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KONSOLIDACJA LEWICY
„ABC“ pisze:
Od kilku tygodni partje i ugru-

powania lewicowe rozwijają aktyw-
ność propagandową, jakiej od prze-
wrotu majowego nigdy dotąd nie
okazywały. Ruszają się grupy p. Ja-
worowskiego i p. Moraczewskiego,
które swojego czasu oderwały się od
P. P. S. i przeszty do sanacji, obec-
nie zaś zaczynają przybierać ton
opozycyjny, nabrała wigoru .siarusz-
ka F. P. S, która coraz donośniej
grzmi z łamów.„,Robotnika”. Równo-
cześnie wzmocnienie działalności
propagandowej daje się zauważyć
wśród komunistów, i to zarówno
„stalinowcėw“, jak i „trockistów”.

Wszystkie te pokłócone doiąd
ze sobą grupy lewicowe w swoich
wystąpieniach propagandowych ude-
rzają w ton zgodny, który zdaje się
świadczyć, że dokonuje się obecnie
na dużą skalę konsolidacja lewicy.

Pierwszą tego jaskółką może być
odezwa, jaką rozrzucono w tych
dniach w Uniwersytecie, odezwa
wydana wspólnie przez młodzież so-
cjalistyczną i komunistyczną, co
jeszcze do niedawna było nie do po-'
myślenia.

Jednolity front propagandowy le-
wicy, jak stychać, obejmuje również
na terenie młodzieży lewą część Le-
gjonu Młodych. s

Nie bez pewnego związku z te-
mi przemianami na lewicy pozostaje
utworzenie przez wykluczonych ze
Stronnictwa Ludowego posłów:
Wronę, Paca i Dobrocha — nowej
parijj pod nazwą „Stronnictwo
Chłopskie", Jest to radykalny od-
łam ludowców, którego organem jest
pismo „Polska Ludowa” oraz pismo
młodzieży „Siła”, redagowane przez
M. Poleszczuka.

W. jakiej mierze ten rozłam, li-
czebnie niewielki, jest dziełem akcji
lewicy na terenie ludowców, w ja-
kiej zaś mierze tłumaczyć go trzeba
przedwyborczą akcją dywersyjną
czynników sanacyjnych — narazie
zorjeniować się trudno.

Jak. słychać, również i na terenie
N. P. R. rozwija się propaganda le-
wicowa, która może doprowadzić do
pewnych zmian w tem stronnictwie.
Próby konsolidacji lewicy, powta-

rzające się w ostatnich tygodniach
1azporaz, są zjawiskiem wysoce
znamiennem.

WARSZAWA.- (Pat), Komisja
konstytucyjna sejmu przystąpiła na
wczorajszem posiedzeniu dg. obrad
nad wnioskiem BBWR. w sprawie
projektu ustawy o wyborze Prezy-
denta Rzeczypospolitej. Sprawo-
zdawca projektu wicem*rszałek Car
w dłuższem przemówieniu omówił
zasady projektu, podkreślając, że
odnośne artykuły konstytucji. za-
wierają już główne zasady całego
postępowania w sprawie wyboru
prezydenta Rzplitej. Przechodząc do
wyboru elektorów przez obie izby
osobno, Car zaznączył, że wybór
odbywa się w głosowaniu na listy.
Listy mają być podpisane conaj-
mniej przez 8 posłów lub 8 senato-
rów. Jeżeliby była zgłoszona tylko
jedna lista, obejmująca 50 elekto-
rów w sejmie a 25 w senacie, albo
też, gdyby dwie lub więcej list bylo
zgłoszonych, a łączna suma kandy-
datów wynosi właśnie taką ilość, w
takim razie wybów nie będzie doko-
many i za wybranych uważa się
właśnie tych zgłoszonych kandyda-
tów. W razie zgłoszenia większej
liczby kandydatów, odbywa się gło-
sowanie. Zgromadzenie elektorów
liczy 80 osób. Na stanowisko Prezy-
denta najwyżej może być zgłoszo-
nych 10 kandydatów. Za wybrane-
$o uważa się tego kandydata, który
otrzymał bezwzględną / większość
ważnych głosów. Jeżeli w. pierw-
szem -giosowaniu nikt nie otrzymał
bezwzględnej większości, przystę-
puje się do następnego głosowania
według tego systemu, jaki obowią-
zywał dotychczas w zgromadzeniu
narodowem, czyli skreśla się kandy-
datów, którzy otrzymali: najmniejszą
ilość głosów aż do lej chwili, gdy
pozostało już tylko dwuch kandy-
datów.: Gdyby zaszedł taki wypa-
dek, że obaj ci kandydaci otrzymali
równą ilość głosów, rozstrzyga los.
Jeżeli Prezydent ustępujący nie chce
korzystać ze swego prawa wskaza-
nia drugiego kandydata na Prezy-
denta, prezes rady ministrów odrazu
ogłasza kandydata  zgrąmadzenia
elektorów już jako wybranego Pre-
zydenta, Jeżeli zaś Prezydent sko-
rzysta ze swego prawa, to odbywa
się głosowanie powszechne. Prawo

 

głosowania mają w niem wszyscy o0-
1CT i ZYC DRE TRU o OEOEDOE в

Sytuacja w Chinach północnyc
Japonia rozpoczyna kroki wojenne.

MUKDEN. (Pat). Naczelne do-
wództwo armji japońskiej w Kwan-
tungu ogłasza następujący: komuni-
kat: W ciągu ostatnich 72 godzin na
granicy Czacharu i Dżeholu wyda-
rzyły się liczne starcia, w których
żołnierze straży pogranicznej chiń-
skiej strzelali z karabinów maszyno-
wych bez żadnego powodu. Wszyst-
kie ostrzeżenia japońskie i wezwa-
nia do odsunięcia wojsk chińskich
od granicy gen. Sung odrzucił, Sta-'
rania misji
Kałganie, aby wpłynąć na gen. Sun-
$а przez władze wojskowe chińskie
zawiodły. Wobec tego naczelne do-
wodztwo japońskie jest zmuszone
rozpocząć marsz wojskowy prze-
ciwko chińczykom w prowincji cza-
charskiej. W prowincji tej szerzone
są odezwy nacjonalistów chińskich
wzywające do gwaltu przeciwko ja-
pończykom. Szei sztabu armji w
Kwantungu gen. Itagaki zawiadomił
rząd mandż i, że dowództwo ja-
pońskie bierze na siebie ochronę
Prowincji dżeholskiej i czachar-

j. W! operacjach w prowincji
cz. iej weźmie udział tylko
wojsko japońskie,

Komunikat Stronn

wojskowej japońskiej w |

TOKIO. (Pat). Kompetentne sfery
japońskie oświadczają, że podjęta
przez Stany Zjedn. i niektóre mo-
carstwa europejskie akcja mająca na
celu zbadanie czy działania Japonii
są zgodne z traktatem 9-ciu mo-
carstw, nie ma żadnego znaczenia.
Sprawa Chin Północnych, oświad-
czają w Tokio, jest kwestją czysto
wojskową i przeto nie może doty-

„ wych.

| TOKIO. (Pat), Źródła wiaro-
„godne informują, że liczba wojsk
japońskich wzdłuż wielkiego muru
(chińskiego wynosi obecnie 40.000

|
t

ictwa Narodowego
w Wilnie |

Celem uczestniczenia w uroczystej procesji Bożego Ciała, Zarząd Grodzki Stron-
nictwa Narodowego prosi p. p. członków o przybycie do lokalu Stronnictwa Narodo-
wego,Mostowa1, wdniu20czerwcab,r. na godzinę 9-tą rano.

czyć żadnych umów międzynarodo-

 
Kolbuszewski
trwające

bywatele, którzy nie są pozbawione
prawa wybierania do sejmu i ukoń-
czyli lat 24. Wyborcy otrzymają le-
gitymacje z kuponami kontrolnemi i
mogą głosować w którymkolwiek
obwodzie. Głosowanie odbędzie się'
w jednym dniu w całem państwie.
Po wywodach sprawozdawcy rozwi-
nęła się dyskusja, w: której zabierali
głos posłowie Czapiński (PPS), Ry-'
mar (Klub Narodowy), Czernicki
(Stronnictwo Ludowe) i Stroński
(Klub Narodowy). Mówcy ci odnosili
się krytycznie do projektowanej u-
stawy i wysunęli objekcje. (W! odpo-

i Obrady komisyjne nad ordynacją wyborczą
wiedzi na zarzuty posłów opozycyj-
nych odpowiadał Car. Na tem dy-
skusję nad ustawą g wyborze Pre-
zydenta zakończono. Pod koniec po-
siedzenia przedstawiciele klubu
ukraińskiego zgłosili jeszcze kilka
"poprawek do projektu ordynacji
wyborczej do senatu. Na tem posie-
dzenie komisji zakończono. —№-
stępne w środę. Porządek obrad
przewiduje głosowanie nad popraw-
«ami do ordynacji wyborczej do
sejmu i senatu i do projektu ustawy
o wyborze Prezydenta,

Aresztowanie
we Lwowie

|. LWÓW, (Pat). Przed kilkoma
dniami dokonano włamania do dru-
karni „Kurjera Lwowskiego” gdzie

| W RRSZ0DA trzy linotypy, zabierając
niektóre części składowe. W toku
dochodzenia policja zaaresztowała

| dziś studenta prawa uniwersytetu
| Leszka Bobowskiego, który w swo-
jim czasie zajęty był w ekspedycji
„Kurjera Lwowskiego” i później zo-

įstal zwolniony. Aresztowanie nastą-
piło na podstawie znalezienia pew-
nych dowodów rzeczowych. Dalsze

„śledztwo w toku.

i

 

LONDYN. (Paij. Ambasador tran-
cuski w Londynie Corbin doręczy
dziś brytyjskiemu ministrowi spraw
zagranicznych notę francuską, bę-
dącą odpowiedzią Francji na zako-
munakowane przez Wielką Brytanję
żądania Niemiec, <co do zbrojeń na
morzu. Francuska nota, aczkolwi
bardzo grzeczna, ma być jednak
sztywną 1 określać stanowisko Fran
cji w sposób następujący: Francja
uważać ma że powiększenie floty
niemieckiej do poziomu 35 ргос.'
tonnażu brytyjskiego za zagadnienie

Stresie, wyrażając nadzieję, że po-
stanowienia te nie zostaną zachwia-
ne prze zniemieckie decyzje zbrojeń
na morzu, które, jak zaznaczać ma
nota, stanowią zagadnienie obcho-
dzące wszystkich  sygnatarjuszy
traktatu Wersalskiego.

LONDYN. (Pat). Dzisiaj doszło
porozumienia niemiecko - an-

gielskiego co do punktów, które sta-
nowiły dotychczas przedmiot roz-
mów między temi krajami w spra-
wie zbrojeń morskich. Najciekaw-

roty o sprawie zbrojeń niemieckich,na morzu
szym szczegółem tego porozumienia
jest przyznanie Niemcom parytetu
w zakresie łodzi podwodnych. O-
becnie Anglja ma 54 łodzi podwod-
nych. To nadzwyczajne ustępstwo
ze strony Anglji nastąpiło wskutek
zrzeczenia się przez Niemcy prawa
posiadania jednej kategorji jedno-
stek morskich, a mianowicie aero-
matek.

Zakończenie rozmów  niemiecko-
angielskich w sprawie zbrojeń mor-
skich spodziewane jest w piątek.

bardzo groźne dlęmcąsiadów Niemiec(a LISTS TIi Ti SS GTR SIS neiS dam

na kontynencie europejskim. Fran-
cja ponadto uważać ma, że przyzna-
nie Niemcom 35 proc. tonnażu bry-
tyjskiego narusza całą równowagę'
ustaloną między głównemi mocar-|
stwami w traktacie Wersalskim. No-'
ta podkreślać ma związek zacho-|!
dzący między zbrojeniami na lądzie,i
morzu i w powietrzu, jak to uczyni-|
la konierencja rozbrojeniowa i przy-
pomina deklarację z dnia 11 grudnia
1932 roku, która uzależnia dozbro-!
jenie się Niemiec od organizacji ko-|
lektywnego bezpieczeństwa. Nota
francuska _ przypomina również
wspólne stanowisko Francji i Wiel-

 

„skiej z 3 lutego i uchwałach w
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„Dni Ludowe“ |
W dniach 29 i 30 bm. odbędą się!

‚ м całym kraju obchody ludowe („Dni|
! Ludowe"),  zorganizawane przez:
Stronnictwo Ludowe.

Z okazji dorocznego święta lu--
dowców zwołane zostały zjazdy we
wszystkich miejscowościach, Na zja-
zdach tych mają być przyjęte rezo-
lucje o charakterze politycznym i
gospodarczym. M. in. będzie oma-
wiana sprawa ordynacji wyborczej,
akcja o amnestję polityczną i žąda-
nie rozwiązania karteli.

kiej Brytanji w deklaracji je w

Trockij w
OSLO. (Pat). Przybył tu z Fran-

cji Leon Trockij.

OSLO. (Pat). Przyjazd Trockiego
do Norwegji otoczony jest wielką
tajemnicą.
natychmiast do Toenetoss. Narazie
nie wiadomo, jak długo poirwa jego
pobyt w Norwegji. Przed kilkoma
laty Trockij starał się „ pozwolenie
przyjazdu do Norwegji, lecz odmó-
wiono mu. Nowy rząd robotniczy

Trockij z portu udał się:

Norwegji.
zajął widocznie inne stanowiskoi
udzielił Trockiemu pozwolenie na
pobyt w Norwegii. ŻEW

OSLO. (Pat), Czynniki właściwe
informują, że Trockij otrzymał dla
siebie i żony pozwolenie na 6-mie-
sięczny pobyt w Norwegji z zastrze-
żeniem, że nie będzie zajmował się
działalnością polityczną. Trockij po-
|dobno udaje się do sanatorjum dla
gruźlików.

Litewski lot przez Atlantyk.
RYGA (Pat). Z Kowna donoszą:

Stolica Litwy szykuje się do przyję-
cia lotnika litewskiego Wajtkusa,
który miał wystartować do Kowna
z Nowego Jorku przez Atlantyk.
Wajtkus ominąć miał Niemcy, lecąc

W Niemczech
BERLIN (Pat). Wczoraj rozpo-

czął się w Berlinie pobór rekruta,

powołany na podstawie nowej nie-

mieckiej ustawy wojskowej. Ustawa

przewiduje powołanie w roku bieżą-

cym tylko rocznik 1915, podczas gdy

roczniki starsze odbywać mają tylko

tygodniowe 'ćwiczenia przeszkole-

niowe.

 

Proces burmistrza w Głębokiem
We wtorek sąd okręgowy wileń-

ski na sesji wyjazdowej w Głębo-, ków, których liczba przekracza
kiem przystąpił rozpoznania
sprawy burmistrza Głębokiego Ed-

przystąpił do przesłuchania świad-
50.

Proces ten wzbudził olbrzymie
zainteresowanie. Sala rozpraw jest

warda Kolbuszewskiego, oskarżone- przepełniona. Ze szczególnem zain-

go o nadużycia władzy, i defrauda-
cje. Kolbuszewski, jak. już donosiła
prasa, został zawieszony w lutym w
urzędowaniu, w marcu zaś zaaresz-
|towany i osa
|Łukiszkach. Obecnie został prze-
wieziony do Głębokiego.

Rozprawie przewodniczy wice-
prezes sądu okręgowego Brzozow-
ski, Wnosi oskarżenie podprokura-
tor  Jaczynowski, broni adwokat
Szyszkowski. Powództwo cywilne w
imieniu zarządu miejskiego popiera
Ik Czernichow.

kadziesiąt stronic maszynowego
pisma, zarzuca  Kolbuszewskiemu
defraudację 2.000 zł., poczynienie
inwestycyj w prywatnem mieszkaniu
na koszt miasta oraz inne podobne
„przestępstwa. !

Po odczytaniu alktu oskarżenia
składał kilka godzin

wyjaśnienie,,poczem sąd

 

1
Alkt oskarżenia, zawierający kil-|

teresowaniem oczekiwane jest ze-

znanie jednego z głównych  świad-

ków oskarżenia inspektora Peirysz-

czego oraz wezwanego na rozprawę

wojewódzkiego inspektora zw. sa-
morządowych Żyłki.

Rozprawa potrwa zapewne parę
dni.

| Od Adm
do dzisiejszego numeru „Dzien

dla wszystkich naszych Sz.

Celem ułatwienia uiszczenia należności

wzdłuż wybrzeży norweskich, na-
stępnie morze Bałtyckie, do Kłajpe-
dy i Kowna. Strat miał nastąpić w
sobotę. Dotychczas jednak nie o-
trzymano żadnej wiadomości o lot-
niku.

pobór rekruta.
Minister oświaty Rust zwrócił się

ze specjalną odezwą do studentów
niemieckich roczników 1910—1914,
wzywając, aby zgłaszali się dobro-
wolnie do jednorocznej służby

 

„, Bójka na zabawie
| Dnia 16 b. m. w kolonji Glińskie,

| gminy mikołajewskiej, podczas od-

| bywającej się tam zabawy w miesz-
| kaniu Jana Dawidzionka wybuchła

„ibójka,'w czasie której zostali pobici

Bazyli Haniebny i jego dwaj syno-

"wie. Po bójce trzech napastników

powróciło jeszcze raz do tego miesz-

kania, gdzie wybili okna, zdemolo-
wali urządzenie i zrabowali pienią-

dze z kufra. Bazyli Haniebny został

przewieziony do szpitala dziśnień-

dzony w. więzieniu na w charakterze świadka biegłego skiego, gdzie sbwierdzono, Że ma

przebite nerki tak, że stan jego jest

beznadziejny. Napastników zatrzy-

mano.
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Jak to było
„Frzegląd Katolicki Nr. 25 z

16-g0 b. m. pisze: 2
— W dniu 30 maja r. b. w Lom-

ży, w kościele katedralnym miejsco-
wy proboszcz, ks. infułat Szczęsno-
wicz, wygłosił kazanie, w którem
poruszył oszczerczą kamipanję, pro-
wadzoną przeciwko J. E. Ks. Bisku-
powi Stanisławowi Lukomskiemu.
Przytaczamy wyjątek z tego kaza-
nia, który; najlepiej ilustruje, jak nie-
godziwych środków chwytają się
wrogowie Kościoła, by tylko szkalo-
wać biskupa katolickiego.

„Klasyczny  przykiad takiego
oszczerstwa mam tu.-w ręku. Dziś
już wiadomo wszystkim, že po Lom-
ży i jej okolicy krążą listy rzekomo
„dla dobrej sprawy”, a w samej mj zniewagę uczynić,
czy pełne oszczerstw na naszego
Ke. Biskupa Łukomskiego. W, listach
tych, podsuwanych do podpisu, mię-
dzy innemi zarzutami, na naczelnem
miejscu powiedziano, że Ks. Biskup
Łukomski zakazywał odprawiać na-
bożeństwa: 1) na intencję Głowy
Państwa, Prezydenta Rzeczypospoli-
tej, 2) za spokój duszy ś. p. ministra

R. i O. P, Czerwińskiego, š. p.
Ks. Biskupa Bandurskiego, ś. p. pre-'
zydentowej Michaliny Mościckiej,
ś. p. minisira Spraw Wewnęirznych
Bronisława Pierackiego, 3) nie od-
prawiano też nabożeństwa 19 marca
każdego roku.

/'Tymczasem mam na to dowody
niezbite, że na intencję Głowy Pań-
stwa Prezydenta Rzeczypospolitej w
r A 1933, 1934 Ass w ro-
u biežąc 1935 y rawiane
CYP UNA katedrze o godz. 9-ej

rano każdego 1-go lutego, jako w
dniu jego imienin.

Za prezydentową ś. p. Michalinę
Mościcką było oprawione w kate-
drze nabożeństwo 27 sierpnia 1932
r., jako w dniu jej pogrzebu.

Za duszę ś. p. ministra Pierac-
ikiego nabożeńtswo było odprawione
w lkaterdze 23 czerwca 1934 r., po
otrzymaniu wiadomości o iragicz-
nym zgonie.

Na intencję dziś już nieżyjącego
ś. p. Marszałka było odprawione na-
bożeństwo w katedrze 19 -marca
1934 roku. . )
„„Na tych wszystkich nabożeń-

stwach byli księża biskupi, członko-
wie kapituł i miejscowy. kler,. tylko
nie było widać tych, cg oszczerstwa|
dziś na Ks. Biskupa piszą.

Co do nabożeństwa za duszęš.p.
biskupa Bandurskiego, to już do-
prawdy nie wiem czy płakać, czy
też śmiać się należy. Gdyby ś. p. ks.
biskup Bandurskiw tej chwili mógł
sam: przemówić, to z pewnością za-
wołałby: „Panie Boże, broń mnie od
takich przyjaciół, co to przy pómocy
żydów i lutrów chcą ściągnąć karę
na mego przyjaciela Biskupa Łukom-
skiego, że się nie modlił za mnie w
Łomiży, wszak on w tym czasie był
w Wilnie na moim pogrzebie, za co
go nawet Pan Prezydent wyróżnił,
udzielając mu posłuchania, pomimo,
że zapowiedział, iż nigoko w Wilnie
rzyjmować nie będzie. A i tutaj w
ea wysłał iks. infułata, by osobę

biskupa reprezentował na akademii,
którą urządzono na moją cześć w
sali gimnazjum męskiego.

Wobec tego pytam, jakiem mia-
nem można nazwać tych, co podob-
me oszczerstwa piszą i do podpisa-
nia nieświadomym prawdy podsu-
wają? Ale na to, być może, mi ktoś
powie: wszak można podpisać, moż-
na nie podpisywać. Tym, co tak
sądzą, opowiem, co przed laty wi-
działem na obrazie (były tę czasy
okupacji Korei przez Japonię). Przy
stoliku, na którym leży arkusz pa-
pieru, siedzi cesarz z Korei i trzyma
w ręku pióro. Otoczyli go czterej
Japończycy: jeden z rewolwerem,
drugi ze sztyletem, trzeci z kajda-
nami, czwarty zaś, wskazując na pa-
pier, mówi: podpisz. Miało tobyć,
jaś głosił tytuł obrazu, dobrowolne
zrzeczenie się tronu. :

Otóż niejeden, zaležny od swoje-
go szefa, widząc jego podpis na
skardze oszczerczej i słysząc za-
chętę, by podobnież uczynił, po-
myśli, jak ten cesarz koreański: Co
ja, biedny, zrobię? Jeżeli nie pod-
iszę, to mogę utracić kawałek chle-
s a przecież mam: adzieci; KA

żeli zaś podpiszę, to p nię grzec!
i okryję się hańbą. Bo przecież u
wszystkich narodów, nawet półdzi-
kich, oszczerstwo zalicza się do czy-
nów haniebnych. Wszak u nas w
dawnej Polsce, gdy więcej zwracano
uwagi na honor człowieka, był zwy-
czaj, że oszczerca musiał wleźć pod
stół i oszczerstwo rzucone odszcze--
kać. Historja mówi, że Gniewosz w
podobny sposób odwołał oszczer-
stwo rzucone na królowę Jadwigę..
A kto odwołać nie chciał, ten uwa-
żany był za człowieka bez honoru
iczci. Pogański (król Tenes, panu-
jący na wyspie Tenedos pod Troją,
wydał prawo, aby przy boku sędzie-

w Łomży?
„go znajdował się kat z toporem, któ-.

ryby ścinał naiychmiast każdego, Katolicki Uniwersytet Lubelski
komu się udowodni fakt kłamstwa powstał w r. 1918 na mocy uchwały

lub fałszywej skargi U starych Konierencji Biskupów Polski, wktó-
Franków i Szwabów winny kłam- rej uczestniczył Ojciec św. Pius XI,

stwa musiał publicznie przez rynek gdy, zanim został Papieżem, repre-

ciągnąć za ogon parszywego psa, zentował Stolicę Apostolską w Pol-
jako znamię swej haniebnej winy. sce. :

Pytam dalej, kto odwoła te K. U. L. jest objawem wielkiej

oszczerstwa, rozsiewane w tej oto żywotności Kościoła wPolsce.

skarze? Kto wobec Boga i społe- Świadczy o tem samo jego ро-

czeństwa polskiego będzie prostował wstanie. Założyciele K, U. L. zda-
ie sumienia pod przymusem, niefi- wali sobie sprawę z tego, że, śdy

zycznym wpradzie, ale moralnym odrodziło się Państwo Polskie wysił-

zwichnięte? / kiem najlepszych jego obywateli &

Ją tem wystąpieniem swojem nie pomocą Bożą, powinien jednocześnie
zamierzam bronić Ks. Biskupa, bo powstać ośrodek: nauki iwychowa-

obroną swoją mógłbym mu tylko nia chrześcijańskiego. Doświadcze-
ale jako pro- nie bowiem innych narodów wyka-

c zało, że uniwersytety katolickie wal-
įboszcz, patrząc na tych, co łamiąc 730; : ее й

(się w manię. podpisują, o potem nie się przyczyniają do odrodzenia
| płaczą, muszę powiedzieć: niegodnie religijnego. BĘ
;uczynili ci, co tyle kłamstw i Niemniej silnym dowodem ży-

| oszczerstw w skardze bądźcobądź wotności Kościoła w Polscejest to,
„na swego biskupa wypisali; niegod- że, obok opłat studenckich, ofiar-

|nie czynią i ci, co to i sami podpi- ność społeczeństwa, w szczególności!

sują i swoich podwładnych do pod- ołiarność duchowieństwa pokrywa
pisywania oszczerstw i kłamstw na- koszta utrzymania Uczelni. Jednym

mawiają. ze środków tej ofiarności jest zbiór-

( Wiem, że znajdą się tacy, którzy ka powszechna, która, za zgodą Mi-
to moje wystąpienie nazwą uprawia- nisterstwa Spraw Wewnętrznych,

 

niwersytet w Lublinie
nistyczny posiada odpowiednie gru-
py, Które udzielają magisterjów.
Wydziały kościelne udzielają sto-
pmia doktora па mocy zezwolenia
stolicy Apostolskiej. х

Ustawa akademicka z r. 1933

Koszta tej przebudowy i budowy
przekroczyły miljon złotych.

