny  współ-
udział członków czynnych a łaska-
wych wszystkich członków. wspiera-
jących tudzież sympatyków prosi
gorąco Zarząd Stowarzyszenia.
— Likwidacja Zw. Obr. Kr.

Wschod. Wobec rozwiązania w War

Wschodnich, jąk się dowiadujemy,
również w Wilnie starosta grodzki
zawiesił działalność, znajdujących

iProces komunistów
W dniu wczorajszym rozpoczął

się w Sądzie Okręgowym proces w
sprawie olbrzymiej aiery komuni-
stycznej. Na ławie oskarżonych za-
siadło pod mocną eskortą policji
5-ciu wybitnych działaczy komuni-
stycznych. Są to mieszkańcy Wilna:
Józef Bemsztejn l. 30, Esfira Mizer
L 29, Berek Olech l. 26, Wiera
Zygmant l. 25, oraz 60-cio letnia So-
nia Kowner.

Akt oskarżenia zawiera około 40
stron maszynowego pisma. Wiszyst-
kim oskarżonym zarzuca się przyna-

„leżenie do Komunistycznej Partji
, Zachodniej Białorusi, oraz intensyw-
„na działalność agitacyjna na terenie
powiatów _— pińskiego, brzeskiego,
„kobryńskiego, słonimskiego oraz w
| miastach Warszawie, Wilnie i Bia-i
„lystoku,

 

Są to według aktu oskarżenia,
„zawodowi rewolucjoniści”, ciągną-
cy ze swego zajęcia pokaźne docho-
dy,otrzymywane z Moskwy. Więk-
szość oskarżonych karana była już
poprzednio więzieniem,  przyczem
kary nie mogły być im wymierzone
ze względu na to, iż skazani zdołali

w swoimi czasie uciec do Rosji So-
wieckiej. Po paru latach znowu po-
wrócili do Polski, by nadal konty-
nuować przestępczą działalność,
lecz w kwietniu ub. roku zostali u-
jęci przez władze bezpieczeństwa
publicznego i osadzeni za kratami.

Ze względu na olbrzymi materjał
obciążający, oraz ma wielką ilość
świadków pnoces potrwa prawdopo-
dobnie 2 dni.

szawie Związku ObrońcówKri ia ik ik i DUT A EiTASAI

sakadendkówa ze szkół handlowych,
którzy zwiedzą Wilno, Troki i Grze-
gorzewo. Opiekuje się nimi oddział

się tu 2 oddziałów tego Związku. — wileński akademickiego zbliżenia
В Ee 2 Pmyk międzynarodowego „Liga', Jest to

Macierzy Szkolnej w W роба)е w tym miesiącu już druga wycieczka'
do wiadomości swych członków о-
raz osób interesujących si ędziałal-

| nością Macierzy, że doroczne Walne
się dnia 16-g0

czerwca rb. o godz. 10 rano w sali
Stowarzyszenia Techników Polskich
— ul. Wileńska 33.

SPRAWY PODATKOWE.
— Poprawa wpływów* podatko-

wych. Wpływy z tytułu samoist-
nych podatków komunalnych w o-
statnich miesiącach wykazywać za-
częły nieznaczą lecz widoczną po-
prawę. Tak naprz. w ciągu ubieg-
łego miesiąca wpłynęło zgórą 60
procent podatków miejskich prelimi-
nowanych w tym okresie do płace-
nia.

SPRAWY WOJSKOWE
— Przegląd kat. B. rocznika

1913-go. W dniu dzisiejszym przed
Komisją Poborową winni są stawić
się wszyscy mężczyźni urodzeni w
voku 1913-tym nazwiska których
rozpoczynają się na litery; od T do
Ż włącznie, zakwalifikowani pod-
czas przeglądu w roku ubiegłym ja-
ko czasowo niezdolni do służby
wojskowej (kat. B).

Komisja Poborowa urzęduje w
lokalu przy ul. Bazyljańskiej od 2 do
godz. 8 rano.

RÓŻNE.
— Wycieczka Włoska w Wilnie.

We czwartek wieczorem przyjecha-
ła z Warszawy do Wilna wycieczka
51 włochów, zorganizowana przez
t-wo „Dante Alighieri“. "W. piątek
goście zwiedzili zabytki Wilna i je-
ziona trockie, oprowadzeni przez
wileńskich członków t-wa „Dante
Alighieri“. W sobotę przedpołud-
niem wiosi wyjeżdżają do państw

drodze po-
wrotnej do Włoch wracać będą
przez Litwę i Polskę.

