
„
E
E
0

Opinia poeziowa wiszowoza ryczałtem, Prenumerata

DZIŁNNI
ia

„Dzienałk Wileński" wychodzi codzień. S7
'

Redakoja asynaaod 12—13 I ed 19—2,Administracjaod 9—18, wniedzieleod

12-43.Redakcja i Administracja Mostowai, telciva 12-44. KontoP. K.O. 80.197.

 

Cena numero 20 gr.

ЦЕМ
 

   

      
 

оН_ми:“:Мс-і

i gr,zela
OOom

poczt. 3zł.50 gr. Zagranicę7zł.przesyłką
a iLS

gr. nekrologi25gr.ogłoszeniacyfrowe i trzeżeniem miejsca drożej.
Tekla Ge c,bycdO A

 
 

Rok XIX

Zakończenie obrid nad ordgnacją |
WARSZAWIA (Pat). Sejmowa nie sprawozdawca poseł Podoski|

komisja konstytucyjna zakończyła przystąpił do omówienia poprawek!
na środowem posiedzeniu prace nad
projektem ordynacji wyborczej do
Sejmu i Senatu oraz nad projektem
ustawy o wyborze Prezydenta Rze--
czypospolitej. Głosowano nad zgło-

do ordynacji wyborczej do Senatu i.
w porozumieniu z zministerstwem:
spraw wojskowych i ministerstwem
oświaty zgłosił kilka poprawek, ша-!
jących raczej charakter redakcyjny. '

szonemi do tych projektów popraw- /W. rozdziale Xlll-ym sprawozdawca |

kami, Sprawozdawca projektówor-|dodaje na: początku nowy artykułi

dynacyj wyborczych scharakteryzo-' treści następującej: Prawo wybiera-:

wał poprawki, wypowiadając się| nia do Senatu służy czynnym na-|

przeważnie przeciwko ich przyjęciu.|uczycielom, którzy uzyskali dyplom!

Referent zaznaczył, że część popra- |uprawniający do nauczania w pu-!

wek przyjmuje w nieco zmienionej|blicznych szkołach powszechnych,|

formie, a oprócz tego w porozumie-j szkołach średnich  ogólnokształcą- |

niu z ministerstwem spraw wojsko- |cych lub w zakładach kształcenia|

wych proponuje pewne zmiany, do-| nauczycieli, choćby nieodpowiadali .

tyczące wojskowych. W|sprawie pro-|warunkom określonym w art. 2-im.|

testów "wyborczych uwaža pos. Po-|W. glosowaniu przyjęto calošė usta-|

doski za słuszne poprzeć Klub Naro-|wy wraz z poprawkami sprawo-|

dowy, aby Sąd Najwyższy miał obo- ; zdawcy. Potem przystąpiono do pro-'
wiąz rozpoznawania protestów |jektu ustawy o wyborze Prezydenta|

wyborczych jalko spraw pilnych. Da-|Rzeczypospolitej. Sprawozdawca |

lej uwzględnia reierent uwagę do-jwicemarszałek Car wypowiedział się'

tyczącą m. st. Warszawy. Ze wzglę- przeciw wszystkim / poprawkom,|
du na to, że narazie nie ma tam zgłoszonym w toku dyskusji, № gto-|
rady miejskiej z wyboru, proponuje sowaniu en bloc odrzucono wszyst- į
nowy art. 94, który postanawia, że kie poprawki, przyjmując całą usta-|
do czasu powołania rady miejskiej wę w brzmieniu projektu BBWR.i
z wyborów delegatów samorządu te-, Przewodniczący zawiadamia, że re- |
rytorjalnego do zgromadzenia okrę-  feratu na plenum co do ordynacji do ;
gowego wybierać ma tymczasowa, Sejmu i Senatu podjął się poseł Po-|
rada miejska po jednym delegacie na' doski, a referatu o ustawie o wy-!
8.000 unieszkańców danego okręgu borze Prezydenta wicemarszałek|
wyborczego. Zmniejszono więc u- Car. Na tem posiedzenie zakoń-:
siakućR rady 0, czono. !

połowę i ie mogła ona wybrać, 5 аеа

od20—25 delegatów na okręg, przez Pienarne posiedzenia |
co otwiera się możność, aby ci mie-/ $ @
szkańcy Warszawy, Iktorzy nie uzna-, ejmu. |
ją tymczasowej rady miejskiej za: WARSZAWA (Pat). Plenarne po-'
swoje przedstawicielstwo, wprowa- siedzenie Sejmu odbędzie się we
dzili do komisji swoich przedstawi- wtorek, 25, VI. o godz. 10-ej rano.|
cieli na podstawie art. 33 ordynacji Na porządku obrad jest debata nad;
wyborczej. W; głosowaniu przyjęto projektem ustawy o ordynacji wy-|
tylko  poprawiki zaproponowane borczej do Sejmu oraz nad projek-|
przez referenta do projektu ordy- tem ordynacji wyborczej do Senatu.|
nacji wyborczej do Sejmu. Następ- —

  

Umowa niemiecko-brytyjska. |

Idealna dwudrzwiowa karetka,

TUDORJUNIORDE

„Wilno, Czwartek 20 Czerwca 1935 r. Nr. 168

   
LUXIE...

wyrabiana ' przez

światowej sławy zakłady Forda w Dagenham, Anglia.

Nowa, obszerna, stalowa karoserja odpływowa.

Szerokie drzwi. Wygodne siedzenia. Duży schowek

na bagaż za siedzeniem tylnem.

dat im. дд

Prosimy zażądać nieobowią-

zującego pokazu v najbliż-

szego aut. odsprzedawcy.

BERLIN (Pat). Zawarcie nie-
miecko-brytyjskiej umowy morskiej
interpretuje  narodowo-socjalistycz-
na korespondencja prasowa, jako
dalsze rezultaty: realnej polityki
kanclerza Hitlera, której pierwszym
rezultatem było porozumienie pol-
sko - niemieckie. _Korespondencja
podkreśla pozatem, że kanclerz Hi-

ślji na morzu.

PARYŻ (Pat). Havas donosi z
Londynu, że głównym celem wizyty
ministra Edena w Paryżu będzie
wyjaśnienie znaczenia  angielsko-
niemieckiego porozumienia morskie-
go. Wi Londynie wyrażają życzenie,
by eksperci francuscy przybyli do
Londynu, w celu zbadania zagadnień
technicznych, wysuniętych przez to
porozumienie, za którem pójdą, jak
przypuszczają Anglicy, inne układy
lotnicze i lądowe. Z drugiej strony
angielskie koła polityczne starają
się, jak się zdaje, przekonać Berlin,
który mógłby przecenić następstwa
porozumienia, iż polityka angielska
w dalszym ciągu opiera się na przy-
mierzu z Francją i Włochami.

LONDYN (Pat). Prasa angielska
wyraża zadowolenie z powodu za-
wartego z Niemcami porozumienia
morskiego. Co do opozycji Francji,
to w Londynie spodziewają się, że
wyjazd Edena do Paryża przyczyni

г Nowy pariament
tler uznał wyraźnie supremację An-i

Z tego planu działania zdaje się wy-
nikać, że Wielka Brytanja liczy się
zasadniczo z ewentualnością zwoła-
nia na jesieni konferencji morskiej
„w składzie 7 mocarstw.

w Czechosłowacji.
, PRAGA (Pat), Wczoraj odbyło

się konstytujące posiedzenie nowe-
$o parlamentu. Po złożeniw przy-
sięgi przez nowowybranych posłów

i senatorów, wybrano prezydjum
izby. Przewodniczącym Izby posłów
wybrano posła stronnictwa agrarne-
go Bradacza, dotychczasowego mi-
nistra obrony narodowej. Przewo-
dniczącym senatu pozostał nadal
socjaldemokrata Soukup.

Premjer Malipeter wygłosił w obu

po omówieniu rezultatów wyborów
i spraw kryzysu gospodarczego,
przedstawił po krótce program dal-
szej wewnętrznej konsolidacji pań-
stwa. Przechodząc zaś do zagadnień
polityki zagranicznej, oświadczył,

tycznych, W. zakończeniu premjer 
zując na konieczność rozszerzenia

lzbach obszerne exposć, w którem,

się dg uspokojenia rządu francuskie- | Zarówno wywozu wyrobów przemy-

śo i wycofania jego ewentualnych Słowych, jak i konsumcji wewnętrz-

zastrzeżeń, a przedewszystkiem do| 2€]-
powstrzymania Francji przed dalszą
rozbudową łodzi podwodnych, co
spowodowałoby tylko nową reakcję,
to jest dalszą budowę ze strony Nie-
miec, jalk zastrzeżone jest w poro-,
zumieniu. Po rozmowach Edena z
Lavalem i Pietrim spodziewane jest,
naprzód przybycie ekspertów mor- worosyjsku został zamordowanyje-|
skich francuskich, a następnie wło- den z najdawniejszych członków
skich i sowieckich, dla ustalenia z| partji Antipow i jeden z przywód-

nimi programu zbrojeń  morskich| ców sowiełu moskiewskiego, Spraw-'
Francji, Włoch i Rosji Sowieckiej.| ców nie schwytano.

Polityczne morderstwo w Sowietach.
BERLIN (Pat). Niemieckie biuro

informacyjne donosi z Moskwy: No-|
we morderstwo na tle politycznem:
wywołałotu duże wrażenie. W: No-;

Nowy, sprawny, mocniejszy silnik 4-cylindrowy

rozwija 32 KM. Doskonałyzryw. Jakość fordowska.
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PARYŻ (Pa... Podczas utarczki
policji z robotnikami, którzywdarli

się do konsulatu Rzeczypospolitej w

Lille, dwuch bezrobotnych Polaków

zostało silnie poturbowanych. Jed-

nego odwieziono do szpitala, dru-

giemu udzielono pomocy na jednym

ze skwerów miasta. Agencja Havasa

zapewnia, że stan bezrobotnych nie

jest groźny.
PARYZ (Pat). Wszystkie dzien-

niki podają szczegółowe opisy zajść

przed konsulatami Rzeczypospolitej

w dniu 18 b. m. w Paryżu i Lille.
Socjalistyczny „Le Populaire“ tak

| określa żądania Polaków bezrobot-

| nych w Paryżu: 1) odnowienie kart

 
że i w tym zakresie rząd postępować; pracy, 2) utrzymanie w mocy zasił-

będzie według dotychczasowych a isć dla bezrobotnych, 3) bezpłatne
przewiezienie wszystkich posiada-

omówił kkwestje gospodarcze, wska-| nych przez robotników. rzeczy do!
Polski, 4) zwrotu sum wypłaconych

z tytułu ubezpieczenia społecznego
na starość. Dalej dziennik opisuje

m. inn., jak to agenci francuscy wer-

bowali robotników w Polsce w okre-

sie pomyślności, a obecnie wydala

się ich z Francji. Do tego dołączają

się dokuczania i błędy władz, któ-

rym powierzono repatrjację bezro-

botnych cudoziemskich. Repatrjacja

dokonana zostanie na koszt Francji,

dotychczas jednak nie określono

ścisłej daty odjazdu pociągów re-

patrjacyjnych, a tymczasem tych,

którzy mają być reptrjowani, skre-

ślono z listy bezrobotnych

Zajście przed konsulatem polskim
w Lille

otrzywzcją oni zapomóg. To było
właśnie powodem zajść w Lille. Od
|wczoraj w departamencie Nord re-
patrjanci zostali ponownie wciągnię-
ci na listę osób biorących zasiłki.
Zapomogi będą im wypłacane aż do
wyjazdu. Trzeba było godnych po-
żałowania incydentów, kończy
dziennik, aby władze francuskie

spostrzegły absurdalność zarządzeń
i brak ich skoordynowania. Dzien-
nik uważa, że za przykładem depar-
tamentu Nord powinny iść inne de-
partamenty, z których ma być do-
konana repatrjacja bezrobotnych cu-
dzoziemców.

UDDRA PINOBEI2EUOSNSOMANAI07 
ŁÓDŹ (Pat). W] dniu wczoraj-

szym, o godz. 20-ej rozpoczęło się
posiedzenie rady miejskiej. Po o-

świadczeniach wszystkich  fralkcyj,

budżet miasta Łodzi na r. 35/36 w
głosowaniu en bloc został odrzuco-

ny. Przeciwko budżetowi, zmienio-

nemu przez wprowadzenie wielu
wniosków: obozu narodowego, wypo-

wiedziały się BBWĄR, żydzi, socja--

liści i chrześcijańska demokracja.

Za budżetem głosowała jedynie frak-

cja obozu narodowego. Budżet zo-

„stał odrzucony 36 głosami przeciw-

ko 35. W dalszym ciągu posiedzenia

| komisarz rządu m. Łodzi przedłożył

FORD MMOTLOB COMPAWY

  

WYROK W. SPRAWIE BUR-

MISTRZA  KOLBUSZEWSKIEGO.

Po dwudniowej rozprawie sądo-
wej w dniu 19 b. m. o godz. 2l-ej
sąd okręgowy wileński na sesji wy-
jazdowej w Głębokiem skazał oskar-
żonego byłego burmistrza miasta
Głębokiego Edwarda  Kolbuszew-
skiego za nadużycia władzy i de-
fraudacje pieniężne z art. 286 $ 1
i $ 2i art. 287 $ 1 na dwa lata wię-
zienia oraz utratę praw honorowych
i obywatelskich na 5 lat. Kolbu-
szewski został zwolniony z aresztu
prewencyjnego i oddany pod nadzór
policji. Współoskarżony Mieczysław
Małczyński został skazany tym sa-
mym wyrokiem na 6 miesięcy wię-
zienia z zawieszeniem na 5 lat. Wy-
rok nieostateczny.

 

Posiedzenie Rady Miejskiej w Łodzi
zaciągnięcia przez miasto Łódź po-
życzki inwestycyjnej na sumę zł.
10.000.000. Pożyczka ta zostałaby
zużytkowana na inwestycje miejskie.

Rada miejska wniosek  ko-
misarza rządowego głosami obozu
narodowego odrzuciła. Do przyjęcia
lego wniosku potrzebna była więk-
szość 2/3 rady. W. czasie głosowa-
nia nad budżetem, przewodniczący,
wobec  niesfornego zachowywania
się publiczności na galerji, nakazał
usunięcie publiczności. Na galerji
powstała awantura, przyczem: jeden

| z woźnych rady zostałpoturbowany.
Policja wylegitymowała awanturni-

i nielradzie wniosek o upoważnienie do ków, zatrzymując sprawców 4 ..
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* przedmiot godny namysłu,

2

Kiaktaralaė paskolų
w rozwóju im. Wilna.

Wilno jest jednem z najrozleglej-|

GŁOSY CZYTELNIKÓW.

Wi numerze

Uwagi o etatyzacii ruchu spółdzielczego
|

„Dziennika Wileń- powziętych uchwałach konierencji,

szych miastPolski. „Pod względem | skiego” z dn. 29 maja ukazał się ar- | widocznie podyktowanych z góry,

obszaru przewyższa je jedynie War- | tykuj pod wymienionym tytułem, w |które jednak nic wspólnego nie mają
szawa, natomiast Łódź, Poznań,
Kraków, Lwów  terytorjalnie są!
mniejsze.

Ten rozrosi terytorjalny Wilna
być może zadowala ambicje niełstó-
rych miłośników  Gedyminowego
grodu, natomiast dla gospodarki
miejskiej jest ogromną przeszkodą.|
Dość «chociażby wspomnieć, że na
ogólną długość 288 km. ulic wileń-
skich tylko 79 km. ma brukowaną
nawierzchnię, a długość ulic o na-
"wierzchni giadkiej lepiej jest tym-
czasem mierzyć metrem, niż kilo-
metrem.

To też ogólny wygląd Wilna dośc
daleko odbiega od: tego obrazu, któ-
ry na zachodzie ludzie, zwykli koja-
rzyć z pojęciem miasta, W| Wilnie
miastem jest tylko śródmieście w
dość ciasnych granicach; natomiast
rozległe peryferja mają charakter
wsi, a dalsze krańce do dziś dnia
stanowią zwykłe pola, łąki, lasyi
pustacie.

Wilno rozszerza się terytorjalnie
bez miary. Powstają osiedla (w gra-
nicach miasta) tak odległe od: cen-
trum miasta' jak Jerozolimka, Bel-
mont, Kolonja Magistracka, albo
wieś Góry. Mieszkańcy tych osiedli
domagają się“ od samorządu udo-
godnień komunikacyjnych, prądu e-
lektrycznego, wody, kanalizacji itp.
i domagają się daremnie, bo samo-
rząd ani nie ma środków na prze-
prowadzenie tych inwestycyj, ani
wobec rzadkiego zaludnienia tych
osiedli i pustkowi oddzielających je
od centrum nie może mieć nadziei,
by mogły być one opłacalne.

Jeżeli stanąć na stanowisku, że
koszt pierwszego urządzenia np.
jezdni i chodników spadać ma na
właścicieli przyległych  nierucho-
amości (tak mówi ustawa), to wobec
niezamożności właścicieli trzebaby
bardzo długo czekać na podjęcie
tych — zdawałoby się — niezbęd-
nych inwestycyj.

Na szczęście wilnianie odznacza-
ją się wielką cierpliwością, a małemi
wymaganiami i dlatego, . bytując w
warunkach, Iktėrychby nie znió
mieszkaniec małego miasteczka na
Śląsku, Pomorzu, .czy w. Wielkopol-
sce, pocieszają się tem, że mają roz-
ległe widoki, ciszę i dobre powie-
trze.

Często się mówi, że zaniedbanie
Wilna jest skutkiem miewłaściwej
gospodarki w okresie rządów zabor-
ców. Niewątpliwie jest w tem dużo
słuszności. W, okresie, kiedy miasta
Europy zachodniej porządkowały
się, budowały, zakładały tramwaje,
kanalizację, ulepszały jezdnie itd.,
Wilno wegetowało w warunkach
niezmienionych od wieku XVIII, a
przez nieszczęśliwy zbieg okolicz-
ności talk doniosłe inwestycje, jak
budowa tramwaju elektrycznego,
kanalizacji i wodociągów-wskutek
działań wojennych zostały udarem-
nione lub przerwane z ogromną
slratą materjalną dla miasta.

Ale nie wszystko i w ten sposób
da się wytłomaczyć. Podstawową
wadą Wilna jest jego — wymieniona
na wstępie — zbytnia rozległość,
która stale pociągać będzie za sobą
z jednej strony nadmierne obciąże-
nie mieszkańców świadczeniami na
rzecz samorządu, z drugiej zaś stro-
ny niemożność uporania się z prze-
prowadzeniem niezbędnych inwesty-
cyj na zbyt wielkiem terytorjum.

Niewątpliwie wszystkie miasta
polskie, a-miasta kresów wschod-
nich w szczególności, będą szybko
wzrastały w ludność, Proces ten jest
chwilowo zahamowany przez kry-
zys. Ale musi się to przecież kiedyś
skończyć,
kichś lat trzydziestu ludność Wilna
może się podwoić. Jednakże nawet
przy półmiljonowej ludności Wilno
„własnemi siłami nie zdoła zurbani-
zować swego całego terytorjum,
które śmiało mogłoby zmieścić na-
wet miljon mieszkańców.

Jakież z tego wyjście? Jest to
dyskusji

i rozwagi. Trudno odrazu dać pożą-
dane rozwiązanie. Ale wobec tego
że m. Wilno — zgodnie z ustawą —|

a wówczas w ciąguja |

którym autor zaprasza zaintereso-
wanych do dyskusji. Chociaż mam
obserwacje przeważnie tylko w sie-
rze kas Stefczyka, najpotrzebniej-
szej i najpożyteczniejszej kategorii
spółdzielni, jednak osobiste moje
spostrzeżenia mogą mieć pewną wa-
'gę w wywołanej dyskusji.

Autor przypisuje ujemne skutki
nowelizacji Ustawy spółdzielczej,
wzmożonej ingerencji pańsiwowej i
zbytecznej centralizacji. Nie jest to
wyjaśnienie wyczerpujące. Upadek
spółdzielczości obserwował się i
przed nowelizacją i ani opieka pań-
stwa, ani centralizacje same nie
pogorszyły tego stanu.

Spółdzielczość jest to apolityczna
zbiorowa gospodarcza czynność na
zasadach demokratyzmu i jako ta-
ka zdobyła sobie pokaźne położenie
w całym świecie. Niezle wykazywa-
ła się ona ina terytorjum Polski
przed wojną we wszystkich zabo-
rach. W 1920 roku wyszła Ustawa
spółdzielcza uniłikacyjna pod wpły-
wem  tendencyj socjalistycznych,
przekształcając spółdzielnie w in-
stytucje jakiejś wyższej społecznej
anisji, bo w rozumieniu socjalizmu
człowiek jest stwowzenie społeczne,
anioł do założenia raju na ziemi.
Skutki takiego optymizmu są znane
i ludzie praktycznego umysłu do-
ibrego horoskopu tej ustawie nie sta-
wili. W-podręczniku Prawa Handlo-
wego Namietkiewicza (str. 346) czy-
tamy: Czy przepisy polskiej Ustawy
6 Spółdzielniach wytrzymają ognio-
wą próbę życia — czas pokaże.
Wszakże już po roku jej istnienia
dało się zauważyć,

kredyty”
swych statutów na modłę, wskazaną
przez Ustawę
przeważnie w spółki akcyjne. Dal-
sza ewolucja idzie analogicznie z
nowoczesnością. Socjalizm przeobra-
ża się w faszyzm, pojawia się jakaś
elita, która prawo myśleć i czynić
całkiem zabiera sobie, iraktując
samych spółdzielców jako swych
podwładnych. Dobrowolne prawo
złączenia się w- związki, biegiem
czasu staje się przymusem. Nie-
związkowe” Spółdzielnie coraz wię-
cej ogranicza się w prawach i na-
reszcie według znowelizowanej U-
stawy 1934 roku ostatecznie prze-
znaczono je do sterylizacji (art. 65
ust.). Delegaci Spółdzielni zbierają
się na perjodycznych zebraniach
Związku, Sejmikach, jak wyraża się
autor etatyzacji. Nad tymi sejmika-
mi stoi wyższy parlament, Rada
Spółdzielcza przy Ministerstwie
Skarbu, z reprezentantów wysokich
ikwalifikacji. Bardzo to pięknie na
papierze, ale w prakiyce okazało
się, że Rada spółdzielcza prawie nie
była rašai zarządach Związku
Okręgowego funkcjonują prezes i
kilku lustratorów, stali płatni urzęd-
micy, nie będący sami spółdzielcami.
Na walne zgromadzenia związków
większość Spółdzielni delegatów
swych nie wysyła z przyczyny wy-
sokich kosztów i co się tam dzieje
nie wiadomo, lecz można w przybli-
żeniu to sobie wyobrazić z przykła-
du obrad miejscowych  konterencyj
rejonowych. Delegaci Spółdzielni
dyskutują kilka godzin, ale protoku-
łu zebrańia nie pisze się, a następnie
rozsyła się spółdzielniom okólniki o

 

| Przy objawach przeczulenia, uczuciu
strachu, bezsenności, dolegliwościach ser-
cowych, ucisku w piersiach naturalna woda
gorzka Franciszka-Józefa ożywia krwi-
obieg w organach podbrzusza i działa przez
to uspokajająco na zaburzenia w nich. Py-
tajcie się lekarzy.

Sport
Nauka pływania.

Akademicki Związek
podaje do wiadomości, iż od dnia 21
czerwca rozpoczyna kursy nauki
pływania dla wszystkich (stowarzy-
szonych i niestowarzyszonych, pań
i panów). W; celu

 

 
iž dotychczaso-|

we Kooperatywy w b. Kongresówce, | Zwiazkėw rewizyjnych wediug logi-
a w szczególności t. zw. „wzajemne| kj musiałaby spowodować  zmniej-

unikają przekształcenia|szenie kosztów. organizacji, lecz eli-

i przeistaczają = Zamiast

z odbytemi dyskusjami, Zgłoszone:
postulaty ignoruje się jako nie byłe.
[aki jest parlamentaryzm  zorgani-:
zowanej spółdzielczości.