Studentami K. U. L. mogą być
tylko chrześcijanie, Założyciele K.
U. L. wychodzili z. założenia, że w
ten sposób stworzą lepsze bardziej

zaliczyła K. U. L. dg szkół akade- jednolite środowisko naukowe i wy-
mickich, a rozporządzenie Minister- chowawcze, W, r. 1934-35 liczba siu-
stwa W. R.i O. P, oparte na tej dentów wynosi 932 osoby.
ustawie, nadało wydziałom prawne- K..U. L. posiada bogatą bibljote-
mu i humańistycznemu prawo udzie-| kę, do której doszedł drogą ofiar i

lania stopnia magistra, © | zakupów doborowych  bibljotek np.
' K. U. L. miešci się w t. zw. ko- proi. Smolski, prot. Zahorowskiego.
szarach świętokrzyskich na mocy ardzo bogate zbiory były też za-
decyzji Marszałka Piłsudskiego,gdy kupione w. Petersburgu, które pra-
pod koniec roku 1921 bawił w Lu- wie w całości przybyły do Lublina.
blinie i odwiedził także Uczelnię. Obok pracy nauczycielskiej K, U.
lubelską. W: tym czasie koszary by- L. wozwija działalność naukową,
ły szpitalem wojskowym dla za- |najpierw „w Bibljoiece. Uniwersyte-
ikaźnych i znajdowały się w dość o-, tu Lubelskiego, w której się ukazało
płakanym stanie, Władze uniwersy- 38 prac w 4U tomach, następnie od
eckie przystąpiły do przeróbki i re- r. 1934 w Towarzystwie Naukowem
montu  gmąchów, .przywróciwszy K. U. L.,w którem ukazało się sześć
zwłaszcza dwom pawilonom pier- tomów, Przy К. U. L. skupia się To-
wotńy wygląd, zniekształcony przez warzystwo. Wiedzy Chrześcijańskiej,
Rosjan. Fawilony te odzyskały pier- Związek Polskiej Inteligencji Kato-
wotną ładną łórmę: Uniwersytet lickiej i Wydawnictwo miesięcznika:
wybudował prawie w całości pawi- „Prądu”.
lon południowy, dostosowując go doj ' Dia studentów istnieje Dom A-
ogólnego. stylu innych pawilonów.|kademicki, dla księży studentów—

dn.| Obecnie prowadzi się przebudowę|Konwikt, JGuchnia akademicka mie-niem polityki z ambony, to ich ulu- odbędzie się w bieżącym roku
biony konik. Otóż znów przypomi-|
na mi się obraz, Leży na ziemi Chiń-|
czyk, a na nim siedzi Niemiec i bije
śo po głowie, a u spodu napis: kul-
tura. Już obok drugi obraz: leży
Niemiec na ziemi, a na nim siedzi
Chińczyk i również bije go po gło-
wie, u spodu zaś napis: barbarzyń-|
stwo. Podobnież i u nas, w Łomży,
jest pewna grupa ludzi, dla której

| wszystko wolno. Wolno pluć i bez-
cześcić Kościół, rozumie się Ка%о-
licki, poniewierać duchowieństwo,
pisać bezczelne kłamstwa, bo to w
jej pojęciu jest kulturą, Ale niechże
ktoś z duchowieństwa odezwie się,
nawet nie w obronie swojej, lecz
Boga, Kościoła i maltretowanych
sumień, a zaraz usłyszy: ksiądz uży-
wa ambony do polityki, to barba-
rzyństwo!” Я

„ Łata dziecięce na wsi — to dola
ciężka. Użyje sobie, bo użyje dziec-
ko wiejskie, zanim od ziemi odrośnie
i skrzepnie, zanim na nogach twardo
stanie. Poczyna się to od niemo-
więctwa, które upływa w iście cier-
niowych warunkach. Matka, wy-
częrpana nadmierną pracą, a przy-
tem odżywiająca się niedostatecznie
i nieprawidłowo, oddaje dziecku ro-
dzonemu pokarm, powodujący w or-
ganiźmie dziecięcym różnorodne za-
burzenia, których następstwem są
choroby kiszek i żołądka. Wrzesz-
czy biedactwo wniebogłosy i wije
się, szarpane bólami, i to tak całemi
dniami i nocami, ba — tygodniami
i miesiącami. A matka tuli, piosenki
śpiewa, wreszcie denerwuje się i —
obarczona tysiącznemi robotami w
gospodarstwie — w uniesieniu roz-
pacznem poczyna przeklinać dzie-
cinę rodzoną za tę wrzaskłiwość.
Przytem bezsenne noce, trawione w
nerwowem napięciu, jeszcze bar-
dziej wycieńczają organizm matki,
a w parze z tem jeszcze bardziej po-
garsza się pokarm, wzmagając za-

 

23 czerwca, i

Katolicki Uniwersytet Lubelski
składa się z czterech wydziałów:
wydziału teologicznego, wydziału
prawa kanonicznego, wydziału pra-
wa kanonicznego, wydziału prawa i
nauk społeczno ekonomicznych i
wydziału humanistycznego. Wydział
prawa dzieli się na sekcję prawną i
ekonomiczną, udzielając magisterjów

z prawa i ekonomji. Wydział huma-

 

Pleśń niszczy konserwy i dlatego do
konserwowania owoców, marmelad, gala-
retek, soków owocowych, ogórków itd.
należy używać Środka  Konserwującego
Dra Qetkera. Popularne przepisy na kon-
serwowanie można bezpłatnie otrzymać w
każdym składzie, który prowadzi wyroby
Dra Oetkera lub bezpośrednio od firmy Dr.
A. Oetker w Warszawie, Rakowiecka 23.

 

 

DZIECKO WiEJSKIE
JAK CHOWA DZIECI TRZY CZWARTE NARODU POLSKIEGO?

wiek dziecięcyŠžanowad, aby cialo
i dusza "dziecka rosły radośnie ku
słońcu? Ma to ona czas, gdy inne,
młodsze po podłodze raczkują i czu-
bią się, a to przedostatnie na rękach
wrzeszczy? A tam świnie kwiczą
i trzeba je nakarmić, a i obiad czas
gotować, bo zaraz z pola nadejdą i
złościć się będą, że niema j na
czass W. tych warunkach dziecko
najstarsze staje się popychadłem.
Ledwo samo na nogach może się
utrzymać — już ma obowiązki, a to
przynieść drzewa, a to dziecko po-
kołysać — słowem, mnóstwo ug
ma do wykonania.
A później, gdy dziecko od ziemi

odrośnie, jakże dokuczliwe są dla
dziecka owe mroźne poranki, w któ-
re krowy na sasbiiak pędzi. Mroź-
na rosa — i towarzyszące jej dresz-
cze ciała dziecięcego — to dola pa-
stuszków! Tulą się ku krzakom ja-
łowcowym w swoich łachmanach
pastuszych i modlą się po swojemu
do słońca, aby ziemię rychlej roz-
ciepliło. Nieraz też owe pastwiska
stają się miejscem samosądów, spra- burzenia w organiźmie dziecka.

Dziecko zaś, trawione bólami, a
przez tg wyczerpujące swe siły na
krzyki bezustanne, bez odrobiny po-
krzepiającego snu — zamiast rozwi-
jać się normalnie, słabnie, mizer-
nieje i w rezultacie niema już nawet
sił na krzyk. Wątlejsze niemowlę ku
zagładzie zmierza. Przetrzyma tę
niedolę tylko silniejsze, co odzie-
dziczyło po rodzicach duży zasób
sił żywotnych wraz z łatwością przy-
stosowania się do warunków. To
wtedy, zanim siły żywotne zdążą się
wyczerpać, organizm jakotako przy-
stosowuje się do warunków bytowa-
nia — wtedy, jak to powiadają,
dziecko się „przekrzyczy* i powoli!
zacznie się nawet uśmiechać i.
rosnąć. : j

Rośnięcie także cierniami jest,
usłane. Jeszcze pierwsze dziecko
w rodzinie ma trochę względów.
Rodzice sporo uwagi. poświęcają
mu — oczywiście, pokąd nie zjawi
się na świat następne i t. d. Wtedy
już tak dziwnie mało jest warte
dziecko wiejskie. Owszem, matka i
ojciec — w ogień gotowi skoczyć,
aby dziecko uratować. Gotowi na
bohaterstwo odruchowe. Ale w tej
szarzyźnie dnia — w codzienności
bytowanie dziecko dziwnie jakby,
niepotrzebne, jakby przyplątane.

Tylko matka od czasu do czasu
przygarnie i parę cieplejszych słów
powie — dziecięcy wiek choć odro-
inę uszanuje. Ale ma to matka

czas na zastanawianie się, jak ten

 

wowanych przez gospodarzy star-
szych, wy: niemiłosiernie dzie-
cięce ciała pasami tną, | zy-
dybią krowy w szkodzie. s.

Takie są dzieje niemowlęctwa i
wczesnego dzieciństwa maleńkich
istot, co przychodzą na świat w cha-
cie chłopskiej. Tak się chowa nasza
przyszłość w trzech czwartych na-
rodu polskiego.

Tych kilka wwag nie wyczerpuje
całości obrazu. O latach później-
szych dziecka wiejskiego należy po-
mówić osobno. w. C.
SLLVUPDUPDADADĖIDALDAA

Bandyci przed sądem.
Wczoraj zasiedli na ławie oskar-

żonych trzej bandyci: Wacław Bow-
sza l. 25, zam. w kol. Sproguny, Во-
lesław Radziul I. 20 ze wsi Radziule,
oraz Jan Jurkojć |, 25, mieszkaniec
wsi Czerniszki, pow. wileńsko-troc-
kiego. Według aktu oskarżenia wy-
żej wymienieni w nocy na 1-g0
stycznia r, b. dokonali napadu ra-
bunkowego na mieszkańca wsi Gali-
ny, niejakiego Bronisława Redutę i
pod groźbą lufy t. zw. „obrezanki*”
wymusili. od niego 55 zł.
oraz zabrali mięso i 6 pudów
mego nasienia.
zbóje oświadczyli, że. pochi
;bandy „Muchy” i zabronili zawia-'
damiać do rana policję.

Sąd Okręgowy po rozpatrzeniu
sprawy skazał: Wacława Bowszę na
3 lata, Bolesława Radziula i Jana,
Jurkojcia na 2 lata więzienia. *

kaplicy, która przez wojsko rosyj-
skie była zamieniona na kuchnię.

Dzisiejsza Rosja podawnemu stoi
wobec świata sywilizowanego jako...
siinks. Jak zakończy się ry-
ment Sowietów? Jak będzie rezul-
tai gigantycznego zmagania się du-
szy rosyjskiej, poszukującej Boga —
z talą propagandy bezbožniczej?

Europa widziała niedawno dyplo-
matów Zachodu na Kremlu. Widzie-
liśmy, jak Sowiety zmieniły jakoby
taktykę w: polityce,. otaczając wy-
szukaną .grzecznością dyplomatów
europejskich. | zachodzi pyanie, czy
i w takiyce wobec kultury Zachodu,
a zwłaszcza. wobec. xeligji chrześci-
jańskiej, zajdzie zmiana w Rosji so-
wieckiej?

Korespondent „Journal de Gene-
ve“ donosi, że obecnie we Francji
kursują charakterystyczne anegdoty
z ostatniego pobytu Lavala w Sowie
tach. Opowiadają m. in., że'na przy-
jęciu w: ambasadzie .francuskiej w
Moskwie siedzieli przy jednym siole
biskup «katolicki, ks. Neveux i... Li-
twinow. Po skończonym galowym
obiedzie Laval ujął rękę Litwinowa
i, podprowadzając do biskupa, rzekł:
„No, panie Litwinow. Prawa gościn-
mości obowiązują. Miam nadzieję, że
już pan nie będzie nadal biskupowi
dokuczał, Nie wypada..."

Czy Sowiety zmienią rzeczywi-
ście taktykę? Czy ze względów
choćby politycznych zwolnią tempo
akcji bezbożniczej?
w Rosji obecnie widzimy sziucz-

ny amalgamat, połączenie maszyno-
wej kultury, przymusem narzuconej
masom, z mistycznemi skłonnościami
przeciętnego Rosjanina. Jaki. ele-
ment przeważy? Jedno jest pewne,
że nie, uda się z duszy rosyjskiej
wywwać rojeS Marxa od-
wiecznej t oty religijnej,

W. niedawno Aema w cza-
sopišmie „La Vie Intelleciuelle“ re-
portażu z Rosji p. t. „L'itinėraire re-
ligieux de conscience russe“ (Drogo-
wskaz. religijny sumienia rosyjskiego)
autor w ten sposób analizuje duszę
rosyjską:

„Nieogarniony mistycyzm duszy
człowieka rosyjskiego. nie uległ cał-
kawicie zmianie.  Na.to potrzebaby
setek lat... „A- tymczasem maszyno-
wa pseudo-kultura Sowietów, kolek-
tywizm i materjalizm chcą być dla
tej mistycznej duszy rosyjskiej prze-
wodnikiem. Elekt pod przymusem
był, ale czy ten eksperyment na
a=* metę wytrzyma próbę: ży-
cia > е 5

Jaki jest obecnie stan organizacji
religijnej w Sowietach? Ustrój cer-
kwi dawnej zniszczony, „Tichonow- 

gotówką,

cy” (ortodoksi) zupełnie prawie wy-
trzebieni. A odstępcy, zgrupowani
w dwóch odłamach, w „Cerkwi Sy-
nodalnej' i-w „Żywej Ceikwi'”,
schlebiający bolszewikom, zupełnie
utracili autorytetwmasach, |

„Jaką więc niespodziankę szykuje
światu Rosja pod względem religij-
nym? Jeżeli światopogląd materjali-
styczny, gwałtem tam szczepiony,
nie zgadza się z najgłębszem dąże-
niem mas? Jeżeli oficjalna cerkiew

a > R „rozbita?... * Е
| czasie napadu

ała z
Trzeba jednak pamiętać, że rów-

nocześnie istnieje w Rosji „Kościół
katakumbowy“. Jėst tam hierarchja,

"są biskupi, kapłani i wierni. Są mę-
czennicy. Katolicy w Rosji powta-
rzają dziś sobie słowa otuchy, które
wypowiedział przed śmiercią słynny
męczennik za wiarę, niedawno

ści się w samym: gmachu uniwersy-
teckim.

 

Sfinks rwesyjski.
zmarły na wygnaniu egzarcha Ro-
sjan katolików, ojciec Leonidas Fio-
dorow. Któż to wie, głosił on, co
kryją dla świata przepastne głębie
rosyjskiego sfinksa?  Bolszewizm —
to nawóz. lo było potrzebne, aby
poruszyć nieurodzajną glebę caratu,

' ale gdy ten nawóz zwietrzeje, na ni-
wąch męczeńskiej Rosji wyrosną
„najpiękniejsze kwiaty ducha. fe za-
stępy wiernych, gotowe na wszyst-
ko, opante o świezy posiew męczeń-
skiej krwi, będą stanowić kadry dla
przyszłej odrodzonej duchowo Ro-

Czy rzeczywiście katolicyzm bę-
dzie miał widoki powodzenia? Czy
olbrzymia wizja genjalnego Sołowjo-
wa o przyszłej unji 'z Rzymem
sprawdzi się? Nad. tem, wielkiem py-
taniem zastanawia się obecnie Migr.
d'Herbigny w świeżo ogłoszonej pra-
cy p. t. „Rosyjski Newman“ (Rzecz
o «Włodzimierzu: Sołowjowie).

Ks. biskup -d'Herbigny, znawca
Rosji owa, dwukrotnie.. tam
pokryjomu przebywał, podtrzymując
ducha katolickiego i Lasas w
ukryciu biskupów. Wi swej obecnej
monogratji 5 Sołowjowie kreśli
d'Herbigny ciekawą sylwetkę tego
wielkiego myśliciela rosyjskiego,
który pragnął połączenia Kościołów
pod zwierzchnictwem papieża.

„Jeżeli Rosja nadal będzie pozo-
stawała w oderwaniu od Rzymu —
powiada Sołowjow — to wybierze
śmierć, nie żywot, przekleństwo, a
nie błogosławieństwo”. .

Do takich samych wniosków do:
chodzi Ant. Hubatzek, który w świe-
żo ogłoszonych swych wrażeniach z
Rosji p. t. „Disques religieux russes“
(Religijne kręgi Rosji) przeprowadza
analizę tragicznej duszy rosyjskieji
przewiduje, że przyszła Rosja, po
wydobyciu się z kleszczy bolsze-
wizmu, zapragnie „jedności wiaryi
powrotu do najwyższego kapłana —

(KAD).
iKPASEDI|

OTYŁOŚĆ
osłabia serce

Serca otyłych, OZ warstwą tłusż=
czu, pracują z wysiłkiem, wyczerpują się i
wcześniej odmawiają posłuszeństwa. Oty-
da Sao Nas jest złą przemianą ma-
erji, a zaburzeniem czynności -
low dokrewnych, = y S a

Zioła Magistra Wolskiego „DEGROSA“
zawierają jod organiczny, znajdujący się w
morskiej roślinie Yahanga, który pobudza
organizm do spalania nadmiernego tłuszczu.
Stosuje się je przeciwko otyłości i nie wy*
magają one specjalnej djety,

Zioła ze znak. ochr. IDagioss“ do na-
bycia w aptekach i drogerjach (skladach
aptecznych).

Wytwórnia Magister E, W i, z
szawa,. Złota 14 m. = Ё CZE

aaaa CEWWUJKCA

Požar od pioruna |
BRASŁAW. Dnia 16 b. m. w

zaść; Kabaliszki, gm. rymszańskiej,
od uderzenia 'piorunu spalił się dom
mieszkalny. Piotra  Gochowskiego.
Ogólne straty wynoszą około 1.200
złotych,

Pożar lasu
WIL. TROKI Administrator mai,

| Waka, własność Jana Tywkiewicza,
doniósł, że w dniu 16 b. m. w lesie.
Dobrowola, e się las na prze-
strzeni 2 ha, Straty wynoszą 212 zł.
Zachodzi przypuszczenie, że las zo-
siał podpalony.

 
 EA:

  



  

REFORMY
B. ambasador Tytus Filipowicz w

sanacyjnym dwutygodniku „Nakazy

Dnia'* szeroko omawia stosunek, jaki

powinien panować pomiędzy społe-

czeństwem a państwem,

„Stosunek ten, pisze autor, powinien
być prawidłowy, oparty na wzajemnych,
jednakowej miary, świadczeniach. Gdy
jest wojna, obywatel służy państwu, gdy
jest pokój, państwo służy obywatelowi.
Nie wolno czynić ze społeczeństwa stałej
ofiary na rzecz państwa, bo wtedy zostaje
naruszona istotna równowaga wzajem-
nych stosunków, co pociąga za sobą
zgubne konsekwencje”.

Notujemy ten głos wybitnego
przedstawiciela obozu prorządowego

jedynie z obowiązku publicystyczne-

go. Nie sądzimy bowiem, aby zdołał
on w czemkolwiek zmienić linję postę.

powania sanacji, Ulegnie ona zmianie

dopiero pod naporem okoliczności,
które wcześniej czy później odmienią

oblicze naszego życia politycznego.

Okoliczności te okażą się silniejsze,

niż dążenia obozu sanacyjnego oraz

jego sprzymierzeńców. Staną się one
punktem wyjścia do nowych form

współżycia państwa i społeczeństwa,

zmieniając zasadniczo charakter rzą-

du polskiego.

Dopóki to nie nastąpi, trudno przy-
puścić, aby jakiekolwiek perswazje

i argumenty rozumowe mogły trafić

do przekonania zwolenników t. z.
„ideologii państwowej”. Będą oni

wciąż obstawali przy swojem, pod-

dając coraz bardziej życie polityczne,

gospodarcze i społeczne Polski pod
kuratelę administracji państwowej.

Dla naszych czytelników wywody
p. Filipowicza o konieczności skiero-
wania głównego wysiłku w stronę

społeczeństwa, „uginającego się pod
ciężarem rujnującego kryzysu gospo-

darczego” oraz o konieczności „szu-
kania wyjścia z panującego bezrobo-
cia i nędzy”, nie są nowością,

Oddawna powtarzamy, že nie mo-

żna zbudować silnego państwa i wy-

walczyć dla niego poważnej pozycji w
świecie tak długo, jak długo społe-
czeństwo , nie.znajdzie się w położe-
niu, w którem mogłoby zakwitnąć

bujne życie. Dysproporcja pomiędzy

rozrośniętym aparatem państwowym,

pochłaniającym ogromną część do-

chodu społecznego i krępującym spo-
łeczeństwo w jego normalnym rozwo-
ju, a nędzą mas nie może trwać długo.

Taki stan rzeczy jest nienaturalny
i musiulec zmianie. Chodzi o to, aby

zbyt długie trwanie tego nienormal-
nego stanu zbytnio nie wycieńczyło

kraju. : `
Chcąc wydźwignąć. nasze spole-

czeństwo z trudnego położenia, w ja-
kiem się znalazło, chcąc odbudować
nasze życie gospodarcze i wyżywić
wciąż wzrastającą ludność, potrzeba

przeprowadzić w państwie bardzo
rozległe reformy.

Reformy te nie mogą się ośrani-

czyć do zmian administracyjnych, lub

personalnych. Muszą one głęboko się-
śnąć w nasz ustrój państwowy i naszą

strukturę społeczną. Musi się zasa-

dniczo zmienić charakter naszego

państwa.

Rozwój współczesnych  społe -
czeństw jasno wskazuje drogi, po któ-

rych zmiany te pójść powinny. Są to
drogi myśli narodowej, która okazała
cię najbardziej przygotowaną do
zmian, jakie dojrzewają w świecie

cywilizowanym. Ustrój narodowy, do

którego dążymy, zawiera w sobie

pełnię możliwości zarówno dla roz-

woju potęgi państwa, jak i dla zdro-
wego rozrostu siły społeczeństwa.
Wychodzion z założenia, że najwyż-
szym celem państwa jest dobro naro-
du jako całości i że państwo jest tyl-

ko narzędziem polityki narodowej.

