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OTWARCIE SEJMU I SENATU
WARSZAWA

R. P. powołał do

(Pat),

objęcia
Pan Prezydent

ligowskiego, do przewodnictwa zaś

Antoniego Horbaczewskiego,

Pos, Żeligowski i sen. Horbaczewski
przybyli wczoraj o godz, 9.30 na Zamek,
gdzie złożyli wobec Pana Prezydenta R. P.

i w obecności pana Prezesa Rady Mini-

strów W. Sławka ślubowanie.

Pierwsze posi
WARSZAWA. (Pat). Już od

wczesnych godzin w, Sejmie zapano-
wał ożywiony ruch. Na gmachu Sej-
mu powiewa flaga panstwowa na
znak, że sesja nadzwyczajna Sejmu
jest otwarta.

P. Prezes Rady Ministrów Wale-
ry Sławek piuzybył do gmachu Sej-
miu około godz. 9,30. W, tym czasie
sala poselska zaczęła się zapełniać.
Loża prasowa była szczelnie wy-
pełniona. Loże dyplomatyczne  za-
jęli przedstawiciele ambasad i po-
selstw państw obcych, wypełniła się
też szczelnie galerja dla publiczno-
ści. Pierwsze rzędy ław poselskich
zajęli posłowie. W; ławach rządo-
wych zasiedli członkowie rządu w
komplecie.

U godz. 10-ej wszedł na trybunę
Piuezes Kady Ministrów W. Sławek,
który w imieniu Pana Prezydenta

"Rzplutej odczytał orędzie.
Posiowie wysłuchali orędzia sto-

jąc. Następnie p. Prezes Rady Mini-
strów zawiadomił izbę, że Pan Pre-
zydeni Kzplitej powciał posia gen.
L. Zeligjowskiego na przewodniczą-
cego izby do czasu wyboru Mauszai-
ka Sejmu. |

przewodnictwa

na pierwszem poisedzeniu Sejmu jako naj-

starszego wiekiem posła gen. Lucjana Że-|
na|

pierwszem posiedzeniu senatu — Senatora| ф21а PanaPrezydenia R. P., które go
{ у

WARSZAWA. (Pat). Tekst orę-

| odczytał w imieniu Pana Prezyden-

ta na pierwszem posiedzeniu Sejmu

w dn. 4 października rb. pan Prezes
Rady Ministrów Walery Sławek,

ша brzmienie następujące:

edzenie Sejmu
Pos. gen. L. Żeligowski po obję-

ciu przewodnictwa zaprosił na se-
kretarzy posłów Kopcia Tadeusza i
Tarnowskiego Artura.

‚ Następnie przewodniczący gen.
Żeligowski odebuał od sekretarzy
ślubowanie przepisane art. 39 usta-
wy: konstytucyjnej.

Skolei sekretarz pos. Tarnowski
odczytał rotę ślubowania poczem
poszczególni posiowie wywołtywani
z listy przez sekretarza Kopcia po-
wstawali z miejsc oświadczając:
„Ślubuję.

Po cenemonji ślubowania  przy-
stąpiono do wyboru Marszałka. |

Pos, Schaetzel zgłosił |kandyda-
turę pos. Stanisława Cara, Ponieważ
innej kandydatury nie .zgłoszono,
przewodniczący oświadczył, že. MO
ze wobec tego uważać, że wybrany
został marszatkiem pos, Car (huczne
oklaski), poczem zapytał posła Ca-
wa, czy przyjmuje wybór.

Росе! Саг poprosił o godzinę
czasu na udzielenie odpowiedzi, wo-
bec czego przewodniczący zarządził|
godzinną przerwę.

POSEŁ_$. CAR MARSZAŁKIEM SEJMU
Po wznowieniu posiedzenia 0

godz. 11.40 przewodniczący pos. Że-
„zwołuje zebranie komisji regulamino
wej w 15 minut po odroczeniu poste-

t

„Ciężką dolą narodu ujarzmione- _ Nowa konstytucja powagą praw

krwawą oliarą kilku pokoleń za-| zasadniczych wprowadza w życie
płacić musiała Polska za złą organi- Państwa stałość i siłę działania jego

zację Państwa, za złe prawa, za wy- organów, ustala rolę i zadania każ-

bujałą swawolę, za brak powagi dego z nich, określa granice ich o-

władz dawnej Rzeczypospolitej. bowiązków i uprawnień. Naczelnem
Naprawa ustroju, której się do- ich zadaniem jest siużenie Rzeczy-

magał, została dokonana. Winna ona ! pospolitej.

zabezpieczyč Polskę przed powro-| Sejm i Senat powołane są do

tem nieszczęsnych upiorów  prze- tego, by drogą uchwał swoich sta-
szłości, które ją do upadku dopro- nowiły prawa i sprawowały kontro-
wadziły. ię nad działalnością rządu. |