Obowiązkowym organem praso-,
wym dla Kas Stefczyka jest ,„Czaso-|

pismo Spółdzielni Rolniczych”. Czy-
tając to czasopismo otrzymuje się!
wrażenie, że spółdzielcy muszą być|
traktowani jako dzieci, którym rze-|
czywisitość trzeba tłumaczyć bajka- |
mi'o bocianach. Dział prawny jest
słaby. Spotykamy cudowne biośra-
fje Stefczyka i Reiiejzana, jako po-!
żyteczne opowiadania o bohaterach!
dla młodzieży, ale nigdy wyjaśnienia,|
czemu należy przypisać świetne ich
sukcesy w porównaniu z katastro-|
ialnem niepowodzeniem _ obecnej
działalności, a mianowicie w warun-!
kach ich pracy, w treści ich statu-
tów i regulaminów znajduje się
klucz do rozwiązania zagadki. Socja- !
liści jak wiadomo nie uznają zna-
czenia historji, doświadczenia prak-
tyki nie są dla nich dowodem; skru-
pulalna ocena objawów rzeczywi-
stego życia dla nich to trud zbytecz-
ny. O wszysiikiem decyduje nieo-
mylna teorja. Ten duch nieliczenia
się z rzeczywistością wkradł się w
przepisy spółdzielcze i nie ustępuje,
a nasze czasopismo żadnej krytyki
nie dopuszcza. Znamy cenzurę w
prasie politycznej, ale ograniczenie
swobody myśli w fachowej prasie
spółdzielczej w kwestjach elemen-
tarnie technicznych i czysto gospo-
darczych bez wszelkiej przymieszki
iendencyj politycznych lub socjal-
nych jest czemś wyjątkowem.

Przeprowadzona —centralizacja

\

 
(la ma zawsze wyžszą stopę žyciową.

obliczenia opodatkowania
spółdzielni według obrotu jak do-
tychczas praktykowało się i co było
dostatecznem obciążeniem, domy-
ślono się brać za podstawę sumy bi-
lansowe, które zawsze są grube bez
względu na obrót, na zysk lub stratę,
z pogwałceniem głównej zasady,
'proporcjonalności _ opodatkowania.
Skąd właśnie pochodzi moralne pra-
wo do takiego opodatkowania? Je-
żeli mówimy 9 autonomji spółdziel-
czości, to trzeba byłoby mieć zgodę
na to samych spółdzielni. Ani skarb
państwa, ani nawet Kasa Chorych
do takiego pomysłu podatku kryzy-
sowego nie dochodziły. Rezultat w
przykładzie autora artykułu o eta-
tyzacji jest taki, że kwota świadczeń
od sumy 105 zł, podniosła się do
669,50 zł. Nie są to jeszcze jedyne
obciążenia Spółdzielni; za druki, za
ogłoszenia, za wszelkie usługi „wła-
dzy przełożonej” muszą płacić i pła-
cić ceny wygórowane» Dziwne wra-
żenia też robią wymagania ludzi sie-
dzących na dobrze opłacanych posa-
dach, aby członkowie administracji
Spółdzielni, ludzie rzeczywiście pra-
cyjący, swoje obowiązki wykonywali
honorowo i pobudzających do spraw
nej pracy sankcjami ikarnemi.

Nakładanie tych kar też jest ory-
ginalne. Pan lustrator przy rewizji
zauważa pewne usterki. nosi ©
tem Związkowi rewizyjnemu. Stąd
doniesienie wędruje do Sądu Re-
jestrowego, kióry skazuje oskarżo-
„nych bez wszelkiego dochodzenia,
;bez wyjaśnień oskarżonych. Oskar-
„żeni nawet i nie wiedzą jaśnie za co

 

SAMOBÓJSTWO
Z POWODU CHOROBY. |

1
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WILEJKA. Dnia 17 b. m. m-c wsi
Komaryszki, gm. wojstomskiej, Demjan Kar-
kotko wystrzałem z obciętego karabinu
pozbawił się życia. Powodem samobójstwa
była gruźlica.

POŻAR W GM. WIAZYŃSKIEJ.
P. WILEJKA. W nocy z 17 na 18 b. m.

we wsi Sudniki, gm. wiazyńskiej, wybuchł
pożar, który zniszczył dom mieszkalny,
'spichrz, chlew i stodołę na szkodę Jakóba
Uscinowicza. Straty narazie nie ustalone.

WICHURA ROZWALIŁA BUDYNKI
P. WIL.-TROKI. W nocy z 17 na 18 bm.

między godz. 24 a 1-szą w zaśc. Wysmoły,
gm. mickunskiej, w czasie burzy i wichury
rozwaliła się stodoła Jana Danielewicza
oraz zniszczony został dom mieszkalny i

Use, ARRAS

ROZKOSZUJA się, CJ   
| duchard,
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Na elektrycznem krześle

budynki gospodarskie. Straty wynoszą
około 800 zł.

Kraje, które stosują za niektóre
przestępstwa karę śmierci, starają

się wykonywać ją w sposób jaknaj-

bardziej humanitarny", o ile wogóle

można śmierć zadawać humanitar-

nie. Wśród tych sposobów „humani-

tarnych“ na pierwszem miejscu fi-
guruje elektryczne krzesło.

Ale ,„Kurjer Poznański”, skąd te
informacje czerpiemy, nie waha się
nazwać krzesła elektrycznego: ,„no-

woczesną itorturą“,
Głośny zbrodniarz Hauptmann,

zabójca dziecka pułkownika Lind-
bergha, skazany na śmierć na foielu
elektrycznym, ostatnio umieszczony

został w „domu šmierci“ i zajmuje,
tam, zgodnie z obowiązującemi prze
pisami proceduralnemi, celę, sąsia-
dującą z salą egzekucyjną. Już samo
przebywanie w tej celi — zaznacza

jedno z pism amerykańskich — sta-
nowi wymyślną i okrutną  torturę,
jeżeli się zważy, że do uszu umie-
szczonego tam skazańca dochodzą
najwyraźniej wszelkie odgłosy, zwią
zane z traceniem delikwentów na
strasznym fotelu.

Rozpowszechnione mniemanie, że
uśmiercanie zapomocą prądu elek-
trycznego jest najbardziej humaniiar
nym rodzajem kary śmierci, nie zga-
dza się z prawdą. Jako dowód może
posłużyć ' sprawozdanie korespon-
denta „New York Graphic“ o stra-
ceniu 19-letniego Ryssa i 29-ietniego
Emiletta. Czytamy tam:

W. pośrodku sali stało wielkie
krzesło, zaopatrzone w mnóstwo
rzemieni, przeznaczonych do przy-
troczenia skazańca, Krzesło to przy-
mocowane było do podłogi zapomo-
cą klamr żelaznych. Dokoła usta-
wiono rzędy prostych ławek, na któ
rych pozasiadali pobladli ze wzru-
szenia świądkowie. Wszyscy roz-
wartemi oczyma wpatrzeni byli w
ów straszny „fotel“ z jego rzemie-
niami, "pasami i plątaniną drutów
miedzianych, Przygotowania — @а
przyjęcia delikwenta były ukończo-
ne... (Gdy posłyszałem: zamykające
się za mną drzwi, chciałem zawró-
cić i uciec, lecz było już za późno!
Bo oto otwarły się drzwiczki przy-
ległej celi i zjawił się w nich John
Emilett, wysoki, chudy osobnik, ro-
biący wrażenie  upośledzonej umy-
słowo istoty. Zawahał się chwilkę, a
wtedy jeden z pomocników chwycił
go za ramią i zaprowadził do ktze-
sła. Nieszczęśnik, siadając, drżał na
całem ciele. "Oprawcy' przybroczyłli
go do fotelu. Spojrzałem na niego i
nie zapomnę nigdy wyrazu jego
twarzy, chociażbym jeszcze tysiąc
lat życia miał przed sobą.. Siedzia-
łem wprost przed nim w oddaleniu
zaledwie paru metrów, itak, że mo-
głem dokładnie zaobserwować grę
mięśni na jego twarzy. Była to
twarz stworzenia, skamieniałego ze ;mianowicie zostali ukarani, Znamy

|wszyscy surowość dyscypliny woj-
skowej, ale faktyczna kompetencja
'w tej czynności panów lustratorów
przewyższa wszystko w praktyce
dyscyplinarnej znane, lecz i słuszna
Кага м tej postaci traci swój sens
wychowawczy. Skazany takim spo-
sobem naturalnie żegna się z spół-
dzielczością na zawsze, z nie małą
szkodą dla danej spółdzielni, Do pra-
cy honorowej nie bardzo to zachęca,

Sportowy \

1

propagandy spor-idy ustrojowe, o

|  Omówiliśmy tylko rolę elity w

nielicznych reprezentantów  inteli-.
gencji, a bez nich jaka może być
praca?

spółdzielczości. Gnębią ją inne wa- ;.
których ani Stef-

tu pływackiego naukę pływania do | czyk, ani Raifejzen nic nie wiedzieli.
dnia 1 lipca. prowadzić się

może posiadać odrębny statut, oraż „bezpłatnie dla wszystkich. Wszyscy

wobec tego, że czasby o tym odręb- |
nym statucie pomyśleć, przy okazji
obrad
rozważyć (między innemi) także
ge docentralizacji samorządu w |
„Wi .°

chętni winni zgłaszać się na przy-

dziel i świąt.

NPUADANISPASL rieda LAT

będzie|Potrzebowałoby to obszernego od- |
rębnego omówienia. Tylko to chciał-
bym zaznaczyć, że jeżeli demokra-

tah A. Z. S-ų (ul. Kościuszki 12), tyzm w życiu pewnych państw zo-

nad tym statutem sactóby 2 godz. 17-ej codziennie, prócz nie-,stał uznany za naležący do prze-
szłości «i pożytecznie zastąpiony
przez elitę, to Ikooperacja bez de-
mokratyzmu przestaje być spółdziel-

„by to naturalnie, aby wszystkie te;czością, a bezpośredni nadzór orga-
Czy nie byłoby pożyteczne, aby |dzielnice (na wzór np. Brukseli) nie|nów państwowych o wiele łagodniej-

miały także wspólnych i ogólnych szym byłby dla spółdzielni, niż bez-
organów. samorządowych, obejmu- względnej i kosztownej władzy swej

; hierarchii. Dziki. |

różne Śnipiszki, Zwierzyńce, Za-;
rzecza, czy Jerozolimki miaływła- |
"sny «samorząd i same o swych po-
trzebach myślały? Nie wykluczało-'

jących całość.
Poddajemy projekt deliberacji.

zgrozy i strachu przed oczekującą
go za chwilę gwałtowną śmiercią.

Do ciała skazańca przyłożono
kontakty elektryczne, poczem do-
konano połączenia z kablem, które-
go koniec wsunięto pod kaptur, sta-
nowiący przykrycie głowy delik-
wenta. Na jego twarzy umieszczono
ciemną maskę w ten sposób, że tyl-
ko usta były widoczne, Te usta wy-
zierały z pod maski, upiornie wy-!

krzywione. W, sali panowała grobo-
wa ciszą... Sekundy wydawaiy się
minutami, a minuty wiecznością...
Na dany znak puszczono prąd, W. tej
chwili poczęły poruszać się skur-
czone palce ołiary, żyły pęczniały
coraz Ibardziej, tak, że iada chwila,
zdawało się, muszą pęknąć i bryz-
nąć krwią... a korpus wyprężył się
w górę, a poi, sącząc ze wszystkich
por ciała, ciekł na podłogę. Skrzek
prądu elektrycznego przypominał
pieczenie mięsa na patelni. Owe
dwa tysiące wolt i dziewięć ampe-
rów  przeszywaiy, sycząc i trzesz-
cząc, ciało skazańca. Szelesty te tak
zagrały mi na nerwach, że chciałem
krzyczeć: „Stójcie, na Boga! Prze-
cież smażycie żywcem. tego człowie-
ka!' Dreszcze przebiegaty mnie od
stóp do giów, a gdy po dwudziestu
sekundach wyłączono prąd, -we-
stchnienie ulgi wyrwało mi się z pier
si Siedzący obok mnie świadek
szeptał: „Jakie to straszne!* Inny
zemdlał, ktoś wymiotał...

" Dwóch pomocników zbliżyło się
do krzesta, aby rozpiąć rzemienie,
Podszedł jeden z lekarzy, obmacał
krtań straconego, przyłożył słuchaw
kę do piersi, poczem zwrócii się do
obecnych, stwierdzając głośnym,
lecz obojętnym głosem, że człowiek
ten już nie żyje, Ciało ułożono na
ruchomym stole operacyjnym i wy-
wieziono do sali sekcyjnej.

Sprawiedliwości stało się
dość!

Na sali egzekucyjnej roznosił się
swąd przypalonego mięsa...

  

Zaburzenia w trawieniu. Poważni inter-
niści potwierdzają dobroczynne działanie na-
turalnej wody gorzkiej „k'ranciszka-Józeta'*
dla żołądka przeiadowanego jedzeniem i
piciem.

Nowości wydawnicze.
Mieczysiaw B. Lepecki, — „So-

wiecki Kaukaz”, Na progu okresu
urlopowego i wycieczkowego  poja-
wiła się na półkach księgarskich no-
wa książka M, B. Lepeckiego pod
tyt. „Sowiecki Kaukaz'. Autor od-
był podróż po ziemi kaukaskiej i
wrażenia swoje spisał barwnie i in-
teresująco, roztaczając przed czy-
telnikiem piękno przyrody, życie
różnorodnych ludów, zamieszkują-
cych Kaukaz, oraz zaznaczając
zmiany, wprowadzone przez rządy

Ksiąžka, wydana przez Instytut
„Wydawniczy „Bibljoteka Poka” w
ujmującej szacie zewnętrznej, za-
wiera liczne ilustracje, które ułat-
wiają czytelnikowi orjentację w opi-
sach i bawią wzrok oryginalnością
uchwyconych na fotograiji obrazków
PYA

„Sowiecki Kaukaz* Lepecki
stanowi miłą i lekką lekturę, aeg
nie pożądaną w sezonie turystycz-
nym, Wezmą tę książkę do ręki
chętnie i ci, którzy znali Kaukaz
przedbolszewicki, pozwoli im; ona
bowiemi poznać różnice, jakie zaszły
na ziemi kaukaskiej pod rządami
sowieckiemi.
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SMOK
BIUROKRATYCZNY
Od pewnego czasu z obozu rządo-

wego zaczynają dochodzić głosy, wy-

mierzone przeciwko wszechwładzy...

biurokracji. Ostatnio nawet „Gazeta

Polska" wystąpiła przeciwko nad-

miernemu rozrostowi aparatu biuro-

kratycznego, który niszczy żywe siły

kraju, zjada energję społeczną i do-

prowadza do tego,że jak pisze p. M.

Jaroszyński, „źle jest wszystkim, a

najgorzej ekonomicznie najsłabszym”.

Wiele uwaś zamieszczonych na ła-

mach prasy rządowej o szkodliwości

etatyzmu i biurokracji jest bardzo

słusznych. Niestety, przychodzą one

nieco zapóźno, kiedyniszczycielskie

skutki fałszywej nauki o wszechwła-

dzy państwa podcięły w znacznym

stopniu nasze życie gospodarcze i

zrujnowały moralnie i materjalnie

sporą część społeczeństwa. Najważ-

niejsze jednak jest to, że trudno u-

wierzyć w skuteczność nawoływań

poszczególnych publicystów sanacyj-

nych, zachęcających swój obóz do

walki ze smokiem biurokracji.

Przerost biurokracji, zjadającej ol-

brzymią część naszego dochodu spo-

łecznego i trzymającej w mocnym U-

ścisku społeczeństwo, nie jest rzeczą

przypadkową. Jest to skutek założeń,

z których wychodziła i wychodzi poli-

tyka kół, które od lat dziewięciu

rządzą Polską. Uznawszy siebie za

jedyną grupę „państwową” i ustosun-

kowawszy się do wszystkichmyślą-

cych inaczej, jako do grup „antypań-

stwowych”, . koła te musiały z ko-

nieczności zastąpić brak oparcia w

społeczeństwie rozrostem i naciskiem

aparatu administracyjnego.

Aparat ten skolei uznał siebie za

główny trzon państwa, za „sól ziemi”

i ustosunkował się do społeczeństwa

jako do czegoś w znaczeniu państwo-

wem pośledniejszego. Tolerował on i

toleruje w społeczeństwie tylko to, co

nosi stempel sanacyjny, a co w grun-

cie rzeczy jest powolnem narzędziem

wyższej biurokracji. W/ ten sposób, z

biegiem czasu wytworzyły się w kra-

ju dwa organizmy, obce sobie i nieje-

dnokrotnie wrogie: niezależne koła

społeczne i biurokracja.

„Dwa te organizmy, jak pisze jedno

z pism, zbliżonych do obozu rządowe-

go, stoją naprzeciw siebie: słabnące

społeczeństwo i rosnąca ilościowo

biurokracja, która systematycznie

zjada nagromadzone przez kapita-

lizm i mieszczaństwo dobra materjal-

ne. Dziś słabnie walka klasowa we-

wnątrz społeczeństwa, a natomiast co-

raz bardziej zaostrza się walka po-

między społeczeństwem podatkowem

i biurokracją”. To zjawisko, które u-

derza w oczy każdego jako tako ob-

znajmionego z naszemi stosunkami

wewnętrznemi, zjawisko bardzo nie-

bezpieczne dla przyszłości narodu i

państwa, nie zniknie pod wpływem

nieśmiałych nawoływań części prasy

sanacyjnej. Źródła jego kryją się bar-

dz. głęboko w panującym systemie

politycznym i nie można ich usunąć

bez zasadniczej zmiany tego systemu.

Dość spojrzeć na nową konstytu-

cję. Czyż nie jest ona wykwitem

pojęć i ducha biurokratycznego? Czyż

można sobie wystawić skuteczną

walkę z przerostem biurokracji w

ramach tej konstytucji, która, realnie

rzecz biorąc, oddaje całą niemal wła-

dzę w jej ręce? Jeśli dodamy do te-

go ordynację wyborczą w tej formie,

w jakiej usiłuje narzucić ją krajowi

sanacja, obraz będzie całkowity.

Gdyby Polsce wypadło dłużej żyć w

ramach tego ustroju, zmieniłaby się

ona w kraj najbardziej zbiurokratyzo-

wany w Europie zachodniej.

Zjawisko poruszone przez poszcze-

gólnych publicystów sanacyjnych, jest

bar!.o ważae. Stanie się ono przy-

czyną wielu trudności wpaństwie i

punktem wyjścia dla zmian zasadni-

czych, jakie w Polsce niebawem bę-

dą musiały nastąpić. Zmiany teo ile

mają być skuteczne, zmieniające ©-

blicze naszego kraju, .nuszą sięgnąć

bardzo głęboko, reformując ustrój

państwa i wydatnie ograniczając sze-

reg jego funkcyj.
 

Ustawa o wyborze Prezydenta
Rozprawa w Sejmowej Komisji Konstytucyjnej

stytucjiidostosowali sposób wyborów do | może to uczynić najwcześniej. ZarazemSejmowa komisja konstytucyjna roz-
patrywała wczoraj, dn, 18-go b. m. trze-
cią i ostatnią że zgłoszońych przez BB. u-
staw wyborczych, a mianowicie ustawę
o wyborze Prezydenta Rzplitej.

REFERAT POS. CARA

Sprawozdawca pos. Car (BB.) wskazał,
że nowa Konstytucja.zawiera już główne
zasady całego postępowania w sprawie
wyboru Prezydenta, ustawa więc ustala
tylko sposób dokonywania wyboru elek-
torów przez izby ustawodawcze, wyboru

kandydata na Prezydenta w zgromadze-
niu elektorów, wreszcie zasady pow-
szechnego głosowania. Ustawa podzie-
lona jest na cztery części: zgromadzenie
elektorów, głosowanie powszechne, obję-
cie urzędu Prezydenta i przepisy końco-
we.

Referent streścił następnie znane już
czytelnikom przepisy, dotyczące zgro-

madzenia elektorów (50 delegatów Seimu

25 Senatu i 5-ciu wirylistów) i wyboru
przez nie kandydata, Jeżeli kan-
dydat nie przyjmie wyboru, prze-

wodniczący zgromadzenia elektorów

zwoła je ponownie. Głosowanie pow -

szechne odbywa się tylko w tym wypad-

ku, jeżeli ustępujący Prezydent skorzysta

ze swego prawa zgłoszenia drugiego kan-

dydata, Prawo głosowania mają w niem

wszyscy obywatele, którzy nie są pozba-

wieni prawa wybierania do Sejmu i u-

kończyli lat 24. Wyborcy otrzymają le-

gitymacje z kuponami kontrolnemi i mo-

gą głosować w którymkolwiek obwodzie

Ustanawia się dla przeprowadzenia wy -

boru generalnego komisarza wyborczego

państwową komisję wyborczą, oraz ko-

misje wojewódzkie i obwodowe.General-

ny komisarz jest ten sam, który jest po-

wołany do wyborów sejmowych. Pań-

stwowa komisja składa się z 6 członków

powołanych w połowie przez ustępujące-

go Prezydenta, a w połowie przez prze-

wodniczącego zgromadzenia elektorów.

Państwowa komisja wyborcza stoi na

straży legalności wyboru. Tylko członxo-

wie jej będą uprawnieni do ewentualnego

zaskarżenia postępowania wyborczego.

Głosowanie odbędzie się w jednym dniu

w całem państwie. Protesty mogą być za-

łożone tylko podczas obrad państwowej

komisji wyborczej. Protest rozstrzyga

sąd najwyższy w ciągu dni 5-ciu, tak, że

w razie unieważnienia nowy plebiscyt

może się odbyć już w następną niedzielę.

Unieważnienie może nastąpić tylko, je-

żeli nieprawidłowość mogła wpłynąć na

wynik głosowania. Osobny rozdział chro-

ni osobę i cześć kandydata na Prezyden-

ła do dnia objęcia przez niego urzędu na

równi jak osobę Prezydenta Rzeczypo-

spolitej. Osobny przepis postanawia, że

w razie opróżnienia się urzędu Pre-

zydenta podczas wojny, następca Prezy-

denta obejmuje niezwłocznie urząd Pre-

zydenta i sprawuje go aż do upływu pew-

nego czasu przewidzianego w konstytu-

cji po zawarciu pokoju.

PARTYJNY PROJEKT —:

W rozprawie pierwszy zabrał głos pos.

Czapiński (PPS.) wskazując, że projekt

nabiera szczególnego oświetlenia dopie-

ro w związku z ustawami o ordynaciach

wyborczych. Skoro bowiem wybiera Pre-

zydenta zgromadzenie elektorów z Sej-

mu i Senatu, to widać dopiero teraz, od

kogo on będzie uzależniony. Zarówno sej-

mowi jak senaccy elektorzy będą stupro-

centowymi zwolennikami partii rządo-

| wej. Jasnem więc jest, że taki sposób

wyborów zmierza do spetrytikowania

prezydentury w obrębie własnej partji.

W tych warunkach szkoda czasu na roz-

patrywanie szczególików. Nie można je-

dnak nie podnieść, że aparat wyborczy,

konstruowany jest w ten sam sposób, jak

przy wyborach do Seimu, czyli zna'duie

się całkowicie pod wpływem władz ad-

ministracyinych. Pozatem brakwzmianki

jakieikolwiek o udziale w zśromadzeniu

5 wirylistów, przewidzianych konstytu -

cją. Należałoby tę rzecz pod względem

redakcyjnym uzupełnić. Charakter całe-

go projektu jest czysto partyjny i zmie-

rza do zapewnieniapartii rządzącej po-

siadania 3-ch najważniejszych władz:

Sejmu, Senatu i Prezydentury.