Założenie to pozwala w ustroju na-

rodowym rozwiązać z pożytkiem

zarówno dla organizacji państwowej

jak i dla społeczeństwa  szeref
sprzeczności, jakie dziś pomiędzy

niemi zachodzą i oprzeć życie pu: |

bliczne na trwałych podstawach je- |

dności, których niestety w chwili o- |

becnej wciąż nam brakuje,

 
 

Senacka
Sejmowa komisja konstytucyjna zakoń-

czywszy w sobotę omawianie wniosku
BB. w sprawie ordynacji wyborczej do
Sejmu przystąpiła wczoraj, 17-go b. m. do
projektu ordynacji senackiej.

ILU BĘDZIE WYBORCÓW

Na zapytanie pos. Rataja (KI. Lud.) co
do ilości przyszłych wyborców senackich,
referent pos. Podoski (BB.) odpowiedział,
że ścisłe dane mogą być ustalone po spo-
rządzeniu spisu wyborców. Obecnie moż-

na dać tylko cyfry przybliżone. I tak dla
grupy I (z tytułu zasługi osobistej) można
przyjąć liczbę 60.000 do 70.000, przyczem
przeważają odznaczenia niepodległościo-
we i wojskowe nad cywilnemi. Z tytułu
wykształcenia uprawnionych będzie oko-
ło 200,000 obywateli. W grupie osób po-
siadających zaufanie obywateli dla samo-
rządu terytorjalnego, należy wyznaczyć
około 80.000, a dla zrzeszeń gospodar-
czych i pracowniczych około 50.000. Tak
samo dla stowarzyszeń wyższej użytecz-
ności wypada liczba 50,000 obywateli.

WNIOSKI KUBU LUDOWEGO

Pos. Rataj wskazując na olbrzymie róż-
nice w poszczególnych okręgach co do
liczby mieszkańców przypadającej na je-
den mandat (w Warszawie 196.000, w
woj. lubelskiem 617.000, w woj. stanisła-
wowskiem 738.000) wniósł o obniżeniu i-
lości mandatów z Warszawy tak, żeby
było 93 a nie 96 senatorów.
Mówca stwierdził następnie, że nowa

ordynacja pozbawia prawa wyborczego
olbrzymią ilość obywateli. Dotąd ilość
wyborców senackich dochodziła do 13
miljonów, obecnie ma wynosić zaledwie
500 tysięcy, Ponadto będzie tak, że

chłop, który cierpiał i walczył za Polskę,
nie będzie miał głosu, a tuż obok adwokat
Rusin, który w latach 1918 i 1919 stał na
czele oddziału ukraińskiego, walczącego
przeciw Polsce, będzie je miał. Ogromną

większość wyborców stanowić będą u-
rzędnicy i nauczyciele. Klub Ludowy pro-
ponuje zatem, ażeby prawo głosowania
do Senatu miał każdy obywatel, mający
prawo głosowania do Seimu po ukończe-
niu 30 roku życia. Ponadto mówca wno-
si, aby przyznać głos dodatkowywszy -
stkim tym wyborcom, którzy przed 11 li-
stopada 1918 r. zasłużyli się w walkach o
miepodległość otrzymując krzyż Virtuti
Militari, Krzyż Zasługi lub krzyż i medal
Niepodległości, dalej tym, którzy po
11-ym listopadzie 1918 r, brali udział w
walkach o granice Polski w służbie fron-
towej bez względu na to, czy mają odzna-
czenia czy nie, a po trzecie osobom, któ-
re-za wybitne zasługi na polu nauki, kul-
tury i sztuki zostały odznaczone czy to
orderem Polonia Restituta, czy też krzy-

żem Zasługi. A

FAŁSZYWE PODSTAWY

Pos. Rymar (Kl. Nar.): Nowa konstytu -
cja daje prawie nieograniczone możli -
wości tworzenia podstaw Senatu, ale je-
dna zasada niewątpliwie nie ulega zacze-
pieniu; jest nią zasada, że Senat ma re-
prezentować wolę narodu. Zdawało mi
się, że nie trzeba szukać nowych podstaw
bo główna podstawa była ustaloną. Klub
Narodowy i w r. 1926i w r. 1929 wskazy-
wał jako podstawę wyborczą do Senatu
głosowanie powszechne przy užupelnie-
niu składu Senatu przez delegatów Koś-
cioła Katolickiego i szkół wyższych, I pa-
nowie z BB. wielokrotnie potwierdzali,
powołując się nawet na opinję Marszałka
Józeła Piłsudskiego, że bez szerokich
podstaw wyborczych Senat nie miałby
powagi ani racji istnienia, Gdy więc w

latach dawniejszych spokojnie obrado -

wały zespoły BB, i nie było przymieszki
interesów chwili, stali wszyscy na sta -
nowisku, że ukończenie 30 lat życia ma
być podstawą głosowania do Senatu. Po
niefortunnej wycieczce w stronę elity —
po uchwaleniu tez konstytucyjnych —
przyszła znowu reakcja na rzecz pow -
szechności pod wpływem najbardziej dla
panów z BB, miarodajnego czynnika.
Dnia 29 czerwca 1934 r. p. Sławek, oma-
wiając sprzeciw marsz. Piłsudskiego wo-
bec pomysłów elity, zapowiedział zacho-
wanie zasady: 1/3 senatorów ma być
mianowana przez p. Prezydenta, 2/3 zaś
należy oprzeć na systemie wyborczym,
zbliżonym do dzisiejszego, a więc na
powszechności głosowania. Ileż logiki w
porównaniu z przedłożonym projektem,
mają w sobie słowa p. Makowskiego, któ-
ry również stał na stanowisku, że jeżeli
izba wyższa będzie miała węższe pod-
stawy do Sejmu, to nie wytrzyma z nim

ko1kurencji i dlatego oświadczał się za

senatem fachowem jako ciałem dorad-
czem. i

O ile chodzi o ordery wojskowe, nie
mam wobec ich posiadaczy zastrzeżeń,
ale mam je wobec innych orderowiczów!
Nie są te ordery często kwestją za-
sługi jakiejś pozytywnej, lecz wy-

oadkową różnych zbiegów oko-
liczności i postronnych czynników, A jak
wygląda sprawa zaufania obywateli?
Sprawdzianem najlepszym 7 art, konst,,

jdzie jest powiedziane „z tytułu zasłu-
gi“. Z tytułu zasługi byłoby, gdy-
by się ten tytułu przyznawało lu-
dziom, którzy nie przez krótki czas  

ordynacja wyborcza
w komisji sejmowej

chwili obecnej piastują swoje stano-
wiska radnych, radców, prezesów itd.,
lecz ludziom,którzy przez szereg lat właś-
nie z tytułu zaufania obywateli swe sta-
nowiska piastowali. Projekt BB. fawory-
zuje organizacje wyższej użyteczności pu-
blicznej, Znanym wiele wypadków, że z
organizacji wyższej użyteczności publicz-
nej usuwano znamienite powagi nauko-
we, bądź też ludzi, którzy niejednokrot-
nie po 30 lat te towarzystwa prowadzili,
Przypominam usunięcie z LOPP. w Kra-
kowie prof. Marchlewskiego, z kierowni-
ctwa powiat. Straży Pożarnej Józefa
Mrowca w Żywcu. Motywem usunięcia
była zwykle ingerencja czynnika admini-
stracyjnego, powołującego się na to, że
należą oni do opozycji. Mówca przytacza
tu szereg przykładów i przechodzina -
stępnie do kwestji wykształcenia. Nie jest
ono ani miarą wysiłku na rzecz dobra
zbiorowego, ani wynikiem zaufania oby-
wateli i nigdzie nie jest w konstytucji wy-
mienione, Wykształcenie jest często
przypadkiem, a zwykle połączone jest w
pierwszym rzędzie z pewną zamożnością,
W Krakowie np. od 3-ch lat nie zapisał
się na medycynę ani jeden syn chłopski,
co jest oczywistym wskaźnikiem zuboże-
nia wsi. W konkluzji mówca zapowiada

szereg poprawek. Idą one w tym przede-
wszystkiem kierunku, by dopiero długie
lata pracy społecznej, politycznej i sa-
morządowej były miarą zaufania obywa-
li,
Przeciw projektowi BB. wypowiedział

się również pos, Niedziałkowski (PPS.)
wskazując, że stwarza on przywileje dla
klas posiadających.

POKRZYWDZENIE LUDU POLSKIEGO

Pos. Wierczak (Kl. Nar.): Ordynacja
wyborcza do Senatu jest bardziej krzyw-
dząca, niźli ordynacja do Sejmu, przy
wyborach bowiem do Sejmu wyborca mo-
że się bronić, jeśli nie zostanie uwzględ-
niony odpowiadający mu kandydat, nie
głosowaniem, a przy Senacie już i tej
broni nie posiada. Jeśli chodzi o 1/3 Se-
natu, jaką ma mianować p, Prezydent, to

byłoby bardziej wskazane, aby - ustawa
wskazywała, z jakiej grupy mają pocho -
dzić mianowani np, przedstawiciele koś-
cioła, nauki, sztuki itp. Wprowadzenie
kolegiów wyborczych pozbawia naród
wpływu na Senat. Np. lud polski w woj.
tarnopolskiem posiada olbrzymie zasłu-
gi dla Polski z okresu jeszcze zaborów,
a tymczasem pozbawiony jest zupełnie

prawa wpływania na skład Senatu. Jest
tam tylko trzech adwokatów Polaków, a
reszta to Żydzi i Rusini,
Robi się chłopu tak wielką krzywdę

właśnie w momencie, kiedy przez hasło
„frontem do wsi” chce się z niego wydo-

być jaknajwięcej ekspansji do walki z

kryzysem, Pozbawia się praw obywatela
twórczego, producenta, a nadaje się olb-
rzymie wpływy elementowi często paso-
rzytującemu. Na wsi otrzymają prawo
wybierania tylko nauczyciele, którzy są
znienawidzeni przez ludność wskutek ob-

ciążenia ich działalnością polityczną.
Dawaliśmy już wyraz naszemu poglądo-

wi, iż Senat winien być wybierany ina-
czej niż Sejm, staliśmy jednak na stano-
wisku zorganizowanego narodu. Chodzi-
ło nam o wytworzenie nowego rycerstwa

polskiego, ludzi którzy bezinteresownie
przyjmują na siebie służbę większą, niźli
nakładają ją zwykłe obowiązki wobec

państwa. Tego rodzaju wyjście daje re -

prezentację odpowiadającą najlepszym
obywatelom państwa, tymczasem według
projektów panów 1/3 Senatu mianować
będzie p. Prezydent, a pozostałe 2/3 wy-
bierze biurokracja, która majoryzuje,
odznaczonych za męstwo na wojnie.

DWA OBOZY

Pos. Czernicki (Kl. Lud.) stwierdził,
że całe społeczeństwo dzieli się dziś na  

dwa obozy, z których jeden bierze tylko
ze skarbu państwa, a drugi skarb ten na-
pełnia. Jeżeli tak dalej pójdzie, to pań -
stwo przestanie być dobrem wszystkich
obywateli, a stanie się luksusowym przy-
wilejem <lla jednych, a ciężarem dla dru-
gich. Wprowadzenie kryterjum wykształ-
cenia jest uprzywilejowaniem Żydów.

ODPOWIEDŻ REFERENTA

Pos. Podoski odpowiadając na zarzu-

ty powoływał się na to, że głosowania

powszechnego do Senatu niema w żad-

nym kraju z wyjątkiem Czechosłowacji,

Co do zastosowanych kryterjów referent

bronił ich tem, że niema takiego rozwią-

zania, któreby bez reszty wszystkiemu

czyniło zadość, ale że jednak te, które są

w projekcie, wydają mu się najsprawie -

dliwsze. Jeżeli chodzi o kategorję wy-

kształcenia, to zdaniem mówcy, wielki

odsetek synów chłopskich studjuje w u-

niwersytetach i szkołach licealnych.

POPRAWKI KLUBU NARODOWEGO

Przy omawianiu poszczególnych arty-

kułów projektu, posłowie Klubu Narodo-

wego zgłosili do nich szereg poprawek.

W rodziale III (zarządzenie wyborów)

pos. Rymar domagał się się skreślenia

wszystkich przepisów, które odnoszą się

do wojewódzkich kolegiów wybor -

czych, a zatem wprowadzają pośrednie

wybory do Senatu.

W rozdziale VII (wybór delegatów do

wojewódzkich kolegiów wyborczych) ,pos.

Zieliński (Kl. Nar.) zaproponował skre-

ślenie przepisu niedopuszczającego о -

brad w zebraniach obwodowych. Gdy

jest konieczność głosowania, mogą :a-

chodzić wątpliwości, co do samego u-

mieszczenia kandydatów, na liście, a więc

może zaistnieć konieczność wyjaśnień,

ponieważ dyskusja nie grozi żadnem nie-

bezpieczeństwem należy ją umożliwić,

W/ rozdziale XI (wygaśnięcie i utrata

mandatów) pos. Rymar zgłosił wniosek

taki sam, jak przy ordynacji sejmowej, o

uniemożliwienie czerpania osobistych ko-

rzyści z mandatów.

O POWOŁANIE BISKUPÓW

Gdy omawiano postanowienia dotyczą-

ce powoływania senatorów przez Prezy-

denta Rzplitej, zabrał głos pos. Rymar:

Art, 40 mówi o powoływaniu senatorów

przez Prezydenta R. P. i zawiera dla

niego tylko jedno ograniczenie — a to,

że niema on prawa powoływania ich z po-

śród ludzi, nieposiadających prawa wy-

bieralności. Należałoby dać pewne wy-

tyczne, co mają sobą poszczególni sena-

torowie - nominanci reprezentować. Je-

steśmy za tem, żeby stworzyć odpowie-

dnie przepisy, któreby dopuszczały no-

minowanie do Senatu książąt Kościoła.W

swoim czasie wybrano do Senatu dwóch

książąt Kościoła, którzy mieli na to ze-

zwolenie Ojca Św. Gdy jednak zbliżał

się konkordat, otrzymali zlecenie ze sto-

licy apostolskiej zrezyśnowania z man-

dałów. Ojciec Św. bowiem dążył do te-

go, by przedstawicielstwo Kościoła za-

pewnić w innej formie, aby działo się to

drogą nominacji, Zapowiadam poprawkę

właśnie w tym sensie.

Pos. Seidler (BB.): Byłoby to sprzecz-

ne z art, 47 konstytucji.
Na tem posiedzenie zakończono. Na-

stępne — dziś o 1i-ej rano. W sprawie

ordynacji senackiej mają jeszcze prawo

głosu posłowie Klubu Ukraińskiego, któ-
rzy wczoraj byli nieobecni* z.powodu

świąt ruskich. Poza tem dziś ma być oma-
wiany projekt ustawy o wyborze Prezy-

denta Rzplitej. Głosowanie nad popraw-

kami, zgłoszonemi do ordynacyj wybor-

czych, odbędzie się we wtorek lub środę.

 

los Polaków na Łotwie
W/ społeczeństwie polskiem przy-

kre uczucie budzi nieprzychylny sto-

sunek łotewskich władz do mniejszo-

ści polskiej w Inflantach. Tylekroć

Łotysze akcentowali swą wdzięcz-

ność Polsce za udzieloną im pomoc w

wyzwoleniu Dynaburga, tyle wymie-

niono pomiędzy Rygą a Warszawą
serdeczności, a tymczasem w Łotwie

Polacy traktowani są niemal tak sa-

mo, jak w Niemczech. Oto co pisze
na ten temat sanacyjny „Kurjer Wi-
leński":

„Uległo zamknięciu Polskie Zjednoczenie

Narodowe, co spowodowało interwencję

prezesa Wierzbickiego w ministerstwie

spraw wewnętrznych w Rydze, ale bezsku-

teczną. Dokonano likwidacji 11 polskich

szkół podstawowych i jednej zawodowej w

Dynaburgu. Został wydany zakaz używania

w szkołach podręczników szkolnych, wy

danych w Polsce, ale na Łotwie takie po-

dręczniki w języku polskim nie są wogóle

wydawane. Zakaz ten podważył więc wo-

góle istnienie szkolnictwa polskiego. Zo-  

stał wydany zakaz zawieszania w szkołach
polskich portretów pisarzy polskich.
Przeprowadzono liczne. aresztowania

wśród młodzieży,

Zaszły wypadki utrudniania polskiej pra-
cy harcerskiej. Ostatnio zaś czynione są

starania celem uniemożliwienia harcerstwu

z Łotwy wzięcia udziału w tegorocznym

zlocie harcerskim w Spale. Zamknięte zo-

stało Polskie Towarzystwo Rolnicze, pod-

czas gdy tego rodzaju instytucje innych

mniejszości narodowych — rosyjskiej i nie-

mieckiej — zostały nienaruszone. Czynione
są stale trudności w organizowaniu pol-

skich przedstawień teatralnych, zebrań

świetlicowych i t. d.
Wykaz nie jest całkowity. Bardzo po-

bieżnie zestawiliśmy bardziej jaskrawe zna-

ne nam fakty”.

Tyle się pisze u nas o wzroście pre-
stiżu Polski zagranicą, czyżby prestiż
ten nie promieniował na Łotwę? I c
rząd polski nie mógłby w jaki sposó
wpłynąć na zmianę tego conajmniej
niezrozumiałego stosunku władz ło-
tewskich do mniejszości polskiej?  

PRZEGLĄD PRASY
ORDYNACJA TO NIE

KONSTYTUCJA

Obrady nad ordynacjami wyborcze-
mi w komisji sejmowej nie doprowa-
dziły do zbliżenia poglądów między
obozem rządowym a opozycją. Stało
się to — zdaniem „Czasu” — dlatego,
że oba obozy przemawiały innymi ję-
zykami:
„W języku przedstawicieli mniejszości wy-

raz sejm oznaczał zgromadzenie, złożone z

szeregu klubów partyjnych, powołane prze-

dewszystkiem do tego, by na podstawie za-

kulisowych targów wyłaniać rząd i rozdzie-

lać ministerjalne teki; w języku przedstawi-

cieli większości pojęcie sejmu zostało ogra-

niczone do zgromadzenia, złożonego z przed-

stawicieli społeczeństwa — nie partji, i po-

wołanego do wykonywania funkcji ustawo-

dawczej, do kontroli nad działalnością rzą-

du, ale nie do bezpośredniego lub pośred-

niego rządzenia”,

„Czas” pisze nonsensy. Funkcje
sejmu zostały już ustalone w konsty-
tucji Ordynacja wyborcza nie nada
sejmowi ani władzy ustawodawczej
ani władzy rozdzielania tek, minister-
jalnych. Dziwić się trzeba, że w re-
dakcji „Czasu' nie poinformowano
autora artykułu o tem, jakie posta-
nowienia zawiera ordynacja wybor-
cza. . ё

I PAN FILIPOWICZ
NIEZADOWOLONY

W obozie prorządowym zauwa-
żyć się daje duża rozbieżność zdań
na temat projektowanych ordynacyj.
Oprócz p. Moraczewskiego także b.
ambasador Tytus Filipowicz wyraża
dla nich brak wszelkiego zachwytu.

W „Nakazach Chwili' zamieszcza
takie ostrzeżenie:

„Wiemy, iż czynniki administracyjne

skłonne są do usuwania w cień jednostek

najbardziej  uspołecznionych i samodziel-

nych na korzyść miernot. Tak więc przesa-

da w dziedzinie silnej władzy, może wypa-

czyć zdrowe przejawy myśli twórczych w

społeczeństwie i przyczynić państwu nie-

powetowane szkody. — “

To stanowisko musimy podkreślić z ca-
łą mocą wobec niezdrowych tendencyj, ja

kie przejawiają się naokoło opracowywa-

nej ustawy o ordynacji wyborczej. „Prze-

sada na tem polu może doprowadzić do zu=

pełnego znegliżowania społeczeństwa i u=

czynienia z Sejmu jedynie popychadła. Są-

dzimy, iż jedynem wyjściem jest zaniecha-

rie wszelkich koncepcyj, będących formal-

nem przekreśleniem ustawy  konstytucyj-

nej”.

Również „Depesza”, zbliżona do
kół przemysłowych, uważa, że „bez
udziału w życiu państwa i samorządu
nie wyrobi się żadne społeczeństwo”,
i apeluje do obozu rządowego, by „w
porę opuścił”. Gdyż etatyzm #
absolutyzm polityczny zamienia oby-
wateli w poddanych i podatników.
Jak niedojrzałe poglądy na sprawę

ordynacji i sejmu panują w kołach
kierowniczych BB., dowodzi oświad-
czenie jednego z najlepiej poinformo-
wanych członków tego klubu wobec
redaktora „Kur. Warsz.', przewidu-
jące, że przyszły sejm wobec braku
stronnictw dzielić się będzie na gru-
py terytorjalne, np. wileńską, nowo-
śródzką, małopolską i td. Znaczyłoby
to, że stanowisko np. wobec prawa
małżeńskiego,  kwestji żydowskiej,
polityki zaśranicznej, zależałoby od
miejsca wyboru posłów”. Jest to po-
mysł tak naiwny, a raczej — użyjmy
jedynie właściwego wyrazu: głupi, iż
gdyby nie dziennik, który o tem do-
nosi, uznalibyśmy go jedynie za saty-
ryczno - kpiarskie oświetlenie pro-
jektów sanacyjnych.

MARKSIZM PRZECIW OJCZYŻNIE

Jaskrawe światło na moralne bez-
droża, na jakie prowadzą międzyna-
rodowe doktryny, rzuca ustęp z mo-
wy p. Leona Bluma, szefa socjalizmu
francuskiego, na kongresie partyjnym
w Miluzie (cytujemy za „Gazetą
Polską"):

„Należy zrozumieć, towarzysze, że gdyby

Francja została pokonana, to temsamem

naraziłaby na porażkę ojczyznę proletar-
jatu, czyli Rosję sowiecką. Z tego względu,
nie powinniśmy się sprzeciwiać własnej о-

bronie narodowej”.

„Innemi słowy — dodaje korespondent

wG. Pol.” p. Korab — gdyby chodziło tylko

o Francję, to p. Leon Blum radziłby dezer-
cję i sabotaż mobilizacji, Toleruje on dzi-
siaj obronę Ojczyzny tylko dlatego, aby
uniknąć przykrych konsekwencji dla Rosji
sowieckiej". i

Dla marksistów prawowiernych jedna
tylko istnieje ojczyzna, której chcą
bronić: Sowiety. Doktryneryzm mar-
ksowski prowadzi prostą drogą do
zdrady stany. +
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Teatry stołeczne

Zabawki dla Warszawki
„Ty to ja“ Henryka Duvernois (Tuwima) w Letnim

Warszawa, a wlašciwie Warszaw-
ka, czyli pewna kategorja mieszkań-
ców stołecznego miasta, ma swój spe-
cyliczny rodzaj rozrywek i ma też
specjalnych dostawców, którzy ciągle
o coś nowego się starają. Najpierw
było rozdwójenie: rewja i to nie jedna
(podczas największego rozkwitu trzy),
a oprócz teśo teatr Letni, Tu były
szmoncesy, a tam kołtuńskie': kome-
dyjki i farsy. Tu pisali Żydzi, tam
Polacy. Po pewnym czasie rewia się
znudziła razem ze szmoncesem, a
przedewszystkiem z Żydami, których
już i w stolicy nareszcie zaczynają
mieć dosyć. Jeden po drugim pozni-
kały teatrzyki i obecnie już tylko
„Stara Banda“ nic ze starą „Bandą“,
nie mająca wspólneśo, wypędzona z
centrum wegetuje na ulicy Hożej.