Pierwsze posiedzenie Senatu
O godz. 10.5 P. Prezes Rady Mi- stąpiła do wyboru marszałka Sena-

nistrów W. Sławek odczytał wimie- tu. Sen. Kazimierz Świtalski posta-
niu Pana Prezydenta orędzie iden- |wił kandydaturę sen. Aleksandra
tyczne w brzmieniu z orędziem o-jPirystora, a sen. Jan Lewandowski
trzymanem w Sejmie. Następnie za- |— kandydaturę sen. Wacława Sie-
wiadomił izbę, że do czasu wybra- |roszewskiego.
nia marszałka Senatu Pan Prezydent| Przewodniczący sen, Horbaczew-
Rzplitej powołał sen, toniego 'ski zarządził głosowanie kartkami.
Houbaczewskiego. "ARCH |Poczem wynik: na — sen. Prystora

Sen. Horbaczewski objął prze- |padło 75 głosów, na sen. Sieroszew-
wodnictwo i powołał na tymczaso- |skiego — 12. Pirzewodniczący zwró-
wych sekretarzy senatorów  Plocka |cił się do sen. Prystora z zapyta-
i farlikowskiego, od których ode- bien; czy wybór przyjmuje.
brał ślubowanie. . -. Ponieważ sen. Prystor poprosił o
—Skołei ślubowanie złożyli na rę-* inę“Gžasu dia udzielenia. odpo-

ce pizewodniczącego "wszyscy  se-'wiedzi, przewodniczący zarządził
natorowie. „godzinną pirzerwę.

Po złożeniu ślubowania izba przy-

SEN. PRYSTOR MARSZAŁKIEM SENATU.
Po przerwie sen. Horbaczewski chwalenie regulaminu. W tym celu

zapytał sen. Prystora czy wybór, p. Marszałek zaproponował wybra-

przyjmuje, nie komisji, złożonej z 7 osób. lzba

Sen. Prystor puzyjmuje. nie zgłosiła sprzeciwu, wobec czego

Po objęciu przewodnictwa p.|skład komisji został przyjęty.

amrszałek Prystor podziękował za Na zakończenie Marszałek Se-

|wybór i wezwał Senat do oddania] natu wezwał członków komisji re-

hołdu pamięci Marszałka Piłsudskie| sulaminowej do zebuania się celem

go. Senatorowie wstali. Nastąpiła” zapoczątkowania prac, poczem

dłuższa chwila milczenia. do godz. 16-ej

 

`

Oredzie Prezydenta Rzeczypospolitej
Wierzę, iż poczynaniam tej izby

kierować będzie troska o danie Rze-

czypospolitej praw dobrych, wzma-

gających jej siłę i powagę. Życzę pa-

nom, byście zdołali wznieść swą

pracę na należytą wyżynę i abyście

w przyszłości mogli na jej wyniki;

spoglądać z poczuciem dobrzę speł-
nionej jsłużby dla Rzeczy litej.

Warszawa, dn. 4 paz. 1935 r.

Prezydent Rzeczypospolitej
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_ Nieznaczne zmiany
Duże zainteresowanie w kołach

politycznych wywołała narada, któ-
ra odbyła się na Zamku z udziałem

gen. Rydza Śmigłego, premjeua Sław

ka i pik. Becka. Treść tej narady

mie jest znana. Według pogłosek,
„dotyczyła ona między innemi roz-
patrzenia planu gospodarczego, a w
związku z tem ewentualnego powo-

łania 'wicepremjera gospodarczego

w skład nowego nządu. Utrzymują w

(dalszym ciągu, że premier Sławek

pozostanie nadal premjerem, a w„roczył posiedzenie
„dnia jutrzejszego.

|

ugowski ponowił zapytanie, czy po- j dzehia, przyczem zaznacza, że odra-

set Car przyjmuje wybóv na mar- cza posiedzenie Sejmu do dnia ju-| P. Majszałek zaznaczył, że naj-

szaika Sejmu, Poseł Car odpowie- trzejszego do godz. 11-ej rano. | pierwszem zadaniem izby jest u-
jskładzie gabinetu zajdą jedynie nie-
|znaczne zmiany.

dział twierdząco, poczem wygłosił|
dłuższe przemówienie, w któremza:
znaczył, co następuje: г

„Prosilem pana рггемофйшсаасе-|
$0 © zarządzenie pizerwy w obra-
dach dzisiejszego posiedzenia, gdyż
chciałem, idąc śladem tradycji zapo-| BUDY
życzonej przez p. Marszałka po- „ADDIS ABEBA. (Pat). Abisyń-

przedniego Sejmu zapytać p. Prezy- ski minister spraw zagranicznych
denta Rzeczypospolitej, czy objęcie przesłał telegraiicznie do Ligi Naro-
przezemnie stanowiska Marszałka | jów szczegóły bombardownia. Adui.