PRZEOCZENIA I NIEDOKŁADNOŚCI

Pos. Rymar (Kl. Nar.): Nie zamierzam

tu przypominać, iż przy olbrzymich u-

prawnieniach Prezydenta niesłychanie

wąską jest podstawa wyboru, sprawa ta

bowiem jest już przesądzona i nic zmie-

nić nie można. Zdawało się, żekonstytu-

cja tak dokładnie określiła sposób wy -

boru Prezydenta, że ustawa niniejsza, ja-

ko wykonawcza, nie powinna nastręczać

żadnych trudności. Tymczasem panowie

jakby przeoczyli brzmienie art. 18 Kon -

Aby to uczynić, trzeba oprzeć na-

sze życie publiczne na zgoła innych

zasadach, niż te, jakie wprowadziła

sanacja.  

tego, co zapewne będzie, a nie do tego,

co jest. Chodzi mi tu o brzmienie art. 6

projektu. Art. 18 Konstytucji stwarza

możliwość wyboru elektorów nawet

przez rozwiązane ciała ustawodawcze.

Zajść może konieczność wyboru Prezy-

denta nawet przed zebraniem się nowe-

go Sejmu i nowego Senatu. Jest to mało

prawdopodobne, jednak autorowie pro-

jektu nie mogą dać żadnej gwarancji, iż

nie zajdzie potrzeba skorzystania z tego

artykułu Tymczasem gdyby w myśl pro -

jektu ustawy elektorów wybierały dzi -

siejsze ciała, to przy systemie czwórek

Sejm wybrałby nie 50 elektorów, a aż

111. Nawet przy nowym składzie liczbo-

wym Sejmu i Senatu wypadnie elektorów

w Sejmie zadużo, a w Senacie zamało.

Poco to wszystko? Narzuca się droga

prosta wyboru elektorów przy systemie

proporcjonalnego głosowania na listę Je-

śli przejdzie projekt bez zmian otrzyma-

my bałagan. Możliwem jest częściowe

zdekompletowanie i tak

zgromadzenia elektorów, gdyż nie prze-

widuje się zastępców. Pozatem dosta -

wiania kandydatów potrzeba i w Sejmie

i w Senacie 8 zgłaszających, a do wybo-

ru eletkorów, tylko 4. Podstawa więc nie

jest równa. Podzielam całkowicie pogląd

p. Czapińskiego co do wirylistów.Reszta

postanowień posiada mniejsze znaczenie,

gdyż w realnych warunkach plebiscyt

jest tak mało prawdopodobny, że przypo-

mina to pięknie skrojone ubranie, z któ-

rego nikt nie skorzysta. Znów jednak wy-

suwa się sprawa analfabetów, którzy

kartę wyborczą otrzymają w lokalu ko-

misji, Jeśli wyborcy otrzymają do domu

legitymację, to możnaby i kartki wybor-

cze posłać im do domu, a nie stawiać wa-

runku wypełniania ich przed komisją

wyborczą, Przecież przy wyborze Prezy-

denta trudno mówić o jakimś wielkim

wpływie hyjen wyborczych, a nieładnie

utrudniać analfabetom wykonanie ich

prawa. Projekt ten nie stanowi istoty

rzeczy, gdyż ta została przesądzona albo

w konstytucji, albo też w innych usta-

wach. ь
Szereg poprawek zgłosił pos. Czernic-

ki (KI, Lud.)

WRÓBEL W GARŚCI I KANAREK
NA DACHU

Pos. St. Stroński (Kl. Nar.): Pierwsza

moja uwaga dotyczy budowy ustawy.

Składa się ona z dwóch części. Pierwsza

(art. 1 — 28) o wyborze Prezydenta

przez 80 elektorów jest krótka, ale w

każdym razie działająca, druga (art. 29—

68) jest dłuższa, ale wejście jej w życie

jest więcej niż nieprawdopodobne, Pierw-

sza część jest wróblem w garści obozu

rządowego, a druga kanarkiem na dachu

nad 16 milionami wyborców, który jed -

nak może zlecieć na ziemię dopiero gdy-

by obóz rządowy wypuścił wróbla z garš-

ci, tak żeby on kanarka spędził na zie-

mię. Obóz rządowy zaczął po przewrocie

majowym od hasła: Prezydenta Rzeczy -

pospolitej musi wybierać cały naród, a

w każdym razie nie Sejm i Senat. A te-

raz doszło się do wyboru przez 80 ludzi

i to właśnie za pośrednictwem Sejmu i

Senatu. Jak na 9 lat, zmiana jest grun -

towna,
Pos, Radziwiłł (BB.) To długi czas.

Pos. Stroński: Książę przebył w tym

czasie tyle przeobrażeń, więc księciu

wydaje się to długo. Są trzy prawdopo-

dobieństwa w tej ustawie w następującej

kolejności: w art. 22 przewiduje się rów-

ność głosów wśród 80 elektorów i wtedy

rozstrzyga los, co jest mało prawdopo -

dobne. w art. 57 przewiduje się równość

głosów wśród 16 miljonów uprawnio-

nych do głosowania, co jest jeszcze mniej

prawdopodobne, ale dojście wogóle do

głosowania powszechnego w sprawie wy-

boru Prezydenta jest najmniej prawdo-

podobne. Ta właśnie ustawa, po daniu

Prezydentowi nieograniczonej władzy. u-

trwala dzierżenie tej władzy w ręku obo-

zu rzadzacego. Wydaje się panom, że

wynaleźliście takie perpetuum mobile,

ale to się nigdy nikomu nie udało w cią-

gu dziesiątek wieków, więc i wam kiedyś

życie tę zabawkę popsuje.

WYGODNE NIEDOPOWIEDZENIA

Druga moja uwaga dotyczy zszycia tej

ustawy z konstytucją, Art. 18 konstytucji

przewiduje tylko, że Prezydent ma zwo-

łać zgromadzenie elektorów najpóźniej

na 15 dni przed końcem swego urzędo-

wania, ale zupełnie nie określa, kiedy

  

nielicznego

 
Książka Jędrzeja GIERTYCHA

ZA PÓŁNOCNYM KORDONEM
(PRUSY WSCHODNIE)

Do nabycia w administracji „Warszawskiego Dziennika Narodowego”.

Książka prócz tekstu zawiera barwną mapkę.

ten artykuł postanawia, że jeżeli nowy
Sejm i Senat nie są jeszcze zebrane, pra-
wo wyboru elektorów ma poprzedni
Sejm i Senat. A zatem Prezydent, spo-
dziewając się złego wyniku wyborów do
Sejmu i Senatu, lub widząc już zły wy-
nik, może zwołać zgromadzenie elekto-
rów przed zwołaniem nowych ciał usta-
wodawczych „aby ten sam Sejm i Senat,
który wybrał go poprzednio przez zśro-
madzenie elektorów, odnowił mu urzę-
dowanie na dalszych lat 7. Oprócz teso
według art, 21 konstytucji w razie zrze-
czenia się urzędu przez Prezydenta zwo-
łuje zgromadzenie elektorów marszałek
Senatu, a zupełnie niewiadomo czy
przedwczesne ustąpienie Prezydenta bę-
dzie uważane za zrzeczenie się, czy też

może on sam kiedy chce zwołać nowe
zgromadzenie elektorów. Te niejasności
w konstytucji nie zostały wogóle wyjaś-
nione w obecnej ustawie.
Głos z BB.: Na złą wolę niema lekar-

stwa. .

Pos. Stroński: Ja myślałem, że p. Car
zrobił to przez niedopatrzenie, a nie ze
złej woli, ale może pan wie lepiej (we-
sołość).

„NAJGODNIEJSI“

Trzecia moja uwaga dotyczy już sanie

go urzędowania zgromadzenia elektorów.
W art, 17 konstytucji powiedziano, że e-
lektorowie mają być wybrani zpośród o-

bywateli najgodniejszych. Ustawa obec-
na nie zawiera żadnego określenia, co to

znaczy najgodniejszy, poza wzmianką w

art. 13 ustawy, że tych najgodniejszych,

gdyby zakłócali spokój, można usunąć z

posiedzenia. Nie jest zaletą kodyfikacji
zupełny brak określenia co znaczy: naj-

godniejszych.
Pos „Radziwiłł: Tak właśnie jest najle-

piej. ©
Pos. Sfroński: Ale to znaczy: byleja-
e bo żadnego zastrzeżenia ustawa nie
aje.

ODPOWIEDŹ REFERENTA

Na zarzuty, wysunięte w dyskusji od -
powiadał referent pos. Car:

P. Stroński — mówił, wystąpił dziś w

nowym charakterze jako znawca ornito-

logii. Trudno mi jest na ten temat dysku-
tować, gdyż znawcą takim nie jestem.

Pos, St, Stroński: Jeżeli pan chce mo-

gę przejść i do zoologii.

Pos. Car: Pierwszy zarzut pana jest
niezgodny z prawdą, gdyż w konstytucji

istnieje możliwość przeniesienia wyboru

na grunt plebiscytu. Może najbardziej
rzeczowy wydaje się zarzut pana odnoś-

nieart, 18, lecz jeżeli na artykuł ten spoj-

rzymy w związku z art. 66 ustawy, to o-

każe się. że nie jest to sprawa błaha dla

Prezydenta, gdyż art. 66 postanawia, że

nowy Prezydent obejmie urzędowanie
niezwłocznie po wyborze. Nie stormuło-
waliśmy dokładnie co rozumiemy przez

obywateli najgodniejszych, lecz jest to

kwestja sumienia, sprawa natury mora|l-
nej. którą uważamy, że każdy dla siebie

powinien załatwić. Zupełnie świadomie
rie chciałem podejmować próby formu-

żowania momentów moralnych w sposób

prawniczy.
Na voluszoną przez pos. Rymara i

Strońskiego sprawę głosowania analfa-

betuw pos, Car odpowiedział:

O sprawie analfabetów mówiliśmy już

przy Sejmie. Występuje tutaj tylko

dwóch kandydatów, a jeśli nawet ktoś

nie potrafi czytać, to napewno do dwu li-

czyć potrafi. Gdyby zaś znalazł się ktoś

tak ograniczony, że nie potrafiłby roz-

różnić czy postawić kreskę w pierwszej

czy drugiej kratce, to wartość takiego

wyborcy jest tak niewielka, że nie nadaje

się on dó udziału w akcie prawno-pań -

stwowym. Jednak wypadek taki należy

chyba przewidywać tylko teoretycznie.

ZAKOŃCZENIE ROZPRAWY

Na tem wyczerpano dyskusję nad pro-

jektem ustawy o wyborze Prezydenta.

Przewodniczący udzielił jeszcze głosu w

sprawie ordynacji senackiej dwóm po-
słom ruskim Bilakowi i Chruckiemu, któ-

rzy w poniedziałek byli nieobecni wsku-
tek święta grecko - katolickiego. Zgłosi-

li oni do projektu BB. szereg zasadni-

czych poprawek „i na tem dyskusja ko-

misji nad wszystkiemi projektami wybor-
czemi została ukończona. Dziś, w środę,
o godz. 11-tej rano odbędzie się głosowa-
nie nad poprawkami, których bardzo wie-
le zgłosili przedstawiciele wszystkich
klubów opozvcyinych.

    
    
    

Cena 6.50 zł.  

PRZEGLĄD PRASY
PSEUDOMILITARYZACJA

I PAPKINADA

Jest u nas moda na wojsko. Moda

snobistyczna, Liorąca z wojska rze-

czy powierzchowne, efektowne, nie-

istotne. W niektórych urzędach, na-

wet w pewnej dyrekcji kolei (pis..no

o tem w prasie) dygnitarze urzędują

„po wojskowemu” wobec swoich pod-

władnych, Ostro karci te mani: -yY

papkinowskie p. Karol Kožmiūski w
„Polsce Zbrojnej”.

„Niech nikomu nie zdaje się, że „zmili-

taryzował” się, że jest dobrym żołnierzem

swego powołania, jeśli pręży się wobec

swego przełożonego, udając nas, staje na

baczność, stuka obcasami, melduje „po-

słusznie”, że na jego „odcinku” jest wszysr

ke w porządku, czy, że nic ważnego nie

zaszło, jeśli o swym szefie mówi „mój

wódz”, jeśli wydaje mu się, że gdy jest

nauczycielem, jego klasa w szkole, czy jego

zespół podległy mu w pracy jest jego „kom-

panją”, którą musi mustrować, by był w

niej „wojskowy” porządek. To wszystko

bcwiem są tylko przecież pozory.

Ci, którzy naśladować chcą tylko pozory

zewnętrzne naszego życia, wyglądu i pra-

cy. którym może do głowy nawet nie

przychodzi, że nasze koszary nie są суг-

kiem a są klasztorem, którzy radziby

swych wychowanków czy pracowników za-

mienić w tresowane przez siebie „kompan-

je”, niechże się przejrzą uważnie w zwier-

ciadle. Niech zobaczą, że z tą całą fanfaro-

nadą papkinowską, nie mającą nic wspól-

nego z uczciwie pojętem żołnierstwem, są

śmieszni,

Wychowanków trzeba uczyć,  pracowni-

ków kształcić, inteligentni szefowie nie da-

dzą się nabierać na „posłuszne meldowa-

nie” i stukanie obcasami”.

Czy nie należałoby tego odmilifa-

ryzowania zacząć od kół BB., które

przypominają dziś plutony pospolite-

go ruszenia na, manewrach.

KŁAMSTWO BRUKOWCA.

O Francji i francuskim parlamen-

taryźmie wiele się pisze dziś w pra-

sie sanacyjnej. Pisze się mniej więcej

w tonie, w jakim biblijny faryzeusz

w świątvni modlił się wskazując na

klęczącego obok celnika, Bože wi-

dzisz, że nie jestem jako ten celnik...

Dużo w tem faryzeiżmie jest śmiesz-

ności, dużo także kłamstwa. Jeden

z czerwonych brukowców podaje na-

wet taką wiadomość:
„We francuskim „Dzienniku Oficjalnym'*

wydrukowano listę posłów, którzy obalili

gabinet Bouisson'a. Na liście tej figurują

dwaj sławni oszuści, posłowie Bonnaure i

Garat, przyjaciele Stawiskiego. Siedzą oni

wprawdzie od długiego czasu w więzieniu,

ale mają prawo głosować za pośrednic-

twem kolegów...

Jak wiadomo, gabinet Bouisson'a upadł,

bo zabrakło mu dwu głosów, gdyby więc

oszuści, siedzący w kryminale nie mieli w

parlamencie francuskim prawa głosu, rząd

mie znalazłby się w mniejszości.

Tak to dwu oszustów wywołało głośne

przesilenie gabinetowe..." @

Wiadomošė jest nieprawdziwa a

autor złośliwym ignorantem. Prze-

bywający w więzieniu posłowie nie

mają prawa głosowania w Izbie.

P. SŁONIMSKI I TWÓRCZOŚĆ

„PATRJOTYCZNA“

Długą i dość dowcipn kronikę

tygodniową przeciw pP. Rembieliń-

skiemu, zamieścił w „Wiad, Liter." p.

Słonimski. Uczuł się on dotkniętym

słowami pana R., wypowiedzianemiz

okazji śmierci Frenkla, że dziś, „aby

pośmiać się, wynajmujemy sobie Tu-

wimów czy Słonimskich”', gdyż zanika
rodzimy humor w Polsce.

P. Słonimski w odpowiedzi swej

zapewnia — widocznie imieniem

swoich współwyznawców, „pracują-

cych” w polskiej -literaturze — że

„my... choć bez szlacheckiego herbu

Frenklów w tarczy, będziemy upra-

wiali twórczość prawdziwie patrjo-

tyczną, bo twórczość żywą”. Ży-

wą? — może, ale co znaczy „patrjo-

tyczną"?7-Pan SL. nie jest przecież ani

związany z Polską wstęgą wspomnień

dziejowych, ani nie wrósł korzeniami

w jej ziemię. Sam nas o 1em niegdyś
w „Wiadomościach'” zapewniał. J.st

lekki, jak „pióro, co na wietrze drży”
i czy pod słodkim błękitem, czy pod
'dždžystem niebem, wszędzie odnaj-
dzie swą ziemię ojczystą, każdy chlcb

będzie mu rodzinnym chlebem. I te
słowa on także wypisał w „Godzinie
Poezji”. Nie uważa się za Polaka, on.
„8, rasy stokroć starszej, niż Porta
Romana'. Więc twórczość jego może
być patrjotyczną chyba tylko w žy-
dowskim, ale nie polskim sensie.

I jedna jeszcze uwaga. P. Słonimski o
jest zbyt inteligentnym,by nie rozu-
miał, jaka istnieje różnica między lu-
morem polskim a żydowskim. Niech
nie zawraca głowy Dickensem ani
Shawem. P. Rembieliński w „Myśli
Nar." bronił się przed inwazją humo-
ru żydowskiego, a nie przed wpływa-
mi wielkich pisarzy zagranicznych.
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Teatry stołeczne

Nowa sztuka Kruczkowskiego
„Bohater naszych czasów" w Teatrze „Comoedia"

Naczelną cechą twórczości Leona
Kruczkowskiego, jako pisarza sce-
nicznego i beletrysty, jest swoisty, in-
telektualny — regjonali zm. (Da-
wniej, mniej snobistycznie, nazywało-
"by się to, poprostu: prowincjo*
nalizmem). Kruczkowski, pod
względem typu umysłowego i zasięgu
obserwacyj, jest klasycznym produk-
tem prowincji galicyjskiej, mianowi-
cie Małopolski Zachodniej, gdzieś w
śranicach od Wadowic do Ropczyc.
To wrośnięcie w określony teren jest,
z jednej strony, nader cenną właści-
wością autora rękojmią konkretności
jeśo wizji, z drugiej strony natomiast
decyduje — w pewnej mierze — o jej
ograniczeniu, wyznaczając rucz-
kowskiemu niewielki, właściwy mu,
światek spostrzeżeń i przeżyć:

Prowincja, zwłaszcza owa „zabita
deskami', „zapadła'”, jest zawsże, z
natury swej — konserwatywna. Nie
nadąża ona za życiem duchowem
większych miast, jest w stosunku do
nich o kilka czy kilkanaście lat za-
późniona, jakgdyby ciągle jeszcze
utrzymywała się w poprzedniej,wcze-
śniejszej nieco fazie rozwojowej. Jest
więc rzeczą najzupełniej zrozumiałą,
że np. prowincjonalne ośrodki gali-
cyjskie powoli tylko przystosowują
się psychicznie do nowych warunków
Polski odrodzonej, że — im bardziej
od centrum życią narodowego odda-
lone — tem więcej w sobie przecho-
wują pozostałości austrjackich, w
tamtej, minionej już bezpowrotnie
epoce wyrobionych nawyków i spo-
sobów myślenia,
Takiem „residuum“ po-austrjac-

kiem w umysłowości Kruczkowskie-
0 jest przedewszystkiem jego ideolo-
śja antypatrjotyczna, jego prostodusz-
ne przeświadczenie, że przywiązanie
do własneśo narodu jest, w gruncie
rzeczy, głupią albo kłamliwą frazeo-
logją „tromtadracją”, którą pokrywa
się płyciutkie bardzo, małostkowe,
egoistyczne dążenia. Tradycja Austrii
przedwojennej do dzisiaj jeszcze do-
starcza nam ludzi, którzy — jak traf-
nie zauważył Roman Dmowski („Po-
lityka polska część III, rozdz, X) mi-
łość ojczyzny, przywiązanie do niej
uważają „za wyraz naiwności, za
ptzeżytek dawnych pietwotniejszych
czasów. Zrośli z państwem, które oj-
„czyzną nie było, zatracili jej pojęcie,
a ponieważ ża jego granice nie wyślą-
dali, są przekonani, że głębszy sto-
sunek moralny do ojczyzny nie ist-
nieje nigdzie. Wychowani w austrjac-
kim chłewie, myślą, że cały świat jest
chlewem. Trzeba im było być we
Francii, w Anglii, we Włoszech pod-
czas wojny, widzieć tę sumę bohater-
stwa, poświęcenia, to niezliczone
mnóstwo ludzi idących z ochotą na
śmierć, byle ojczyzna żyła, ludzi sto-
kroć więcej nowoczesnych od nich, o
całe piętra wyższych kulturą”...
Akcja nowej sztuki Kruczkowskie-

śo toczy się w Niemczech, w. mia-
steczku Endingen, w Badenii, i przez
to właśnie „prowincjonalizm” autora
odsłonił się w sposób najbardziej o-
czywisty. Nieznajomość środowiska
niemieckiego, typów ludzkich, psychi-  

ki i obyczaju jest chwilami doprawdy
rozbrajająca. Wystarczy jeden przy*
kład: chcąc pokazać dziennikarza z
miejscowego, endingeńskiego pisem-
ka, Kruczkowski skopiował poprostu
groteskową figurę reportera z oglą-
daneśo (w tłumaczeniu) na scenach
polskich „Lekarza na rozdrożu” G.
B. Shawa. Nie zastanowił się, nie-
stety, zgoła, że co innego Anślja, co
innego Niemcy, że inaczej wyślądać
musi śpieszący się nieustannie spra-
wozdawca wielkiego londyńskiego
dziennika, inaczej zaś dostojny przed-
stawiciel „opinii publicznej” w cichej,
badeńskiej mieścinie...
Czy wobec tego postaci „Bohatera

naszych czasów” całkowicie pozba-
wione są życia ,czy nie znajdzie się
w nich nic absolutnie, oprócz papie-
ru? Na szczęście, położenie przedsta-
wia się nieco lepiej. Burmistrz, rad-
ca policji, nauczyciel — nie przypo-
minają wprawdzie bynajmniej Niem-
ców nadreńskich, lecz nieźle czasem,
z pewnym talentem zanotowane, uka-
zują rysy analogicznych „notablów”
z zachodnio - galicyjskiej prowincji.
„Przywódca S. A.“ jest nienajgorzej
zaobserwowanym, wyhodowanym w
Galicji typem agitatora, zaś przemó-
wienia powitalne na dworcu kolejo-
wym mogłyby być — bez większych
zmian — wygłoszone, przy okazji ja-
kiejś „państwowotwórczej' uroczy-
stości np. w Bochni lub w Dębicy: Pi-
sząc tę scenę, Kruczkowski ani się
spostrzegł, że twórzy coś w rodzaju
„Nowych Aten' Nowaczyńskiego (na-
turalnie, w sposób mniej kulturalny i
z mniejszym humorem)...  

Treść „Bohatera naszych czasów”
nie imponuje pomysłowością: oszust,
udający męczennika narodowego, bu-
dzi entuzjazm i ciągnie stąd zyski ma-
terjalne, następnie zaś, skoro prawda
się wydaje, ukrywa się ją przed spo-
łeczeństwem, by nie wywoływać
„zgorszenia maluczkich”, Dla nas,
którzy problemat ten pamiętamy w
dziele naprawdę śłębokiem i poetyc-
kiem ,w znakomitym „Żeglarzu” Sza-
niawskiego — strywjalizowana, naiw-
na wersja Kruczkowskiego nie może
być pociągająca ani ciekawa. Zwła-
szcza, że i dowcip autora „Kordjana
ichama' jest chwilami stanowczo
zbyt prowincjonalny (z Ciężkowic).

Wreszcie jeden błąd wytknąć nale-
ży pisarzowi, mianowicie: rozwle-
kłość. Tempo sztuki najlepiej świad-
czy, iż jest ona produktem środowi-
ska, gdzie się „nie špieszą“. Krucz-
kowski ma w swojej umysłowości coś
jakśdyby z nauczyciela ludowego,
praónąłby wszystko „„dokumentnie”
wytłumaczyć, włożyć niczem łopatą
do słowy, nic nie rachując na domyśl-
ność, inteligencję słuchaczów. Co na-
leżałoby zaznaczyć jednym rysem, on
uwydatnia dziesięcioma...

W rezultacie przedstawienie koń-
czy się — mimo króciutkich antrak-
tów — przed północą: Publiczność,
śpiesząca się z powrotem do domów,
nie ma już czasu oklaskiwać ani au-
tora, ani rzetelnie, umiejętnie pełnią-
cego swe obowiązki—zespołu aktor-
skiego...

JAN REMBIELIŃSKI.  