Polskie farsy też się jakoś przeży-
ły: Dostawcy wyczerpali się i mimo
poważnych wysiłków nic już wydusić
ze siebie nie byli zdolni. Próbowa-
no obcej produkcji i też nie na wiele
się to przydało. Wtedy chwycono się
noweśo środka: połączono rewię, far-
sę i powracającą do mody operetkę,
„wybrano to, co najsmaczniejsze dla
najmniej wybrednych gustów i poda-
no ten wątpliwej jakości cocktail w
popularnej drewnianej budzie teatru
Letniego. Mixerami zostali oczywiś-
cie pp. Heszeles - Hemar i Tuwim.
Wogóle w miarę stopniowego za-

żydzania Warszawy postać semickie-
50 laureata dawnej socjalistycznej
Łodzi urasta prawie do poziomu
równeśo gigantycznej postaci p. Ka-
dena. Dla Starej Bandy pisze Tu-
wim, dla Letniego Tuwim, kierowni-
kiem słuchowisk w t. zw. „Polskiem
Radju' został Tuwim, największym
poetą polskim jest też oczywiścieTu
wim. Niedłuśo ujrzymy zapewne te-
$oż pana w t. zw. „Polskiej Akade-
mji Literatury". A to już będzie po-
czątek końca karjery p: Kadena.
* „Ty to ja",to francuska farsa przykro-
jona do gustów Warszawki. Duver-
nois podany A la Tuwim. Już pierw-
sze podniesienie kurtyny roztacza
'przed nami widok dobrze znanego
środowiska papierowego światka ma-
rzeń i cudów. Pięknie ubrane girlsy

„1 wylizani gisolacy 6 bezmyślnym wy-
razie twarzy są w nim mieszkańcami,
a rządzi dyrektor Adrji, p. Moszko-
-wicz. Galerja teatru Letniego, pełna
przepoconego mrowia żydowskiego,
patrzy w ten cudowny šwiatek, wy-
czarowany na scenie i marzy o tem,

 

| Szeroko rozpowszechniony tygodnik, po-
święcony kulturze twórczości polskiej

„Myśl Narodowa"
wychodzi od 10 lat pod redakclą

Z. Wasilewskiego 1 J. Rembielińskiego
przy współpracy najcelniejszych pisarzy

Prenumerata wynosi (z przesyłką):
kwart. zł. 9-—=—, półrocznie zł. 17.—,

rogznie zł. 32—

Adres Adm.: Warszawa, Jerozolimska 17
Konto w PKO: Myśl Narodowa Nr. ry

16—

   

    

  
   
„PROBA RY2U“ W BIRMANJI

Misjonarze, od niedawna osiadli w je-

dnej z wiosek w Birmanji, byli šwiad-

kami „próby ryżu”, przypominającej śre-

dniowieczne próby ognia lub wody. Kra-

jowca oskarżono 0 niezapłacenie podat-

ku. Wprawdzie oskarżony twierdził, że

podatek zapłacił naczelnikowi, ten je-

dnak stanowczo przeczył wywodom 0-

skarżonego. Żadna strona nie mogła po-

przeć swoich twierdzeń świadkami, po-

dano więc zainteresowanym misę ryżu.

Niewinnym uzna się tego, co pożuje ryż

w stanie surowym bez okaleczenia dzią-

sel. Próba dowiodła niewinności haczel-

nika, a oskarżony musiał zapłacić poda-

tek, prócz tego nałożono na niego za

kłamstwo grzywnę w wysokości 60 rupij.

Ukarany podtrzymuje, że jest niewinny i

oskarża naczelnika, że tylko dzięki pew-

nym sztuczkom czarodziejskim pożuł ryż

tak, że żadnych nie odniósł okaleczeń.
 

WALKA Z NARKOTYKAMI
W PEKINIE

W Pekinie podjęto na rozkaz marszał-

ka Kiang-kai-chek'a energiczną walkę

przeciw narkotykom, jak opium,morfina

i heroina. Nałogowi opjumiści lub morfi-

niści, przychwyceni przez policję, podda-

ni są specjalnej kuracji. O ile wracają

do swego nałogu, grozi im nawet kara

śmierci. W/ Pekinie przytrzymano ponad

5.000 morfinistów. Z pośród recydywi-

stów 21 skazano na śmierć, m. in. dwóch

 ̀
 

żeby choć raz znaleźć się poza wspa-
niałemi drzwiami ze szkła i mosiądzu
na ulicy Moniuszki strzeżonemi przez
wspaniałego portjera.

Siódme niebo, to t. zw. „Hawaje”.
O nich marzą żydkowie z galerji, za-
równo jak bywalczy Adrji i Paradisu
na jawie. Niebo to zaludnione hury-
sami w spódniczkach z ciętej bibułki,
jest symbolem szczęścia niezakłóco-
nego podatkami, czy jakiemikolwiek
troskami życiowemi. Dnie i noce u-
pływają tu na miłości, graniu na gita-
rze i obżeraniu się bananami, zawsze
jest gaj, raj, maj i w tęsknocie rodzi-
my kraj, wiosna radosna, a kaktusy
drżą jak krosna. Wszystko zaś oświe-
ca księżyc — zawsze w pełni. Jest
słodko! W tym świecie z bajki demo-
nami są stare kawały z długiemi po
pas brodami- Sztuczka Tuwima aż
się od nich roi. Akcja, spoczątku ży-
wa, przechodzi w drugiej części w
nudną i ckliwą operetkę pełną bez-
barwnych duecików. Część pierwsza
zaś jest specjalnie cenna dla lwów sa-
lonowych Warszawki, jako zbiorowa
recytacja szmoncesów i dowcipów.
Ołóweczek w rękę, kawałeczek pa-
pieru, a zapas starczy na całe waka-
cje. „Czy pani wie, panno Maniu, ja-
kie jest podobieństwo między kobie-
tą, a kołnierzykiem?..."

 

Osią przedstawienia jest Dymsza.
Ten najlepszy polski komik jest tem
dla Warszawy, czem Chevalier dla
Paryża. Reprezentuje swoisty humor
naszej stolicy, humor Powiśla i Wo-
li. Rytmizacja ruchów tego naszego
„pięknego Adolfa" wiąże śo mocno z
jazzbandową muzyką nowoczesnej o-
peretki i rewji, Vis comica to wielki
dar i wielka tajemnica.

Dymsza w tej oprawie w teatrze
Letnim staje się jakby symbolem:
Warszawski ludowy humor, żywioło-
wy humor andrusa w pętach szmon-
cesu, przytłaczany krzykliwemi ha-
wajskiemi dekoracjami, otoczony 2у-
dowszczyzną, błyska jednak raz po-
raz, przedziera się zwycięsko przez
banał i blagę. Różnica klasy.

Reszta wykonawców spisywała zię
dobrze, prócz p. Gabrielli, która nie
była zabawna, tylko niesmaczna; sta-
nowczo nie nadaje się do komicznych
ról. Wyróżnić należy p. Obarską, p.
Łapińskiego i p. Hnydzińskiego, Mu-
zyka Simonsa mało frapująca, deko-
racje p. Jarockiego banalne i męczą-
ce. Snobom Warszawki będą się po-
dobały, bo są skomponowane w kole.
Cóż to za świetny pomysł! Jakie ory-
ginalne!

AML  

kė

Z ekranów stołecznych

„Wielka. księżnai chłopiec hotelowy
w kinie Pan

Wielka księżna Aleksandra (Kitty Car-
lisle), zajmuje się grą na gitarze i śpie-
wem, jeden jej kuzyn Misza kupowaniem
samochodów na kredyt i sprzedawaniem
ich ża gotówkę, a drugi, Wowa, zdaje się,
że niczem, poza noszeniem kozackiej bro-
dy. Nie dziwnego, że bardzo się nudzą,
a księżna Aleksandra musi walić gitarą
o ziemię, żeby coś się stało w jej mono-
tonnem życiu arystokratki, Na szczęście
na arenę wkracza młody  miljonerek
(Bing Crosby), który uosabia urok mło-
dości, temperamentu, radości życia — je-
dnem słowem wszystkiego, czem się
chełpi Ameryka. Że zaś pozatem jesz-
cze śpiewa wcale ładne piosenki, wcale
przyjemnym głosikiem, więc staje się wy-
darzeniem w życiu księżny, w której ła-
ski wkrada się jako lokaj, Oczywiście
zdobywa sobie jej serce (ciągle jako lo-  

kaj, ale co prawda lokaj z forsa), ®
wszystkich arystokratów ratuje od spleć-
nu, zapędzając ich do roboty; Misza zo-
staje dyrektorem finansowym hotelu, a
Wowa portjerem. Dama dworu, o której
zapomniałem wspomnieć, pracuje w bu-
fecie. Wszystko razem nieprawdopodobna
bujda i nawet niebardzo dowcipna, A-
trakcją jest jeden z najpopularniejszych
obecnie piosenkarzy Bing Crosby i jego
melodyjki, które powinny się przyjąć, bo
są łatwe i niebrzydkie. Dekoracje wzbo-
gaca kolekcja psów i papug, które wozi
że sobą księżna, Te oczywiście „świetnie
śrają'. Reżyserja w wytrawnych rękach
Franka Tuttle, sprawna, choć banalna.
Dodatki te same co w innych kinach, plus
humoreska rysunkowa, parodjująca filmy
cowboyskie i ich bohatera Bucka Jonesa.

ami.

Czy chcesz czytać?
Wypożyczalnie Biblioteki Publicznej

Bibljoteka publiczna m. st, Warszawy
posiada następujące księgozbiory, dostęp-
ne dla szerokich warstw publiczności: Bi.
bljotekę podstawową, w której mieszczą
się działy: informacyjne, ogólne, wydaw-

 

ZE ŚWIATA KULTURY
KRONIKA LITERACKA

 

Przymusowe recenzje. — Prezydent nie-

mieckiej Izby Prasowej w Berlinie wydał

zarządzenie, regulujące sprawę przymuso-

wegó ogłaszania recenzyj z książek, nade-

słanych wydawnictwom perjodycznym. Pi-

sma niemieckie obowiązane są w terminie

od 3 do 6 miesięcy nadesłane książki omó-

wić, względnie otrzymane egzemplarze

zwrócić wydawcom, niezależnie od tego, czy

książki nadesłano na żądanie pism, cży też

bez tego żądania.

0 POLSCEZAGRANICĄ
Sztuka polska w Franklurcte, -- Dn. 15

b. m. otwatto w instytucie Staedela wysta-

wę sztuki polskiej, Prasa miejscowa powi-
tała wystawę b. życzliwie.

ZJAZDY NAUKOWE
Przed zjazdem historyków w Wilnie, —

Naposiedzeniu stałej delegacji zjazdów hi-

storycznych we Lwowie omówiono prace

przygotowawcze do zjazdu wileńskiego.

Druk księgi referatów, która obejmie 80

prac uczonych z całej Polski, już się roz-

począł tak, że w sierpniu uczestnicy Zjazdu

mogli otrzymać referaty do przejrzenia.

Komitet uzyskał zniżki kolejowe i szereg

innych ułatwień gospodarczych dla człon-

ków, którzy licznie zgłaszają udział w

zjeździe. Adres komitetu: Lwów —Uniwer-

sytet,

wyższych urzędników policyjnych, któ-

rzy nadużywając swej władzy, sami od-

sprzedawali narkotyki za wysoką cenę.

Burmistrz Pekinu obostrzył regulamin, o-

bowiązujący markomanów: muszą onj

przez kilka miesięcy ciężko pracować, po-

tem dopiero wypuszcza się ich na wol-

ność. Według statystyki, ogłoszonej

przez rząd w Nankinie, w reszcie Chin

aresztowano w bieżącym roku 60.000

morfinistów. Najwięcej aresztowań do-

konano w prowincji Tcheking, bo aż

16.000! Smutny to rekord.
 

WYNALAZCA
„WIECZNEGO PIÓRA"

„Wieczne pióro” stało się dzisiaj tak

rozpowszechnione, że już nawet nie py- |

tamy się o to: kto je wynalazł; zżyliśmy |

się z niem jako z przedmiotem codzien-

nego użytku. I mało kto z używających |

„wiecznego pióra” wie o tem, že wyna-

lazł je skromny braciszek, kwestarz z za-

konu 00. kapucynów, imieniem Candide z

klaszt, La Roche w Sabaudji. W swoich

licznych wędrówkach kwestarskich brat

Kandyd nie rozsiawał się z flaszeczką a-

tramentu i pilnie notował wszystkie wpły-

wy i wydatki, Gdy stał jednego ranka

na swej przygodnej kwaterze, spostrzeg! |

z przerażeniem. że cała torba podróżna |

jest w atramencie.  Wróciwszy do klasz- |

toru, począł majstrować i przemyśliwać.

«wpadł na poinysł pióra zaopatrzonego

w reżerwoar na atrament, sporządzowne-

go zrazu z rurki mosiężnej, zamykanej
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| niekompletne.

 

TEATR

Premjera nowej sztuki polskiej, — Teatr
im. J. Słowackiego w Krakowie występuje
z premjerą sztuki Antoniego Waśkowskie-
go p. t. „Gwiazda Wawelu”, Ceniony

poeta krakowski przedstawia dramat ofiary

królowej Jadwigi, rzucony na tło walk we

wnętrznych o koronę polską z końcem XIV
wieku. Realizacja sceniczna w ujęciu re-

żyserskiem J. Karbowskiego podkreśla pier-
wiastek misteryjny utworu. Obsadę ról

głównych stanówią pp.: Granowska (rola
tytułow.), Tarnowiczėwna,  Burnatowicz,

Hierowski, Kułakowski, Solarski, Staszew-
ski, Wroński i in. Oprawa malarska K.
Frycza. Muzyka w układzie dyr. Wallek-

Walewskiego.

Z Instytutu Sztuki Teatralnej. — Dyrek-
cja Państwowego Instytutu Sztuki Teatral-

nej w Warszawie podaje dó wiadomości, iż

w obecnym roku szkolnym ukończyli Insty=

tut następujący słuchacze: Bardyni Alek-

sander, Kaliszewski Jerzy, Kwiatkowska I-

rena, Łukaszewicz Władysław, Malkiewicz-

Domańska Irena, Michalska Halina, Nowic-
ki Jan, Pawłowski Kazimierz, Pietraszkie-

wicz Leon, Polakówna Janina, Reńska

Eugenja, Rostkowska Marja, Sżrajerówna

Janina, Zwiążek Kazimierz.

MUZYKA

Kursy wakacyjne dla dyrygentów. — Mi-

nisterstwo Oświaty organizuje od 1 lipca do

korkiem umocowanym spiralnym drutem.

Ulegając namowie braci zakonnych, dał

br. Kandyd opatentować swój wynalazek.

W/ Sallanges powstało osobne towarzy-

stwo dla eksploatacji wynalazku, Po ro-

ku jednak skromny wynalazca wycofał

swój patent i oddał swój praktyczny wy-

nalazek do nieograniczonej użyteczności

publicznej,
—

„„CHLEB PRZYSZŁOŚCI"
Profesor uniwersytetu w Pradze, Sto-

klasa, podjął ostatnio energiczną kam*

panję w walce o nowy sposób wypieka-

nia chleba. Jak głosi prof. Stoklasa w

szeregu odczytów i konterencyj, dotych*

czasowy wypiek chleba w krajach Zacho-

du nie poszedł za zdobyczami nauki

współczesnej. 1 tak otręby, najcenniej-

sza cząstka zboża, zawierająca — Ров!ог,

magnesium, calcium i żelazo w formie

organicznej, a więc łatwo dającej się

przyswoić, są starannie odrzucane ż mą*

ki przeznaczonej na chleb. Skutkiem te-

go chleb ten stanowi pożywienie ubogie i
Prof. Stoklasa rzucił ha*

sło walki o „chleb przyszłości”, t. zn.

chleb zawierający otręby { jednoczący

wszystkie pierwiastki odżywcze pszenicy
i żyta.

—

W WALCE Z WIBRACJĄ OKRĘTU

Pewien wynalazca angielski ogłosił o-

statnio wyniki swych doświadczeń, po- |

djętych celem walki z przyczynami cho* |

roby morskiej. Zdaniem owego wynalaz-

| cy, chorobę morską powóduje nietylko

samo kołysanie okrętu, które na wielkich

 

 

3 sierpnia b. r. przy Ognisku Muzycznem

Wakacyjnem w Liceum  Krzemienieckiem

(w Krzemieńcu na Wołyniu) kurs dla kie-

rowników zespołów orkiestralnych i chó-
rów pozaszkolnych. Na kurs będą przyj-

"mowani tylko mężczyźni, czynni kierowni-

cy żespołów instrumentalnych oraz chó-

rów strzeleckich, organizacyj P, W. stra-

żackich, fabrycznych, kopalniańych i t. d.

Podania należy wnosić w terminie do dnia
20 b, m. bezpośrednio do Wydziału Sztuki
w Ministerstwie Wyznań Religijnych i O-

świecenia Publicznego, Warszawa (Al. Szu-
cha 25). Bliższych informacyj udzielają Ku-

ratorja Okręgów Szkolnych oraz dyrektoro-

wie gimnazjów państwowych.

TANIEC
 

Polskie tańce w Londynie, — W lipcu r.
b. odbędzie się w Londynie międzynarodo-

wy kongres tańców ludówych wraz z fe-

stivalem, Udział w kongresie biorą 52

państwa. Z Polski wyjeżdża na kongres i

na festival grupa akademickiej młodzieży

ludowej, złożona z 28 osób. Organizacją

zespołu i programem artystycznym zajmie

się Istytut Teatrów Ludowych w Warsza-

wie, Program tańców wypełnią: kujawiak,

krakowiak, taniec kaszubów, trojak śląski,

krzesany i zbójnicki oraz fraśment obrzędu

weselnego — oczepiny. Referat naukowy o

tańcach ludowych wygłosi prof. Baudouin

de Courtenay - Jędrzejewiczówa.

drganie i wibracje śruby okrętowej. 0-

tóż w celu zredukowania tego drgania do

minimum, uczony angielski wynalazł spe-

cjalne urządzenie, polegające na wybo-

rowaniu serji kanałów w skrzydłach śru-

by, aż do jej środka. Kanały te pozwala-

ją na odpływ powietrza, które we

wszystkich propellerach zbiera się koło

osi i powóduje drgania. Eksperyment u-

czonego angielskiego przeprowadzony

był na szeregu hiewielkich statków i dał

doskonałe wyniki, W najbliższym czasie

ma on być równieź dokońany na wielkich

okrętach transatlantyckich.

na

OSTROŻNIE Z OŁÓWKIEM
CHEMICZNYMI

Powszechnie używane ołówki che-
miczne mogą być w pewnych warunkach
bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Za-

wierają one mianowicie barwniki anili -

nowe, które jeśli dogtaną się na błonę
śluzową — mogą wywołać rozległe zni-
szczenie tkanki i owrzodzenie. Znane są
np. wypadki połknięcia małego odłam-

ka ołówka anilinowego, co spowodowa-
ło niebezpieczne owrzodzenie żołądka i
konieczność ińterwencji chirurga, Wy-
padki takie notowano m. in. wśtód u-
rżędników, mających ten nieestetyczny i
niebezpieczny zaražem zwyczaj zwilža-
mia ołówków chemicznych w ustach.

Ostatnio w jednyra z niemieckich cza-
sopism lekarskich, opisane są wypadk
ciężkiego uszkodzenia oka odiamkam
ołówków anilinowych, co może się пр
bardzo łatwo zdarzyć przy nieostróż
nem temperowańiu ołówków. Odłamki

okrętach jest nieznaczne, lecz głównie | takie, nawet bez żadnego mechaniczne-  

nictw perjodycznych, księgoznawstwa,
sztuki fotografji rękopisów, starodruków,
oraz dział samorządowy (ul. Koszykowa
26 od godz. 9 do 12), oraz nowootwarte
filje dzielnicowe, jak: Pierwsza Filja
Dzieln. na Pradze, mieszcząca się przy
ul, Skaryszewskiej Nr. 8, dostępna dla
publiczności w czwartki od godz. 9 do
14, a w inne dni od 16 do 21.

Druga filja dzielnicowa na Żoliborzu
róg ul. Lisa - Kuli i Ks. Felińskiego, ist-
niejąca od dn. 1 lipca, otwarta we
czwartki od godz. 9 do 14 i w inne dni
od 16 do 21.

Trzecia filja dzielnicowa na Woli, ul.
Karolkowa 45, otwarta we czwartki od
godz. 9 do 14, a w inne dnie tygodnia od
16 do 21.

Ponadto Bibljoteka Publiczna posiada
szereg wypożyczalni książek, jak: 1) :m.
M, Przyjemskiej (Koszykowa 26), 2) dla
bezrobotnych (Szpitalna 6), 3) na Saskiej
Kępie (Miedzeszyńska 8-a), 4) im, H.
Wawelberga (Ludwiki 1), 5) im, E. Kor-
niłowiczowej (Hipoteczna 8), 6) Praska
(Targowa 61), 7) im. M, Konopnickiej
(Karolkowa 45), 8) im. H. Sienkiewicza
(Jerozolimska 125), 9) im. Wyspia4-

skiego (Žėrawia 25), 10) im. Asnyka
(Grochowska 141), 11) Staromiejska im.
Lelewela (Piekarska 11), 12) im. Koper-
nika (Tamka 44), 13) im. Orzeszkowej
(Leszno 67), 14) im. Reymonta (Rozbrat
24), 15) im. Słowackiego (Mokotowska
11), 16) im, St, Leszczyńskiego (Srebr-
na 2), 17) im. Prusa (Lipowa 7), 18) Po-
wązkowska (Dzika 27), 19) im. Krasiń-
skiego (Kawęczyńska 4), 20) im. Staśzi-
ca (Środkowa 11), 21) im. Żeromskiegó
(Wolska 54), 22) im. Reytana (Reytana
3), 23) Nowego Brudna (Juljanowska 4),
24) im, Miekiewicza (Chłodna 34), 25) im.
Kraszewskiego (Kościelna 12), 26) Nau-
kowa (Mokotowska 52), 27) Centralna
(Chmielna 24). ;

ZEWSZĄW...
,

go urazu, powodują po pewnym czasie

rozległe nadżerki i owrzodzenia gałki

ocznej. Wypadek może spowodować u-

tratę wzroku.

Ze względu na niebezpieczeństwo, ja-

kie kryje w sobie ołówek anilinowy, na-

leży się w pracy biurowej posługiwać —

o ile to możliwe — tylko zwyczajnemi o-

łówkami. Przy użyciu ołówków anilino-

wych, należy zachować ostrożność, a w

wypadku zaprószenia oka odłamkami,

niezwłocznie usunąć je i dokładnie prze-

płukać oko do zniknięcia zabarwienia.

Tę ostatnią czynność powinien wykonać

lekarz.
w

NAJMNIEJSZE RADJO
Amerykańska wytwórnia R.C.A. zmon-

towała najmniejszy odbiornik na świe-

cie, Jest to trzylampowa superheterody-

na, mieszcząca się w pudełku wielkości

pudełka od gilz, Tak małe wymiary z0-

stały osiągnięte dzięki specjalnym lam.

pom, których wielkość wynosi 2 centy-

metry a średnica 1,5 centymetra. Jest to

już wybitnie kieszonkowy odbiornik,

przyćzem należy zaznaczyć, że zasilańie
odbywa się z sieci prądu zmiennego.

DLA FILATELISTÓW
Dla upamiętnienia 300-tnej rocznicy|

istnienia Akademji Francuskiej, wypusz-
' ezono we Francji nowe znaczli pocztowe

4 podobizną założyciela Akademii. kardy-

tała Richelieu Jednosżeśnie ukażały się

też w obiegu znaczki pocztowe z podo-
bizną Victora Hugo z racji 50-tej troczni-
cy zgonu znakomitego poety.



„(hajzówka” czyli monopol żydowski
Obraz giełdy zbożowe-towarowejwLublinie zwierciadłem tragedji ludności rdzennej

Taka zwana chajzówka jest pomy-
słem talmudycznym i polega na prak-
tysacii żydostwa w stosunku do „go-
jów”, Uważając siebie za „naród wy-
brany”, twierdzą Żydzi, że świat do
nich należy, a więc i ziemia orna z
wszystkiemi bogactwami i plonami,
które wydaje, Dzieląc między siebie
ziemię i jej plony dokonują Żydzi ta-
kiego samego podziału, gdy chodzi o
właściciela ziemi, Chajzówka stano-
wi eksploatację ziemi przez Żydów
na zasadzie podziału właścicieli ziem-
skich między Żydów, handłujących
produktami rolnemi. Żyd handlarz
otrzymuje przydział swych „gojów” i
stają oni się niepodzielną własnością
takiego kupca czy pośrednika, Wszel-
kie wykroczenia przeciw podziałowi,
wynikającemu z chajżówki, są sądzo-
ne przez wewnętrzne sądy żydowskie,
kahalne czy rabinackie, i podleśają
poważnym sankcjom karnym w po-
staci wysokich grzywien, odszkodo-
wań i t. d. W ten sposób Żydzi ure-
gulowali zagadnienie konkurencji
między sobą, wykluczając ją popro-
stu, Odwrotnie każdy zbożowiec-
Polak, któryby usiłował konkurować
z chajzówką, uiegnie najostrzejszym
represjom, kończącym się zazwyczaj
upadkiem firmy, spowodowanym
przez handel żydowski. Chajzówka
vddaje chłopów i ziemian polskich w
zupełną zależność od handlu żydow-
skiego.