Wycieczka niemiecka w Wil-
nie. W sobotę o godz. 18.08 przy-
jeżdżają z Królewca

Dziś
odwójny program

sprzedał 91008“

ANDRA DUMASA

do Wilna 70:

Ua ITU REKA YJ TORONTO TAAICIS IN TATME RECTZT ODRZWDCOWE:ORAS

HRABIA MOKTE CHRISTO cceoso
Dzieje miłości, intrygi i zemsty. W roli gł. bohaterski amant ROBERT DONAT i prze

śliczna ELISSA LANDY. Miljonowa wystawa. Szczyt emocji

Uwaga! Nadprogram: 1) „Pat*—przewiezienie do Wilna SERCA oraz
prochów Matki śp. Marszałka PIŁSUDSKIEGO. 2) Atrakcja Kolorowa.
 

r yycy z luksusowem u.| SKALE
REWJA | Dziś pt. naa z "R Mieszkania

ia saskes old ioną klijentelą. Ad-P teko Adm „Dz|A|Pokoje й
iL* 221—2 т

MIESZKANIE

Ž i E L 0 N A A SEPBYASIATKA S-cio pokojowe

ża SCIWIARSKIEGO, J. Doriani I W. M ainuWesoły XXV program z udzłałem Janusza , J. Dorlani . Morawse| ; ; |ne, słoneczne, i
kiej oj sio zespołu. Balkon 25 gr. Codziennie 2 seanse: o godz. 6.30 I 9.15. d PRACA. L Įkon, wygody, tamże

W niedzielę | święta 3 seanse o g. 4, 6.30 i9.ej. Szczegėly w aflszach. 8 mieszkanko 3 poko-
W soboty kasa czynna do 10,15.. SASIEA |iowc  maleškie, wy-
 

CASINO| | GAlkon25or. PARTĖR OD 54 gr.
Dziś nowoczesny sensacyjny film p. t:

Niebezpieczna Piękność
W roi. gł. O. Michael i Cavanach. Świat przestępczy w sidłach zasadzek najnowszej
techniki. Najbardziej emocjonulacy splot zdarzeń. ZEMSTA! ZDRADA! TEMPO AKCJI!

NAPIĘCIE! Nad program: Aktualja

Młydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 
 

studentów z Królewca. J

KRONIKA POLICYJNA.
— Awanturnicy. A. Miłosz, L

Kitur i Marja Kostrzewska wywołali
gorszącą awanturę w barze
„Louwre'” przy ulicy Wileńskiej 26.

Awanturnicy wybili szyby oraz
zdemolowali urządzenie lokalu, Na:
ulicy zebrał się olbrzymi tłum. |

Policja odstawiła awanturników
dg aresztu centralnego.

Aresztowanie _ kolporterów
iałszywego bilonu. Pod zarzutem
kolportowania fałszywych 5-cio zł.
zostali aresztowani bracia Antoni i
Aleksander Paszkuccy (Sołtaniska
27) właścicieli sklepu spożywczego
przy ulicy Skopówka 6 oraz Marja
Hejnowa.

Paszkuckich osadzono na Łu-
kiszkach. Hejnową zwolniono pod
dozór policji.
— Afesztowanie oszusta, Wczo-

raj z polecenia władz śledczych wy-
danego na podstawie listów goń-
czych Urzędu Śledczego w War.
szawie został aresztowany w Wilnie  niebezpieczny oszust Abram  Ge-
kier, zam. przy ulicy Stefańskiej 27,'

Gekier podczas swego pobytu w
Warszawie dokonał sprytnego о-:
|szustwa przy pomocy t. zw. „ko-!
(pjowania dolarów'* wyłudzając od
naiwnych 24 tysiące zł. i

Gekier przekazany zostanie do;
dyspozycji władz śledczych w War-.
szawie,

— Napad na mieczarza, W. dniu
wczorajszym na jadącego z kol. Ko-!
bylniki, gm. mejszagolskiej rolnika'
Ignacego Minkowskiego, który,
wiózł dg Wilna śmietanę i innyna-|
biał na sprzedaż, napadło kilku
asenizatorów, powracających z!
miasta, usiłując odebrać mu śmieta-!
nę.