Pamiatki po Ignacym Krasickim
Wystawa w Zakładzie Narod. im. Ossolińskich

we Lwowie
W związku ze zjazdem naukowym im,

Ignacego Krasickiego we Lwowie urzą-
dzono staraniem Ossolineum wspaniałą
wystawę ku czci poety. Wystawa umiesz-

czona w salach muzealnych, tchnie cie-
płem życia i jego bezpośredniością; nie<
ma tam nic z nudy i schematyczności
martwego pokazu. Sale zapelniono stylo-
wemi meblami, dobranemi ściśle z epoki,
na ścianach zawieszono obrazy Norblina,
Chodowieckiego, Vogla,  Pitschmana,
wreszcie zwierciadła, świeczniki, kilimy,
gobeliny, makaty, na stolikach i szafecz=
kach porozstawiano wazony, w serwantcę
zbiór pięknej porcelany i szkła.
Dobór przedmiotów jest wyszukany, a

nawet ich rozmieszczenie odpowiada sma-
kowi epoki Stanisława Augusta. Zdaje się
wprost, że w salonach wystawowych roz*
brzmiewają jeszcze głosy pięknych dam
w robach i upudrowanych panów we fra-
kach. Całe to towarzystwo patrzy je*
dnak na widza z portretów w złoconych
ramach: tu Ignacy Krasicki jako uczeń
kollegjium jezuickiego w wieku 15 lat,
malowany przez Mirysa, następnie po-
znajemy go, gdy był proboszczem kapi-
tuły lwowskiej (kopja z obrazu Per
Kraffta), wreszcie ukazuje się nam w
całym splendorze i dostojeństwie jakó
książę biskup warmiński, malowany
przez Bacciarellego, zbliża nas wreszcie
do jego psychiki pastel du Marteau lub
też ostatni z jego portretów, minjatura
Leseura z r. 1802.
Matka biskupa, Anna ze Starzechow-

skich, to piękna dama w stylowej sza
cie, Ojciec, Jan Boży Krasicki, kaszte<
lan chełmski, malowany również przez
Mirys'a, ukazuje się nam jako piękna
postać sarmacka w zbroi. Dalej patrzą

 

ZE ŚWIATA KULTURY
KONKURSY

Konkurs Tow. Chirurgicznego. — Pra-
śnąc uczcić 25-lecie swego istnienia, Tow.

Chirurgiczne Warszawskie ogłąsza konkurs

na pracę naukową z dziedzińy chirurgii.

Prace powinny być nadesłane do 1 kwiet-

nia 1936 r. do Zarządu Tow. Chirurgicznego

Warszawskiego na ręce dr, A. Arsbrožewi-

cza, Warszawa, ul. Piusa XI Nr. 29.

Konkurs Zw. Przeciwgruśliczego, — Pol-
ski Związek Przeciwgruźligzy ogłasza kon-

kurs na opracowanie: Instrukcji o sposo-

bach odkażania bieżącego i końcowego w

gruźlicy zaraźliwej. Prace, pisane, o ile to

możliwe, na maszynie, należy nadsyłać do

3LXII b. r. do Polskiego Związku Przeciw-

gruźliczego (Warszawa, ul. Karowa 31).

NAUKA
Uniwersytet w Budapeszcie, — W roku

bież, uńiwersytet budapeszteński im. Pio-

tra Pazmany obchodzi uroczyście 300-lecie

istnienia.

Ruch naukowy w Poznaniu, — Odbyło
się doroczne walne zebranie Tow. Przyja-

ciół Nauk w Poznaniu. Rok ub. określił
sekretarz generalny prof. Lisowski jako
(pomyślny. Przybyła mianowicie w tym

Czasie nowa komisja haukówa, poświęco-
na geogralji, odnowił po pewnej przerwie  

działalność wydział teologiczny. Ogółem
wydano w r. sprawozdawczym2041/3 ark.

druku. Intensywnie pracowały komisje To-

warzystwa: historyczna, filologiczna,  filo-
zoficzna, matematyczno - przyrodnicza,

teologiczna i nauk społecznych. Żywy ruch

panował w bibljotece, która wzbogaciła
się o 733 tomów, pochodzących z wymiany

wydawnictw, # darów, a częściowo z za-
kupów. W galerji urządzono jesienią 1934
r. wystawę prac grafików poznańskich. Dó
zarządu na okres 1935 — 1937 wybrano

ponownie рго!. Bronisława Dembińskiego,

ks. kanonika Stanisława  Kozierowskiego,
prof. Zygmunta Lisowskiego i prezydenta

Cyryla Ratajskiego.

MUZYKA
Paragraf aryjski w muzyce. — Uwerturę

żydowskiego kompozytora Mendelsohna-

Bartoldy do „Snu nócy letniej" Szekspira
zastąpi, jak słychać w Berlinie, nowa kom

pożycja, której autorem jest Niemiec Weis-
smaff. Jakó powód tej zmiany podano

niearyjskie pochodzenie Mendelsohna-Bar-
toldy:

Od dnia 18 do 26 b. m. óbraduje w

Warszawie międzyńarodowa unja radjofó-  

niczna (Union Internationale de Radiodif-

fusion), Unja jest organizacją, jednoczącą
wszystkie radjofonje Europy oraż szereg

wielkich towarzystw amerykańskich, azja*

tyckich i australijskich. Założona dn. 3
kwietnia 1925 r. jako konieczna samóobro+*

na radjofonij europejskich przed roższerża*

jącym się córaz dokuczliwiej chaosem w e*

terze, Unja zadanie to spełniła przeż uło*
żenie kilku już zrzędu planów podziału fal

radjofonicznych między poszczególne roz-

głośnie. Ostatnim etapem prac nad pódzia-

łem fal radjowych była konferencja lucėr+

neńska, zwołana na 15 maja 1933 r. Brały
w niej udział 34 państwa europejskie, w
wyniku zaś konferencji obdzielono 233 ва
cje europejskie o łącznej mocy okoła
1500 kilowatėw. Program zjazdu obejmuje
pcza obradami wycieczkę do Krakowa i w
Pieniny, wycieczkę do Łowicza i szereg

przyjęć.
‚
Katolicka Komisja Radjowa. — Dotych+

czasowy prezydent Międzynarodówej Ka-

toliekiej Komisji Radjowej O. Perquin z

Amsterdamtu, dominikanin, ze względu na

bardzo podeszły wiek zgłosił reżygnację ż
tegó urzędu. Następcą jegó został ks. pra-

łat Bernard Marschall z Diisseldoriu, któ+
ry w r. 1928 razem ż o. Perquin założył
Międzynarodówe Katolickie Biuro Radjo+

na nas bracia biskupa, dalsza rodzina, a
wreszcie cała elita kulturalna i duchowa
epoki, związanej ze Stanisławem Augu-
stem, Dominuje więc obok biskupa-poe-
ty król, w portretach Grassi'ego, Bacia-
rellego i w rzadkiej mezzotincie Schoch'a,
piękne damy, lzabella z Poniatowskich
Klemensowa Branicka, Eleonóra z Cet-
nerów Sułkowska, Izabella z Czartorys-
kich Lubomirska, Izabella z Flemingów
Czartoryska, Prymas, biskupi, hetman,
kanclerz, generał ziem podolskich, mar-
szałek w, k., kasztelani, szambelanowe,
bankierzy, a wreszcie Małachowski, Koł-
łątaj, Staszic, Ignacy Potocki,

Ukazuje się nam Krasicki nie sam о-
derwany od swej epoki, lecz w ramach
jej, z wszystkimi, z którymi za życia się
stykał. Jest tu szereg portretów dotych-
czas nieopublikowanych, przedewszyst -
kiem niektóre z wizerunków biskupa-poe-
ty i jego rodziny, które wkrótce już zre-
produkuje dr. Ludwik Bernacki w swem
obszernem studjum, poświęconem Krasic-
kiemu. Nieznany zupełnie porttet Fran-
ciszka Karpińskiego z posiadania prywat-
nego, dalej Trembeckiego, jezuity Wyrwi-
cza i ks. Bohomolca.
Wizerunki osobistości historycznych

absorbują uwagę; a jednak należy ją
zwrócić nazebrane okazy przemysłu ar-
tystycžnego, tembardziej, gdy okaże się,
że duża część jego jest wytworem  pol-
skiego rękodzieła XVIII w, Przede-
wszystkiem meble, komody-biurka, ko-
mody, szatki kątowe, tualetki, stoliki,
piękny zegar ścienny w oprawie z drze”
wą bogato rzeźbionego i złoconego, wyro«
bu krakowskiego, wszystko to obok oka
zów holenderskich, francuskich i angiel-
skich, z któremi jednak porównanie wcale
nie wypada ujemnie dla wytwórczości ro-
dzimej. Nie brak i gobelinów polskich
z XVIII w., a więc z fabryki w Koreli-
czach, jak też i dwa „Teniersy”* z manu-
faktury Oliżarów, a wreszcie olbrzymi
przepiękny wprost kilim dworski w
barwne pasy „ożywiony motywami ro-
ślinnemi, również z XVIII w.
Osobna sala zawiera najważniejsze rę-

kopisy poety, zebrane ze wszystkich bi-
bljotek polskich i że zbiorów rodzinnych,
wreszcie portrety Krasickiego w grafice
i przepyszne ilustracje Norblina do My-
szeidy,
Składa się więc na wystawę szereg gle-

mentów różnorodnych, które jednak ze-
spolono w całość niezwykle harmonijną,
oddającą przytem pełnię życia. Powiada
jeden z poetów niemieckich, że kto pra-
śnie zrozumieć poetę, niechże się uda w
jego krainy, Wystawa w Ossolineum
może nam dać to złudzenie epoki bisku-
pa - poety, Starannie opracowany katalog
stanie się trwałą pamiątką wystawy,

ha.
AEK ATUD eiALL AASAŠ

we i od samego początku kierował niem.

Obecnie kierownictwo biura objął o, Dito,

dominikanin z „Katholieke Radio Omrosp”
w Holandji, W związku z tem siedziba biu-
ra przeniesiona została ż Diisseldortu (po-
ożątkówo była w Kolonji) do Amsterdamu,

ul. Heerngracht 118. Redaktorem wydawa-
nego przez biuro dwumiesięcznika „Bulle-
tin du Bureau Catholique Internationa! de
Radiodiffusión został dyrektor Speet z
„Katholieke Radio Omroep“, ‚ 
 

ZEWSZAD...
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POZNAŃ WCZORAJ — I DZISIAJ

4 przed laty, za rządów zabor-

czych Poznań nieraz bywał ośrod-

kiem zainteresowania. Zaborcy cho-

dziło o wykazanie rzekomej niemiecko-

ści ziem polskich, urządzał więc w Po-

znaniu to wspaniałe wystawy przemysło-

we i rolnicze, to zjazdy, albo wreszcie

Sam cesarz niemiecki zjeżdźał do Wiel-

kopolski, by w pobliskiem Biedrusku, na-

zywanem wówczas Weissenfóls, odby-

wać rewje wojskowe, a w Poznaniu w

lśniącym mitndurze galowym, na koniu z

buławą w ręku ukazać się gawiedzi nie-

"mieckiej.

Pomnik Bismarcka obok zamku na dzi-

„siejszym placu Wolności, aż dwa pomniki

cesarza Fryderyka oraz dla upamiętnie-

nia zwycięstw niemieckich nad Danją

1864 r., nad Austrją 1866 r, i nad Francją

w latach 18770/71, dalej przed dowódz-

twem korpusu pomnik Wilhelma I, z po-

"wiewającemi przy byle okazji flagami o

barwach miemieckich i pruskich dosta-

| 4ecznie maskowały nasz Poznań jako

miasto niemieckie.

Tragiczny dla Niemiec finał światowej
wojny przywrócił właściwe oblicze grodu
Przemysława. Dzisiejszy Poznań jest nie-

tylko miastem państwa 1 olskiego, ale też
najwięcej polskiem miastem Rzplitej To

też naturalnem było, że znikły wymie-

nione poprzednio pomniki najeźdźców,
a najprzedniejsze w mieście miejsce po  

pomniku Bismaroka zajął stylowy Luk
Triumfalny z postacią Chrystusa, symbo-

lizujący wdzięczność narodu polskiego
wobec Boga za wskrzeszenie Ojczyzny.

Niema chyba Polaka, któryby nie ra-

dował się z tych zmian, Lecz chyba nie

będzie i takiego Polaka, któryby chętnem

sercem nie złożył jeszcze ołiary na po-

znański Pomnik Najśw. Serca Pana Je-

zusa na resztę kosztów jego budowy,

Ofiary uprasza się bądź składać do

puszki w pomniku za postacią Chrystusa

bądź też przesłać do Komitetu Budowy

Pomnika N. $.P, w Poznaniu, ul. św.

Marcina 69 m. 17. za blankietem P.K.O.

na konto czekowe nr. 207470.

LICZENIE BAKTERYJ

Jedną z niezwykle ciekawych prac, ja-

kie często musi wykonać bakterjoloś - le-

Кага względnie zajmujący się tym tema»

tem przyrodnik, jest liczenie bakteryj Za.

danie napozór łatwe, pomyśli niejeden,

Wystarczy wziąć mikroskop i liczyc

przez jego szkła. Tak się w rzeczywistości

dzieje przy liczeniu np. prątków gružli-

czych w plwocinie chorego na to cierpie-

nie. Tego sposobu używają lekarze za-

zwyczaj, gdy przychodzi im obliczyć ilość

bakteryj nie przekraczającą kilku, kilku

dziesięciu, a najwyżej kilkuset „sztuk”

Inne sposoby stosują jeśli liczyć przyjdzie

kilka, kilkadziesiąt, względnie kilkaset ty-  

sięcy mikrobów. Dzieje się to przy spo-
rządzaniy różnego rodzaju szczepionek
bakteryjnych, które zazwyczaj składają
się ze ściśle określonej liczby odpowied-
nio osłabiónych względnie zabitych dro-
bnoustrojów.
Z używanych przez bakterjologów spo-

sobów wymienić należy metodę wagową.
Próbówkę z hodowlą bakteryj, waży się
na precyzyjnej wadze, następnie zbiera
się uszkiem platynowem nieco bakteryj i
znowu waży. Próbówka jest oczywiście
lżejsza o tę właśnie zabraną ilość bakte-
ryj. Postępuje się również odwrotnie, To
znaczy waży śię próżną próbówkę, doda-
je się do niej nieco bakteryj i znowu wa-
ży. Z wagi nietrudno wywnioskować ile w
próbówce znajduje się drobnoustrojów.
Wiadomo bówiem, że na jeden miligram
składa się 300 do 400 tysięcy bakteryj.

Innym, bardzo często używanym sposó-

bem obliczania bardzo wielkich ilości
bakteryj jest tak zwana metoda nelelome-
tryczna. Opiera się ona na tem, że gdy
pewną ilość bakteryj rozmieszamy w о-
kreślonej ilości płynu, wówczas płyń wy-
każe zmętnienie. Zmętnienie to będzie
tem większe,im więcej baktery wzięto do
rozmieszania, Próbówkę z rozmieszanemi
bakterjami porównuje lekarz z szeregiem
wzorców, sporządzonych fabrycznie, wy-
pełnionym mętnym płynem o różnym na-
sileninaśladującym do złudzenia zmętnie-
nie spowodowańe przez rozpuszczone ba
kterje. Na każdym wzorcu jest podana
przybliżona ilość bakteryj, jakich trzeba
użyć, by wywołać w probówce zmętnie
nie, odpowiadające zmętńieniu wzorca.

 

Wymienione sposoby obliczania ilości
bakteryj są używańe najczęściej prży
sporządzaniu szczepionek bakteryjnych,
w których ilość mikróbów waha się w
granicach od 200 tysięcy wzwyż.

— *

ODKRYWCA ZŁOTODAJNEGO POLA
BEZ ŚRODKÓW DO ŻYCIA.

Stary traper szwedzki, Gustaw Nyman,
osiadłszy od szeregu lat nad jeziorem
Atabaska w Saskatchewanie (Kanadaj,
przed rokiem natknął się na kwarc bo-
gaty w złoto, lecz że jego wiadomości z
zakresu geologji były bardzo skąpe, nie
potralił ocenić wartości znalezionego
kruszcu i schowawszy próbki, które ża-
brał ze sobą, polował spokojnie dalej.
Wreszcie zaszedł kiedyś Jo jegó chi*

ty poszukiwacz złota i Nyman pokazał
mu swoje próbki. Poszukiwacz orzekł. że
zawietają one wysoki procent złota i za-
brał je do najbliższego miasta dla do-
kładnego zbadania, Wkrótce znalazca
dowiedział się, że kilka samolotów wy-
lądowało nad jeziorem, przywożąc eks-
pedycję, zaopatrzoną w fowocześne na-
rzędzia do poszukiwań.
Nyman nie miał licencji, nie mógł więc

skorzystać ze swego odkrycia. Ekspedy-
cja rozpoczęła prace przygotowawcze do
wydobywania nietylko złota, ale I miedzi,
oraz radu, którego obecność wykazała
analiza,

Stary traper skarżył się przed pewnym
korespondentem, że nietylko nić nie ma

| za swe odkrycie. ale utracił środki do
życia, gdyż górnicy wypłoszyli zwierzy

nę, na którą polował, utrzymując się ze
sprzedaży futer.

—

| ZGON KAPŁANA - LINGWISTY

Donosiliśmy niedawno o zgonie ks,
Wilhelma Kenta, jednego z najwybitniej-
$zych i najuczeńszych lingwistów Anglii,
który znał 54 języki i narzecza. Ks. Kent
był rywnież wybitnym teologiem i filozó-
fem; tytuł akademicki uzyskał cztery la-
za temu, licząc sobie już 73 lata życia.
Zmarłego kapłana cechowała wielka
skromność, jak zwykle prawdziwie ucżo-
nych i wybitnych ludzi, Z jego wiedzy
lingwistycznej wielce korzystał słynny
angielski wydział śledczy, Ścotland Yard,
kiedy miał do czynienia z jakim niezna -
nym sobie językiem; często też z jego pó-
mocy korzystali prokuratorzy i adwokaci,
Ks. Kent znany był ze swgo miłosierdzia
i dobroci dla biednych. Stratę tego ka-
płana odczuwają liczne stery: ubodzy, u-
czeni, policja, prawnicy, literatura, ale
zwłaszcza kapłani.

m

JAPONIA I EUROPA
W Japomji utworzono ostatnio towa-

rzystwo popierania stosunków z zagrani-
cą. Towarzystwo zamierza opublikować
w obcych językach cały szereg prac nau-
kowych o Japonii, przeprowadzić wymia-
nę profesorów i studentów, stworzyć przy

, uniwersytetach japońskich katedry, ро-
| święcone zagadnieniom międzynarodo-
| wym, zasilać bibljoteki dziełami, traktu-
jącemi o Japonji i t. d.

 



ZE LWOWA
Co w teatrach?
Teatr Wielki: w środę i piątek o 7,30

cjekawa  „Studentka” z  nieciekaw
ichlerówną. W czwartek i sobotę rekor

kasy „Frhulein Doctor”,
Teatr Rozmaitości, W czwartek o 7,30

„Zabiję ją”, w sobotę „Mięczak”.
Repertuar kin:
Apollo: Wiktor czy Wiktorja?
Atlantic: Nasi chłopcy marynarze,
Casino: Jestem zbiegiem.
Colosseum: Csibi oraz rewja.
Chimera; Zaufałam ci.
Grażyna: Kapitan Korkoran.
Kopernik: Marnotrawny syn.
Marysieńka: Powrót Frankensteina.
Miraż: Symfonia życia.
Muza: I cóż dalej szary człowieku.
Palace: Panna i szofer.
Pan: Marzenia miłosne.
Pax: Golgota,
Raj: Julika.
Stylowy: Czterech dżentelmenów i re-

wia,
Świt: Kawalkada.
Uciecha: Ostatni ataman Annienkow i

rewia.

Walne zebranie Koła Str. Nar. Śród-
mięjie odbyło się w lokalu Koła przy
ul Piłsudskiego 11 w ub. sobotę. Ustępu*
jącemu zarządowi udzielono absolutorium

i dokonano wyborów. Na zebraniu prez.
dr. Pieracki omówił sprawę „Kurjera
Lw.”, Po kilku innych przemówieniach u+
chwalono szereś rezolucyj, zasadniczo i-
dentycznych z rezolucjami zjazdu okrę-
tere o Śtr. Nar., ogłoszonemi już w „W.

‚ №", dodając wyrazy hołdu dla księ-
ży biskupów twidskiedo i Lukomskiego
óraż rzenia z powodu ohydnychna -
paści na tych książąt Kościoła. Na zakoń-
©żenie odśpiewano Hymn Młodych,

Nieuzasadnione opłaty, — Z kół czy-
telmików zwracają nam uwaśę, że wstęp
na teren Pohulanki, która dawała dotąd
bezpłatne wytchnienie tysiącom miesż-
kańców Lwowa, musi się od kilkunastu
dni opłacać kwotą 10 śr. od osoby, Pu-
bliczność uważa, że jest to zupełnie nieu-

ząsadniony haracz. Po usunięciu z par-
ków. lwowskich ławek i ustawieniu krze-
eł, za które napychać się ma kieszenie
Keko wie komu 10-groszową opłatą,

rowadzenie opłaty za wstęp na teren
ohulanki zakrawa na jeszcze jedną,
robną wprawdzie ale niemniej przykrą

szykanę — a to tembardziej, że teren

tenbył najchętniej i najliczniej odwie -

dzany przez Iwówian w czasie dni upal -
a ‚
уЁЬ!м w skutkach chlorowanie wo -
; oda w basenie pływalni miejskiej

przy ul. Jabłonowskich jest co pewien
"czas óczyszczana przy pomocy chloru.
Oczyszczanie to—robione widocznie nie-
udólnie — okazuje się w skutkach fatal-
ne. Oto kilka poważnych osób skarży
się, że dzieci ich — po opuszczeniu płv-
walni chorowały, traciły apetyt, narzeka-
ły ба niedomagania wzroku itd. Osoby te

za Masz pośrednictwem zwracają się
do zarządu miejskiego z prośbą, aby po-
lecił zbadanie całej sprawy, śdyż obecnie
młodzież szkolna i sportowcy unikają

vwalni, jak zapowietrzonej.
Sensację w kołach artystycznych sta-

mowi proces, wytoczony śminie m. Lwo-
wa, Preż. Drojanowskiemu, prezesowi
Tow. Miłośników Muzyki i Opery prot.
Groerowi oraz skarbnikowi tego Twa dyr.
Suesserowi przez znanego artystę mala-
rza Wygrzywalskieśo. W styczniu 1933 r,

Prof. Yśrzywajski namalował _dekora-

cje dla opery „Don Carlos". Za pracę
swoją otrzymał zaliczkę w kwocie zł,
a Aosty 150 zł. — reszty jednak na-
leżności w kwocie 4.889 zł. do dziś dnia
nić otrzymał. W trakcie przewodu sądo-
wego okazało się, że prez. Drojanowski
jest również.., malarzem, i to futurystycz=
mym, orąż że uważa on operę za przesta-
rzałą gałąź sztuki.

Proces odroczono,
wi ma urlopie.

Ja pożarów na wsi. — Donoszą ©
kilku pożarach, które onegdaj nawiedziły
okolicę Lwowa i wywołane zostały częś-

€iowó przez nieostrożne obchodzeniesię

z ogniem „a częściowo powstałyskutkiem
udėrzenia į iorunow. pierwsžego
pów powstał groźny pożar w Dmy-

trzu kolo Szczerca, Ogień, który powstał
wdomu Stecka Babilaka z powodu gwai-

salai wichru, przerzucił się szybko na

gdyż prezydent ba-

в ie budynki gospodarcze, a roższe-
szał się z taką szybkością, iż o jakiejkol-
dek akcji ratunkowej nie było mowy.