Nie pamagają tu giełdy zbożowe, w
każdym razie nie giełdy prowincjonal-
ne, bo trzyma je w garści prawie stu-
procentowa większość kupców Ży*
dów. Lubelska giełda zbożowo-towa-
rowa, obejmująca również Wołyń, na

86 członków w roku 1934 liczyła 49
firm żydowskich, nie licząc kilku in-
nych, ukrywających się pod anonimo-
wemi nazwami. Resztę stanowiły in-
stytucje państwowe, naogół nie bio-
rące udziału w obrotach giełdowych,
trochę ziemiaństwa, raczej dla deko-
racji i kilkanaście firm handlowych
polskich, prywatnych, z których jed-
nak — jak nas poinformowano, zale-
dwie dwie obracały poważniejszymi
kontyngentami na giełdzie.
Gorzej jeszcze przedstawia się sy-

tuacja w oddziale wołyńskim (Równe)
giełdy. Na 104 członków teśo oddzia-
łu 56 firm jest żydowskich z nazwisk
właścicieli, z górą 20 kryje żydow-
skich właścicieli pod anonimowemi
nazwami. Polskich firm prywatnych
naliczyć można zaledwie około 10,
resztę członków stanowią instytucje

Popieraj przemysł

-_ krajowy

 

 

Z KRAKOWA
Teatr im. Słowackiego: wtorek „Gwia-

zda Wawelu”. °

Kina polskie;
Apollo: „Zmiana serc". | į
Sztuka: „Czar wiedeńskiego walca".
Słonko: „Precz z kryzysem” i,„Serca

wiecznie młode”.
Świt: „Golgota”,
Uciecha; „Czerwona dama”.
Mikołaj Kopernik* w Bibljotece Ja-

POezóni —Projektowane wystawie-
mie dramału Morstina „Mikołaj Koper-
nik” zostanie zrealizowane. „Mikołaj Ko-
pernik' wystawiony zostanie mianowicie
w najbliższą niedzielę, t. j, dnia 23 czerw-
ca, wieczorem na dziedzińcu Bibljoteki
Jag. Zespół grających tworzą akademicy
82 współudziale „artystów Teatru im,
łowackiego.
Prof. Zieliński w Krakowie. — Znako-

mity tczony, prof. Tadeusz Zieliński wy-
głosi w najbliższą niedzielę t. i. 23 b, m.
odczyt na Uniwersytecie Jagiel. Prot.
Zieliński znany jest Krakowowi z ub.
roku, gdy prelekcja jefjo wywołała zro-
zumiałe zainteresowanie i zgromadziła
niespotykane w Krakowie tłumy publicz-
ności. Obecnie prof. Zieliński mówić bę-
dzie o Mickiewiczu i jeśo lozańskich wy-
kładach o literaturze rzymskiej,
Dziekanem Wydziału Filozoficznego

U. J. wybrany został prof. dr. LOOK,
wiński, prodziekanem, prof. dr, Jan No-

Krwawa walka z wlamywaczami, — Na
terenie Krakowa operowała od dłuższe-
go czasu nieuchwytna szajka włamywa -
czy, Policja otrzymała wiadomość, że po-
szukiwani włamywacze znajdują się w
starej A w Łagiewnikach pod Kra-
kowem. Zarządzono natychmiastową
ławę i osaczono opryszków. Bandyci wi-
ząc osaczenie otwarli ogień rewolwero-

wy Ta polkio) która odpowiedziała strza-
łami. rezultacie strzelaniny jeden, z
włamywaczy został raniony. Korzystając
z zamieszania rozzbrojońo i ujęto pozo-
stalych włamywaczy, Rannego, którym
c azał się ibdyelaw. Dyląg, murarz z
Jadownik, przewioziono do szpitala Św.
Łazarza, dwóch pozostałych osadzono w
areszcie, są niemi Stanisław Kiebzach i
Roman Felczer.

 

(Od własnego korespondenta)

państwowe, samorządowe, nie zajmu-
jące się handlem i trochę ziemiań-
stwa.
W niesłychany sposób zażydzane są

władze giełdy. W radziegiełdy prze-
ważają nieznacznie Polacy, w biurze
giełdy — na stanowiskach płatnych i
to najlepiej — siedzą Żydzi. Dyrekto-
rem jest dr. Hollenberg Żyd, równo-
cześnie wicedyrektor Izby Przem.-
Handl. w Lublinie, radcą prawnym
żyd. adw. Bier, (pełniący zarazem
funkcje radcy prawnego Izby Przem. -
Handl. i ku wielkiemu zdziwieniu
ogółu katolickiego sprawy prawne
lubel. Kurji Biskupiej). Sekretarzem
sądu rozjemczego jest Żyd; mgr. Adolf
Sztajnhammer, jeden z maklerów jest
również Żydem. W oddziale rówień-
skim dyrektorem jest Żyd. dr. Hollen-
berg, maklerem również Żyd, Komitet
gospodarczy oddziału w większości ży-
dowski, sąd rozjemczy wybitnie zaży-
dzony.
W ten sposób udało się Żydom za-

śarnąć cały handel ziemiopłodami w
swe ręce. Na 21.218-537 zł. obrotów,
dokonanych na giełdzie w Lublinie, z
$órą 20 miljonów złotych przypada na
obroty żydowskie, a na prawie 27 mil-
jonów zł. obrotów w oddziale rówień-
skim, zgórą 25 milionów na obroty ży-
dowskie. Rozmiary zysków trzeba

 

Z CAŁEGO KKE£ASU

—

GNIEZNO

Przed wyborem prezydenta, — Rada
miejska w Gnieźnie liczy 32 radnych. W
tom 16 mandatów posiada Str. Nar, 8
N. P. R. i8 BBWR. Na podstawie umowy
między Str. Nar. a NPR. rada wybrała
prezydentem dr Mikołajczaka. Jednak
władze nadzorcze nie zatwierdziły wy,-
boru i mianowano przed rokiem komisa-
rza, w osobie płk, Wrzalińskiego.
Dnia6 lipca r, b. wpływa kadencja tym=

czasowego prezydenta miasta Gniezna, p.
Stanisława Wrzalińskiego, W myśl usta-

wy sainorządowej, na radzie miejskiej

spoczywa obowiązek dokonania wyboru,
a wybrany kandydat do 6 lipca musi uzy-
skać zatwierdzenie ministerstwa. spr.
wewn. Radamiejska już od. dłuższego
czasu domagała się rozpisania konkursu

i wyznaczenia zebrania wyborczego przeż

właściwą władzę. Po kilku upomnieniach

komisaryczny prezydent rozpisał konkurs
i ogłosił go w warszawskiej „Gazecie

Polskiej”, w krakowskim „Il. Kurjerre

Codziennym”, w „Dzienniku Poznan“

skim” i „Nowym Kurjerze”, a więc tylko

w pismach „sanacyjnych”, Zgłosiło się 29
kandydatów, w tem tylko 4 Wielkopolan,

reszta to kandydaci z Małopolski i Kon -
gresówki.
W poniedziałek, 17 b, m. zbierze się wy-

łoniona z pośród rady miejskiej komisja,

celem dokonania ściślejszego wyboru, a

jak słychać, posiedzenie wyborcze rady

miejskiej celem wyboru prezydenta od -

będzie się w sobotę, Szanse majwiększe

niają kandydatury dr. Romana Mazurkie-
wicza, komisar, burmistrza lowówka, i A-

dama Kiihna, kom. burmistrza Obornik,

z tej racji, że są to Wielkopolanie,

Zwraca powszechną uwagę to, iż wła-

dze nadzorcze nie potwierdzają wyboru

prezydentów czy burmistrzów dokona -

nego przeż większość narodową, w ra -

dach miejskich. Łódź, Poznań i Gniezno

są tego najlepszym przykładem. Zatwier-

dzono zaś zarządy miejskie socjalistycz=
no - żydowskie jak w Radomiu lub Piotr-

kowie. Nie zrobiono tego ze względów

rzeczowych. Widoczne jest, iż grają tu

rolę tylko momenty czysto polityczne.

Narodowców nie chce się dopuścić na-

wet na stanowiska w administracji samo-

rządowej.
KATOWICE

Kongres radców przemysłu śórniczo-

hutniczego. — Śląskie organizacje robot-

nicze górników i hutników, postanowiły

zwołać na niedzielę, 23 b. m. godz. 10 ra-

no do Katowic wspólny kongres radców
zakładowych przemysłu górniczo - hutni-

czego. Przedmiotem obrad kongresu bę-

dą m. in. następujące sprawy: Obecna sy-

 

 

- Lublin, w czerwcu.

określać pod kątem specyficznić ży-
dowskiego sposobu handlu i cen,
ofiarowanych przez pachciarzy i po-
średników żydowskich, rolnikom,
zwłaszcza drobnym i trzeba je uznać
za bardzo wysokie.

Taki obraz giełdy odtwarza wier-
nie tragedję nietylko handlu polskie-
go w obu woiewództwach o wybit-
nej strukturze rolniczej — a w szcze-
gólności handlu zbożowego; towno-
cześnie odtwarza on tragedię ludno-
ści rolniczej, a więc ludności rdzen-
nej. Wynosi ona wedłuś spisu ludno-
ści z 1931 r. w wojewódziwie lube!
skiem 82,4 proc., a w woj. wołyńskiem
88. proc. ludności, bezmała w 100 »ro-
centach uzależnionej gospodarczo od
elementu napływoweśo, znanego z
umiejętności bezlitosnego wyzysku.
Zupełnemu opanowaniu handlu zbo-
żowego ptzez żydów należy przypi-
sać niskie ceny płodów rolnych na
wsi, bo trzeba wziąć pod uwagę, że
nietylko handel zbożowy na giełdzie,
ale i bardziej niebezpieczny poza
giełdą, jest prawie wyłącznie w rę-
kach żydowskich. Póki ten monopol
mniejszości żydowskiej nie będzie zła-
many, nie należy się łudzić, że nasią-
pi istotna poprawa bytu wsi w walce
z przesileniem gospodarczem. "

s. b.

tuacja gospodarcza w przemyśle śląskim,
sprawa karteli i syndykatów, sprawa ur-
lopów wypoczynkowych, oraz sytuacja
finansowa Spółki Brackiej, a wreszcie
sprawa rent inwalidzkich.
Sprawa zwołania kongresu przez wszy-

stkie organizacje robotnicze ma Śląsku
stała się aktualna spowodu stanowiska,
zajmowanego przez Związek Pracodaw-
ców Przemysłu Górniczo - Hutniczego, w
sprawie urlopów robotniczych, a poza -
tem spowodu wypowiedzenia przeż nich
umtów w szeregu działów przemysłu ślą-
skiego.
KIELCE

Pożar strawił całą wieś, — W nocy we
wsi Wojniany wybuchł groźny pożar. Mi-
mo energicznej akcji straży ogniowej po-
żar strawił 41 gospodarstw, Straty wyno-
szą przeszło 200.000 zł, Pożar zlokalizo-
wano, Na miejsce przybyły władze, by u-
stalić, co było powodem pożaru,

PŁOCK

Zajścia antyżydowskie w Raciążu, —
„Głos Mazowiecki'* w Nr. 168 z 16 b. m.
pisze, co następuje: „Raciąż (pow, sier=
pecki) i cała okolica żyje od tygodnia
pod wrażeniem zajść, do jakich doszło
tam w ubiegłą sobotę. Zajścia wywołali
junacy z Obozu Pracy, zatrudnieni przy
regulowaniu rzeczki Raciążnicy.
W Obozie znajduje się około 150 juna-

ków. Jest między nimi szereg poznańczy* l
ków. Dwóch z nich udało się w sobotę
przed Zielonemi Świętami do Raciąża i
tu pod jakimś pozorem wszczęli awanturę

z Żydami. Zostali zabrani na miejscowy
posterunek policji. Kiedy wiadomość o

tem doszła do Obozu, cały Obóz ruszył

do miasta i tu doszło do poważnych
zajść, które zlikwidowała dopiero we-
rwana z Sierpca i okolicy policja. Pod-
czas zajść ucierpiały tnacznie sklepy ży-

dowskie, jest szereg osób poturbowanych.

Obecnie w Raciążu spokój”.

PRZEMYŚL

Ciekawy proces. — Przed paru mie -

siącami, osławiony żyd.-sanacyjny „dzien-

nikarz“ Leoś Turteltaub, rzucił w ра-
ru brukowcach, ohydne oszczerstwo na
kilku tut. narodowców. Jeden z nich aka-
demik p. Barański spotkawszy Turteltau-

ba, zaaplikował mu parę policzków. Spra-

wa nadawała się do oskarżenia prywat-

nego. Tymczasem p. Barański został na

krótki czas aresztowany, a wkrótce po +

tem stanął przed sądem grodzkim oskar-

żony o... wymuszenie. Po wywodzie ob-
rońcy mgr. Bilana, narodowiec został u-

niewinniony. Niespodzianie prokurator
apelował i przed paru dniami p. Barański

stanął przed sądem okręgowym. Tym ra*

zem bronił go dr, Kropiński, którego wy-

wody wbrew zdaniu prokuratora, sąd po-

dzielił i wyrok pierwszej instancji za-
twierdził,
Zebranie absolwentów. — Staraniem

akademików - narodowców odbyło się w

lokalu Stronnictwa Narodowego zebranie

dla absolwentów i absolwentek. Referat
o ideologii narodowej i życiu akademic-

kiem wygłosił p. Nowosad ze Lwowa, po-

czem odbyły się wpisy kandydatów na
członków organizacyj narodowych.

Odejście księdza - działacza — Ks.

Władysław Opaliński, dyrektor Akcji Ka-

tolickiej, otrzymał probostwo w Jarosła-

wiu. Na poważny ten posterunek, odcho-

dzi kapłan, który w naszem mieście nie-

 
 

 

Wspaniała manifestacja
religijno-narodowa

diecezji lwowskiej
(Od własnego korespondenta)

Od piątku 14 b, m. do poniedziałku
włącznie trwały we Lwowie wspaniałe u-
roczystości Kongresu Różańcowego ar-
chidiecezji lwowskiej, będrcego pewnego
ródzaju uzupełnieniem odbytego przed
kilku laty w naszem mieście Kongresu
Eucharystycznego. Kongres Różańcowy,
zorganizowany przez Konwent OO. Do-
minikanów, stał się potężną manifestacją
uczuć katolickich i narodowych całej
dzielnicy.
W trzecim dniu Kongresu, t. j. w nie-

dzielę, na całym terenie diecezji odbyły
się uroczyste nabożeństwa, a centralny
obchód odbył się we Lwowie przy udzia-
le ks. arcybiskupa Twardowskiego, bisku-
pa sandomierskiego ks. Kubickiego, bi-+
skupa pińskiego ks. Niemiry, biskupa
przemyskiego ks. Tomaki i biskupa - su-
iragana lwowskiego ks, d-ra Baziaka,
Terenem uroczystej manifestacji reli-

gijnej był plac przed nowowzniesionym

kościołem Matki Boskiej Ostrobramskiej
na górnym Łyczakowie, przed którego
portalem odprawiona została Msza św,
polowa.
O godzinie 8 rano w uroczystej proce-

sji, prowadzonej przeż ОО, Dominika-
nów, przeniesiono stary średniowieczny
obraz Matki Boskiej ż r. 1270 przy asyś-
cie szwadronu 14 pułku ułanów Jazło-

zwykle się zasłużył jako niestrudzony
działacz społeczny,

RYBNIK

Ucieczka pacjentki z zakładu psychja-
trycznego. — Wydarzył się w wojewódz-
kim zakładzie psychjatrycznym w Ryb-
niku wypadek, którego oliarą padła je-
dna z pacjentek. 39-letnia Albina Małko-
wa, mimo ścisłego nadzoru, pełnionego
przez 3 pielęgniarki, zdołała w godzinach
rannych zmylić czujność opieki i, przebie-
głszy przez obszerny park zakładowy,
przesadziła 3 - metrowej wysokości mur
zakładu i pobiegła na teren Kuźnika przy
ul, Larysza, Następnie, niezauważona

przez nikogo, Małkowa pobiegła do po=
bliskiej glinianki z dosyć głęboką wodą i
wskoczyła do wody, gdzie utonęła. Zwło-
ki Małkowej wydobyto dopiero po dłu-
gich poszukiwaniach z wody.

TARNOPOL

Z życia Stronnictwa Narodowego. —
W związku z reorganizacją Str. Nar. na
terenie miasta Tarnopola odbyło się
pod przewodnictwem ks, Strońskiego ze-
branie członków stronnictwa, na którem
wygłosili referaty: delegat dzielnicy
lwowskiej J. Macieliński oraz mgr. A.
Treszka. Z przebiegu tegoż zebrania przy-
puszczać należy, że rozwój Str. Nar, w
Tarnopolu przybiera właściwy kierunek.

Zebranie absolwentów szkół średnich.
—Kilka dni temu odbyło się w Tarno=
polu zebranie informacyjne dla absol-
wentów gimnazjalnych jako przyszłych
studentów wyższych uczelni, Wstępne
słowo wygłosił kol. K, Czarniecki b. pre-
zes koła Tarnopolan, poczem kol. J, Ro*

jek i b. prez. Bratniej Pomocy U. J. K.
mgr. A. Treszka omówili w szczegółach

życie ideowe i warunki studjowania.

  

Lwów, w czerwcu,
wieckich. Obraz ustawiono na ołtarzu po-
lowym.

Już wczesnym rankiem poczęły napły-
wać procesje z poza Lwowa, które przy-
były w części pociągami nadzwyczajnemi,
a w Części odbyły nocą długą drogę pie-
szo, przybywając nawet z dalszych oko-
lic. Procesje zamiejscowe kierowano na
sąsiednie przedmieścia, Pasieki i Jało-
wiec, — miejscowe ustawiono na dużej
jezdni, prowadzącej wzdłuż kościoła na
dworzec łyczakowski, Olbrzymi plac
przed kościołem zajęła grupa Sodalicyj
Marjańskich — szkół średnich, które w
sobotę zjechały do Lwowa na zjazd, Gru-
pa ta liczyła przeszło 1500 osób. Dalej
stanęły organizacje i cechy ze sztandara-
mi, oraz 2 procesje: z katedry i z kościo-
ła OO. Dominikanów. Wzdłuż ulicy Ły-
czakowskiej zajęły miejsce: kompanja
Hallerczyków ze sztandarem, kompanja
Zwią?ku Rezerwistów, drużyny harcerzy
i harcerek i Sokół IV, a zbocza parku ły-
czakowskiego oraz jego aleje zajęły nie -
przeliczone tłumy wiernych, Przed ołta-
rzem głównym ustawiło się duchowień-
stwo, zajęli miejsce reprezentanci władz
cywilnych i wojskowych, Wydział teolo-
giczny U, J. K., zakonnice, kler świecki i
zakonny.

Pontyfikalną Mszę św. odprawił ks.
arcybiskup Twardowski w otoczeniu licz-
nego duchowieństwa, a kazanie wygłosił
Siskup sandomierski ks. Kubicki, który
na wstępie złożył podziękowaniewier -
nym za masowy udział w kongresie, oraz
nawiązał do tego, że zebrali się oni przed
kościołem Matki Boski Ostrobramskiej
dzięki czemu Lwów raz jeszcze został
silnie związany z kresowem Wilnem. Dal-
sze uwagi poświęcił ks. biskup znaczeniu
różańca.

Po nabożeństwie księża biskupi uięli
sbraz Matki Boskiej i pobłogosławili nim
wiernych. Z kolei ks. arcybiskup Twar -
dowski odczytał akt oddania całej die-
cezji Matce Boskiej Różańcowej w opie-

kę.
Po nabożeństwie uformował się olbrzy-

mi. kilkukilometrowy pochód ze sztanda-
rami i feretronami, który przeszedł z
Łyczakowa do śródmieścia wśród pień
religijnych. Po obu stronach ulic, bogato
aekorowanych obrazami Matki Boskiej,
nalepkami, sztandarami papieskiemi i na-
rodowemi, zalegały tłumy publiczności.
W kościele OO, Dominikanów nastąpiło
uroczyste zakończenie kongresu.

Znakomitą organizacją uroczystości
kongresowych kierował red. Aleksander
Medyński przy pomocy naczelnika Spa -
czyńskiego. Sanitarną stroną zajęło się
Pogotowie Ratunkowe, wystawiając kil-
kanaście lotnych stanowisk lekarskich,
które opatrzyły w ciągu jednego przed-
południa kilkaset osób. Sprawną akcją
pomocy lekarskiej i sanitarnej kierował
sekretarz Pogotowia dr. Karol Notz.
Wzdłuż ulic, któremi podążał pochód o-
twarte były hydranty, a robotnicy wodo-
ciągowi rozdzielali bezpłatnie znużonym
pątnikom wodę, usuwając w ten sposób
zupełnie żydowskich handlarzy.

Poniedziałkowy dzień kongresu został
poświęcony obradom bractw różańco-
wych. Podkreślić należy, że kongres zor-
gnuizowali z nadzwyczajną sprawnością
i *roskliwością lwowscy OO. Dominika-
nie z przeorem O, Żukiewiczem na czele.

 

Polskość w pow. brzozowskim
Powiat brzozowski, niewielki, ma 684

km. kw., miasto 1: Brzozów, gmin wiej-
skich 7, gromad 55, ludzi 83205 t. j. 122
na 1 km. kw., co stanowi olbrzymią
liczbę (przeciętna Polski wynosi 82
mieszkańców na 1 km. kw.). Język pol-
ski podało 68149 ludności t. j. 81,9
proc. Analłabetów i półanalfabetów,
mających 10 lat życia i więcej, jest: w
Brzozowie 8,7 proc., a po wsiach 19,4 |

Przed 50 PJ. było 61 gmin i obszar
był większy (739 km. .kw.), a ludzi
71389 t. j. 98 na 1 km. kw. Ten górski
powiat cierpiał na przeludnienie, jak i
dzisiaj, dlatego rozwinęła się w nim
stopniowo silna emigracja zamorska
(teraz utrudniona) i obniżyła przyrost
ludności.
gw” przedstawia się powiat

tak:

proc.
Rok Ludzi Rz.-kał. T.j.% Gr.-kat, T.j.% Mojż. T.j.% Inn. T.j %

1880 71389 56627 793 10202 14,3 4556 64 4 00

1921 79107 62561 79,1 11890 15,0 4643 59 13 00

1931 83205 65813 79,1 12711 153 4316 52 365 0,4

Procent rzymskich-katolikėw utrzy-
muje się od 50 lat na jednym poziomie,
nawet spada, procent zaś greko-katoli-
ków rośnie, w tym powiecie, gdzie jest
ich mało. A niema tam wsi czysto ru *
skich, jak na Łemkowszczyźnie, lecz
greko - katolicy i rzym. - katolicy żyją
razem, głównie w 16 wsiach, z których
10 ma większość greko - katolicką, a 6
rzym. - katolicką; mimo tego jednak
nie zyskujemy Rusinów dla polskości,
co świadczy o małej naszej zdolności
asymilacyjnej.
Dla porównania przypomnijmy, že

pod Wrocławiem były 40 lat temu osa-
dy polskie, gdy dziś niema tam żadne-

lo Polaka. Nie chcemy naśladować
iemców. Ale np. Matica czeska, w

państwie liberalnem narodowościowo,
ściąga planowo do wsi mieszanych cze-
skiego sklepikarza, kowala, chłopa i
tak osłabia procent nieczechów. Do-
brze się więc dzieje Rusinom przy na-
szej poczciwości, a z wdzięczności za
to — jak się odnoszą do państwa?
W tym powiecie najlepiej pomnoży*

li się greko-katolicy, a gorzej rz о-
katolicy, Żydzi wynoszą się stąd, z po-
śród ludności zachodniej, a więc mędr-
szej, — ale zysk z tego osiągnęli gre-
ko - katolicy, a nie my.

arceli Prószyński.