Gdy stanął w obronie swego,
mienia, uderzony został po głowie 

, , POKOJE UMEBLOWANE, {
pojedyńcze wzgl. podwójne, duże, sło- |
2 dodz.ontowane z ara
emi wygo lo wynajęcia na stałe

po cenach b. tanich, Dla przyjezdnych
po zł. 2-— za dobę. Hotel „Ermitaž“
ul. Biskupa Bandurskiego (Biskupia)
4 — 13, tel. 14-67. 230—1

AAAMAAAAAAPALAAMAMAMA SAAAAAAAAAAAAAAAMAAAS
ца oce |,PILNOWANIA
i Kupno ė mieszkania = podejmą

się 2 st. b
! sprzedaż irdko hansa ае

Place Młody

ją dobre referencje,

BUDOWLANE człowiek z ukeńczo-
na Żelaznej Chatce ną szkołą średnią po-
tanio sprzedaję zde-|szukuje posady biura-
cydowanym reilektan- |listy (chętnie na wy»
tom. Informacje: Miy- jazd do majątku). Re-
nowa 5, m. 12, w godz.|ierencje poważne, Po-

Jagiellońska 5, m, 37.

od 4—5 pp. siada świadectwa pra-
——— ——- |ey. Uniwersytecka 4,

SKLEP m. 22, S. H.
na pryncypalnej ш-'

  
gody, bezdzietnym,OSOBA  Žakretowa li. 229

starsza, solidna, po-
dejmie się pisoyrškia ESRO
mieszkania iub przyj-| ;
mie zarząd domem g Letniska Ń
kuchnią przez letni
sezon na miejscu al-|<

kamieniem. Bójka skończyłaby się
dla rolnika fatalnie, gdyby nie jadą-
cy styłu wieśniacy, którzy obronili
napastowanego.. Sprawców napadu
oszukuje policja.

Ё Lė ne WYPADKI
— Przejechana rowerem, W po-

bliżu kościoła św. Stefana, na ul.
Stefańskiej została przejechana ro-
werem 60-cio letnia Antonina Nar-
kiewiczowa. Staruszka doznała о-
gėlnego poiłuczenia i złamania lewej
nogi. Fo nałożeniu opatrunków zo-
stała nieszczęśliwa _ przewieziona
przez Pogotowie Ratunkowe do
szpitala żydowskiego.

Na ulicy Zawainej przejecha-
na została przez rowerzystę o nie-
ustalonym nazwisku Dina Kuszlan I.
50 (ul. Zawalna 59 m. 27). Poszko-
dowana doznała ogólnego potłucze-
nia ciała. Pierwszej pomocy udzie-
liło jej Pogotowie Ratunkowe.
— Upadek z drzewa. Wczoraj

wezwane zostało Pogotowie Ratun-
kowe na ul. Krakowską 46, gdzie
12-sto letni Boruch Gontarski spadł
z wysokiego drzewa. Zaczepiając o
gałęzie nieszczęśliwy doznał złama-
nia czaszki i prawej nogi. W. stanie
bardzo groźnym odwieziono go do
szpitala šw. Jakėba,
— Kopnięty przez konia. Ba-

wiący się na dziedzińcu przy ul, Żu-
browej 16 sześcioletni Zbysław
Narkowicz uderzył pręcikiem nieza-
przężonego konia dorožkarskiego.
Koń niespodziewanie zareagował na
to mocnym kopnięciem tylną nogą
brzuch chłopca, powodując we-
wnętrzny wylew krwi.

W. stanie nieprzytomnym  zanie-
siono chłopca do Pogotowia Ratun-
kowego, skąd odwieziony został do
szpitala św. Jakóba.

>port.
Piłkarze Węgier grać będą

w Wilnie.

Przyjedzie do Wilna doskonała
piłkarska drużyna zawodowa Buda-
tok z Budapesztu, która rozegra w
Wilnie dwa ciekawe mecze towarzy
skie z WKS Śmigły i Ogniskiem.
Mecze te odbędą się dopiero 29 i 30
czerwca.

Budafok jest zespołem, który
posiada szereg wspaniałych sukce-
sów sportowych. Wystarczy chyba
powiedzieć, że Budatok pokonał о-
statnio słynną drużynę Węgierską
Ungarję 6:1, że na 24 spotkania 21
zakończyło się zwycięstwem Buda-
foku, a stosunek wyraża się 90:21
na korzyść omawianej drużyny.

Węgrzy do Wilna przyjadą wprost
z Tallina, gdzie grać będą mecz z
reprezentacją Estonii.