Pastwa płomieni padło 30 zabudowań go-
spodarczych. Strata dość znaczna, |
Gwałtowna burza, która w niedzielę
wiedżiła okolicę Lwowa, wywołała

skutkiem uderzenia piofunów dwa poża-
ry. W Zielonej, w pow. Gródek Jątilicś

ski. piórun uderzył w dom Wasyla Koło-
gos i ciężko porażił żoni gospojdajza.

spłonął doszczętnie. We wsi Podbe-
reźce pod Lwowem piorun ugodził w
dom A. Moskwy, poczem w położonej o-

bok komorze zabił krowę.
Wypadek podpalenia zaszedł w Zapyta-
ie pi owem, gdzie ńa nieznanem tle

alriyć dzony sprawca podpalił dom Ma-
twija Chomiaka. Energiczna akcja ratun-
kowa zapobiegła rozszerzeniu się poża-
ru na sąsiednie budynki.
Demonstracja „ukraiūska“ na cmenta -

rza. — W ciągu dwóch dni, w których
ludność ruska obchodzi „Zielone Święta”,

vywają się od kilku lat pochody pro -
cesyj z grecko - katolickich cerkwij na
ementarze lwowskie, śdzie odprawiane
śą przez księży modły na mosiłach „u-
kr fskien” żołnierzy z lat 1918-1919.

tym roku pierwsza śremjalna proce-
a, jak corocznie, podążyła na cmentarz

ańowski, burza jednak z rzęsistym desz-
czem rózprószyła uczestniczącą w tym

zje ludność tak, że niewielka jej
lość stanęła u mogił, W poniedziałek od-
była się druga podobna procesja i skie-
rowała się na cmentarz Łyczakowski,
gdzie po odprawieniu modłów przez du-
chowieństwo grecko - katolickie, mło-
dzieł udała się na grób Lubowicza, któ-
cy przed kilku laty obrabował listonosza
a ścigany zastrzelił jednego z przechod-
niów, drugiego zaś zranił, przyczem sam

madł zastrzelony przez ścigających $0 po-
sterunkowych. k

ynad grobem Lubowicza poczęto
śpiewać demonstracyjne pieśni, wkro-  

czyła policja i demonstrantów rozpędzi-
ła. Aresztowano kilkanąście osób.
„„Upadek sceny lwowskiej, — Otrzyma-
liśmy następujące sprostowanie artykułu
p. t. „Upadek sceny lwowskiej", zamiesz-
czonego w N-rze 18 „Warsz. Dziennika
Narodowedo“,
Nie jest prawdą, jakobym zajmował w

tęatrach miejskich we Lwowie „dobrze
łatne stanowisko”, natomiast prawdą

jest, że żadnego płatnego stanowiska w
tych teatrach nie zajmuję.

Nie jest prawdą, jakobym „organizówał
na rzecz Gorgonówej składkę na przed -
stawieniu, wśród publiczności teatral -
nej”, natomiast Prawdą jest, że nigdy nie
organizowałem składki na przedstawie -
miu, wśród publiczności teatralnej, ani na
rzecz p, Gorgonowej, ani na jakikolwiek

inny.cel.
ię jest prawdą jakoby w mojej kan +

celarji „decydowały się losy artystów,
kwestja ich zaangażowania, obsadzenia
ról, a nawet i to przedewszystkiem, kwe-
5На doboru repertuaru“ — a natomiast
rawdą jest, że z temi sprawami nie mia-
em i nie mam nio wspólnego.
Nie jest prawdą, jakoby dekorator tea-

tralny Otto Rex i kierownik muzyczny
Jakób Mund byli moimi synami, — nato-
miast prawdą jest, że Otto Rex Jest moim

zynem, a natomiast p. Mund jest mi
zupełnie obcy i przed jego wstąpieniem
do teatru wcale śo nie znałem. Ź powa-
żaniem dr, xer,
Sprostowanie p. adw. Axera, doradcy

prawnego teatru lwowskiego sopowiadą
prawdzie tylko w ostatnim punkcie, gdyż
skutkiem błędu zecerskiego wydrukowa-
liśmy „synowie p. Axera', co io óczy-
wistym nonsensem, śdyż chodziło tylko
o jednego człowieka p. Rexa, powinno
więc być „synowiec p. Axera p. Rex“,

 

Z CAŁEGO KMPRAJU
GRUDZIĄDZSRD
„Polnische Schweine*", — W Grudzią-

dzu wydarzył się wypadek publicznego
zelżenia państwa polskiego przez żydów-
kę Jacobsonową, żonę  grudziądzkiego

dentysty, Całe zajście opisuje sanacyjny

„Dzien. Bydgoski”, opierając się na ofi-

cjaltym komunikacie, władz policyjnych.
Około godz. 23 przez plac 23 Stycznia

w Grudziądzu przechodziła Żydówka Ja-

cobsonówa. Gdy w pewnym momencie
potrącił ią przypadkowo jakiś przecho-

dzeń, zaczęła głośno wymyślać i krzy-

czeć: „Polnische Schwoinel", „Verślne”

te Polaken!”.
Na placu 23 Stycznia znajdowała się

wtedy wycieczka z Poznania, która od-

powiednio zareagowała na bezczelne za-

chowanie Jacobsonowej. Jacobsonowa

jednak dalej wymyślała, znieważając na-

ród i państwo polskie. Mimo spóźnionej
pory zebrał się tłum, który zamierzał do-

raźnie ukarać wybryk Żydówki. Inter-

wencja policj. wydobyła Jacobsonową z

tłumu. Została ona odprowadzona do ko-

misarjatu, gdzie spisano protokuł,

Żydówka stanie przed sądem. Rozpra-

wa odbędzie się w trybie przyspieszo-

nym. Jacobsonowej grożi kara do trzech

lat więzienia.

NOWY TARG
—
BB. już wyznacza posłów. — Za kuli-

sowa gra o mandaty do nowego Sejmu

już się rozpoczęła. W myśl projektu or-

dynacji wyborczej Nowy Targ ma być

złączony w jeden okręg wyborczy Nr. 87

z Nowym Sączem. Głośno się już mów! w

Nowym Targu, że posłami muszą być wy-

brani pp. Gwiżdz i Walewski, co ma prze-

prowadzić znany agitator BB.* Drużbac-

ki, który wzamian ża ten kunszt wybor-

czy ma zostać burmistrzem Nowego

Targu.
Tragiczna Śmierć narodowca na Spi-

' szu. — W Białej pochowano ś. p. Jerdon-

W Lublinie i w powiecie lubelskim
odbyło się szereg zebrań z ramienia
Str. Narodowego, na których uczestni-
cy słanówczo wypowiedzieli się prze -
ciwko ordynacji wyborczej, za pomocą
której „sanacja” chce ocalić siebie i u-
trzymać się w ten sposób przy władzy.

Dnia 8 czerwca odbyło się w Lubli-
nie zebranie członków Stronnictwa Na-
rodowego przy udzałe 300 osób. Refe-
rat na temat ordynacji wyborczej do
Sejmu do Senatu wyśłosił mjr. St.
Bardżik. Jego uwagi krytyczne o sana-
cyjnych projektach ordynacji spotkały
się z aplauzem wszystkich zebranych
Przyjęto na końcu jednogłośnie rezolu-
cję, wzywającą Sejm do odrzucenia or-
łowią wyborczej w opracowaniu pp.
Sławka, Cara i Podoskiego.
Bardzo szybko rozwija się koło

Str. Narodowego w Chodku (pow. lu-
belski). Licznie przystąpili doń go-
spodarze z okolicznych wsi. Dnia 9
czerwca odbyło się w Chodku wi.J-

JZZSKWAR
  
ka Wojciecha, zmarłego wskutek wypad-
ku przy pracy w tartaku w h. Białej przez
uderzenie fatalne deską w rdzeń prze-
dłużony, gdzie znajdują się główne ośrod-
ki życiowe. Śmierć nastąpiła w kilka mi-
nut, Pogrzeb kolega Spiszak miał mani-
festacyjny z udziałem delegacji z wień-
cem z zarządu Str, Nar. na powiat nowo-

tarski.
POZNAN

Pokrzywdzenie młodzieży akademic-
kiej. — Od dziewięciu lat istnieje pod ad-
ministracją Bratniej Pomocy U. P. kolon-
ja akademicka w Tupadłach nad mo-
rzem. Już od dłuższego czasu rozeszły się
wieści, iż Tupadły mają być odebrane
młodzieży poznańskiej. Pogłoskom tym
zaprzeczylo ministerstwo w. r. i o. p.
Tymczasem t. zw, Rada Naczelna Tow.

Przyjaciół Młodzieży Akademickiej,
przed kiłku dniami uchwaliła odebrać
Bratniej Pomocy U. P. administrację ko-
lonji nadmorskiej Tupadły. Stało się to u

frogu borrosta seżonu, to jest w tym

czasie, kiedy „Bratnia Pomoc” poczyniła
duże przygotowania zarówno w zakresie

gospodaróżego zaopatrzenia, jak i propa-

gandy, co pociągnęło ża sobą wcale nie-
małe koszta.

Fakt ten był znany Radzie Naczelnej,

'a mimo to decyzja wypadła niepomyślnie

dla Poznania. Dlaczego? Przecież dzie-

więcioletnia administracja „Bratniej Po-

mocy” kolonją spotykała się zawsze z u-

znaniem uczestników, a co najważniejsze

władz nadzorczych.
Podobno głównym motywem tego kro-

ku był postulat, żeby kolonja w Tupa-

dłach miała charakter ogólno-polski. O-

tóż stwierdzić należy, że Tupadły od sa-

mego początku były kolonją ogólnoaka-

demicką, © czem świadczą ścisłe dane

statystyczne, Tak więc w czasie od roku

1928 — 1933 w kolonji Gdynia — Tupa-

dły poszczególne środowiska uczestni-

czyły następująco: 
U sprzedawców gazet

żądajcie

„WARSZAWSKIEGO
DZIENNIKA NARODOWEGO

Powiat Bóbrka |

pod względem narodowościowym
Powiat bóbrecki graniczy z lwow-

skim. Ma 891 km kw., 2 miasta:

Bóbrkę i Chodorów, ze żhaną cu-

krownią, śmin wiejskich 10, gromad

90, ludzi 97.124, tj. aż 109 na 1 km

kw. Z wsi wyróżnia się Staresiolo

swym wspaniałym zamkiem Potoc-

kich, dziś zrujnowanym.  Analfabe-

tów z-ludzi ponad 9-letnich jest: w
obu miastach 13.7 pre., a po wsiach
18.9 prc. Język polski podało w spi-
sie 30.762 mieszkańców ti. 317 pre.
Dane wyznaniowe — najważniejsze —
najlepiej jest porównać ze spisami z
przed lat 10 i z przed lat 50.

Rok Ludzi  Ra.kat. Tj.70 Gr. kat. Ti. 6 Mojż, Tj.% Inn. Tj. %

1880 61.183 9.649 158 42.567 69.6 8.393 137 574 09

1921 83.281 17.545 21.1 58.643 34 6.917 8.3 176 02

1931 97.124 22.820 235 66.077 0 7.972 82 25-63

Powiat jest przeludniony. Przed
laty 50 był obszar ten sam, śmin 90,
a ludzi 69 na 1 km. kw., gdy obęcnie
jest ich 109, — ludność wzrosła si! -
nie „o trzecią część.
Dobrze rozwinęli się rzymsko-

katolicy — Polacy: z 15.8 proc. na

23.5 proc, a gr.-katolicy — Rusini
przybyli o 14.500, ale procentowo nie-

co spadli: z 69.6 proc. na 68 proc. Ży-
dzi ubyli i zmienili swój olbrzymi
procent 13.7 na 8.2 proc., śdyż w cza-
sie woiny ucićkło ich dużo do Lwo-
wa. Marceli Prószyński.

 

  

 

 

ordynacji wyborczej

kie zeb”nie, na którem pc referacie
równieź uchwalono stanowczy pro-
test przeciwko projektom w sprawie
ordynacji vryborczej.

Wielką frekw.ncją cieszyło się
zebranie w Zosinie, które zwołano na
dzień 10 czerwca. Przybyli nań
mierzkańcy Bałżyc, Wzóórza, Zosina,
Jaroszowice, Babina, Podola i Mat-
czyna. Przewodniczył obradom p.
Trepiak z Podola, a asesorowali p.
Sieńko z Babina i p. Pruszkówski ze
Wzgórza. Referat o obecnej sytuacji
politycznej w Polsce wyśłosił mir.
Bardzik z Lublina. Na tem zebraniu
uchwalono takie same rezoluoje, jak
na wyżej wymienionych.

W niedzielę dn. 9 b. m. odbył się w.
Czartowczynie pow. tomaszówskiego
wiec pod gołem niebem, przy udziale
1.000 osób. Referaty wyśłosili: p.
Rzewuski, prezes zarządu okręgowe-
go Str. Nar. i mec, Barski, Zebrani

WIELKA 2 (róg Chmielnei
SUKNI e, Ч TY

Warszawa 690 osób, Poznań — 490,
Lwów — 164, Kraków — 187, Wilno —
57, Lublin — 56, zagranica — 390.
W świetle tej statystyki postulat ogól-

nopolskości jest wywalaniem drzwi о-
twartych!
Na ogromną krzywdę zakrawa wiado-

mość, że w nadchodzącym sezonie Rada
Naczelna przyznała póznańskiemu środo*
wisku zaledwie 17 miejsc czyli mniej, niż
przyznawała w zeszłym latach „Bratnia
Pomoc" bezpłatnych stypendjów wypo-
czynkowych.
Cała ta sprawa wywołuje żdżiwienie i

oburzenie nietylko wśród młodzieży aka-
demickiej.

STANISŁAWÓW

Uchwalenie budżetu miejskiego, — Od-
było się budżetowe posiedzenie rady
miejskiej w Stanisławowie, na którem
wreszcie uchwalono budżet miasta, żamny*
kający się globalną sumą miljona czte+
rystu siedemdziesiąt dwa tysięcy żł O-
czywiście Żydzi nie omieszkali wykórzy*
stać odpowiedniej chwili i domagali się
złożenia przez polskie kluby (Klub pol-
skich radnych i klub BBWR.) deklaracji,
śwarantującej im stanowiska drugiego
wiceprezydenta miasta wzamiań za co
przyrzekli głosować za budżetem. Takie+
mu postawieniu rzeczy,Klub radnych pol-
skich stanowczo się sprzeciwił, wycho+
dząc że słusznego założenia, że uchwa =
lenie budżetu miejskiego, nie może być
za.eżne od różnych deklaracyj. Przeciw-
nego zdania był klub radnych BBWR. ż
r, H. Seidlerem.
W  zakulisowych rozgrywkach, jakie

odbywały się przed posiedzeniem rady
miejskiej, doszłó ostatecznie do tego. że

r. Seidler złożył ha ręce prezydenta mia-
sta pisemną rezygnację ze stanowiska

radnego i prezesa klubu radnych BBWR.
Sprawę budżetu miejskiego, zreferówał

dokładnie r. Weis, prezes Polskiego klu=
bu radnych, poczem prezydent miasta o-
tworzył dyskusię nad budżetem, W dy-
skusji, głos zabierali r. Styrski z klubu
BB. i r. prof, Jasiński z Polskigo klubu
radnych.
Następnie zebrał głos prezydent mia-

sta pos. Stroński, który w dłuższem prze-
mówieniu, przedstawił nadzwyczaj cięż*
ką sytuację materjalną Stanisławowa, na*
szkicowaną na tle półóżenia miast w Pol-
sce, zwracając się w końcu do rady miej-
skiej z prośbą o uchwaleńie budżetu. Po
przeniówieniu prezydenta miasta, przy -

stąpiono do głosowania nad budżetem,
który ostatecznie uchwalono. Na tem po-
siedzenie rady miejskiej zamknięto. Tak
więc po blisko dwuletnim okresie od
chwili powołania nowej rady miejskiej,
samorząd stanisławowski, ma możność i
podstawy realnej pracy.

ZGIERZ
marza:cza

Nowe placówki chrześcijańskie,

Powstałe tutaj nowe 3 placówki hśndlo=
we, które wyraźnie wskazują na chęć u-
niezależnienia się od żydów, mianowicie:
czapnik, handel żelazem i skład goto-
wych ubrań, Monopol Żydów areszcie
został w tych dziedzinach utrącony.
Żyd pracuje w niedzielę. — Stolarnia

A, Blanka przy głównej ulicy miasta
czynna jest w niedzielę. Wracając z koś-
cioła katolicy słyszą heblowanie, rżnię-
cie, stuk i widzą pracujących żydów W
sobotę zawsze cicho, a okiennice od vli-
cy pozamykane.

Niechlujni tryzjerzy, — Łódzkie staro+
stwo powiatowe ukarało fryzjerów: leka

|| Min. Ben Krakowie, — lės
działek o WY Ace МЙ onie Lipczyca (Piłsudskiego 8) grzywną zł, 5,

(Społeczeństwo przeciw „Sanacyjnej“
Zebrania i wiece Stronnictwa Narodowego

włościanie stanowczo wypowiedzieli
się przeciwko nowej ordynacji wybór-
czej i wzywali do kwa wy”
borów, jeżeli miałyby się one odby-
wać na podstawie ordynacji, opraco-
wanej przez BB,

W Lublinie w sobotę dn. 15 b. m.
odbyło się jeszcze jedno wielkie ze-
branie przy udziale przeważnie robot-
ników, Po referacie posła Wierczaka
zśromadzeni jednogłośnie uchwalili
rezolucję przeciwko ordynacji wybor-
czej, uważając ją za zamach na рга-
wa polityczne narodu polskiego.

Także we Włocławku w niedzielę
dn. 16 b. m. obradował zjazd okręgo-
„r St. Nar., a popołudniu odbyło się
wielkie zebranie dla miasta, Referaty
wygłosili pp.: St Niebudek i L. Nai-
mrócki, Na obu zebraniach uchwalono
protest przeciwko ordynacji wybor-
czej.
W całym kraju odbywają się z ra-

mienia Str. Nar. zebrania, które o-
świadczają się przeciwko ordynacji
wyborczej,

 

Z óż ofiarę |
na Macierz Szkolną
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Z KRAKOWA
Teatr im. Słowackiego: środa „Trafika

pani generałowej”,
Kina polskie:
a aeW

onko: „Precz z kryzysem” i „Se
wiecznie młode”, p me.
złuka: nęka wiedeńskiego walca”.
wit: „Golgota”,

Uciecha: „Czerwona dama”,
zpa Umiejętności, — Publiczne

pósiedżenie Polskiej Akademii Umiejęt-
ności odbędzie się w sobotę, dnia 22
czerwca b. r, o godz. 12 w poludnie. Od-
czyt p. t. „Nauka ścisła o przytudzie na
tle ogólnych wartości kultury” wygłosi
proł. dr. Czesław Białobrzeski z Warsza-
Wwy: ilety „wstępu wydaje kancelarja A-
err dziś we środę w godzinach od 10
o .

Stanowisko dyrektora Izby Przem. -
Handl. nie będzie obsadzone. — Wybrany
M zydentem miasta w mićjsce inż.
koczy pa dr. Radzyński dotychczas dy-

rektor fzby Przem. - Handl. zrzekł się
swego stanowiska, Jak słychać opróźnio-
ne przez niego stańowiskó w lzbie Prže-
ssowę - Handlowej nie zostanie obsa-
zone.

Dziekanem Wydz. Teologicznego Uniw,
eewybrany roi na rok Akóderieni
1935-36 ks. rektor dr, Konstanty Michal-
SKL.

Socjalistyczni prawnicy obradowali w
Krakowie. — W ub. sobotę i aledzielęob-
radował w Krakowie zjazd socjalistycz -
nych prawników. Zjazd, w którym przy -
gniatalac Vipksnočė uczestników stano-
wili Żydzi uchwalił szereg rezólucyj, m.
in. jedną domagającą się reformy prawa
małżeńskiedo w duchu antykatolelim
„Seżamie otwórz się!”, — Krotochwila

Anatola Krakowieckiego, będzie naibliż-
szą premierą Teatru Miejskiego. Próby
odbywają się od dłuższego czasu pód kie-
tunkiėm rėž. K. Wyrwicz - Wichrowskie-
go, >
Wyrok naspegwośw nadużyć w 5 Ba-

oaję Telegr. — gad sądem wojskowym
w Krakowie zapadł onegdaj po 4-ro dnio-
wej tóżprawie wyrok ńa olicera i podo-
ficera 5 Baonu 2augs, oskaržonych o po-
pełnienie nadużyć, Wyrokiem sądu e.
zani zostali por. intend. Julian Bidziński
na 5 lat więzienia i 15.000 TY? z
zamianą w razie nieściąsalności па 800
dni aresztu, wydalenie z wojska i utra-
tę praw honorowych i obywatelskich na
lat 6, sierżant Stan. Bartula na 3 lata wie-
zienia i 8.000 zł, grzywny z pwon/ualią
zamianą na 320 dni aresztu, deśradacię i
utratę praw na lat 4 oraz sierżant Julian
Stich na 2i I roku więzieńia, 3.000 zł.
grzywny lub120 dni aresztu, degradacięi
gi praw na lat 3. 980rA a cala od-
ywała się przy drzwiach zamkniętych
Krwawa zbrodnia na ul. Lubicz. — W

poniedziałek w godzinach rannych pow-
stała na tle zawiści konkurencyjnej bóika
między dwoma ulicznymi sprzedawcami
pamiątek 2 Krakowa. Wczasie bóiki ie-
den z nich Franciszek Lenart lat 24. prze-
V Nadia w akolicy seo 26-letniego

ładysława Regsińskiego. Lenart usiło-
wał po dokonaniu eżynu zbieć, jednak zo-
stał ujęty na ul. Warszawskiej i areszto-
wany.Regińskiegozabrała aretka po-
gotowia, iednak mimo szybkiej pomocy
zmarł w karetce w czasie przewożenia
do szpitala,

11,15 przejeżdżał
Kraków w drodze z Moślcwy do radi
czechosłowacki minister spraw zagra-
nicznych p. Benesz. Pociąg, którym je-
chał m „B esz zatrzymał się w Krąko-
wie 20 minut, w czasie których p. Be-
mesza powitał na dworcu miejscówy kon-
sul i kolonia akis AA:

 

lub jednym dniem aresztu za brak w ża-
kładzie sterylizatora oraz za brudy i
niechlujstwo, Abrama Gothelfa (Piłsud-
skiego 14) grzywną zł. 3. lub 1 dnierm a-
resztu za brak w zakładzie czystej bieli-
zny i sterylizatora. Tu mieści się taiem-
mióa taniości taksy u Żyda. Z brudu ied-
nak można nabawić się chorób Vwaržy. |



    

 

Rynek mieszkaniowy w Polsce
Błędna polityka urbanistyczna miast

Sprawozdanie z działalnościpol
skiego Związku zrzeszeń własności
nieruchomej w r. 1934 charaktetyzu-
je między innemi również sytuację na
rynku mieszkaniowym w Polsce. W
ub. roku dało się odczuć dalsze od-
prężenie na rynku mieszkaniowym,
chociaż stopień tego zjawiska nie był
jednolity w poszczególnych miastach
Rzplitej. Bodajże najsilniej ujawnia się
podaż wolnych mieszkań w Wilnie,
$dzie istnieje nietylko duża ilość wol-
nych mieszkań, lecz gdzie komorne
spadło poniżej norm ustawodawczych.
Zjawisko to obserwujemy na całych
kresach oraz prawie we wszystkich
miastach prowincjonalnych. Wyjątek
stanowi tylko Warszawa, gdzie rów-
nowaśga podaży i popytu nastąpiła
tylko w dziedzinie wielkich miesz-
kań oraz większych sklepów handlo-
wych, natomiast podaż małych i śre-
dnich mieszkań do 4-ch pokoi włącz-
nie, a w niektórych dzielnicach do
5-ciu pokoi włącznie, jeszcze nie na-
dążyła za popytem (przy poziomie u-
stawowego komornego). Z wyjątkiem
więc Warszawy, nie odczuwa się w
całej Polsce braku mieszkań.