 



 ss

6

w miastach
W lokalu polskiego Związku zize-

szeń własności nieruchomej miejskiej
* м Warszawie odbył się zjazd delega-

- tów Stowarzyszeń właścicieli nierucho-
"mości miast, obciążonych pożyczką Ul-
lenowską. W zjeździe wzięli udział de-

„legaci miast: Piotrkowa Trybunalskie -
- go, Częstochowy, Radomia, Kielc, So-
--snowca i Lublina oraz przedstawiciele
polskiego Związku zrzeszeń.

„_. Miasta te jak wiadomo zaciąśnęły w
latach 1924 — 1927 pożyczkę ullenow-
ską na inwestycyje wodociągowo-ka-
nalizacyjne. W okresie dobrej prospe-
rity warunki zaciąśniętej pożyczki nie
„wydawały się zbyt uciążliwe, kiedy je-

*. dnak przyszedł kryzys gospodarczy —
spłaty jej stały się dla miast takim cię-
żarem, że nie sposób było z nich się

"wywiązywać. Miasta więc zaprzestały
"bądź całkowicie, bądź też częściowo

* dokonywać spłat procentów i amorty-
zacji z zaciągniętej pożyczki.
Wyrazem tego jest fakt, że miasta

"winny wpłacić Bankowi Gospodar -

domów

stwa Krajowego z tytułu rat amortyza*
cyjnych od zaciągniętej pożyczki ulle-
nowskiej do końca roku 1934 — 93 mil-
jony 656 tysięcy złotych — a wpłaciły
zaledwie 8 miljonów 698 tysięcy zł., a
więc około 9 proc. należnych rat. Resz-
tę natomiast to jest około 90 proc. na-
leżności pokrył skarb państwa i Bank
Gospodarstwa Krajowego. Mimo jed-
nak, że miasta ze swego obowiązku
płatniczego z tytułu zaciągniętych po-
życzek nie wywiązywały się, tem nie -
mniej obciążyły własność nieruchomą
miejską takiemi ciężarami, które kwit-
nące do niedawna miasta doprowadzi -
ły do całkowitej ruinyiupadku.

" Przedewszystkiem więc miasta ulle-
nowskie popodwyższały dodatki komu-
nalne od domów-do wysokości 100
proc. państwowego podatku od nieru -
chomości, a więc pobierały i pobierają
o 42,5 proc. więcej od najwyższych sta-
wek określonych okólnikiem min. skar-
bu. Motywem tak wygórowanych
obciążeń była konieczność spłacania 
 

Częstochowska „Gazeta Narodo-
"*wa' donosi, iż na posiedzeniu rady

* gminy Miedźno jeden z radnych na-
e<rodowców zgłosił wniosek, domaga-

jący się wysiedlenia wszystkich ży-
dów, zamieszkałych na terenie tejże

"gminy. Wniosek tratił do przekona-
nia ogółu radnych.

„Jedaak wójt gm. Miedźno — pisze „Ga-

| zeta Narodowa" którego należy po tem

€o zaszło nazwać „sługusem żydowskim”,
zanim oddał powyższy wniosek pod głoso-

„ušwiadamial“ radnych, na co się
przegłosowania

wenie

narażają w razie owego
wniosku... Mianowicie: rada $minna zrazi

żydów z gminy
sobie władze, podatki będą większe, a ci,

którzy głosować będą za wnioskiem —

spotkać się mogą z więzieniem czy też a-

resztem.

Po takiem uświadomieniu” za  wnio-

skiem opowiedzieli się tylko radni z Klubu

Narodowego, którzy dobrze wiedzą, co

wolno, a cześo nie wolno; że więzienia są

na rzezimieszków i złodziejów, a nie na

lojalnych obywateli",

Gmina Miedźno ma wobec tego
przebiegu rzeczy inny, niezawodny
środek: kupować tylko u swoich i
możliwie sprzedawać tylko swoim:

Głównym ciężarem samorządów powiatowych

są wydatki administracyjne
Organizacje samorządu terytorjalnego

przeprowadziły badanie budżetów wy-
„działów powiatowych w różnych woje-
_wództwach. Badania podjęte zostały wo-
= bec nowych nakazów oszczędnościowych,
wydanych przez ministerstwo spraw wew-

" nętrznych, celem zarjentowania się w mo-
żliwościach dalszych redukcyj budżeto-
wych.

* Analiza budżetów powiatowych wyka-
zuje, iż największe wydatki ponoszą wy-

"działy powiatowe na odministrację oraz
* "utrzymanie dróg. W niektórych powiatach
"wydatki administracyjne wynoszą 33%
'budżetu, w czem niemałe pozycje przypa-

dają na emerytury i pensje wdowie. Wy-
sokie wydatki na administrację spowodo-
wane są przez zarządzenia władz nadzor-
czych, które od administracji samorządo-

wej, podobnie jak i od państwowej, do-
magają się wnikania we wszystkie prze-
jawy życia publicznego.
Redukcja wydatków administracyjnych

umożliwiłaby dalsze oszczędności bud-
żetowe samiorządów, ale ta redukcja za-
leżna jest od władz centralnych, zmiany
przepisów ustawowych i zmiany nastawie-
nią co do zadań administracji samorzą-

dowej.

Zdenerwowanie walutowe w Gdańsku trwa
Niepowoczenie misji dr. Schachta

Z Gdańska donoszą: а

° № kolach finansowo-gospodarczych oraz

wśród ludności wolnego miasta Gdańska u-
„ trzymuje się nadal nastarój zdenerwowania

: walutowego i nie osłabły obawy o los gulde-

„ma.
Nadzieje pewnych kół gdańskich, że po-

„byt prezesa Banku Rzeszy niemieckiej dr.
Schachta w Gdańsku oraz jego wystąpienia
ptbliczne wywrą wpływ uspokajający, w

' znacznym stopniu zawiodły. Ucieczka od

2 guldena trwa w dalszym ciągu, zdenerwo-

 

wanie nie minęło. Ludność poszukuje ob-

cych walut, głównie złotego polskiego, a

spekulacja walutowa na wybrzeżu przybra-

ła ogromne rozmiary.

Słery gospodarcze i finansowe Wolnego

Miasta napierają na senat gdański o rozlu-

źnienie obecnych rygorów dewizowych, któ-

re utrudniły niezmiernie wszelkie obroty

handlowe. Jak słychać, władze gdańskie

przygotowują nowe przepisy dewizowe,

które uwzślędniają w pewnej mierze ży-

czenia sier gospodarczych.

  

obciążonych pożyczką Ullenowską
rat pożyczki Ullenowskiej. Tymcza -
sem, okazało się, że raty pożyczek o-
płacane nie były, a wpływy osiągane z
ap sią przeznaczane były na inne
cele.

Niezależnie od tego. wprowadzono
wysokie opłaty za wodę i kanały, wy -
noszące w niektórych miastach np. w
Częstochowie w stosunku do rocznego
komornego brutto aż 20 proc. Szczytem
jednak wszystkiego było wprowadze-
nie opłat za świadczenia, z których nie
korzystano. Mianowicie nałożono obo-
wiązek uiszczania opłat również i w
tych wypadkach, gdy nieruchomość nie
jest połączona z siecią wodociągówi
kanalizacji. Obciążono wteszcie właś-
cicieli domów odpowiedzialnością za
wodę skonsumowaną przez lokatorów.

Skutki tego rodzaju polityki są fa-
talne. Przedewszystkiem właściciele
domów zmuszeni zostali do zaciągania
długów, aby wywiązywać się z nad -
miernych ciężarów. Odbiło się to na
stanie technicznym domów, których
właściciele nie mogą remontować z po-
wodu braku funduszów. Domy niszcze-
ją, co w dalszym ciągu pogłębia głód
mieszkaniowy, a ich właściciele stają
się nędzarzami.

Polityka więc samorządów miast,
obciążonych pożyczkami ulennowskie-
mi, która obarczała miejską własność
nieruchomą ciężarami ponad jej siły, a
sama nie wywiązywała się ze swoich
obowiązków płatniczych musi wywo-
łać jaknajdalej idące zastrzeżenia. Są-
dzimy, że tak władze nadzorcze nad
samorządami, jak i centralna komisja
oszczędnościowo - oddłużeniowa dla
samorządów — zajmą się tą sprawą i
nie dopuszczą do dalszej dewastacji
domów w Polsce przez nadmierne ob-
ciążanie ich podatkami i opłatami, co
niewątpliwie poza ruiną domów miej-
skich odbija się z niesłychaną szkodą
na interesach skarbu państwa (maleją-
ce wpływy podatków państwowych),
jak i społeczeństwa.

Poważne uspokoijen'e
Na europejskich giełdach walutowych

Na wczorajszych zebraniach europejskich
giełd walutowych wystąpiło poważne uspo-

kojenie, wyrażające się w osłabieniu prze-
dewszystkiem walut anglosaskich. Uspoko-

jenie to wystąpiło na tle dodatniej oceny

przewidywanych posunięć rządu francuskie-

go w zakresie sanacji budżetowej, W związ-

ku z tem zmniejszył się popyt na waluty,
które ostatnio były poszukiwane w związ-

ku z wyzbywaniem się franka francuskiego.

Wiadomości gospodarcze
S/S „Košciuszko“ przybył w dn. 16 b. m.

z Gdyni do Nowego Jorku, przywożąc 101

pasażerów. Odpłynie on z powrotem dn. 19

czerwca i ma przybyć do Gdyni dn. 1 lipca

r. b. Będzie to ostatnia podróż statku na
trasie Ameryka — Gdynia, gdyż od tej

chwili S/S „Kościuszko” odbędzie szereś

wycieczek, poczem zostanie przeniesiony

na trasę linji palestyńskiej.

S/S „Polonia“ przybyt dn. 16 czerwca z

Konstancy do Haily, przywożąc 647 pasa-

żerów, w tem 569 emigrantów, udających

się na stały pobyt do Palestyny.
*

  

 

Rozzuchwalenie Żydów
Gwałcenie świąt katolickich

Sosnowiecki
pisze:
„Kilka sklepów żydowskich w Olkuszu

nie uznaje wogóle niedziel i świąt; w skle-

pach tych handluje się nawet podczas na-

bożeństw, Do takich sklepów należy sklep

„Kurjer Zachodni” tytoniowy Melcera w Rynku. Odnośne wła-
dze naprawdę powinny położyć kres gwal- |

ceniu świąt i obrażaniu uczuć religijnych

katolickich przez i tak dobrze mających
sie handelesėw“. A

Znaczna poprawa stanu zasiewów |
Pojawienie się chrabąszczy i gąsienic

Stan zasiewów głównych ziemioplo-
dów, ustalony na podstawie sprawozdań
małej sieci korespondentów rolnych Głó-
wnego Urzędu Statystycznego, przedsta-
wiał się w dn. 5 czerwca r. b. przeciętnie
dla całej Polski w stopniach kwalifika-
cyjnych następująco (pierwsza liczba w

 

Giełda zbożowa
Notowania, z dnia 17-40 czerwca

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 gl. 17.00
— 17,50.

Żyto I standart 700 gl. 13,75 — 14.00;

Żyto 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 obortu — — —;
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 2300
— 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 — — —; Rzepak i rze-
pik letni — — —; Siemie lniane
basis 90 proc. 44,00 — 45,00; Mak nie-
bieski 39.00 — 42,00; Ziemniaki jadalne
400 — 4,50; Mąka pszenna gat. I-B
0—45 proc. 30,00 — 33,00; |-C 0—55
proc. 28.00 — 30,00; I-D 0—60 proc.
26,00 — 28,00; |-E 0—65 proc. 24.00 —
26,00; II-B 20—65 proc. 22,00 — 24,00;
II-D 45—65 proc. 21.00 — 22.00 II-F
55—65 proc. 20,00 — 21,00; II-G 60—65
proc. 19,00 — 20,00; III-A 65—70 proc
14,00 — 15,00; Mąka żytnia I gat 0—55
proc. 23,00 — 24,50; | 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 Inia-
ne 17,75 — 18,25; Kuchy rzepakowe
1200 — 12,50; Kuchy słonecznikowe
16,25 — 16,75; Śruta sojowa 45 proc.

17,75 — 18,25.
Ogólny obrót 1.106 ton, w tem żyta 173

ton. Usposobienie spokojne,

Uwaga! Ceny grochu, maku, mąk *śru-
ty sojowej rozumieją się łącznie z wor-
kiem, innych artykułów — luzem.
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Malarz w kiopołach
Powieść humorystyczna

—Jeśli zaś kto wejdzie, to powiedz ,że Jerzy

Finch wynajął ci swoje mieszkanko i że w tej chwili

„przebierasz się przed kolacją. Ja tymczasem zejdę.

„do swego mieszkania i wrócę za parę minut, aby cię

„ zabrać. ‚
„; Duma, zupełnie w tymwypadkuuzasadniona,

” rozpierała pierś Hamiltona Beamisha. Pod jej wpły-

-wem zapomniał on o poprawnym stylu i zaczął mó”

„wić gwarą proletarjacką.

i — Co? Nie jestem morowy chłop? — spytał.

Jestem, czy nie jestem?

/ Dziewczyna patrzyła nań oczyma rozmodlonę-

mi. Jedną z pociech, której ludzie intelektu niekie

dy zażywają, jest to, że w momentach krytycznych

chwytają kobiety za serce swym umysłem. W okre-

'sach ciszy i pokoju kobiety szaleją za szeikami i spo-

glądają łakomie na jaszczurki, których jedyną za-

letą jest to, że umieją tańczyć charlestona:niech

tylko jednak coś się popsuje, niech raptem coš grož-

nego stanie przed niemi, kto wówczas jestwładcą

"ich serca, kto sułtanem? Mężczyzna, którego wy-

miar kapelusza wynosi sześćdziesiąt centymetrów.

"+ -— Jim! — zawołała — Jesteś cudowny!
— Tak jest.

— Ratujesz mi życie. a

4 — Tak jest. Spiesz się w takim razie. Niema

etrwili do stracenia.  

W ten sposób w Jerzego Fincha, ukrytego pod

swoim własnym łóżkiem, nawykłego wprawdzie

osłatniemi czasy do bolesnych kaprysów losu, ugo-
dził cios, od którego mało nie osiwiał.

$ 3.

Pierwszą rzeczą, która poraziła Jerzego Fincha,
skoro tylko oczy jego oswoiły się ze światłem, była
łydka. Do tej obłeczonej w jedwabną, przezroczy*
stą pończoszkę łydki natychmiast przyłączyła się

druga, porobnie wystrojona. Przez dłuższą chwilę
łydki te, aczkolwiek smukłe, tak pęczniaływoczach

Jerzego, że nieomal wypełniły sobą cały jego wid-
nokrąg. Poczem nagle zniknęły.

Zanim to jeszcze się stało, Jerzy, odsuwając się

skromnie pod ścianę, mógłby powiedzieć, że byłby
bardzo kontent, gdyby te łydki zniknęły. Kiedy je-
dnak życzeniu jego stało się zadość, nieomal wrza-
snął z przerażenia. Albowiem przyczyną, wskutek
której łydki zniknęły, było to, że w tej chwili opadła

na nie sukienka z jakiejś ciesiutkiej materji, zakry-
wając je zupełnie.

. Była to sukienka, jakby wycięta czarodziejskie-
mi nożyczkami z księżycowych promieni i świezdne-
go pyłu; gdyby wisiała w oknie magazynu, Jerzy
byłby ją szczerze podziwiał. Ale oglądać ją w oknie
magazynu i oglądać ją jako srebrną pianę na podło-
dze wewłasnej sypialni— to dwie całkiem różne
rzeczy. Jerzy Finch zaczerwienił się tak, jakby
chciał udawać dywan. Przymknął oczy i zacisnął
zęby. Czy jest to — zastanawiał się — koniec czy
też początek?
— Kto tam? — rozleg! się nagle głos.
Głowa Jerzego podskoczyła tak konwulsyjnie,

jakby na chwilę rozstała się z źle przypiętą szyją.
Odzyskawszy zdolność myślenia, odgadł, że

głos odezwał się w odpowiedzi ną ostre, autoryta-  

tywne stukanie do drzwi, dokonane jakimś twardym

narzędziem, brzmiącem podobnie do nocnej pałeczki

policjanta. Po stukaniu rozległy się niemniej ostr!
i autorytatywne słowa: ;
— Otwierač zaraz! :
Właścicielka łydek wykazała dużo przytom-

ności umysłu.
— Nie otworzę — odparła. Przebieram się.
— Kto pani jest?
— A kto pan jest?
— Mniejsza o to, kim jestem.
— Dobrze. W takim razie, mniejsza o to, kim

ja jestem.
Nastąpiła pauza. Jerzemu wydało się, ocenia-

jąc sytuację bezstronnie, że łydki miały narazie
znaczną przewagę.
— (o pani tam robi? — spytał męski głos z po-

za drzwi, przystępując do sprawy z innej strony.
—Przebieram się — powtarzam. :
Nastąpiła druga pauza. Do tej gorącej dysputy

wtrącił się w tej chwili ktoś trzeci.
— (o to wszystko znaczy? — spytał ostro no-

wy przybysz.. 3
Jerzy poznał głos swego przyjaciela, Hamilto-

na Beamisha.
— Garrov'ay — odezwał się Hamilton Beamish

tonem surowym. Co pan tu, do licha, robi pod drzwia*
mi? Dalibóg — ciągnął zapalczywie Beamisch —
zaczynam się zastanawiać, na czem polegają obo-
wiązki posterunkowych w New Yorku. Coś mi się
wydaje, że mają oni za dużo wolnego czasu, którego
używają na wióczenie się i na dokuczanie kobietom.
Czy nie zdaje pan 3obie sprawy, że dama, którą pan
napastuje, jest moją narzeczoną, i że w tej chwili
przebiera się ona, aby pójść ze mną na kolację do re-
stauracji?

(d. c. n.).

  

nawiasie oznacza stan w dn. 15 maja r.

b., druga — w dniu 5 czerwca r. ub);

szenica ozima 3,2 (2,8 — 2,9);
žyto ozime 3,2 (2,8 — 2,9);
jęczmień ozimy 2,9 (2,6 — 2,7);
pszenica jara 3,2 (2,9 — 2,7);
żyto jare 3,0 (2,7 — 2,5);
jęczmień jary 3,2 pa — 2,7);
owies 3,1 (2,8 — 2,7);
ziemniaki 2,8 (w czerwcu r. ub, 2,8).

Ocieplenie, które nastąpiło na począt-
ku czerwca, oraz dostateczna ilość wil-
$oci w roli wpłynęły na znaczne polep-
szenie się stanu zasiewów. Poprawa. ta
nastąpiła wę wszystkich województwach.

Najlepszy stan pszenicy ozimej był w
woj. kieleckiem i krakowskiem, najgor -
szy — w dalszym ciągu w woj. wileń -
skiem. Stan żyta ozimego najlepiej przed-
stawiał się w woj. lwowskiem i tarnopol-
skiem, najgorzej — również w  wileń-
skiem. Stan jęczmienia jarego najlepszy
był w woj. tarnopolskiem, najsłabszy —
w woj. białostockiem, wileńskiem, pole'-
skiem oraz pomorskiem. Najlepszy stan
owsa zanotowano w woj. tarnopolskiem,
najsłabszy — w woj. wileńskiem,

Naogół stan zbóż był powyżej średnie-
$0 w woj. centralnych i wołyńskiem oraz
południowych i śląskiem. W pozostałych
województwach — stan ten przedstawiał
się słabo. Na słaby rozwój zbóż w woj.
wschodnich wpłynęły zimna i przymroz-
ki, które trwały do pierwszych dni
czerwca; w woj, poznańskiem natomiast
—częściowo brak wilgoci w roli. Ё

Stan ziemniaków był najlepszy w woj.
tarnopolskiem, najgorszy — w woj. bia-
łostockiem i poznańskiem.

Ze wszystkich województw korespon -

denci donoszą o pojawieniu się chrabąsz-
czy i gąsienic.
  

Giełdy pieniężne
Notowania, z dnia 17-go czerwca

DEWIZY

Belgja 89,75 (sprzedaż 89,98, kupno
89,52); Holandja 359,25 (sprzedaż 360.15,
kupno 358,35); Londyn 26.12 (sprzedaż
26.25 kupno 25.99); Nowy Jork. (kabel)
5.30 i jedna czwarta (sprzedaż 5.33 i jed-
na czwarta, kupno 5,27 i jedna czwarta); ,

Oslo 131,15 (sprzedaż 131,80, kupno
130,50); Paryż 34,98 pół (sprzedaż 35,07,
kupno 34,90); Praga 22,14 (sprzedaż 22,19
kupno 22.09); Szwajcarja 173,20 (sprzedaż
173,63, kupno 172,77); Stokholm 134,60
(sprzedaż 135,25, kupno 133,95); Włochy
43,72 (sprzedaż 43,84, kupno 43.60); Ber-
lin 213,60 (sprzedaż 214,60, kupno 212,60) °

Rubel złoty — 4,74: Dolar złoty —
9,19 i pół — 9,20. Rubel srebrny — 1.91.
100 kopiejek bilonu srebrnego — 0,91.
Gram czystego złota — 5.9244. Marki
niemieckie (banknoty) w obrotach pry-
watnych — 179. Funt sterl. (banknoty) w
obrotach prywatnych — 26.15,

PAPIERY PROCENTOWE

3 proc. poż. budowlana 42,00; 7 proc.
poż. stabilizacyjna 66,50 — 66,13 — 66,38
(odcinki po 500 dol.) 66.50 — 67,00 (w
proc.); 4 proc. poż. inwestycyjna 105,00;
4 proc. państw. poż. premjowa dolaro-
wa 53,45; 5 proc, konwersyjna 66,25; 6
proc. poż, dolarowa 80,75 (w proc.);
5 proc. poż. kolejowa konwersyjna 62,00
— 61.00; 8 proc. L. Z. Banku gosp. kraj.
i 8 proc. oblig. Banku gosp. kraj. 94,00 (w
proc.); 7 proc. L. Z. Banku gosp. kraj.i
7 proc. oblig. Banku gosp. kraj. 83,25;
8 proc. L. Z, Banku rolnego 94,00; 7 proc.
skie dolarowe 48,00; 4 i pół proc. L. Z.
Towarzystwa kred, przemysłu polskiego
funt. 80,50 (w proc.); 7 proc. L. Z. ziem-
skie dolarowe 48,00; 4 i pół proc, L. Zł
ziemskie 49,00 (odcinki drobne) 48.75;
5 nroc. L. Z, Warszawy (1933 r.) 58,25 —
58,00; 5 proc. m. Radomia 1933 r. 40,50;
5 proc. L. Z. Kalisza 1933 r. 45,25.

AKCJE-

Bank Polski—87,25; Warsz. Tow. Fatr.
Cukru—33,00; Węgiel — 12,50; Lilpop—
10,10 — 9,85; Modrzejów — 4,95 — 4,80;
Norblin — 34,00 — 34,50; Starachowi-
ce — 35.50 — 34,50.

Tendencja dla pożyczek państwowych
przeważnie mocniejsza, dla listów za-
stawnych — przeważnie utrzymana, dla
akcji — niejednolita.
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Proces 0 zajścia w Widawie
Wyrok Sądu Apelacyjnego

- Na początku czerwca ubiegłego| Stanisław Buczkowski i Bronisław
roku, podczas licznych aresztowań
wśród działaczy narodowych na te-
renie całego kraju, aresztowano w
Łasku prezesa miejscowej organizacji
Stronnictwa Narodowego Romana
Kaźmierczaka i osadzono go w are-
szcie policyjnym w Widawie.
Na tem tle wynikły nazajutrz zajścia

przed aresztem. Jak podaje akt oskar-
żenia, w wytoczonej później sprawie
sądowej, zebrał się tłum ludzi, liczący
kilkaset osób, który, domagał się
zwolnienia prezesa Kaźmierczaka,

Wysłano w tej sprawie delegację do
komendanta posterunku, a gdy ten
zwolnienia więźnia odmówił, podnio-
sły się głosy, aby go uwolnić siłą,
W starciu z policją, jakie następnie

wynikło, odniosło rany, jak podaje
prokurator w akcie oskarżenia kil-
ku posterunkowych trafionych przez
demionstrantów kamieniami.