Dzisiejsze imprezy sportowe.
Dziś na Pióromoncie odbędą się

 

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

8 m. 30 wiecz. przedostatnie przedstawie-
nie sztuki „Morfium”. Ceny propagandowe.

Jutro, o godz. 8 m. 30 w. „Morfium“.
—Miejski: Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 30. w.
komedja współczesna w 3 aktach Zdzisława
Marynowskiego pt. „Rozwód”. Ceny zni-
żone.

Jutro, o godz. 8 m. 30 w. „Rozwód”.
— Jutrzejsza popołudniówka w  Te-

atrze Letnim, Jutro, o godz, 4-ej ukaże się
sztuka w 3 aktach „lajemniczy Dżems”.
Ceny propagandowe.
— Zespół Reduty w Wilnie, W przy-

szłym tygodniu przyjeżdża do Wilna (do
Teatru na Pohulance) Zespół Reduty z do-
skonałą komedją A. Cwojdzińskiego p. t.
„Teorja Einstejna“ — w režyserji Juljusza
„Osterwy. Sztuka ta w Warszawie grana
była przeszło 200 razy. Kupony i bilety
bezpłatne — nieważne.

Teatr Muzyczny „Lutnia*, Dziś o
godz. 8.30 w. grana będzie op. Benatzkie-
$o „Gospoda pod Białym Koniem”. Ceny
zniżone — letnie.

Jutro na przedstawieniu  popoludnio-
wem po cenach zniżonych ukaże się op.
J. Straussa „Baron cygański”, Początek o
godz. 4 popoł.

Z za kotar studjo.
Preludjum Claude Debussy'ego.
W IVej z rzędu audycji wykona Bo-

lesiaw Woytowicz dn. 15.V o godz. 17,45,
pięć preludjów Debussy'ego, tych typowych
dla twórczości Debussy'ego obrazków mu-
zycznych; e

Koncert Poznańskiego Chóru Katedralnego.
Dnia 15.VI o godz. 20.10 transmituje

Warszawa koncert z Poznania Chóru Kate-
dralnego pod kierownictwem ks. D-ra W.
Gieburowskiego, chóru, który zalicza się
obecnie do kilku najlepszych w Europie
chórów kościelnych i stoi na poziomie do-
równującym poziomowi „Wiedeńskich
Chłopców* lub  „Kaplity Sykstyńskiej”.
Znakomity ten zespół o szczególnej precyzji
wykonania i wspaniałej umiejętności in-
terpretacji wykona szereg utworów kościel-
nych kompozytorów z wieku 16-g0 oraz
kompozytorów późniejszych epok, tworzą-
cych jednak w stylu palestrinowskim,

„Echa leśne".
Audycją tą dn. 15.VI o godz, 21,30 roz-

poczyna Polskie Radjo szereg koncertów
przeznaczonych na sezon letni, koncertów
niejako „udaremnionych”*. Będą to miano-
wicie audycje zaopatrzone słowem mówio-
nem, które uprzystępni szerokiej publiczno-
Ści zrozumienie danych dzieł muzycznych a
równoczenśie audycje te ożywi i urozma-
ici. Tym razem. będzie to muzyka ilustru-
jąca w różnorodny sposób życie lasu. Or-
kiestrą Polskiego Radja dyryguje Józef Ozi-
miński,

Mandoliniści poznańscy w Polskiem Radjo.
W sobotę dnia 15 czerwca o godz. 13.05

rozgłośnie Polskiego Radja transmitować
będą z Poznania audycję orkiestry mandoli-
nistów „Sempre vivo* pod dyr. T. Szym-
borskiego. W programie: Boieldieu, Siede,
Ritter, Theimer,

Omówienie transmisji sportowej,
W ostatnich dniach został zdecydowa-

ny przyjazd do Warszawy znakomitego
długodystansowca szwedzkiego  Lindgrena,
który w dniu 15 czarwca zmierzy się w
Warszawie z najlepszymi polskimi biega-
czami. Najciekawsze momenty z zawodów
lekkoatletycznych z udziałem Lindgrena
nadane zostaną dn. 15 bm. o godz. 22.30—
22.55. Reportaż prowadzić będzie p. Troja-
nowski, znany radjosłuchaczom z doskona-
łych sprawozdań sportowych.

| Polskie Radjo Wilno
Sobota, dnia 15 czerwca 1935 r.