Jakież są tego przyczyny? Sprawo-
zdanie odpowiada następująco:  

„Ten pocieszający objaw jest praw-
dopodobnie skutkiem szeregu zjawisk
natury ekonomicznej i socjologicznej.
Główną przyczyną natury gospodar-
czej jest niewątpliwie trwający od kil-
ku lat silny ruch budowlany; niepo -
ślednią rolę odgrywa fakt natury so-
cjologicznej, polegający na wzmaga-
jącym się ruchu niektórych warstw
społecznych do osiedlania się w o-
siedlach podmiejskich. Pocieszający
ten i zdrowy pęd ludności miejskiej
napotyka w szeregu miast na wiele
trudności, któreby można objąć о-
gólnem mianem „braku zrozumie-
nia tego ruchu śród zarządów miej-
skich'. A mianowicie: powstające
osiedla, a w szerszem ujęciu wogóle
rozrost miast wszerz walczy z bra-
kiem: po pierwsze — odpowiednich
środków komunikacyjnych; po dru-
gie—z brakiem chociażby najprymi-
tywniejszego uzbrojenia terenów
miejskich”.
Wiele krytycznych uwag zawiera

sprawozdanie pod adresem polityki
urbanistycznej miast:
„Przy tej okazji, niestety, musimy

zaznaczyć, że polityka urbanistyczna
w ogromnej większości naszych miast
jeszcze nie ma zrozumienia tych pod-

 

- Pogłoski o międzynarodowym kartelu
węglowym

„La Liberte“ notuje pogloskę, wedlug
której nawiązane zostały półoficjalne
rozmowy o utworzenie międzynarodowe-
go kartelu węglowego, Bardziej konkret-

ne rokowania z udziałem przedstawicieli

Francji, Anglii, Belgji i Polski — mają
się odbyć w lipcu. Powyższe rokowa-
nia miałyby na celu reglamentację pro-
dukcji, uregulowanie sprzedaży oraz za-

warcie układu:w sprawie cen ekśporto-
wych.

Ubój zwierząt i spożycie mięsa w 1934 r.
Główny Urząd Statystyczny komuni-

kuje, że obliczony na podstawie sprawo-
zdań miesięcznych z rzeźni (ubój pod
nadzorem weterynaryjnym) oraz kwar-
talnych sprawozdań od zarządów $min
'(ubój poza nadzorem weterynaryjnym —
domowy) ubój zwierząt rzeźnych i spo-
życie mięsa na głowę ludności w 1934 r.
przedstawiały się następująco:
Zab.to następujące ilości poszczegól-

nych gatunków zwierząt (w tysiącach
sztuk — w nawiasie pierwsza liczba z
1933 r., druga — przeciętna roczna za
1928 — 1932); bydło rogate ogółem
3.185,6 (3.555,3 — 3.536,3), w tem cielęta
2.077,1 (2.145,2 — 2.204,3), dorosłe i ja-
łowizna 1.108,5 (1.410,1 — 1.331,5); trzo-
da chlewna 4.455,3 (4.198,7 — 4.219,9);
owce ikozy 607,4 (533,3 — 653,0); konie
5,8 (7,5 — 15,9).
W porównaniu więc z r. 1933 ubój po-

szczególnych zwierząt gospodarskich
wykazał następujące zmiany: ubój bydła
rogatego zmniejszył się o 10,4 proc. (by-
dła dorosłego i jałowizny o 21,4 proc.,
cieląt o 3,2 proc.; ubój trzody chlewnej
zwiększył się o 6,1 proc.; owiec i kóz po-
większył się o 13,9 proc., natomiast ubój
koni zmniejszył się o 22,7 proc.
Z powyższego wynika, że ubój bydła

rogatego uległ bardzo poważnemu skur-
czeniu zarówno w stosunku do r. ub., jak
też i do przeciętnej 5-letniej (1928 —
1932). Pomimo jednak zmniejszenia się
uboju bydła rogatego — ogólna produk-
cja mięsa pozostała prawie bez zmian

 

20)

 

(zmniejszenie o 0,3 proc. w porównaniu

do r. ub.). Wpłynął na to zwiększony u-
bój trzody chlewnej oraz zwiększenie
przeciętnej żywej wagi wszystkich ro-

dzajów zwierząt rzeźnych.
Spożycie mięsa na głowę ludności, po-

mimo nieznacznego zmniejszenia ogólnej

masy wyprodukowanego mięsa, wzrosło
w 1934 r. w porównaniu do r. ub, —
wskutek zmniejszenia się wywozu mię-
sa i przetworów mięsnych zagranicę.
Widać to z poniższego zestawienia:

Przeciętne spożycie mięsa na głowę
ludności wyniosło w 1934 r. w kg. (pierw-

sza liczba w nawiasie — dane z r. 1933,
druga — przeciętna roczna 1928 —
1932): ogółem 18.61 (18.31 — 18.75), w
tem mięso wołowe 4,82 (6,02 — 5,92,
cielęce 1,58 (1,60 — 1,52), wieprzowe
11,95 (10,46 — 11,00), baranie 0,25 (0,21
— 0,27), końskie 0,01 (0,02 — 0,04).

Ogólne spożycie mięsa na głowę lud-
ności w stosunku do r. ub, wzrosło o 1,6
proc. W spożyciu poszczególnych rodza-
jów mięsa zaszły dość znaczne przesu-
nięcia, Spożycie wołowiny (na głowę
ludności) zmniejszyło się o 19,9 proc. w
porównaniu z r. ub. Również ujawnił się
nieznaczny spadek spożycia cielęciny,
Spożycie wieprzowiny wzrosło w 1934 r.
o 14,2 proc., przekraczając nawet prze-

ciętną 5-letnią. W. spożyciu baraniny
nastąpiło nieznaczne zwiększenie, a
spożycie mięsa końskieśo zmniejszyło
się.  

lu. Radzę panu zażyć tego środka, położyć się spo-

stawowych warunków rozwoju i roz-
rostu miast, a powiedzmy więcej, wa-
runków rozwiązania pozytywnego
kwestji mieszkaniowej. Również inne
instytucje, zajmujące się polityką te-
renową, pomimo pewnych  niewiel-
kich wysiłków w tym kierunku, nie
mają należytego zrozumienia akcjgu-
dostępnienia terenów podmiejskich
pod zabudowę. Polityka ta wciąż
jeszcze tkwi w dawnych jednostron-
nych poglądach na kwestję rozbudo-
wy miast,ujmując zaga „nienie z punk-
tu widzenia dostarczenia kapitałów—
zresztą niewielkich — na wzniesienie
budynków, nie doceniając prawie zu-
pełnie podstawowego znaczenia, jakie
dla rozbudowy posiada przedewszyst-
kiem zakrojona na wielką skalę ak-
cja, zmierzająca do fruktyfikowania
terenów podmiejskich na cele budo-
wlane.

Cały szereg magistratów, zamiast
prowadzić pozytywną, realną prace
w dziedzinie udostępnienia terenów
dla budownictwa prywatnego, nie ro-
bi w tej dziedzinie albo nic, albo wal-
czy z urojoną spekulacją terenową.
która w dzisiejszych warunkach w
Polsce nie istnieje.

Nie dość tego; magistraty wielu
miast nie sporządziły, pomimo usta-
wowego nakazu, planów regulacyj-
nych miast, Tam, gdzie takie plany
są w opracowaniu lub gdzie je już
wykończono, posiadają one tak uto-
Pijne, nieżyciowe, często fantastycz-
ne, .niewykonalne zamierzenia i dąż-
ności, że zamiast ułatwiać prawidło-
wą rozbudowę miasta, utrudniają ją
tylko. Znane są wypadki, że miasta
odmawiają zatwierdzenia planów
budowlanych tylko dlatego, że dla
danej ulicy zamierzenia regulacyjne
nie są jeszcze przez magistrat usta-
lone.
Wielką wadą w postępowaniu

władz magistrackich przy ustalaniu
planów regulacyjnych jest powierze-
nie prac. nad planem regulacyjnym
wyłącznie architektom, którzy często
nie znając miasta, nie wysłuchawszy
opinji zainteresowanych stron, nie
mając należytego doświadczenia, ani
wykształcenia urbanistycznego, spo-
rządzają plany.- utopje, które nie tyl-
ko nie dają. się zrealizować, które
kosztują wiele dziesiątków tysięcy
złotych, ale które, co najgorsza, utru-
dniają niesłychanie rozbudowę miest.
Ta dziedzina wymaga jeszcze znacz-

nego przestawienia umysłowości zej-
ścia z górnolotnych utopij na „twardy
śrunt rzeczywistości.
Tak przedstawiał się polski rynek

mieszkaniowy w r. 1934 według rela-
cyj fachowców z polskiego Związku
zrzeszeń własności nieruchomej.(7  

Ceny zboża poniżej opłacalności
Gra interesów czy istotnie duże zbiory w Stanach Zjedn.?

Na północno - amerykańskich rynkach
zbożowych w ciągu tygodnia sprawo-
zdawczego większe zmiany nie zaszły.
Ceny wprawdzie cokolwiek się poprawi-
ły, ale trudno temu nadawać większe
znaczenie, może to być bowiem zwykłe
wahanie pod wpływem przemijających
konjunktur giełdowych.

Prawdziwą natomiast niespodzianką
była wiadomość, ze źródeł urzędowych
podobno pochodząca, że tegoroczny uro-
dzaj w Stanach Zjednoczonych zapowia-
da się wręcz jako duży, większy cd prze-
ciętnego za ostatnie pięciolecie. Miałoby
to niewątpliwie duże konsekwencje.

Stany Zjednoczone. biorą w wielkim
międzynarodowym: handlu zbożowym
bardzo duży udział swym kapitałem,
skutkiem wszakże dwuletniego nieuro-
dzaju wycofały cię z szeregu krajów eks-
porterskich, Niemały wpływ w tym zakre-
sie miały też zarządzenia prezydenta
Roosevelta w kierunku zmniejszenia prze-

strzeni uprawnej. W r. b. sytuacja miała
przedstawiać się tak źle, że rząd zezwo-
lił nawet na zwiększenie obsiewu. Nie
wywołało to większego zaniepokojenia,
ponieważ od szeregu miesięcy n..dcho-
dziły wiadomości o niesprzyjającym
przebiegu pogody - suszy, burzach pia-
skowych i t. p. Przypuszczano, że w
najgorszym razie produkcja wystarczy
na wewnętrzne zapotrzebowanie, że Sta-

ny Zjednoczone nie będą potrzebowały
zboża importować i t. p.

Z tego wzgledu wiadomość o dużych
zbiorach była wręcz sensacją, tem więk-
szą, że spodziewano się zupełnie czego in-
nego. Gdyby to okazało się prawdą, to
Stany Zjednoczone znów mogłyby mieć
nadwyżki wywozowe, na rynkach w'ęc
światowych przybyłby jeszcze jeden po-
ważny eksporter, a widoki na poprawę
cen oczywiście zmniejszyłyby się. Wia-
domość jednak wydaje się trochę d”iw-
ną. Stany Zjednoczone są jednym z nie-
licznych krajów, gdzie statystyka zbio-
rów, zapasów, dokonywanych tranzakcyj
it. p. prowadzona jest dość skrupulat-
nie. Trudno więc wyjaśnić raptowną
zmianę w szacunkach przyszłych zbio -
rów. Zakray . to trochę na grę pewnych
kół zainteresowanych i z tego --zględu
lepiej zachować stanowisko rezerwy.

Na rynkach wolnych ceny mają t-n-
dencję lekko zwyżkową. Pszenicę noto-
wano tam po 3.82 i pół hfl., wobec 3.77 i
pół przed tygodniem, Dla naszego eks-
portu jest to okoliczność pomyślna.

Na rynku krajowym pomimo przed-
nówka, tendencja jest naogół słaba, ceny
są niskie, dalekie od poziomu oplacal-
ności, Na rynku warszawskim obniżyły
się cokolwiek żyto, jęczmień i owies. W
Poznaniu ceny utrzymały się. Na innych
rynkach wahania nie mają zr”czenia, po-
nieważ ilości zboża, przechodzące przez

 

Walka walut złotych
wedle opinji zjazdu gubernatorów banków emisy:nych

Szwajcarska Agencja Telegraficzna  do-

nosi z Bazylei o odbytym tam zjeździe gu-

bernatorów banków emisyjnych. Zjazd wy-

raził wielkie zadowolenie z walki krajów

bloku złotego przeciw t. zw. spekulacji i

podkreślił, że wałka ta prewadzona byla
przeważnie z sukcesem,

Gubernator Banku Francji Tannery szcze-
gółowo przedstawił obecną sytuację —то-

netarną Francji i oświadczył, że rząd *ran-
cuski powziął i w uajbliższym czasie opu-

blikuje decyzje, które pozwolą na dzlini-

tywne zlikwidowanie dziicytu budżelowe-

$o i odbudowę kredytu publicznego. Gu-

berrator Tannery zakończył, dobitnie pod-

kreślając wolę utrzymaaja zasad iunkcjo-

nowania waluty złotej,

 

dach i napotkać mściwego Garroway'a. Zaiste Ha-

 

P. G. WODEHOUSE

Powieść humorystyczna

>. Przodownik Garroway, jak zawsze, spokorniał
wobec wyższego umysłu.

— Bardzo mi przykro, proszę pana.

— Powinno być panu przykro. W każdym razie,
co pan tu robi?

— Tam, w dole, w salach „Purpurowego Kur-

częcia” powstało małe zamieszanie, podczas którego

pan Finch gwałtownie napadł na mnie. Pobiegłem za

nim po drabinie pożarnej...

— Pan Finch? Czy pan nie poplątał go z kim

innym? Przecież pan Finch odbywa teraz podróż po-

ślubną. Użyczył on uprzejmie tej damie swego

apartamentu na czas nieobecności. :

— Ależ, proszę pana, rozmawiałem z nim przed

chwilą. Siedzieliśmy przy jednym stoliku.
° — — Nonsens!

Sukienka zniknęła z horyzontu Jerzego, usły-

szał on otwieranie drzwi.
— Czego ten człowiek chce, Jimie?
— Zdaje się — lekarza — odpowiedział Haniil-

ton Beamish. Powiada, że spotkał przed chwilą Je-

rzego Fincha.

°  — Przecież Jerzy jest stąd o sto mil.

— Właśnie. Czy jesteś gotowa, kochanie?
W takim razie idziemy na kolację. Kochany panie
Barroway, potrzebuje pan najwidoczniej bromora-  

 

kojnie na otomanie i odpocząć chwilę. Sądzę, że pan
się przepracował umysłowo przy pisaniu swego
poematu. Kto panu podbił oko?

— Chciałbym i ja to wiedzieć — odparł ponu-
ro przodownik Garroway. Napadnięto mnie podczas
obławy pod „Purpurowem Kurczęciem'. Miałem
w owej chwili obrus na głowie i nie mogłem stwier-
dzić tożsamości napastnika. Jeśli kiedy go spotkam,
to dostanie tak ode mnie, że wnuki jego będą pa-
miętały.

— Obrus?
— Tak, proszę pana. Kiedy właśnie usiłowa-

łem wyplątać się z jego fałdów, ktoś wyrznął mnie
w oko kamionką od kawy.

— Skąd pan wie, że to była kamionka? -

— Kiedy zrzuciłem z siebie obrus, znalazłem
ją obok na podłodze.

— Ach, tak! — rzekł Hamilton Beamish, zabie-
rając się do odejścia. Mam nadzieję, że będzie to
dla pana nauczka. Poco odwiedzać takie lokale, jak
„Purpurowe Kurczę”. Winszuj pan sobie, że udało
ci się tak tanio wymknąć. Mógłby pan zapłacić dro-
żej. Chodź pan z nami, panie Garroway, zobaczę,
co będę mógł panu pomóc.

$4.

Jerzy leżał wciąż pod łóżkiem. Gdyby znał lep-
szy kącik, byłby się tam ukrył. Ale nie znał. Nie
mógł wprawdzie twierdzić, że było mu wygodnie le-
żeć, skoro pierze łaskotało mu w nosie i przeciąg
igrał z jego lewem uchem, ale na to rady nie było
Ponieważ nie umiał latać, miał tylko dwa sposoby
zejścia z dachu: albo zleźć po drabinie pożarnej
i wpaść w objęcia policji, albo wyknąć się po scho-

Mi wid EC aTasaiAaa Woda i ba

 

milton Beamish dobrze poradził temu policjantowi,
aby po zażyciu bromoralu położył się na otomanie;
ale czy można być pewnym, że Garroway usłucha tej
rady? Możliwe, że właśnie teraz pilnuje klatki scho-
dowej. Jerzy, przypomniawszy sobie atletyczną bu-
dowę policjanta i gorycz, z jaką mówił on o swym
niedawnym napastniku, doszedł do wniosku, że ry-
zyko byłoby zbyt wielkie. Aczkolwiek leżenie pod
łóżkiem miało swoje liczne wady, szczególnie w 1a-
dosny wieczór przedślubny,to jednak miało i swoją
dobrą stronę dla człowieka w sytuacji delikatnej
Wobec tego Jerzy przysunął się bliżej do ściany
i usiłował zabawić się myśleniem.

Myślał o wielu rzeczach. Myślał o swej mło-
dości w East Gilead, o wieku męskim w New Yorku.
Myślał o Molly i o tem, jak ją kocha; o pani Wad-
dington i o tem, jaką chmurą jest ona na horyzoncie;
o Hamiltonie Beamishu i o jego władczym traktowa-
niu policjantów. Myślał o przodowniku Garroway'u
i jego pałeczce, o Giuseppe i jego kamionce od ka-
wy; o wielebnym Gedeonie Voules i jego białych
aaa, Pomyślał nawet o Sigsbee H. Wadding-
onie.

Otóż, kiedy człowiek myśli tak długo, wytrwale
i cierpliwie, że aż wreszcie pomyśli o Sigsbee H.
Waddingtonie, to jest to oznaką, że nie ma już o czem
myśleć, że wyczerpał już swoje siły umysłowe. Mo-
żliwe, że doceniając życzliwie ten fakt, los dostar-
czył Jerzemu nowego tematu do myślenia. Jerzy
we: sobie nagle, że ktoś nadchodzi. Usłyszał
roki.
Zwinął się w kłębek, uszy stanęły mu, jak u wilka.

Tak, czyjeś kroki. I co więcej, kroki te jakby zmie-
rzały wprost do jego alkowy, к

! '(d. c. n.).  

pozostałe gieł”y, są nikłe. Ceny wszik-
że nigdzie wysokie nie są. Nawet okręg
Wileńskiej Izby Rolniczej, pod wzglę-
dem prodnkcji zbożowej ujemny, w ro-
ku bieżącym ma pewne nadwyżki.

Giełda zbożowa
Notowania, z dnia 18-go czerwca

CENY GIEŁDOWE

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

Pszenica czerw. jara szkl. 775 śl. 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 — 1400;
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 23.00
— 25,00; Groch Victoria 37.00 — 40.00;
Wyka 30.00 — 31,00; Peluszka 28,00 —
29,00; Seradela podw. czyszczona 14,00—
15,00; Łubin niebieski 8,75 — 9,25; Łu-
bin żółty 11,25 — 11,75; Rzepak i rze-
pik zimowy — — —; Rzepak i rze-
pik letni — — —; Siemie Iniane

basis 90 proc. 44,00 — 45,00; Mak nie-
bieski 39,00 — 42,00; Ziemniaki jadalne
4,00 — 4,50; Mąka pszenna gat. I-B
0—45 proc. 30,00 — 33,00; I-C 0—55
proc. 28,00 — 30,00; I-D 0—60 proc,
26,00 — 28,00; I-E 0—65 proc. 24.00 —
26,00; II-B 20—65 proc. 22,00 — 24,00;
II-D 45—65 proc. 21.00 — 22.00 II-F
55—65 proc. 20,00 — 21,00; II-G 60—65
proc. 19,00 — 20,00; III-A 65—70 proc

14,00 — 15,00; Mąka żytnia I gat 0—55
proc. 23,00 — 24,50; I gat. 0—65 proc.

22,00 — 23,00; II gat. 16,50 — 17,50; ra-

zowa 17,00 — 18,00; poślednia 13.50 —
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

12,00 — 12,50; Kuchy słonecznikowe
16,25 — 16,75; Śruta sojowa 45 proc.

17.75 — 18,25.
Ogólny obrót 771 ton, w tem żyta 245

ton. Usposobienie spokojne.
Uwaga! Ceny grochu, maku, mąk * šru-

ty sojowej rozumieją się łącznie z wor-

kiem, innych artykułów — luzem.

Giełdy pieniężne
Notowania, z dnia 18-go czerwca

DEWIZY

Belgja 89,68 (sprzedaż 89,91, kupno
89,45); Holandja 359,50 (sprzedaż 36040,
kupno 358,60); Londyn 26.11 (sprzedaż
26.24, kupno 25.98); Nowy Jork 5.29 i je-
dna czwarta (sprzedaż 5.32 i jedna czwar-

ta, kupno 5.26 i jedna czwarta); Nowy
Jork (kabel) 5.29 i pół (sprzedaż 5.32 i
pół, kupno 5.26 i pół); Paryż 34.98 i pół
(sprzedaż 35.05, kupno 34.90); Praga 22,14
(sprzedaż 22,19, kupno 22.09); Szwajcarja
173.20 (sprzedaż 173.63, kupno 172.77);
Stokholm 134.40 (sprzedaż 135.05, kupno
133.75); Włochy 43.55 (sprzedaż 43.67,
kupno 43.43); Berlin 213.60 (sprzedaż
214,60, kupno 212.60); Madryt 72.53
(sprzedaż 72,89, kupno 72.17).
Rubel złoty — 4.73 i pół. Dolar złoty —

9.18. Gram czystego złota — 5.9244, Mar-
ki niemieckie (banknoty) w obrotach pry-
watnych — 178ijedna czwarta. Funt
sterl. (banknoty) w obrotach prywat-
nych — 26.11.

PAPIERY PROCENTOWE

7 proc. poż. stabilizacyjna 66.00 —-
65.63 (odcinki po 500 dol.) 66.50 — 66.13
(w proc.); 4 proc. państw. poż. premjowa
dolarowa 53.50; 5 proc. konwersyjna
66.50 — 66.00; 6 proc. poż. dolarowa
81.25 — 81.00 (w proc.); 5 proc. poż. ko-
lejowa konwersyjna 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 rol-
nego 94,00; 7 proc. L. Z. Banku rolnego
83,25; 4 i pół proc. L. Z, ziemskie 48,75
— 49.00; 5 proc. L. Z. Warszawy 69,25;
5 proc. m. Piotrkowa (1933 r.) 46.75; 5
proc. m. Piotrkowa 53,50; 6 proc. oblig.
m. Warszawy 6 em. 63,50 — 64,00, 8 i 9
em. 61.10.

AKCJE

Bank Polski — 87,50; Ostrowiec —-
17.00; Starachowice — 34.25 — 34,40 —
34.25.
Tendencja dla pożyczek państwowych

—niejednolita, dla listów zastawnych —
Poi utrzymana. Obroty akcjami
małe, 3

  

 
 

 



 

 

Žydzi zaatakowali
policjanta

Na Nalewkach w dniu 17 b. m. Žydzi-
komuniści w liczbie około 100 osób u-
rządzili masówkę. Przemawiającego Ży-
da Trajwasza Adolfa aresztowano. Tłum
usiłował odbić aresztowanego, obrzuca-
jąc posterunkowego Stefana Michal-
skiego kamieniami, owiniętemi w pa-
pier. Na gwizdek nadbiegło kilku poste-
runkowych, którzy tłum rozpędzili, za-
trzymując 3 osoby. (n).

Trup w Wiśle
Na prawym brzegu Wisły obok plaży

Poniatówki wyłowiono w dniu 17 b. m.
zwłoki mężczyzny, niewiadomego na-
zwiska, lat około 40, wysokiego wzrostu,
szpakowaty, twarz owalna. (n).

166 tys. na pomoc
biednym

W miesiącu maju wszystkie ośrodki
Zdrowia i Opieki udzieliły pomocy pie-
niężnej 7.693 rodzinom, liczącym 25,391
osób. Pomoc pieniężna, w rozmaitej wy-
sokości wynosiła 113.631 zł. Oprócz po-
mocy pieniężnej udzielały ośrodki po-
mocy w naturze. Między innemi udzie-
lono 7.378 rodzinom — (21.387 osób) о-

biadów i chleba za 52,594,94 zł. Ogółem
zatem pomoc udzielona przez ośrodki o-

„pieki społecznej przekroczyła w ciągu
miesiąca 166 tys. (n).