Następnego dnia prezesa Kaźmier-
czaka 'zwolniono, nie było bowiem
podstaw do pozbawienia 60 wolności,
aresztowano natomiast 11 ludzi, po-
dejrzanych o udział w zajściach przed
aresztem. Byli to: Feliks Stasiak, An-
toni Zatorski, Leon Božek, Ignacy
Włodarczyk, Stanisław Robak, Wła-
dysław Wierzbicki, Jan Chlebowski,
Józeł Zatorski, Roman Skotlarski,

 WRESERZEZĘCAZRYWA OKECZZE ŠaAA ALTAS OT

Zawody balonowe
w Warszawie

WW związku z zeszłorocznem zajęciem
przeż Polskę pierwszego miejsca w za-
wodach balonowych о рибаг Gordon-
Bennetta również w bież. roku Polska or-
śanizuje międzynarodowe zawody balo-
nowe. Zawody te odbędą się w Warsza-
wie, a termin zgłoszeń załóś mija 1 lipca.
*Jak' słychać, w ekipie polskich balo-
niarzy nie nastąpią żadne zmiany, W
zawodach tegorocznych wezmą udział
lotnicy, którzy. uczestniczyli w zeszło-
rocznych, a mianowicie:. na balonie

„Košciuszko“ — kpt. Hynek i por. Poma-
ski, na balonie „Warszawa“ kpt. Burzyn-

ski i por. Zakrzewski i na balonie „Po-
lonia" por. Janusz i por. Wawszczak
Gdyby Polacy -zdobyli i w tegorocz-

nych zawodach pierwsze miejsce, puhar
Gordon-Bennetta przejdzie na własność
Polski,

Ostrożnie z huśtawkami
W) dniu 15 b. m. 14-letni Boczek Mie-

czysław' spadł z huśtawki przy ul. Gró-
jeckiej 62/64. W stanie bardzo ciężkim

przewieziono go do szpitala Dz. Jezus.

- Rowerzysta
pod samochodem

Na rogu Marszałkowskiej i Hożej, 13-letni

Bolesław Masłowski, uczeń (Podskarbińska

4) jadąc na rowerze, wpadł pod samochód.

Dzięki przytomności umysłu kierowcy, chło-
piec uległ tylko potłuczeniu nóg.

„Šwietojanki“ nie bedzie?
Co roku w drugiej połowie czerwca ob-

serwowany był na Wiśle przybór wód t. zw.

„Świętojanka”, W r. b. przeciwnie poziom

wody spada tak, że na Wiśle ukazały już się

liczne mielizny.

Śmierć pod pociągiem
Na granicy Gocławka i Wawra, na

przejeździe kolejowym, w chwili, gdy na-

djeżdżał pociąg z Otwocka do Warszawy,

onegdaj około godz. 18-ej, z grupy ocze-

kujących osób wyszła jakaś kobieta i po-

wiedziawszy: „Ja zdążę przejść”, — we-

szła na tor. Okazało się jednak, że było

za późno, parowóz pociągu wciągnął nie-

szczęśliwą, pod koła. Śmierć nastąp'ła

natychmiast. Rysopis denatki: blondynka,

wysoka, dobrej tuszy, lat około 22-ch, w

sukri niebieskiej, pantofle — sandałki

białe. Zwłoki przewieziono do prosekto-

rjum. |

Krwawa zemsta

zredukowanego
W dziale bagażowym Polskiego Biura

Podróży „Orbis'* (na dworcu Głównym),

pracował jako robotnik, Leopold Mar-

czewski: (Targowa 29): Kierownik oddzia-

łu*J, Serkowski zwolnił go z pracy, a

wówczas robotnik rzucił się na niego i za-

dał straszny cios nożem w brzuch. Are-

sztowano go, a Serkowskiego przewiezio-

no do szpitala.

Kradzież u księdza
W nocy z dnia 16 na 17 nieznani spraw-

cy skradli z mieszkania ks. Jana Wiechna

Chłodna 9 maszynę do pisania oraz pla-

tery na 12 osób. Skradzioną maszynę zna-

leziono u Ryfki Fulman zam. przy ul.

Krochmalna 34. *

®

 

Sikora.

Wszystkich przetrzymano w aresz-
cie prewencyjnym około pół roku,
poczem postawiono przed Sądem
Okręgowym w Łodzi, który Stasiaka
i Włodarczyka uniewinnił, a pozosta-
łych oskarżonych skazał na kary: Ja-
na. Chlebowskiego na rok więzienia.
Zatorskiego, Bożka i Robaka po 10
mies. więzienia. Skotlarskiegó, Bucz-
kowskiego, Sikoręi Wierzbickiego po
7 mies. więzienia wreszcie Zatorskie-
$o na 6 mies. więzienia, PR”

W pierwszej instancji bronił oskar-
żonych przywódca narodowej Łodzi
adw. Kazimierz Kowalski, w Sądzie
Apelacyjnym w Warszawie podjął się
obrony, jeden z uczestników wielkie-
go procesu narodowców łódzkich,
adw. pos. Zbigniew Stypułkowski.

W wyniku wczorajszej rozprawy
sąd wyroki wydane w pierwszej in-

 

Akt kupna—

 

stancji zatwierdził ale wykonanie kar,
w częściach, pozostałych do odbycia,
zawiesił,

Jak wynika z krótkich ogłoszonych
motywów, sąd, decydując o zawiesze-
'niu kary, oparł się na argumentach,
podniesionych w mowie obrończej, a
w pierwszym rzędzie-na fakcie rychłe-
"go zwolnienia prezesa Kaźmierczaka,

zatrzymanego i osadzoneśo w aresz-
cie bez dostatecznych do tego pod-
staw.

- Stronnictwo Narodowe
w Warszawie

We wtorek, dn. 18 czerwca r. b. o
godz. 8 wiecz. odbędzie się zebranie
kół Grzybowskiego i Wola im. Po-
pławskiego przy ul. Śliskiej 34. Prze-
mawiąć będzie posłanka Zofja Za-
leska.

Za 6.000 złotych

W lokalu Związku pracowników samo-
rządowych m. st. Warszawy odbyło się
zebranie nauczycieli, zatrudnionych

przez miasto na kursach oświaty poza-

szkolnej i w dokształcających szkołach

zawodowych. Celem zebrania było omó-

wienie i zajęcie stanowiska wobec spra-

wy proponowanej przez miasto zmiany u-

posażenia na niekorzyść nauczycieli. Na-

uczyciele zdecydowanie wypowiedzieli

się przeciwko obniżce uposażenia, u-

chwalając rezolucję treści następującej:

„Zebrani nauczyciele sekcji oświaty

pozaszkolnej i sekcji szkół zawodowych

dokształcających, protestują przeciwko

nowym warunkom płac, przynoszącym

nietylko dotkliwe obniżki uposażeń, nie-

praktykowane w innych działach samo-

rządowych, lecz i cofnięcie praw, naby-

tych latami pracy i stopniemwykształ-

cenia.

Zebrani przeto uchwalają: wstrzymać

się z podpisywaniem umów na rok

1935/36, dopóki postulaty nauczyciel- 

 

sprzedaży dziewczyny
Niezwykły proces w drugiej instancii

Pisaliśmy przed kilku tygodniami ob-
szernie o niezwykłym fakcie kupna-

sprzedaży młodej. dziewczyny na wsi,
który wyszedł na jaw w związku z pro-
cesem Marjana Pioruńskiego o zamach
morderczy na życie ojca.

Przypominamy pokrótce treść sprawy.

Starszy już wiekiem, zamożny kolori-
sta wsi Kletów, Władysław Piorufski
kupił od znacznie uboższego od siebie
sąsiada, Józefa Targońskiego, jego córkę
20-letnią Zofję Targońską.

Akt kupna-sprzedažy sporządzono na
piśmie. Opiewał on, że Zołja Targońska
została oddana Władysławowi .Pioruń-
skiemu „w charakterze gospodyni oraz
kobiety”, za sumę 6 tys. złotych na okres
czasu do końca życia nabywcy, Dalszy
punkt-umowy głosił, że „śdyby nabyty
objekt okazał się nieodpowiedni i nie za-
dowalał wymagań nabywcy,. służy mu
prawo rozwiązania umowy za zwrotem
ceny, szacunkowej”. :

Zadatek zostal wplacony, reszta ceny
uiszczona wekslamii „towar” przepro-
wadził się z chaty ojca do chaty na-
bywcy. :

"Od tej chwili w rodżinie Pioruńskich
zaczęły się bezustanne niesnaski i awan-
tury. Pioruński miał żonę, od paru lat
sparaliżowaną i kilkoro, dorosłych dzieci,
które z punktu ustosunkowały się wrogo
do Targońskiej. Jak było do przewidze-
nia, Targońska rychło opanowała całko-
wicie swego leciwego już nabywcę i sta-
ła się gospodynią w chacie, decydującą o
wszystkiem. Wytworzyła się wprost

Echa katastrofy
tramwajowej

Władze prokuratorskie prowadzą do-
chodzenie w sprawie katastrofy tramwa-
jowej, jaka zdarzyła się przed dwoma ty-
godniami przy zbiegu Marszałkowskiej i
Królewskiej. Wszyscy poszkodowani zo-

stali już przesłuchani, Chodzi o ustalenie,

kto ponosi odpowiedzialność za wypa-

dek, co pozwoli poszkodowanym wystą-

pić do sądu z powództwami cywilnemi z

tytułu poniesionych strat i urazów fi-

zycznych. (om),

Lekarze w nocv
Dotychczas jeszcze nie została załatwiona

sprawa wzywania lekarzy w porze nocnej.

Na tem tle często dochodzi do niesnasek i

skarg zarówno ze strony lekarzy jak i

pacjentów. Koła lekarskie wysuwają myśl,

aby w drodze specjalnego regulaminu wy-

jaśniono, że lekarz jest obowiązany odwie-

dzać w nocy tylko takiego chorego, którego

normalnie leczy i wie w jakim ten chory

może być stanie. Pozatem lekarz musiałby

się stawić na wezwanie innego lekarza.

Co się tyczy innych wypadków, istnieją

nocne pogotowia lekarskie, które mają obo-

wiązek udzielania pomocy o każdej porze

dnia i nocy.

Pobór rocznika 1914
W środę, 19 b. m., w kolejnym dniu

poboru w Warszawie mężczyźni ur. w r.

1914; winni stawić się przy ul. Stalowej.

13: w komisji:poborowej Nr. 1, poborowi

zamieszkali w 13 i 14 dzielnicach IV ko-

misarjatu P. P., w komisji. poborowej

Nr. 2, zam. w 5 i 6 dzielnicach VI kom.:

P. P, w komisji Nr. 3, zam, w 12i 13

dzielnicach V kom. P.P. i wreszcie w ko-

misji Nr. 4, zam. w 2 i 3 dzielnicach XIX/

XXII komisarjatów P, P. (b)  

nieznośna sytuacja, którą wreszcie Pio-
ruński przypłacił życiem. W chwili, gdy
siedział w izbie, padł przez okno mor-
derczy strzał, Celnie trafiony Pioruński
padł trupem na miejscu.
Wszczęto dochodzenie, które rychło

skierowało się przeciwko najstarszemu,
23-letniemu synowi zamordowanego,
Marjanowi. Aresztowany, nie chciał się
przyznać do winy, ale osadzony w aresz-
cie, zwierzył się wobec współwięźnia
Dybudzińskiego, że istotnie . zabił ojca,
nie mogącznieść .dłużej krzywdzącego
całą rodzinę związku zabitego z Targoń-
ską. Dybudziński o zwierzeniach ojcobój-

cy zameldował policji,
Stawiony przed sądem  pierwsze* in-

stancji, Marjan Pioruński został skaza-
ny na łagodną karę 1 roku więzienia.
Prokurator odwołał się do sądu apela-
cyjnego w Warszawie, który wczoraj nie
tylko represji karnej nie podwyższył. ale
nawet resztę kary, pozostającą do odby-
cia, zawiesił.
Decydujący wpływ na to rozstrzyśnię-

cie sądu miało orzeczenie psychjatrów.
którzy po zbadaniu oskarżonego, doszli
do wniosku, że zdolność do kierowania
swemi czynami z jego strony była w du-
żym stopniu ograniczona,

 

Bookmacherów coraz więcej
Skutecznie konkurują z Towarzystwem Wyścigowem

Pisaliśmy już obszernie o wysokim
procencie potrąceń na wyścigach z sum.
wpłacanych do kas tótalizatora. Wielu
usiłuje ominąć ten podatek, korzystając

z usług t. zw. bookmacherów, trudnią-
cych się zawodowo pokątnym totalizato-
rem. Walczy z niemi Towarzystwo Za-

chęty 'do hodowli koni, walczy policja,

ale broni ich zwykle publiczność, więc

walka nie daje pożądanych rezultatów,

Bookmacherstwo szerzy się coraz pow-

szechniej, Z roku na rok przybywa za-

wodowców, grasujących wśród publicz-
ności z bloczkami w ręku,

Ostatnio dokonała policja rewizji w
kantorach bookmacherskich przy ul.
Marszałkowskiej 14 i przy ul. Nowo-
grodzkiej 20. Nadto urządzono obławy
w niektórych kawiarniach, zatrzymując
między innemi znanego aferzystę Wacła-
wa Bara. Podczas rewizyj skonfisko-
wano znaczną ilość bloczków bookma-

| cherskich oraz sumy pieniężne, przezną-
czone na „obrót”,

Rubens i Bacciarelli
W Muzeum

Wśród obrazów, zakupionych przez

Zarząd Miasta dla Muzeum Narodowego
z galerji Popławskich znajduje się szkic

olejny na drzewie, przedstawiający

Chrystusa, upadającego pod krzyżem.

Szkic ten nosi poważne cechy sztuki i

zdaje się, że wyszedł z pod ręki Ruben-

sa lub kogoś z jego bliskiego otoczenia.

W galerji malarstwa polskiego przy

ul. Podwale 5 w najbliższym czasie bę-

dzie umieszczona reprodukcja obrazu

Marcelego Bacciarellego (1761 — 1819),

przedstawiająca nadanie Księstwu War-

sząwskiemu Konstytucji przez Napole-

ona w Dreźnie w dniu 22 lipca 1807 r.

| Jest to prawdopodobnie szkic do dużej

kompozycji na ten temat, która znajdo-

wała się w Zamku warszawskim, lecz zgi-

nęła w okresie rządów rosyjskich. Obraz

ten znać. mogliśmy jedynie z litografii

Haufstaengla, wykonanej w Dreźnie, po-

siadanej również przez Muzeum Naro-

dowe. ... ,
"Na obrazie tym widzimy szereg osób,

odgrywających dużą rolę w ówczesnem

życiu politycznem Europy i Polski, co

nadaje dziełu Bacciarellego wartość hi-

storyczną, W scenie nadania Konstytu-

cji, jak ją nam przedstawiła wyobraźnia

 

"Podczas obławy z dnia 15 na 16 b, m.
na paserów i złodziei na terenie m.
Warszawy zatrzymano 65 podejrzanych
osób, Odebrano im kilka pierścionków
złotych z różnemi kamieniami, kilka-
naście papierośnic srebrnych, pewną i-
lość platerów, zegarki złote damskie i
męskie, kasetę srebrną z biżuterją z mo-
nogramem „H. K.", lornetkę, garderobę
it. p. Przedmioty te przechowane są w
Brygadzie 5 Urzędu Śledczego na ul. Da-
niłowiczowskiej w celu zwrócenia właś-

cicielom.

Narodowem

artysty, uczestniczy Napoleon, Talley-
rand, Murat, ks, Busson oraz członkowie
Komisji Rządzącei ówczesnego Księstwa
Warszawskiego. Z prawej strony Napo-
leona widzimy Stanisława Małachow-
skiego, Jana Łuszczewskiego, Ludwika
Gutakowskiego, Piotra Bielińskiego, Ksa-
werego Działyńskiego i Wacława Sobo-
lewskiego. Z lewej zaś strony Stanisława
Potockiego i Józefa Wybickiego.
Obok obrazu będzie umieszczona tabli-

ca orjentacyjna, aby ułatwić widzom roz-
poznanie osób. (a).

Odbył się doroczny walny zjazd dele-
gatów przedstawicieli okręgowych izb
lekarskich z całej Polski,

Zjazd przyjął sprawozdanie i udzielił
absolutorjum ustępującemu zarządowi
Naczelnej Izby Lekarskiej, poczem doko-
nano wyborów nowego zarządu na naj-
bliższą 5-letnią kadencję. W wyniku gło-
sowania prezesem nowego zarządu zo-
stał dr. prof. Michałowicz, wiceprezesa-
mi prof, WŁ. Szenajch, prof. W, Nowicki

W Izbie I cywilnej Sądu Najwyższego
zapadły dwa zasadnicze orzeczenia w
sprawach lokatorskich. Sąd Najwyższy
orzekł, że wszelkie pozwy, zawierające
żądania na tle odstępnego za lokale ule-
śają odrzuceniu. Stąd też żądanie współ-
właściciela domu podziału sumy, uzyska-
nej tytułem odstępnego za wynajęty lo- kal, powinno być oddalone (C. I.
1229/34). Ciekawe orzeczenie co do

 

|

Przęciwko krzywdzie nauczycieli
Zebranie protestacyjne w Związku pracowników

samorządowych

stwa, zawarte w memorjałach, nie zo»
staną uwzględnione.

Zebrani zwracają się z wezwaniem do
koleżanek i kolegów, którzy podpisali
już umowy, by je uznali za nieważne,
powołując się na uchwałę w Związku.

Wszelkie podpisywanie umów w chwi-
li bieżącej uważane będzie za akt nieso-
lidarności koleżeńskiej, co się odnosi
także i do kolegów nowoangażowanych”,

Powyższe uchwały nauczycieli prze”
dłożono władzom miejskim.

 

Ś. p. Antoni Krzywy
‚ W. Łodzi zmarł korespondent
„Kurjera Warszawskiego” Antoni
Krzywy w 45-tym roku życia, Ś. p.
A, Krzywy pracował przez cały о-
kres powojenny jako dziennikarz w
prasienarodowejlubpokrewnej. Przez
pewien czas kierował „Gońcem Kra-
kowskim i „Polonją“ i próbował wy-
dawania dziennika popularnego w
Warszawie. Redagował tygodniowy
dodatek litcraeko-naukowy dla dzien-
ników i t. d. Na Wystawie Krajowej
W Poznaniu był szefem propagandy
Pozostawił wśród kolegów — dzien-
nikarzy wspomnienie zamilowanego
w zawodzie pracownika i dobrego
prawego człowieka. Pogrążonej w
w żałobie wdowie przesyłają współ-
pracownicy „Warszawskiego Dzien-
nika Narodowego” wyrazy szczerego
współczucia.

sę
 

 

Pożar na Złotej
Mieszkanie spłonęło

Na facjatce VI-$o piętra w narožnym
domu, przy ul. Złotej 83, popularnie zwa-
nym „Pekinem”, wczoraj o godzinie .13-ej,

wybuchł groźny pożar w mieszkaniu, na-
leżącem do handlarki Bruchy Tajtalbau-
mowej. Pierwszy zaalarmował mieszkań-
ców domu listonosz, który przechodząc
przez korytarz, zauwążył wydobywa-
jący się dym z zamkniętego mieszkania,
Niezwłocznie zawiadomiono straž ognio-
wą, która wysłała na miejsce IV-ty od-
dział, Po wyrąbaniu drzwi, okazało się,
iż całe wnętrze mieszkania stoi w ogniu.
Strażacy zajęli się ugaszeniem płomieni
i niedopuszczeniem do rozszerzenia się
pożaru „Akcja trwała przeszło godzinę,
Pożar powstał prawdopodobnie od kawał-
ka węgla, który wypadł z kuchni na po
dłogę w nieobecności domowników,

Ceny truskawek i czereśni
Trwająca od dłuższego czasu ładna po-

goda przyšpieszyla dojrzewanie truska-
wek i czereśni. Na rynku pojawiły się
większe ilości tych owoców z okolic
podwarszawskich, co spowodowało pew-
ne obniżenie cen. :

Drobne truskawki i czerešnie sprzeda-
wane są po 1,60 — 2 zł. za 1 kg., owoc
lepszy utrzymuje się nadal na wysokim
poziomie cen.

W kołach kupieckich utrzymują, iż
handel hurtowy owocami letniemi jeszcze
się nie rozpoczął i że zwiększonego do-
wozu ładnych truskawek i czereśni kra-
jowych oczekiwać można dopiero z koń- .
cem czerwca (pr). 
 

- Kodeks etyki lekarskiej uchwalony
Wybory do Naczelnej izby Lekarskiej

ze Lwowa i dr. Wł. Stryjeński z Krako-
wa, sekretarzem dr. A. Huszcza i skarb-
nikiem dr. St. Kapuściński, Pozatem do
zarządu weszli prezesi ośmiu izb okręgo-
wych.

Zjazd uchwalił kodeks etyki lekar-
skiej, o którego poszczególnych fragmen-
tach informowała swego czasu prasa o-
raz nowy regulamin Nacz. Izby Lekar-
skiej w myśl nowej ustawy o izbach le»
karskich.

Odstępne nie może być przedmiotem skargi
Orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawach lokatorskich

możliwości eksmisji z własnego domu
zapadło na tle sporu współwłaściciela
nieruchomości z sekwestratorem sądo-
wym; Sąd Najwyższy uznał, że współ-
właściciel nieruchomości, zajmujący lo-
kal na podstawie umowy zawartej z se-
kwestratorem może być wyeksmitowa-
ny z własnego domu w wypadku, gdy:u-
mowy tej nie dotrzymuje (C. I, 1087/37),



 

* Kronika
JAKA DZIš BEDZIE POGODA?
Najpierw dość pogodnie i ciepło

przy słabych wiatrach południo-
wych, potem, począwszy od zachodu
kraju, przejściowy wzrost zachmu-
rzenia ze skłonnością do burz i
przelotnych deszczów w połączeniu
ze zmianą wiatru na umiarkowany
zachodni z lekkiem ochłodzeniem.

DYŻURY APTEK:
Od dnia 17. VI. do 23. VI. włącznie

dyżurują w nocy następujące apteki:
Rostkowskiego — Kalwaryjska Nr. 31,

Wysockiego — Wielka 3, Augustowskiej —
Kijowska 2, Frumkina — Niemiecka 23.

PROCESJA BOŻEGO CIAŁA.
— N. O. K. zawiadamia, że w

związku z uroczystością Bożego Cia-
ła delegacja ze sztandarem zbiera
się o godz. 9 m. 30 przy zaułku Ka-
zimierzowskim.
— Rada Centralna Tow. Pań Mi-

łosierdzia Św. Wincentego a Paulo
prosi swych członków o liczne przy-
bycie w dniu 20. VL., w czwśrtek, o
godz. 10-ej na punkt zborny przy ko-
ściele Św. Kazimierza, celem wzięcia
udziału w procesji Bożego Ciała pod
sztadarem Tow.

— Zarz. Zw. Emer, Państw. prosi
swych członków o liczne przybycie
w dniu Bożego Ciała о godz, 9!/2 do
Cielętnika od strony ш, . Arsenal-
skiej, celem wzięcia udziału w pro-
cesji Bożego Ciała pod sztandarem
Związku.

— Zarząd Katolickiego Stowa-
rzyszenia Kobiet prosi wszystkich
członków o wzięcie udziału w pro-
cesji Bożego Ciała w dn. 20. VI. 35r.

Zbiórka wszystkich czionków o
godz. 9 min. 30 przy ul. Metropoli-
talnej 1. za”

— Chrz. Zw. Zaw. Krawców i
Krawczyń wzywa swych członków i
członkinie o jaknajliczniejsze stawie-
nie się do lokalu Zw. (Metropolital-
na Nr. 1) dnia 20 bm. o godz. 9 rano,
celem wzięcia gremjalnego udżiałuw
uroczystej procesji w dzień Bożego
Ciała.
— Zarząd Okręgu Wileńskiego

Związku Iwiższych Funkcjonarjuszów
i Pracowników Państwowych wzywa
wszystkich członków do udziału w
procesji Bożego Ciała.