6.30: Pieśń. Pobudka do gimnastyki.
Muzyka. Dziennik poranny. Pogadanka tu-
rystyczna, Muzyka. Audycja dla szkół.
8.05; Audycja dla poborowych. 8,25: Gieł-
da rolnicza. 11.57: Czas. 12.05: Kom. met.
12.05: Dziennik południowy. 12.15: Koncert.
13.00: Chwilka dla kobiet. 13,05: Orkiestra
mandolinistów. 13.30: Przerwa. 14.30: No-
wości z płyt. 15.15: Ulicami —  zaułkami.
pog. 15.25: Życie artystyczne i kulturalne

„miasta. 15,30: Słuchowisko dla dzieci. 16,00:
Skrzynka techniczna. 16.15: Mała Ork. P.
„R. 16.50: Okrucieństwa morza — fragm, z
| książki „Zwierciadło morza* Józefa Con-
„rad-Korzeniowskiego, 17.00: Koncert. 17.45:
į Preludja Claude Debussy'ego. 18.00: Porad-
|nik aoi 18.10: Minuta poezji. 18.15:
|Cała Polska śpiewa. 18.30: Audycja literac-
jka „Muzy” p/g Orzeszkowej. 18.45: Żydow-
ski koncert religijny. 19.15: Koncert rekla-
mowy. 19.30: Nasze pieśni — wyk. Anieli
Szlemińskiej. 19,50: Pogadanka aktualna.
20.00: Przegląd prasy rolniczej, 20.10: Kon-
cert poznańskiego chóru katedralnego. 20.45
Dziennik wieczorny. 20.55: Obrazki z życia
dawnej i współczesnej Polski. 21.00: Audy*
cja dla Polaków zagranicą, 21.30: Echa leś-
ne — koncert. 22.00: Wiadomości
22,10: Audycja

 

sportowe.
muzyćzno-słowna. 22.30:

dwie ciekawe imprezy sportowe. O |Mała Ork. 23.00: Kom. met. Do godz. 23.30:

 bo na wyjazd. Wy-
nagrodzenie skromne.
Rekomend. poważne.
Oierty do Adm. Dz,
dla: A. G. 32

LETNISKO
las, woda, jagody, u-;
trzymanie b. dobre,
Maie Soleczniki, iolw.|
Brusznica,  Grądzka, 

godz. 16 rozpoczną się mistrzostwa
lekkoatletyczne klasy A i B zawod-
ników. Dokończenie mistrzostw na-
stąpi w niedzielę o godz. 10.

O godzinie zaś 17 min, 30 roz-
pocznie się mecz piłkarski o mi-
strzostwo Wilna między Ogniskiem,
a WKS Śmigły. Mecz ten zadecy-
duje ostatecznie o prowadzeniu w
tabelce  punktacyjnej. Dotychczas
prowadzi Ognisko, gdyż wojskowi
stracili jeden punkt przez zremiso-
wanie z Makabią.

Automobiliści pojechali do Krakowa.

Wyjechało wczoraj z Wilna do
Krakowa kilku automobilistów. Na
czele wycieczki stanęli mec, Łu-
czyński i p. Pimonow. Wilnianie w
Krakowie będą już dzisiaj wieczo-
rem.

Odjeżdżających z Wilna automo-
bilistów żegnali na Górze Ponarskiej
pozostali koledzy wileńscy.
Jutro walczą kolarze i ARA

Jutro odbędzie się w Wilnie
wyścig kolarski o mistrzostwo woje-

i

i Nowym Jorku mecz

, c. koncertu,

wództwa wileńskiego. Start o godz.
10 na Górze Ponarskiej.
Q godz. zaś 9 nastąpi z Placu Ka-

„tedralnego start rajdu motocyklo-
wego dookoła Wiileńszczyzm:a. Ko-
mandorem jest por. Jerzy Gostkie-
wicz. Zawodników oczekiwać moż-
na na meciejużkoło godziny 16.

Nowy mistrz świata w boksie.
NOWY JORK. (Pat). Rozegrany

bokserski o
mistrzostwo świata wszystkich wag
pomiędzy Maxem Baerem a Jimmy
Braddeck zakończył się niespodzie-

4orażką dotychczasowego
era. Brad-

a” po 15-run-
dowej walce, zdobywając w ten spo-
sób tytuł mistrza świata. Porażka
Baera, na którą nikt nie liczył
stwarza zupełnie nową sytuację w
międzynarodowym boksie zawodo-

wym. ®

wanie
mistrza świata Maxa
deck wygrał

| Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ, —,

 