Teatry „dzielnicowe”?
* Jak donoszą z kół, zbliżonych do za-

rządu miasta, mają powstać na Powiślu,

Pradze i na Woli teatry dzielnicowe.

Kierownictwo ich obejmie T. K. K. T.

Ostrożnie z plażowaniem!
24-letnia Helena Iwankowa, robotnica

"(Spokojna 9), omdlała, wskutek długiego

przebywania na plaży, ulegając poparze-

niu całego ciała.
Z tego samego powodu zasłabła 25-let-

nia Zofja Birkenmeyer, urzędniczka

„(Marszałkowska 70).

Plaga kradzieży
pod Warszawą

Od pewnego czasu na terenie Milanów-

ka i okolicy grasowały szajki włamywa-

czy i rabusiów, Okradzono między innemi

wille: wójta gminy K, Glińskiego, Mosie-
wicza, Tołłoczki i Klepadły. Młodziani

rabusie łącząc: się po kilku napadali na

samotnie przechodzące kobiety, odbiera-

jąc im torebki i teczki. Wreszcie w wyni-

ku akcji policyjnej schwytano jednego z

wielokrotnie notowanych włamywaczy,

Edwarda Maciejewskiego (Grodzisk Ma-

zówiecki), oraz złodziei Zbigniewa Wi-

niarskiego (Lwów) i Eugenjusza Rojka
(zam, w Warszawie). Aresztowanych

przekazano do dyspozycji władz sądowo-

śledczych.

Spadek cen warzyw
W dniu wczorajszym na targowisku

przy ul. Rakowieckiej dało się zauwa-
żyć znaczne obniżenie cen na wszelkie

artykuły, Tak więc kalafiory kosztowa-

ły w hurcie gat. I — 15 do 20 gr., gat II

—7 do 9 gr., gat. III — 3 — 4 gr. Gro-

szek strączkowy, ktėry onegdaj koszto-

"wał 1 zł. za kg. wczoraj kosztował od

45 do 60 gr. Kapusta młoda — 35 do 45

gr. marchew — 15 do 20 gr. pęczek, o-

górki gat. I — 75 do 45 gr., gat. II — 15

do 20 gr. Truskawki w gat. I kosztowa-

ły zł. 1,40 do 1,60 za kś., gat. II —zł 1

do 1,20. Ziemniaki młode, za które o-

negdaj płacono 50 gr., wczoraj kosztowa-

ły 25 do 30 gr. (Om).

Wczoraj w południe, dozorca domu,

przy ul. Ceglanej 10, Jan Lipa, zauważył

wychodzącego z podwórza nieznanego

mężczyznę ubranego w czarną jesionkę.

Na zapytanie od kogo powraca nieznajo-

my nie umiał odpowiedzieć, wobec czego,

dozorca zamknął bramę i posłał syna po

policjanta. Zatrzymany, jak się okazało,

wracał z wyprawy złodziejskiej z miesz-

kania Leopolda Flaschnera, skąd zabrał

trzy. garnituryi jesionkę. Odprowadzono

go do komisarjatu, gdzie podał się zaMi-

kołaja Masztelarza. W wyprawie zło-

dziejskiej brał udział także drugi wła-

mywacz, który jednak widząc, że wspól-

nika jego zatrzymano, wyszedł przez

dymnik na dach i zbiegł.

„Nie z nędzy
Zanotowano w Warszawie aż trzy wy-

padki samobójstw osób, dobrze sytuowa-

nych materjalnie.

60-letni Stanisław Rażniewski (Daleka

6a), właściciel składu węgla i drzewa

powiesił się w swojem mieszkaniu na pas-

ku umocowanym do wiesżaka.

W „Domu zdrowia” należącem do Tow.

Dobroezynnošė przy ul. Dzielnej 67 otruła

się gazem świetlnym kierowniczka zakła-

du 55-letnia Walentyna Glazerowa.
Wreszcie 18-letni Edward Milke, syn

rzeźnika i właściciela składu wędlin po-

zbawił się życia wystrzałem z rewolweru

w usta.
 

Jak w sensacyjnym filmie

W prosektorium powrócił do życia
Strzały i oblężenie mieszkania przez policję

Rzucony przez los wgłąb Rosji pod-
czas wielkiej wojny Aleksander Józef
Rozwadowski przeżył zdumiewającą
przygodę, z której cudem jedynie wy-
szedł żywy.
Podczas wojny domowej, która toczy-

ła się w tym czasie, Rozwadowski wal-
czył po stronie wojsk „bialych“ prze-
ciwko „czerwonym”. W jakiejś bitwie
dostał się do niewoli i został osadzony
w więzieniu „czerezwyczajki“ w Tasz-
kiencie. Tu wziął udział w spisku, mają-
cym na celu uwolnienie jednego z wy-
bitnych więźniów politycznych i rzeczy-

 

wiście więzień ten zdołał uciec, ale
współwinę Rozwadowskiego wykryto i
tej samej nocy jeszcze wyprowadzono
$o wraz z innemi na rozstrzelanie.
Egzekucja odbyła się. Zwłoki straco-

nych, wśród nich i Rozwadowskiego od-
stawiono do prosektorjum. Tu funkcjo-
narjuszka, odbierająca ten straszny

transport, zauważyła, że jeden z rzeko-

mo zabitych daje oznaki życia. Wszczęła
więc akcję ratunkową, która doprowa-
dziła do tego, że Rozwadowski po dłuż-
szej kuracji i wielu zabiegach chirurgicz-
nych, zdołał uniknąć śmierci,

 

Adwokat nie może być radcą prawnym
Fantastyczny projekt nowego przepisu

Zamierzana nowelizacja prawa o ustro-
ju adwokatury wprowadza tezę zakazu-
jącą sprawowania przez adwokata stałego
płatnego urzędu w związkach samorządu
terytorjalnego. Związek Miast Polskich
zwrócił się w tej sprawie do ministra
sprawiedliwości wskazując, że adwokat
stojący na czele radcostwa prawnego ma-

gistratu, względnie zatrudniony w biurze
radcy prawnego musi być obeznany ze

sprawą tak dalece, by każdego czasu
mógł odeprzeć te lub inne zarzuty. Interes
miasta wymaga, by procesy jego prowa-

dził adwokat — radca prawny. Z. M.P.
uważa, że zamiast zakazu sprawowania
przez adwokata stałego płatnego urzędu,
byłby bardziej celowy przepis, że radca
prawny nie miałby prawa występować w
innych procesach poza sprawami miasta.

„Poirafię być wdzięczną"

Brukowce ratują spadejącą poczytność
W okresie, kiedy wśród zainteresowań

wszystkich klas społecznych wybijają się
na plan pierwszy zagadnienia polityczne,
coraz mniej osób bierze do rąk brukow-

ce, poświęcone głównie przebrzmiałym
„kawałom” i „szmoncesom”. Zagrożona
prasa brukowa zajmuje się wobec tego

szczuciem przeciwko zdobywającym co-

raz szerszą poczytność pismom ideowym,
a bardziej pomysłowe wydawnictwa sta-

rają się przyciągnąć czytelników sposo-
bami, które przypominają nieco metody,
stosowane przez bankrutujące przedsię-
biorstwa hotelowe.

Robi się to w rubryce drobnych ogło-
szeń. Oto plon, jednego tylko z brukow-
ców, noszącego datę z przed paru dni:

Kawaler przystojny, inteligentny,
da nazwisko dziecku, matce, za po-
moc materjalną,

„Witold  

Jestem wdową, mam lat 33. Który
z panów dopomoże mi materjalnie
300 zł., będę osłodą w jego życiu.

Sylvia.

Przystojna, dziewiętnastoletnia po-
zna pana, któryby. dał pracę sekre-
tarki, Wiek obojętny.

„Potrafię być wdzięczną”.

Wdowa 35 lat przystojna, ładnie
zbudowana, bardzo kulturalna. po-
zna starszego sytuowanego pana,

Nie anonimowo, Cel towarzyski.

Scherzando.

Każde z tych ogłoszeń, mówi samo za
siebie. Najlepszy jest chyba ten „inteli-
gentny'” kawaler, gotów dać za wynaśro-
dzeniem swoje nazwisko dziecku i ta
kandydatka na sekretarkę, która „po-
trafi być wdzięczną”,

Synod prawosławny i rozwody
Wystąnienie przeciw kompetencji N.'T. A.

Do Najwyższego Trybunału Admini-
stracyjnego wpłynęło pismo synodu koś-
cioła prawosławnego w Polsce w głośnej
sprawie skarg na tle udzielania rozwo-
dów przez komsystorz wyznania prawo-
sławnego. Synod w piśmie tem twierdzi,
iż Najwyższy Trybunał  Administracyj-
ny nie może rozpoznawać tego ro-

dzaju procesów i powołuje się na przepi-
sy o ustroju kościoła prawosławnego, da-
tujące się jeszcze z czasów zaborczych.
Zasadniczy spór o kompetencję trybunału
przy unieważnianiu decyzyj rozwodowych
konsystorzy prawosławnych, roztrzyśnię-
ty będzie w czasie rozpatrywania skargi
wniesionej przez niejaką Bobkową. (i)

Jabłka, nadziewane monetami
Niezwykła przesyłka żywnościowa

Mieszkaniec Częstochowy Jan Kazi-

mierz Piotrowski był niezmiernie zdzi-
wiony, kiedy otrzymał przesyłkę żyw-
nościową, nadesłaną pod jego adresem z
Łodzi. Była to niewielka skrzynka z
jabłkami, Po jej otworzeniu, znalazł we-
wnątrz osiem dużych jabłek.
Ponieważ wartość przesyłki była nie-

wielka, adres zaś nie budził żadnych

watpliwości, odbiorca postanowił nie do-
ciekać bliżej, komu zawdzięcza jej nade-
słanie i przystąpił do konsumcji zawar-
tości.

Wyjął jedno jabłko, rozkrajał je i wów-
czas ku nowemu swemu zdumieniu zna-
lazł wewnątrz nowiutką monetę 10-zło-
tową. Zdumienie to zamieniło się w
przerażenie, gdy zorientował się, że mo-
neta jest fałszywa. Po sprawdzeniu, oka-
zało się, że wszystkie jabłka nadziewane

 

są fałszywemi monetami, Chcąc uniknąć
jakichkolwiek zarzutów p. Piotrowski
niezwłocznie udał się do komisarjatu i
złożył policji otrzymaną skrzynkę wraz
z zawartością.
Zaczęto sprawę badać i wówczas oka-

zało się, że na tej samej ulicy mieszkał
Jan Piotrowski, który niejednokrotnie o-

trzymywał przesyłki żywnościowe z Ło-
dzi oraz, że wysyłała je Małgorzata Wal-
czak, należąca do rodziny, notowanej już
w policji w związku z podobnemi spra-
wami.

Jana Piotrowskiego Nr. 2 aresztowa-
no i postawiono przed Sądem Okręgo-
wym, który skazał go na 5 lat więzienia.
Wczoraj Sąd Apelacyjny w Warszawie
wyrok ten zatwierdził, |
Małgorzata Walczak nie była sądzona,

gdyż przed rozprawą zmarła.

W Warszawie naidrożej

Ceny w miastach polskich
Zestawienie głównego urzędu staty-

stycznego na 1 czerwca wykaziije, že

chleb pytlowy kosztował w Warszawie
30 gr., w Łodzi 27, w Lublinie 28, w Po-
znaniu 23, w Krakowie 30 i we Lwowie
30. Mąka pszenna 45 gr. w Warszawie,

w Łodzi 38 gr., w Lublinie 36 gr., w Po-
znaniu i Krakowie 40, we Lwowie 37 gr.
Mleko w Warszawie 25 gr., w Łodzi. Po-

znaniu i Lwowie — 20 gr., w Lublinie 15,

w Krakowie 18 gr. Jaja w Warszawie,
Łodzi i Poznaniu 6 $r., w Lublinie, Kra-
kowie i Lwowie 5 gr. Mięso wołowe w
Warszawie i Poznaniu zł. 1,40, w Łodzi
1,17, w Lublinie. zł. 1,10,, w Krakowie
1,20 i we Lwowie 1 zł. Słonina w War-
szawie 99 gr., w Łodzi zł, 1,04, w Lubli-
nie zł. 1, w Poznaniu zł. 1,10, w Krako-
wie zł. 1,30 i we Lwowie'1,20, (Om).

Pogłoski o bonach mieiskich
Jak donosi jedna z agencyj, w kołach

samorządu terytorjalnego dyskutowany

jest projekt wypuszczenia bonów miej-

skich. Projektodawcy uważają, że defla-
cyjna polityka skarbowa, stosowana od
dłuższego czasu, zachwiała w pewnym
stopniu równowagę finansową miasta. Po-
zatem przez zmniejszenie udziału gmin
w niektórych podatkach ograniczono

wpływy samorządu. Tymczasem istnieją
fundusze, które w obecnej sytuacji nie
mogą być w należyty sposób wyzyskane.
Bony miałyby, jak utrzymują projekto-
dawcy, stanowić skuteczne narzędzie ich
uruchomienia. Bonami temi miasta płaci-
łyby dostawcom i przedsiebiorcom za
wykonane roboty.  

Nie wrócił już jednak nigdy, po tylu
przejściach, do całkowitej równowagi
psychicznej, Ślady pamiętnej nocy w
Taszkiencie pozostały mu na całe życie.
Kiedy przeprowadzano repatrjację wy-

chodźców do Polski w jednym z trans-
portów znalazł się również Rozwadow-
ski. Po przybyciu do kraju, osiedlił się
na stałe w Warszawie i tu poznał młodą
urzędniczkę Centrum Wyszkolenia, z
którą postanowił się ożenić. Urzędnicz-
ka zgodziła się, postawiła jednak nie-
zwykłe warunki, Kandydat na męża mu-
siał podpisać pisemne zobowiązanie, że w
niczem nie będzie krępował osobistego
życia małżonki. Rozwadowski przyjął
ten warunek, ale po ślubie okazało się,
że żona podpisane zobowiązanie uważa
za wyrażoną zgóry zgodę męża na ła-
manie przez nią wierności małżeńskiej.
W tych warunkach doszło rychło do

zerwania, Rozwadowski wyprowadził się
od żony, ale odwiedzał ją od czasu do
czasu.
Przyszedł, między innemi, na Nowy rok

1935. Zastał u żony dwóch oficerów, Roz-
mowa początkowo miała charakter obo-
jętny, ale w pewnej chwili doszło między
jednym z oficerów a Rozwadowskim do
sprzeczki, w czasie której R. wyjął re-
wolwer i strzelił, raniąc na szczęście lek-
ko swego przeciwnika.

Oficerowie wyszli, opuściła również
mieszkanie Rozwadowska, a sprawca wy-
padku zamknął się na klucz i zabaryka-
dował wejście fortepianem. Wkrótce
przybyła policja, Rozwadowski katego-
rycznie odmówił otworzenia drzwi, za-
powiadając, że będzie się bronił poczem

jednak położył się spać i zasnął. Korzy-
stając z tej okoliczności, policjanci, po
krótkiem oblężeniu mieszkania, wyjęli

szybę z okna, poczem dostawszy się do
wnętrza, okuli leżącego w łóżku Rozwa-
dowskiego w kajdany i odstawili do
aresztu.

Sprawa Rozwadowskiego znajdzie się
niebawem na wokandzie sądowej w War-
szawie,

 

Obława w poszukiwaniu
świętokradców

W sobotę około północy kilku przechod-
niów zauważyło na rusztowaniu od strony

ul. Florjańskiej, okalającem lewą wieżę ko-

ścioła św. Florjana na Pradze, jakiegoś męż-

czyznę, który szedł na górę, świecąc latar-

ką elektryczną. Niezwłocznie zawiadomiono

policję, oraz służbę kościelną, Na miejsce

przybyło 20 policjantów i wywiadowców z

14-go komis., którzy pod kierunkiem komi-

sarza Szemplińskiego, przy udziale ks, wi-

karjusza Figata, rozpoczęli obławę w poszu-

kiwaniu domniemanych  świętokradców.

Przeszukano cały kościół, zakrystję, obie

wieże, podziemia, cmentarz, przejrzano

skrupulatnie wszystkie schówki i zakamarki,

lecz nikogo nie znaleziono i żadnych śladów

uszkodzeń nie stwierdzono. Poszukiwania

trwały od godz. 24-ej do 5-ej, t. j, do chwili

otwarcia kościoła dla wiernych.

 

 

Stronnictwo Narodowe
w Warszawie:

We środę dnia 19 czerwca r. b. o

godz. 7,45 przy ul, Krakowskie-Przed-

mieście 64 m. 7 (lokal Stronnictwa

Narodowego) odbędzie się zebranie

koła Staromiejskiego, na którem prze-

mawiać będzie red. Wacław Grabow-

ski.

Egzaminy
w Radzie Adwokackiej

W Warszawskiej Radzie Adwokackiej
rozpoczęły się egzaminy nowych kandy-
datów na członków stołecznej palestry,
Do egzaminów tych przystąpiło 40 osób.

Jubileusz
najstarszego cechu

„ Najstarszym cechem rzemieślniczym na
terenie Warszawy jest cech ślusarzy, Or-
ganizacja ta, jak wynika ze starych do-
kumentów historycznych powstała w roku
1535, W związku z przypadającym w r. b.
400-leciem istnienia cechu, zorganizowana
będzie w dniu 29 czerwca okolicznościowa
uroczystość w której udział wziąć mają
przedstawiciele pokrewnych cechów rze-
mieślniczych z całego kraju. (i)

Sprzedaż Żyrardowa?
Jak donosi jedna z agencji, w kołach

śospodarczych krążą pogłoski jakoby
koncern Boussaca gotów był sprzedać
pakiet większości akcji Żyrardowa. W
ub. tygodniu bawił w Warszawie przed-
stawiciel Boussaca, dyr. Georges Lenor=
mand, który miał przeprowadzić na ten
temat szereg rozmów. Sprawa sprzedaży

Żyrardowa ma być jeszcze przedmiotem
rokowań na jesieni.

Bezpłatne koncerty
w parkach

Z dniem 29 b. m. rozpoczną się bez-
płatne koncerty popularne, Koncerty te
odbywać się będą w niedziele i święta
na specjalnych estradach, ustawionych
w parku Paderewskiego, na skwerze nad
Wisłą, u wylotu ul. Oboźnej oraz na
Woli. Pozatem odbywać się będą kon-
certy na Ochocie na skwerze przed In-
stytutem Radowym, na Czerniakowie i
na Żoliborzu, Akcja ta ma na celu pro-
paśandę zamiłowania do muzyki wśród
najszerszych kół ludności.

71 nowych domów
Urząd Inspekcyjno - Budowlany za-

twierdził w czasie od 2 — 29 maja 176
projektów budowlanych. Między inne-
mi projekty obejmują 71 domów miesz-
kalnych, z których 2 będą 5-piętrowe,
7 — 4 pietr, 6 — 3i 2 jednopiętrowe.
Pozatem wśród zatwierdzonych projek-
tów domów mieszkalnych znajduje się

11 nadbudówek. Inne projekty dotyczą
najrozmaitszego rodzaju budowli gospo-
darczych i przeróbek sklepów, piwnic
it. p.

 

Z listów naszych Czytelników

Obecne koszty dowodów osobistych
Jeden z naszych Czytelników p. F. G.

dzieli się z nami następującemi uwa-
gami;

Z powodu wyjazdów wakacyjnych,
„dzienniki ogłosiły spis dokumentów, po-
trzebnych do otrzymania dowodu osobi-
stego. Wyliczono ich moc; świadectwo
urodzenia, ewentualnie ślubu (dla męża-

tek), dokument, stwierdzający stosunek
do powszechnego obowiązku wojskowe-
go (dla mężczyzn od 18 do 50 lat, of:ce-
'rowie do lat 60), poprzednio posiadany
dowód osobisty, oraz 2 fotografje; koszt
samego dowodu osobistego ma wynosić
60 gr. Miasto Poznań pobiera za po-
świadczenie obywatelstwa 2 złote.
Lecz na tem koszta faktyczne się nie

kończą, gdyż otrzymanie świadectw u-
rodzenia i ślubu w b. Kongresówce i na
wschodnich kresach, gdzie urzędnikam“

cywilnymi są dziś proboszczowie, kosztu-

je po kilka złotych, łącznie z korespon-
dencją pocztową od egzemplarza. Futo-
gratje też kosztują 1 do 2 złotych, tak. že
otrzymanie dowodu osobistego jest dziś
dostępne dla obywateli, względnie finan-
sowo nieźle sytuowanych; dla ogromnej
większości koszta te przekraczają ich
możność finansową. Przed kilkoma laty
dowód osobisty, bez poświadczenia oby-
watelstwa polskiego, można było otrzy-
mać w każdej gminie na podstawie za-
meldowania się i przedstawienia starych
dokumentów paszportowych państw za-
borczych, Przy otrzymaniu dowodu oso-
bistego z poświadczeniem obywatelstwa
polskiego (dokument potrzebny tylko do
wyjazdu do W. M. Gdańska), wymagane
było zaświadczenie zarządu tej śminy, w

której było się zapisanym, jako stały
mieszkaniec przed rokiem 1914. Te do-  

kumenty otrzymywano z miny bez-
płatnie, czy też za niewielką opłatą, nie
przekraczającą pół złotego.

Piszący te słowa otrzymał także do-
wód osobisty w roku 1932; a w roku
1934 na podstawie identycznego za-
świadczenia zarządu śminy już nie wy-
dano dowodu osobistego mej żonie i za-
żądano wymienionych wyżej dokumen-
tów. Przytem zakomunikowano mi w
śminie, gdzie obecnie zamieszkuję, że
stare dowody osobiste, wydane nie we-
dług obecnie obowiązujących przepisów

będą unieważnione (?!!), Byłby to za-
pewne pierwszy wypadek, kiedy pań-
stwo nie uznałoby własnych dokumen-
tów. Na dobre kilkanaście lat przed woj-
ną rząd rosyjski pozwolił wydawać za-
rządom gmin bezterminowe wewnętrzne
paszporty, które kosztowały, zdaje się,
30 kop. stałym mieszkańcom gmin,
Paszporty te otrzymywało się zaraz bez
najmniejszej trudności i zwłoki.
Procedura przy otrzymywaniu dziś do-

wodów osobistych jest tak samo uciążli-
wa, jak cały system ewidencji ludności,
wprowadzony przed kilkoma laty w
Polsce.
Podczas obrad nad tym systemem mel-

dunkowym w Sejmie referent Min, Spr.
Wewn. twierdził, że jest on oparty na
systemie stosowanym w Belgji, kiedy zaś
posłowie przedstawili mu przepisy mel-
dunkowe obecnie obowiązujące w gmi-
nach belgijskich, zupełnie inne, to tenże
referent oświadczył, że jego system iest
wzorowany na sysłemie meldunkowym
w Belgji z 1815 r. Zapomniano tylko że
Belgia istnieje dopiero od roku 1830.

F. G.



Kronika wileńska,
Nabożeństwo i procesja w dniu

Bożego Ciała
Początek Mszy św. w Ostrej Bra-

mie o godz. 10.
Procesja odbędzie się ulicami:

Ostsobramską, Wielką, Zamkową,
obok Bazyliki, Mickiewicza i wresz-
cie Orzeszkowej do kościoła św.
Jerzego. Pierwsza ewangelja zosta-
nie odśpiewana przy kościele św.
Kazimierza, druga — przy kościele
św. Jana, trzecia — przy Bazylice i| wodowe, Stowarzyszenia zawodowe
ostatnia ewangelja oraz zakończenie
nabożeństwa odbędzie się w bramie
ikościoła św. Jerzego.

Porządek pieśni w czasie proce-
sji następujący: przy wyruszeniu —' ła procesja,
„Twoja cześć chwała', od kościoła
św. Kazimierza—,„U drzwi Twoich',;i balkonów.
od kościoła św. Jana — „Święty

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda o zachmurzeniu zmien-

nem z przelotnemi deszczami i
skłonnością do burz, głównie w
dzielnicach północnych i większemi
rozpogdzeniami w pozostałych czę-
ściach kraju.