Zbiórka w lokalu Związku przy
ul. Bakszta 1, o godz. 8,45.

SPRAWY MIEJSKIE
— Zatwierdzenie budżetu miej-

skiego, Na odbytem przed kilku
dniami posiedzeniu Wydziału Woje-
wodzkiego zatwierdzono nowy pre-
liminarz budżetowy miasta na rok
1935 - 36. Do nowego budżetu wła-
dze nadzorcze wniosły szereg popra

wileńska,
wek, skreślając
względnie wstawiając nowe.
W najbliższym czasie władze wo:

jewódzkie przedłożą magistratowi
swe uwagi dotyczące konstrukcji i
wykonania nowego budżetu.
— Komisja Rewizyjna radzi nad

kontrolą gospodarki miejskiej. W
bieżącym tygodniu odbędzie się po-
siedzenie radzieckiej Komisji Rewi-
zyjnej. Posiedzenie to poświęcone
zostanie omówieniu wyników prze-
prowadzonej obecnie rewizji gospo-
darki miejskiej. W] chwili obecnej
wspomniana Komisja z ramienia Ra-
dy Miejskiej przeprowadza kontrolę
nad gospodarką Magistratu w roku
budżetowym 1933-34 i 1934-35.

Z MIASTA.

— Echa przedwczorajszej burzy.
Na ulicy Kurlandzkiej wskutek za-
mulenia przepustów pod torem ko-
lejowym zebrały się wielkie masy
wody, które zalały szereg domów
robotniczych przy tej ulicy, Obecnie
brygada robotników prowadzi pra-
cę nad spuszczeniem tej wody. S
cjalna komisja Zarządu Miejskiego
udała się na miejsce, aby zbadać
stan domów, które częściowo zo-
stały podmyte.

— Rada śminy żydowskiej zło-
żyła rekurs na decyzję rozwiązującą
Radę i Zarząd śminy. Dowiadujemy
się, że w dniu wczorajszym Rada
rozwiązanej Wileńskiej Gminy Ży-
dowskiej złożyła do Urzędu Woje-
wódzkiego rekurs na decyzję staro-
sty grodzkiego rozwiązującą Radę i
Zarząd obecnej gminy. Rada gminy
uważa, że motywy rozwiązujące
gminę, a m. in. bezplanowa gospo-
darka finansowa nie są słuszne.

— Czy ‘агу!а za przejazd do-
rożkami samochodowemi zostanie
obniżona? Dowiadujemy się, że na
jednem z najbliższych posiedzeń
Rady Miejskiej ma być ponownie
omawiana sprawa obniżenia dotych-
czasowej taryfy przejazdów doroż-
kami samochodowemi. W. swoim
czasie Rada Miejska uchwałę taką
już powzięła, obecnie jednak ze
względu na pewne komplikacje spra
wa ta ponownie powróci na plenum
Rady, a jednocześnie przedłożone
zostaną opinie, jakie w międzyczasie
zostały przez miarodajne czynniki
zgromadzone.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Z Uniwersytetu. Dziś, dnia 19

b. m. w Auli Kolumnowej o godz. 12
odbędzie się promocja na doktora
św. teologji ks. Kazimierza Gieczysa.
Wstęp wolny.

 

 
CASINO

OSTATNI
Dziś premjera! Ceny zniżoneł na wszystkie seanse:

Balkon 25 gr. Parter od 54 gr.
Najpotężniejszy, fascynujący film erotyczno-sensacyjny

SYGNAŁ (Diabli przestworzy
— Aniołowie ziemi)

rol. gł.nieustraszony Barthelmess | Ellers. Wstrząsająca katastrofa
na oceanie! Niewidziane zapierające dech wpiersiach akrobacje! Kolosalne
sceny zbiorowel Nad program: Najnowsze aktualja. Początek seansu o 4rej.

PAN|

  

JUTRO PREMIERĄ.tss,Sc,Un

| Człowiek, któ dał Głowę"Dziś ostatni dzjeń "Cztowie APO Wipnų
„Małżeństwo z ogr. odp."

w kolorach nataralnych

«„ „LEGONG'
‚ Jako nadpiogram flim p. t: „OTCHŁAŃ ŻYCIA” w głównych rolach FREDRIC

MARSH, MIRJAN HOPKINS i GEORGES RAFT,

Po raz plerwszy w Wilnie.
HELIOS | Niebywała uczta dla wszystkich.

2 GODZINY BEZTROSKI I WESOŁOŚCI

Radosna godzina Mickey Mouse
w towarzystwie wszystkich gwiazd poz Walta Disneya.

Najwspanialsze groteski KOLOROWE oraz przeza awne kreskowki.
Nadprogram: Aktualja. Dla dzieci 25 gr. Pocz. o godz. 4ej. -
 

REWJA | Balkon 25 gr. Program Nr. XXVI p. t:

FRONTEM DO MORZA
Wielki urozmaicony program rewjowy wi2 c:ześciach I 18 obrazach. Z udziałem J. SCI-
WIARSKIEGO, | BORIANI i W. MORAWSKIEJ. Szczegóły w afiszach. Codziennie 2 se-

anse: o godz. 6.30 I 9.15. W niedzielę i święta 3 seanse o g. 4, 6.30 i9-ej.
W soboty kasa c:zynna do 10:ej,
 

 1 RT STARUSZEK: A ope-

ILUSTROWANY RUR$ MASAŻU TWARZY|| stucnacz jssadн
w 12 lekcjach

i pielęgnowanie urody niezbędne

dla każdej damy
ZA 20 GROSZY

do nabycia w Polskim Składzie
FAptecznym

Władysława Trubiłły
Wlino, Ludwisarska 12róg Tatarskiej.

kursu IV-go ónser-,b, ciężkich  warune
watorjum  Muzyczne-|kach materjalnych,
go w Wilnie udziela prosi litościwe serca
lekcyj gry na skrzyp-|o pomoc w kupieniu
cach za nieduże wy- okularów, które ko-
nagrodzenie, może ijsztują około 30 zł.
na wyjazd. Adres: Łaskawe ofiary pro-
Wilno, ul. Szkapler-|simy kierować do

50 — 4 Luczko „Dz. WiL“ dla „ła-na

Michal. 248—2|chowca". Adres tam-
że. #-4

"ki US,

|
|
|

=

RÓŻNE.
—Popis publiczny uczniów Konser-
watorjum. W. czwrtek, dn, 20 b. m.
w sali Konserwatorjum odbędzie się

niektóre wydatki|doroczny popis publiczny uczniów i
uczenic Konserwatorjum Muzyczne-
$o w: Wilnie, Do popisu staną klasy:
tortepianu, śpiewu sol., skrzypiec,
instr. dętych, kompozycji i orkiestro-
wa. Początek o godz, 6 popoł. Kar-
ty wstępu w Sekretarjacie Konser-
watorjum od godz. 4-ej do 7-ej wiecz.

Z ZYCIA STOWARZYSZEN.
— Związek Polskiej Inteligencji

Katolickiej. Zebranie ogólne Z.P.LK.
odbędzie się dnia 19 czerwca r, b.'
© godz. 7 m. 30 wieczorem w lokalu
własnym — ulica Zamkowa 8. Pro-
iesor dr. Fr, Bosowski wygłosi refe-,
rat p. tŁ: „Przyczyny prześladowań

im. św. Genezjusza podaje do wia-
domości wszystkich swoich człon-
ków i sympatyków, że w dniu 20
czerwca b. r. w kościele św. Jana o
godz. 8 rano odbędzie się uroczy-
stość poświęcenia sztandaru Bra-
ctwa, a o godz. 19 odbędzie się АКа-\
demja w sali parafjalnej przy ko-!
ściele św. Jana.

SPRAWY WOJSKOWE|
— Przegląd ochotników i opóźnio-|

nych poborowych. Dzień dzisiejszy
Komisja Poborowa przeznaczyła na!
przegląd ochotników: urodzonych w' latach 1915, 1916 i 1917 oraz, wszyst-'
kich poborowych rocznika 1913-go|
i starszych, którzy z jakichkolwiek|
powodów we właściwym czasie nie!

stawić się wszyscy wspomniani wy-
żej ochotnicy ipoborowi z nazwi-|
skami rozpoczynającemi się na lite-
ry od L do Ż włącznie bez względu
na miejsce zami nia.

Komisja Poborowa urzęduje w
lokalu przy ul Bazyljańskiej 2 od
godz. 8 rano. Za wszelkie opóźnienia
Komisja wymierza na miejscu suro-
we kary. 4

HANDEL I PRZEMYSŁ.
Przedsiębiorstwa handlowe

zagrożone likwidacją, Władze admi-
nistracyjne przystąpią w najbliższym
czasie do przymusowego zamykania
wszystkich kawiarni, piwiarni i
wszelkich przedsiębiorstw  handlo-
wych o charakterze jadłodajni, któ-
re nie nabyły w Magistracie kart
koncesyjnych, a prowadzą handel
po godz. 7-ej wiecz,

Przymusową likwidacją zagro-
żonych jest kilkaset tego rodzaju
przedsiębiorstw.
— Nabywanie świadectw rze-

mieślniczych. Z dniem 1 lipca mia-
rodajne władze przystąpią do likwi-
dacji wszystkich warsztatów rze-
mieślniczych, którzy do terminu te-
$0 nie zaopatrzą się w karty rze-
mieślnicze. Dla uzyskania karty każ
dy rzemieślnik winien złożyć odpo-

ków zlekceważyło sobie ten obo-
wiązek po dniu 1 lipca wielu war- |
sztatom rzemieślniczym grozi przy-
musowe zamknięcie.

; Przedstawienie
od 8.45 do 11.15 wieczór.

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

godz. 8 m. 30 wiecz. Zespół Reduty odegra
w Teatrze na Pohulance komedję „Teorja
Einsteina" — A. Cwojdzińskiegc. — Кейу-
serja Juljusza Osterwy. Kupony i bilety
bezpłatne — nieważne.

Jutro o godz. 8 m. 30 wiecz. „Teorja
Einsteina".

— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 30 wiecz.
„Rozwód* — komedja Z. Marynowskiego.
Ceny zniżone.

Jutro o godz. 8 m. 30 wiecz. „Rozwėd“.
—świąteczna popołudniówka w Teatrze

Letnim, W czwartek o godz. 4 popol. ko-
medja G. Zapolskiej p. t. „Moralność pani
Dulskiej'. Ceny propagandowe.
— Ьпшіеп w Teatrze Letnim. W pią-

tek, dn. 21 b. m. wchodzi na afisz Teatru
Letniego lekka komedja znanej spółki au-

„torskiej Arnolda i Bacha „Hurra, jest chłop-
czyk' w reżysrji J. Boneckiego.

,  — Inauguracja sezonu letniego w parku
im. Żeligowskiego. Dziś, lub w razie zde-

chrześcijan a prawodawstwo rZym-'cydowanej niepogody, w dniu najbliższym,
skie”. — Goście widziani, 'sygnalizowanym osobnem ogłoszeniem i
— Bractwo Sceny Katolickiej spaleniem rakiet przed widowiskiem — na-

stąpi otwarcie sezonu letniego operą St.
Moniuszki „Halka”, wystawioną na wolnem
powietrzu w przystosowaniu akcji do tere-
nu parku, W] partji Jontka wystąpi Wiljam
Hallor, przepięknym głosem obdarzony te-
nor. Tańce w układzie Sawiny Dolskiej.

trwać będzie 2'/2 godziny,
Ceny cd 25 gr.

do 1 zł.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Cały ze-

spół teatru muzycznego „Lutnia* w ilości
kilkudziesięciu osób udaje się na wyprawę
artystyczną na przeciąg miesiąca do Kryni-
cy, gdzie grać będzie w teatrze zdrojowym
do 3-go sierpnia. Przed wyjazdem jeszcze
grane będą następujące operetki:

Dziś o godz. 8.30 wiecz. po cenach pro-
pagandowych ukaże się op. Kalmana —
„Księżniczka Czardasza”.

Jutro op. J. Straussa „Baron Cygański".
: W piątek op. Zellera „Ptasznik z Ty-

rolu“.
— Teatr „Rewja”. Dziś o godz. 6.30 i

wyższone.

Z za kotar studjo.
Chór dzieci z Dobrzynia nad Drwęcą

w Polskiem Radjo.
Polskie Radjo stara się jaknajszersze

kręgi społeczeństwa wciągnąć w swą pracę
kulturalną. Dnia 19, VI. w audycji „Cała
Polska špiewa“ о godz. 18.15, a więc
określonej porze tych audycyj, wystąpi
rzed mikrofonem rozgłośni toruńskiej chór
zieci Szkoły Powszechnej w Dobrzyniu

audycję tę transmitują.
Pieśni Schumanna

w wykonaniu Stanisławy Argasińskiej.
W. łączności z 125-letnią rocznicą uro-

dzin Schumanna nadaje Warszawa dn. 19.V.
o godz. 19.30 szereg pieśni Schumanna, któ-
re zaliczają się do jaknajpiękniejszych u-
tworów, jakie na polu pieśni posiada lite-
ratura muzyczna. Będą to pieśni z cyklu
„Mitry”, z cyklu „Miłość poety' do słów
Heinego i t. d. Powstały one w czasach
najintensywniejszego życia uczucicwego te-
go poety-muzyka, w pierwszych latach jego
małżeństwa. Pieśni te wykona Stanisława
Argasińska, akompanjuje prof, Ludwik Ur-
stein,

Sonata na wiolonczelę i fortepian
Seweryna Barbaga.

Dn. 19.VI. o godz. 2140 transmituje
Warszawa ze Lwowa sonatę na wioloncze-
lę i fortepian polskiego, współczesnego
kompozytora lwowskiego Seweryna Bar-
baga. Wykonawcami będą Dezyderjusz
Danczowski (wiolonczela) i Edward Stein-
berger (fort.).

„Psalmy* — Krasińskiego.
W, dniu 19-tym czerwca o gedz. 18.00

  

  

wiedni egzamin przy Izbie Rze-l(środa) radjostacja Warszawska nadaje —
mieślniczej. RAAOCE CEJ w ©Bi ATS

. @ = $ 3 ‚ Е, Skiwskiego i W. ewicz est to,
Wobec tego, że wielu rzemieślni- próba ujęcia w formę radjową nieśmiertel-

nych „Psalmów Zygmunta Krasińskiego, w
których zamknęła się w formie poetyckiej
ideologia doby niewoli: wiary, nadziei, do-
brej woli.

Z małemi dziećmi na wsi. WYPADKI.
Nieostrożny _ automobilista.

Wczoraj na ul. Kalwaryjskiej wyda-
rzył się nieszczęśliwy wypadek. Au-,
to prowadzone przez Szmuela Chwo
lesa hajechało na 16-letniego chłop-'
ca Eljasza Szaka. Chłopiec doznał
ogólnego potłuczenia ciała. Pogoto-
wie Ratunkowe przewiozło go do
mieszkania, polecając opiece pry-
watnego lekarza.
— Tajemnicze samobójstwo sier-

żanta. Wczoraj w N. Wilejce za-
strzelił się sierżant: Teofil Wnycz.
Powody samobójstwa okryte są na-
razie mgłą tajemnicy. Policja pro-
wadzi dochodzenie.

Samobójstwo miało miejsce w
biały dzień na polu ćwiczeń, Zwłoki
samobójcy, zabezpieczono do decyzji
prokuratury wojskowej.

KRONIKA POLICYJNA.;
— Kradzież bielizny. Dnia 17 b.!

m. o godz. 12,30 posterunkowy P. P. i
sł

14 (Zawalna 32) z dwoma koszami

wynosi zł. 100.
— PoOdrzucone dziecko, Rządca

domów miejskich, Zygmunt Kraw-
czyk, doprowadził do III kom.
ośmioletnią dziewczynkę, porzuco-
mą przez matkę na ul. Dominikań-
skiej. Podrzutka ulokowano w za-
kładzie Sióstr Salezjanek w Wilnie.

Zatopiony kajak. Statek
„Śmigły” w pobliżu Pośpieszki naje-
chał na dwuosobowy kajak, który
wsikutek tego został zatopiony.

Dwaj o nieustalonym nazwisku
jadący kajakiem dopłynęli do brze- - |gu i zbiegli,

m, Wilna zatrzymał około Hali „Koncert reklamowy, 19.30: Pieśni R. Schu-

EDS * |manna w wyk. Stanisławy Argasiūskiej.

Miejskiej Morducha Solecznika, lat 19.50: Młodzieńcze lata J. Piłsudskiego. —

bielizny, która została skradzionakach — odczyt ga o PAK

na szkodę Elki Gotfryd (Stefaūska|57 pp. 20.45: Dziennik wieczorny, 20.55:
> Lo brazki z & dawn łczesn

19), Wartość skradzionej bielizny Polski. 21.00: Koncert. 21.30: Esama Aż

Zorganizować celowo wakacje dla dzie-
ci, wykorzystać je nietylko dla zdrowia, ale
i dla celów wychowawczych, nie jest rzeczą
ta łatwą. Każdy spacer, każda zabawa mo-
że się stać rozrywką albo też nudną piłą.
O tem, jak wykorzystać wywczasy letnie
dla dzieci małych — będzie mówiła Marja
Weryho-Radziwiłłowiczowa w dniu 19. VI.
o godz. 16.00.

Polskie Radjo Wilno
‘ Środa, dnia 19 czerwca.

6.30: Pieśń. 6.33: Pobudka do gimna-
styki, 6.50: Muzyka. 7.20: Dziennik poran-
ny. 7.30: Pogadanka sportowo-turystyczna,
7.35: Muzyka, 8,25—8.30: Giełda rolnicza.
11.57: Czas. 12.03: Kom. met. 12.05: Dzien-
nik południowy. 12.15—13,30:.Muzyka.
przerwie 13.00: Chwilka dla kobiet. 15.00:
Mała skrzyneczka — listy dzięci. 15.10:

|Życie artystyczne i kulturalne miasta. 15.15:
Jedziemy na kolonje. 15.30: Cytra i posen-
ka. 16.00: Z małemi dziećmi na wsi —
pog. 16.15: Płyty. 16.50: Odcinek prozy.
17,00: Koncert mandolinistów. 17.35: Iy-ty
koncert z cyklu: „5 wieków muzyki kame-
ralnej'. 18.00: Fragment sluchowiskowy
„Psalmy Krasińskiego". 18.15: Cała Polska
śpiewa. 18.30: Przegląd litewski. 18.40:
Chwilka społeczna. 18,45: Płyty. 19.15:

pog. 20.00: Przednówek na naszych ryn-

fragm. z powieści „Tetnice serca”. 21.40:
Seweryn Barbag: Sonata wiolonczelowai
fortepianowa. 22.00: Wiadomości sportowe.
22.10—23.30: Mała Ork. P. R. W przerwie
23.00: Kom. met.

SBD WGIDABGDGDWWPI GDGD13ZOOCS
— Ostrożnie ze znajomościami.

Feliks Nowalk, zamieszkały stale w
Toruniu, przybył na parę dni do
Wilna. Tu przy ul. Gen. Bema 6 po-
znał niejaką Helenę  Skórkkównę
nigdzie niezameldowaną, która skra-
dła mu 20 zł. gotówiką, oraz srebrny
zegarek wartości 30 zł, Policja po-
szukuje złodziejkę.  

W;

nad Drwęcą. Wszystkie rozgłośnie polskie|

| e$o konserwowania
a

0a: AL Oetker.

Gdzie tu profanacja?
Jakoś sprawa  projeklowanego

obrócenia starego cmentarza żydow-
skiego, położonego na przedmieściu
Śnipiskiem, nie przycicha i w oba-
wie przed kasatą rzeczonego kir-
kutu, gwoli częściowego zamienienia
odnośnego terenu na boisko dla woj-
skowości, wyznawcy Mojżesza, a
zarazem czciciele tradycji związanej
z legendarną mogiłą Hercedeka vel
Potockiego, który po przyjęciu ju-
daizmu, miał być tu pochowany —
nie przestają żydzi przyciwdziałać
zamierzonej kasacie cmenta' za, jako
rzekomo celowej profancji...
A co na to powiedzą niefana-

 

 
4 9.15 wiecz. dwa wielkie przedstawienia tyczni semici wileńscy, jeśli się za-

kmnstwa oi : stosunku 5 ао;хешіоше. każde w 18-tu obrazach P. t stanowią nad Lošimų placu po-
wojska. rzed omisją dziś winni SĄ|„Frontem do Morza”. Ceny miejsc nie pod- Bosaczkowskiego, gdzie jeszcze

: przed 70-oma laty stał klasztor P.P.
' Karmelitanek bosych z kosciółkiem
li grobami zmarłych zakonnic i do-
| brodziejów świątyni?
, Со powiedzą żydzi na to, że to
miejsce, gdzie zburzono przed tak

' niedawnemi jeszcze laty skasowany
po 1864 roku świątynię chrześci-

jjańską, skąd — jak wiemy — nie
wydobyto z ziemi wszystkich tru-
mien z pod posadyki kościelnej, —
że to miejsce najpierw oddano na
targowisko, tak w znacznej części
brzydko utrzymywane, zgoła brzyd-
ki, przepełniony handlującem ży-
dostwem rynek, a w czasach już
ostatnich przeistoczony on został na
ogród dla zabaw sportowych, w któ-
rych tyle hałaśliwych żydziaków
bierze liczny udział!

Smutno jest doprawdy, że histo-
ryczny ów. plac po świątobliwych
zakonnicach dotąd nie znajduje zwo-
lenników upamiętnienia męczeńskiej
tu popowstaniowej pamiątki uczcze-
nia pomnikiem lub przynajmniej
krzyżem trwałym z właściwym na
nim napisem.

Żyje jeszcze starzec, prawie 90-
letni, w mieście naszem, który do-

'skonale pamięta, jak żydowski
przedsiębiorca faktycznie profano-
wał to miejsce, gdzie kosciół stał.
Palono tam wówczas trumny i kości
chrześcijan, a to dlatego, żeby nie
płacić zbyt drogo za przewiezienie
na Rossę wszystkich, wydobywa-
nych naprędce z tego terenu po-
kościelnego trumien i szczątków
ludzkich — kości chrześcijan.

Tak więc nie uszanowano szcząt-
|ki naszych zmarłych przez odnoś-
'ne władze, sprofanowanych przez
semickiego aferzystę,

Tymczasem p. K. Wenckin, ów
starego ustny pamiętnik, żywy, mo-

| že jeszcze coś powiedzieć charakte-
rystycznego co do profanowania mo-
gił katolickich na cmentarzach czę-
ściowo skasowanych, też za-rz, Wi-
`Ца, tuż prawie obok starego cmen-
ftarza żydowskiego, z najtroskliwszą
| opieką, roztoczoną nad każdym gro-

 

W bem, jaki się tam znajduje, lub znaj-
dowal.

Obecnie jedna z firm: żydowskich
papie:niczych wydała właśnie pocz-
tówkę z wyobrażeniem owego [rag-
mentu kirkutu żydowskiego, gdzie
daje się oglądać owę domniemane
pamiątki po Hercedeku: nagrobek
nie duży i drzewo stare, rozwalone
zębemi czasu. Polonus,

Zamordowana
przez zięcia

MOŁODECZNO, (Pat). Dnia 18
maja r. b. zaginęła m-ka wsi Girdzie,
$m. kraśnieńskiej, Marja Franckie-
wiczowa, lat około 70. W: toku
wszczętych poszukiwań, dnia 15 b.
m. odnaleziono zwłoki zaginionej
zakopane w gruntach folw. Wojcie-
sze i ustalono, że Franckiewiczowa
została zamordowaną przez swego
zięcia Włodzimierza Choroszewicza.
Choroszewicz do zabójstwa się przy
znał, podając jako przyczynę, ciągłe
kłótnie z zamo: aną i obawa o-
debrania przez nią ziemię, którą za-
pisała swojej córce — żonie Choro-
szewicza, Sprawcę zatrzymano.
 

„_ Hydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
/  
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