Ciepło.
Umiarkowane i chwilami porywi-

ste wiatry z zachodu i północo-
zachodu. !

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Nabożeństwo żałobne, Sekcja

„samarytańska Kat. Zw. Polek za-
wiadamia, że w poniedziałek, 24 bm.
w kościele Wszystkich Świętych od-
będzie się 9 godz, 9-ej nabożeństwo
żałobne za zmarłych bezdomnych,
których zwłoki pochowane zostaną
w sobotę, 22 bm. o godz. 8-ej na
cmentarzu Nowa Rossa przez pro-
sektorjum U. S. B.
—Procesja Bożego Ciała na Soł-

taniszkach. Dnia 22 czerwca r. b. w
sobotę, zwyczajem lat ubiegłych, po
nieszporach, które się rozpoczną ©
godzinie 7, wyruszy z kościoła, Nie-
pokalanego P. N. M. P. w Wilnie
uroczysta procesja „Bożego Ciała”.

Procesja przejdzie ulicami ŚSoł-
taniszek i Zwierzyńca, gdzie przy
specjalnie na ten cel ada ak
ołtarzach będą odprawione Ewan-
gelje. Podczas procesji będzie przy-
grywała orkiestra.

URZĘDOWE. :
— lmspekcja p. Wojewody: Pan

wojewoda wileński Władysław Ja-
szczołt udaqe się w piątek, dnia 21 Ciała. W/ymarsz z kościoła Bernar- twa w dniu wczorajszym opuścili

 
t

Bože“, od Bazyliki — psalm „Bóg
nasz ucieczką i mocą”.

Formowanie się procesji
pocznie się godz. 9 m. 45.

Procesje kościelne ustawiają się
od ul. Hetmańskiej do Poczty, Miło-
dzież Akademicka, Stowarzyszenia
ideowe, filantropijne i religijne —
przy kościele św. Jana, Związki za-

roz-

i sportowe — przy ul. Królewskiej.
Uprasza się mieszkańców i wła-

ścicieli domów „położonych przy uli-
cach, przez które będzie przechodzi-

o przyozdobienie w
miarę możności okien, fasad domów

powiatu  brasławskiego,  dziśnień-
skiego i postawskiego. Jednocześnie
z p. wojewodą w podróż inspekcyj-
ną udaje się dyr. Izby Skarbowej
p. Woyna,

SPRAWY MIEJSKIE!
— Posiedzenie Rady Miejskiej.

Zarząd miejski wyznaczył najbliższe
posiedzenie Rady Miejskiej na dzień
4 lipca.  Opracowaniem porządku
dziennego zajmie się Prezydjum Ma-
gistratu na jednem z najbliższych
swych posziedzeń. (x)

Z MIASTA.

— Z konsulatu łotewskiego. Dnia
24 czerwca konsulat będzie nie-
czynny z powodu święta łotew-
skiego.
— Wybory prezesa i wiceprezesa

$śminy żydowskiej. Wczoraj wieczo-
rem na pierwszem posiedzeniu no-
womianowanego zarządu Wyznanio-
wej Gminy Żydowskiej odbyły się
wybory nowych władz. Na prezesa
śminy wybrany został p. Borys Par-
nes, na wiceprezesa p. Dawid Ka-
płan-Kapłański. Posiedzenie zagaił
p. starosta grodzki Wielowieyski.

Nowy zarząd powziął uchwałę
zwrócenia się do władz z prośbą o
przyśpieszenie terminu nowych wy-
borów. (x).

Z ZYCIA STOWARŻYSZEN.

— I Wydz. Tow. Przyjaciół Nauk.
Dnia 21 b. m., w piątek, o godz. 18-ej
odbędzie się posiedzenie naukowe w
lokalu Seminarjum Polonisiycznego
(Zamkowa 11) z referatem doc. d-ra
Jana Sałarewicza p. t. „Prawo skra-
cania jambów w języku łacińskim”.
Goście miile widziani.'

— Z Wileńskiego T-wa Opieki

cia letnich feryj, Sekretarjat To-
warzystwa, mieszczący się przy ul.
Żeligowskiego 4—2 w podwórzu,
zwyczajem lat ubiegłych, czynny bę-
dzie od dnia 20 czerwca do dnia 15
sierpnia 1935 r. w poniedziałki, śro-
dy i piątki od godziny 6 do 7 wie-
czorem, oprócz dni świątecznych.

— Z Sokoła. Dla wzięcia udziału
w procesji Bożego Ciała, huliec re-
prezentacyjny zbierze się dn. 20 bm.
o godz. 9.30 rano w lokalu gniazda.

Zbiórka jadących na zlot sokoli
do Krakowa odbędzie się w nie-
dzielę, 23 bm. o godz. 18 w gnieździe.
Wyjazd nastąpi 26 czerwca o godz.
8 min. 22 rano.

POCZTA I TELEGRAF.
— Nowe agencje pocztowe. Dy-

rekcja Okręgu Poczt i Telegrafów
zawiadamia, że z dniem 15 lipca
1935 r. uruchamia się pośrednictwo
pocztowe o rozszerzonym zakresie
działania Porudomino, pow. wil.-
trocki, woj. wileńskie. Jako urząd
nadzorczy wyznacza się p. t. Czar-
ny Bór.

Z dniem 25 czerwca r. b. urucha-
mia się pośrednictwo  pocztowo-
telegraficzne o rozszerzonym zakre-
sie działania Jagiellonów, pow. wi-
leńsko-trockiego. Jako urząd nad-
zorczy wyznacza się urząd poczto-
wy Wilno I

SPRAWY KOLEJOWE.
— Wyniki międzynarodowej kon-

ierencji kolejowej. Wczoraj późno
w nocy zakończyły się obrady mię-
dzynarodowej konferencji kolejowej,
obradującej w Wilnie nad sprawą
usprawnienia komunikacji pasażer-
skiej między Europą Środkową (Au-
strja i Czechosłowacja) a Dalekim
Wschodem. W konferencji, jak już
donosiliśmy, wzięli udział delegaci
kolejnictwa  austrjackiego, czecho-
słowackiego oraz polskiego. Ponad-
to Sowiety przysłały na konierencję
niezbędne materjały informacyjne.

Na konferencji powzięto szereg
uchwał, mających na celu udogod- — Zarząd Związku Cechów wzy- |

wa wszystkich rzemieślników do!
wzięcia udziału w procesji Bożego|

czerwca na kilkudniową inspekcję dyńskiego o godz. 9 rano.
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Ceny zniżone.
 

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

2 GODZINY BEZTROSKI ! WESOŁOŚCI

Radosna godzina Mickey Mouse

Ik

 

5 - pol.cjowe, ładnie 400 ha koło
w towarzystwie wszystkich gwiazd genjalnego Walta Disneya.|ogromouicwanc, sło. słabo _ zagospodaro-

Najwspanialsze groteski KOLOROWE oraz przezabawne kreskowki. aocrni, Ikos Z. s in RZ: я 5 ; tamże MIESZ. drogo lub zamieniNadprogram: Aktualja. Dla dzieci 25 gr. Pocz. o godz. 4ej. Eu : ka alt

а koje, wygody, bez- ską. Święciany, Ad-
Ceny zniżone! na wszystkie seanse: dziet. SEL Ajo

Balkon 25 gr. Parter od 54 gr. ŚAM q S er era:CASINO |
 Najpotężniejszy, fascynujący film erctyczno-sensacyjny

(Djabli przestworzy

GAMETASK TOSKai LTEN G P KT AA

PREM JERA. Dziś wspaniały podwójny program.
1) Pierwszy egzotycznyf'lm wykonany człkowicie

w KOLORACH NATURALNYCH p.t.

„LEGONG“
„ „Otchłań życia«
FREDRIC MARCH, MIRIAM HOPKINS | GEORGES RAFT, w rol. gł.

   

wszelkiemi wygodami, 15—50 ha, z zabudo-
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nienie pasażerom przebywanie ol-
brzymiej trasy w podróży z Wiednia
i Pragi na Daleki Wschód. |

Delegaci zagranicznego kolejnic-

Wilno. (x)

Mieszkania
I pokoje

Wiesikani
ze KUPIĘ zaraz folwark,

i sprzedaż

KUPIĘ PIANINO
w dobrym stanie, bez
pośredników.  Jagfel-
iońska 8, m. 12,

- ciopokojowe,

balkonem. W. Po- Waniami, aDi
na i wody. erty:ulanka 25, u ŚR” Dom Hisdlowy T

* | dyniec, Wielka 19.

МИ|Malątek
  
  

 

 

 

  

Liennili

nad Zwierzętami. Wobec rozpoczę- |

SPRAWY PODATKOWE.
— Praca Komisji odwoławczej.

Z dniem 1 lipca nastąpi przerwa w
pracach odwoławczej Komisji przy
Wileńskiej lzbie Skarbowej. Jak się
dowiadujemy, Komisja do chwili о-
becnej rozpatrzyła około 3000 odwo-
łań, załatwiając znaczną część po
myśli złożonych rekursow.

Przerwa w. pracach Komisji wy-
wołana została urlopami członków
Komisji, (x) '
— Amnestja podatkowa nie zna-

lazła amatorów. Przed kilku dniami
upłynął termin amnestji podatkowej
dla wszystkich tych płatników, któ-
rzy dobrowolnie przyznają się do
popełnienia przestępstw  podatko-
wych jak naprz. sfałszowania ksiąg
handlowych, wprowadzenia władz
skarbowych w błąd przez podanie
mylnych informacyj i t p.

Charakterystyczne jest, że na te-
renie całego wileńskiego okręgu
nikt z płatników nie skorzystał z
amnestji i nie przyznał się do po-
pełnionych przestępstw. (x)

SPRAWY WOJSKOWE

duje w lokalu przy ul. Bazyljańskiej2
i że wszystkich objętych spi
rygorem surowych kar obowiązuje
punktualne stawiennictwo, t. j. na
godz. 8-ą rano. (x).

WYPADKI.
— Zamach samobójczy. Z Bie-

niakoń przywiózł niejaki Władysław
Pietraszkiewicz, urzędnik kolejowy,
swoją żonę Annę, która popełniła
zamach samobójczy, wypijając wię-
kszą ilość esencji octowej. Nieszczę-
śliwą ulokowano w szpitału św. Ja-
kóba. Powód tragedji nie został
ustalony. (k)

KRONIKA POLICYJNA.
— Kupiec strzelał do kupca.

Wczoraj w dzień do sklepu Kazass-
kiego przy ulicy Niemieckiej 35
przyszedł kupiec Genkin w towa-
rzystwie komornika sądowego i
przystąpił do zajęcia towarów Ka-
zasskiego za niezapłacony dług.

Pomiędzy Kazasskim a Genkinem
wynikła sprzeczka, w czasie której
Genkin wydobył rewolwer i strzelił.
MW ostatniej chwili pracownica Ka- — Kto staje przed Komisją Po-

borową? Z dniemi 21 b. m, Komisja

boróową wyznaczeni zostali wszyscy
poborowi rocznika 1914-go i star-
szych, którzy z jakichkolwiek powo-
dów nie uregulowali swego stosunku
do wojskowości.

Przypominamy, że Komisja urzę- Teatr i muzyka.
| — Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o
godz. 8 m. 30 wiecz. „Teorja Einsteina" —
ikomedja A. Cwojdzińskiego, w wykonaniu
|pierwszorzędnych sił zespołu Reduty, Ku-
pony i bilety bezpłatne — nieważne.

' Jutri o godz. 8.30 wiecz. „Teorja Ein-
steina“.

у — Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim. Dziś o godz. 4 popoł. ko-
medja G, Zapolskiej „Moralność pani Dul-
skiej”, Ceny propagandowe.

Wieczorem o godz. 8 m. 30 — „Roz-
wód' — komedja Zdzisława Marynowskie-
40. Ceny znižone,

i — Uwaga! — Premjera komedji „Hurra,
jest chłopczyk'* — przełożona jest na 24.VI.
— poniedziałek.

— Park im. Gen. Żeligowskiego. Dziś
o godz. 8 m. 45 wiecz. po raz drugi „Hal-
ika“ — na wolnem powietrzu, w insceni-
zacji prof, A. Ludwiga.

Jutro, w piątek, dn. 21. VI, w Muszli
„Koncertowej wystąpi Janina Kulczycka ze
'swym wielce urozmaiconym programem.
„Ceny miejsc: od 70 gr. do 1 zł, wejściowe
40 gr, wejściowe akademickie — 25 gr.

Teatr Muzyczny „Lutnia”*: Dziś o
godz. 8,30 wiecz. op. J. Straussa „Baron
Cygański”, Ceny propagandowe od 25 gr.

Ze względu na uroczystość Bożego Cia-
ła — dzisiejsze przedstawienie popołudnio-
we mie odbędzie się.

Jutro ukaże się opera „Baron Cygań-
ski“. Ceny propagandowe.

— Teatr „Rewja”. Dziś o godz. 4, 6.30
i 9.15 wiecz. trzy przedstawienia rewjowe,
każde w 18-tu obrazach p. t. „Frontem do
Morza”. Ceny miejsc nie podwyższone.

Z za kotar studjo.
W. Teatrze Wyobraźni.

Dnia 20 czerwca o godz. 21.30 Teatr
Wyobraźni nadaje z Warszawy oryginalne

 

_ |słuchowisko poetyckie pióra Witolda Hule-
wicza — „Pogrzeb Kiejstuta”, Jest to ujęty
w formę dramatyczną ceremonjał spalenia
lzwłok zmarłego w Krewie władcy pogań-
skiej Litwy — Kiejstuta i konfliktu Witol-
da z Jagiełłą. Uroczystości pogrzebowe są
ściśle odtworzone według wierzeń i legend
starolitewskich, Również i muzyka Tade-
usza Szeligowskiego, specjalnie do tego słu-
chowiska napisana, opiera się na auten-
tycznym folklorze. wielkiej tej audycji
poetycko-muzycznej odgrywa ważną rolę,
prócz wybitnych artystów dramatycznych,
orkiestra dęta perkusia i chór.

Poranek muzyczny ze studja,
Poranek muzyczny czwartkowy, dn.

20. VI. o godz. 12.15 przyniesie, obok sze-
regu utworów symfonicznych, które wykona
orkiestra symf. P. R. pod dyr. $Юап ама
Nawrota, występ solowy śpiewaczki opero-
wej Franciszki Platówny, transmitowany
przez rozgłośnię warszawską z Krakowa.
Recital fortepianowy Marjana Dąbrowskiego

Poborowa likwiduje ostatecznie swe;fitu. *
tegoroczne czynności. W. dniu tym! Dalsze dochodzenie w toku.
do stawienia się przed Komisją Po-|

zasskiego potrąciła go w rękę,
| skutkiem czego kula trafiła do su-

Genkin został aresztowany.

— Aresztowanie aktora cyrko-
wego. Wczoraj aresztowany został
poszukiwany przez sąd grodzki w
Białowieży były aktor cyrkowy J.
Nerdman. Zostanie on przesłany do
dyspozycji władz sądowych w Bia-
łowieży, BAJ

 

Pianista Marjan Dąbrowski wystąpi
przed mikrofonem rozgłośni warszawskiej
dn. 20. VI. o godz. 16.15 z programem, obej-
mującym utwory Bacha, Rameau, Schu-
manna, Paderewskiego i Griega.

Koncert symioniczny,
Dnia 20. VI. o godz. 20,00 nadaje War-

szawa koncert symioniczny w wyk. orkie-
stry P. R. pod dyr. Józefa Ozimińskiego,
iktóry przyniesie pierwszy poemat symfo-
niczny Karłowicza „Powracające fale" oraz
angielskiego kompozytora Elgara „Polonię”,
zawierającą fragmenty popularnych  pol-
skich pieśni patrjotycznych.

„Trzecia Litanja Ostrobramska“ —
muzyka Moniuszki.

Wśród czterech Litanij, które Mo-
miuszko skomponował na wzór majowych i
październikowych  litanij, odmawianych i
śpiewanych podczas nabożeństwa w Ostrej
Bramie — posiada Litanja Trzecia charak-
ter szczególnie dramatyczny, o silnem na-

|pięciu zarówno w akompanjamencie orkie-
|strowym jak i w wokalnych partjach soló-
lwych oraz zespołowych. Utwór ten usłyszą
radjosłuchacze dn. 20. VL o godz. 21,00, w
wykonaniu l-go Warszawskiego Miejskiego
Koła Śpiewaczego oraz orkiestry pod dyr.
Tadeusza Czudowskiego.

Polskie Radjo Wilno
Piątek, dnia 21 czerwca.

6.30: Pieśń. 6.35: Pobudka do gimna-
styki, 6,50: Muzyka. 7.20; Dziennik poran-
ny. 7.30: Pogadanka sportowo-turystyczna.
17.35: Muzyka. 8.25: Giełda rolnicza. 8.30—
11.57: Przerwa. 11.57: Czas. 12.03: Kom.
met. 12.05: Dziennik południowy. 12.15:
Koncert. 13.00: Chwilka dla kobiet, 13.05:
D. c. koncertu. 13,30—13,33: Z rynku pra-
cy. 15,15: Audycja dla dzieci, 15.25: Ży-
cie artystyczne i kulturalne miasta. 15,30:
Płyty. 16.00: Odczyt z cyklu, Higjena w le-
cie'. 16.15: Koncert. 16.35: Pogadanka dla
chorych. 16.50: Odcinek prozy. 17.00: X-ty
koncert z cyklu „5 wieków muzyki kame-
ralnej', 17.50: Koncert. 18.00: Reportaż
„Letnisko podmiejskie". 18.15: Cała Polska
śpiewa. 18.30: W świetle rampy — nowości
teatralne, 18.45: Płyty. 19.15: Koncert re-
iklamowy. 19.30: Utwory na wiolonczelę.
19.50: Szkic literacki. 20.00: Audycja po-
etycka: „Nowe wiersze poetów wileńskich”.
20.10: Z twórczości Lucjana Marczewskiego.
20.45: Dziennik wieczorny. 20.55: Obrazki
z życia dawnej i współczesnej Polski. 21.00:
Koncert symf. 22,00: Wiadomości sportowe.
22.10: Leoncavallo — Pajace (płyty). 23.00:
Kom. met. Do godz. 23.30: — D. c. Leon-
cavallo — Pajace (płyty).

CZ ORC RCWORZAOZOWE ORAZ S

ZABÓJSTWO NA WESELU.
WILEJKA. Dnia 18 b. m. w czasie

bójki na weselu we wsi Łycewicze, gm. wiš-
niewskiej, został zabity uderzeniem noża w
plecy Teodor Norko, lat 21, Sprawcy nie ujawniono.

 

OSTATKI SYGNA MiegzkniCZEKAAniołowie ziemi) do sprzedania, dowol- 7277 T EA I ITpok. z wszelkiemi' na ilość, ceny niskie,

 

W rol. gł. nieustraszony Bartheimess | Ellers. Wstrząsająca katastrofa

 

 

wygodami przy uł. J. Pokąsani przez wilkana oceanie! Niewidziane zapierające dech wpiersiach akrobacje! Kolosalne| Jasińskiefo N;. 6, о- STS s,
sceny zbiorowel Nad program: Najnowsze aktualja. Początek seansu o 4:ej. & S Wczoraj przywiezieni zostali do ramienia i lewej nogi, z której wilk

a Bernatdyńskim 10. pogotowia ratunkowego „z maj. Gu- formalnie wyszarpał kłami kawał
Bilkoń 2B'ac- Proafuń Ni XXMLS' TV: 250—0 gle dełki (pod Wilnem) dwaj osobnicy,| mięsa. Na krzyk nadbiegającego

sr ROA 1 —— okropnie pogryzieni przez wilka. Sąj gajowego wilk rzucił ofiarę i
BUDOWLANE „|to: $ajowy lasów pana Wróblew-|czmychnął do lasu. Lekkomyślny

Lini azódója edo. |Skiego — Franciszek Kłoczko i for-| gajowy, mając strzelbę znowu nała-
cydowanym reilektan-| nal z maj. Gudełki — Wacław Mar-| dowaną kaczym śrótem,- rzucił się

Wielki urozmaicony program rewjow w!2 cześciach | 18 cbrazach. Z udziałem J. SCI
WIARSKIEGO, I 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 czynna do 10-ej.
 

 

| ILUSTROWANY KūRS MASAŻO TWARZY
w 12 lekcjach

i pielęgnowanie urody niezbędne

dla każdej damy
ZA 20 GROSZY

do nabycia w Polskim Składzie
Apteeznym

Władysława Trubiłły
! Wilno, Ludwisarska 12 rėg Tatarskiej

 

VATESI

SLUCHACZ

kursu IV-go Konser-
 

LETNISKO
we dworze z utrzy-
maniem. Wiad.: Por-

watorjum  Muzyczne- towa 19, m. 11, od
$о w Wilnie udziela 1—5 PP.
lekcyj gry na skrzyp-
cach za nieduże wy”
nagrodzenie, może i
na wyjazd. Adres:
Wilno, ul. Szkapler-
na 50 — 4 Luczko
Michał, 248—2

2 SZOPY,
od) dnie na а-
raż, stajnię lub а-
dy. Mostowa i, do-
wiedzieć się
zorcy,

u do-

ibis.|eo>0»>>D:
 

Mlydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

tom. Informacje: Miy-
nowa 5, m.12, w godz.
od 4—5 pp.

„Autistaiis:

| ROžNE. |

STARUSZEK po ope-
racji katarakty ocz-
nej, znajdujący się w
b. ciężkich  warun-
kach materjalnych,
prosi litościwe serca
o pomoc w kupieniu
okularów, które ko-
sztują około 30 zł
Łaskawe  oliary pro-
simy kierować do
„Dz. Wil* dla „ła-
chowca*. Adres tam-

5 pokoi, jasne, ciepie,
suche na Zwierzyńcu,
Sosnowa 27 m. 1,

244—2

POTRZEBNE
MIESZKANIE

3 pok. z kuchnią,
wanną, elektr. Oferty
do Admin. „Dzien.
WiL* dla „B. U.*

242—2

POTRZEBNY LOKAL
7-pokojowy w šrėd-
mieściu. Uierty: Za-
rząd Polskiego Czer-
wonego Krzyża, Ta-
tarska 5, telefon 1-42,  

cinkiewicz.
Niezwyłkły ten wypadek przed-

stawia się następują;co: Pracujący w
ogrodzie Marcinkiewicz zauważył
skradającego się do leśniczówki
ogromnego wilka i natychmiast za-
wiadomił o tem gajowego Kłoczkę.
Póki gajowy porwał strzelbę, nabitą
kaczym śrótem, wilik uciekł do lasu.
Tymczasem Marcinkiewicz, chcąc
przeciąć zwierzęciu drogę, pobiegł
naprzełaj, by skierować wilka na
strzał gajowego. Talk się też stało,
tylko że strzał kaczym śrótem zlek-
ka zranił dziką bestję, która niespo-
dziewanie rzuciła się na Marcinkie-  że. , gr.—4
wicza. Poturbowany Marcinkiewicz
doznał ciężkiego aliusioniis lewego

TTTTTLC

Odyoviedziainy.
Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Bllilno, Mostowa Nr. 5 ||

 

wślad za nim. Po chwili padł strzał,
z gąszczy zaś dały się słyszeć prze-
raźliwe krzyki gajowego. Po raz
drugi trafiony drobnym śrótem wilk
rzucił się na gajowego. W. rezulta-
cie — strzaskana kość lewego ra-
mienia, pocięte usta i poszarpany
bok nieszczęśliwego myśliwego.

Po udzieleniu poszkodowanym
pierwszej pomocy, Marcinkiewicz
pojechał do domu, gajowy Kłoczko
zaś został odwieziony do szpitala
św. Jakóba.

Zachodzi obawa, że wilk był
wściekły, gdyż wypadki napadu
wilka na ludzi w miesiącach letnich
prawie że nie są znane. (k) 

Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ, ,

 