OE sa о лао „Pierwszy atak dokonany został о

Po otrzymaniu od p. Prezydenta świcie przez 4 samoloty. Pierwsza

przychylnej odpowiedzi zdecydowa- bomba upadia na szpitai, na któ-

iem się wybór przyjąć. rym widniała ilaga Czerwonego
i |Krzyża. Drugi atak, w kiorym wzię-

SPRAWA REGULAMINU,

 

tychmiast, żołnierze jednak zmobili-

zowani połączą się ze swojemi od-

działami ostatecznie dopiero koło

12 bm. Koła europejskie uważają, że

bombardowanie Adui miało na celu

nastraszenie abisyńczyków, gdyż do

wieczora poseł włoski nie wręczył

jeszcze listów odwołujących. Mobili-

„zacja dać ma miljon ludzi. Kto nie

 

zostały uównież utarczki, co do któ-
rych jednak brak narazie
szczegółów.
walkach zginąć mia:

we ataki powietrzne.
syńskie zestrzeliły dziś jed:
miolotów włoskich.

W, dotychczasowych  syńskich
ło ogółem 2000 rzuciły bombę na „szpital Czerwone-

Abisyńczyków. Oczekiwane są no- |go Kwzyża w Adui.

Wojska abi-|
en Z 284]

 

WALKI W AFRYCE
RZYM. (Pat). Urzędowo zaprze-

bliższych. czają wiądomościom ze źródeł abi-
, jakoby samoloty włoskie

ADDIS ABEBA (Pat). Wojska
włoskie posuwają się w kierunku
Alksum Udua i zajęły górę Ramat.

| W akcji brały udział tanki i samolo-
LOS POSELSTWA WŁOSKIEGO. | ty.

ADDIS ABEBA. (Pat). W posel-| RZYM. (Pat). Według informacyj

Następnie p. Marszałek Car 0-
świadczył, że P. Prezydent R. P.
zwołując Sejm na otwarcić określił
tę sesję jako nadzwyczajną i wska-
zał jej przedmiot. Stanowią go dwa
zagadnienia zasadnicze, tj. ukonsty-
tuowanie się Sejmu, oraz uchwalenie
regulaminu. Dla przygotowania re-
gulaminu proponuję powołanie ko-

ły udział dwa samoloty nastąpił o wstąpi do wojska zostanie rozstrze-

godz. 10-ej. Ogółem rzucono 78 lany, Lekarzy i materjał sanitarny

bomb. “| |ma dostarczyć Egipt. :

Krąży pogioska, że Abisyńczycy / : :

odparli Włochów w prowincji RA WIADOMOŚCI Z POLA WALKI.

me, Wskutek niepogody raid samo- PARYŻ (Pat). Dzienniki francu-

lotów włoskich na Addis-Abebę nie|skie przepełnione są doniesieniami z
T i ócić.|pola walki w Abisynji Według o-udał się i samoloty musiały wrócić AS sad ka widecie ciec

ё

stwie włoskiem oświadczono o pėl- Havasa pierwszem zadaniem armji

nocy, że poseł Vinici nie zażądał ani włoskiej było osiągnięcie linji

nie otrzymał swych paszportów i że, Aksum—Adua—Adigrat, równoleg-

data wyjazdu poselstwa nie jest łej do granicy. Wlosi posuwali się

wiadoma. W. poselstwie wyrażają trzema kolumnami, W! awangardzie

zaniepokojenie o loś konsulatu wło- szły oddziały tubylczej kawalerji z

skiego w Makale, o którym niema Erytrei. Następnie podążała piecho-

żadnej wiadomości. Personel posel- ta, wspierana przez lekkie tanki.

stwa wychodzi na ulicę tylko pod Włosi już wczoraj zajęli wzgórza

| eskortą. Darotache, dominujące nad Aduą i
misjiw składzie pp. posłów Mie-
dzińskiego, Schaetzla, Bynki, Osiń-
skiego,  Stpiczyńskiego,  Starzaka,
Tomaszkiewicza, Hutten - Czapskie-
go, Siodły, Walewskiego, Długosza,
Kamińskiego i Sommeusteina.
Następnie marsz. Car oświadczył,

że ponieważ nie można zwlekać,

ESZKOUWSKI
MICKIEWICZA 1.

Ogłoszenie mobilizacji powszechnej

odbyło się przed pałacem cesarskim

w obecności wielkiej liczby wojow-

ników. Odezwa cesarza apeluje do

patrjotyzmu wszystkich  abisyńczy-

ków, by odparli najeźdźcę. Bóg jest

z nami — głosi odezwa.

„muszą powstać w obronie cesarza i

| ojczyzny. Każde zdanie odezwy od-

|czytywane było wolno, poczem na-

| stąpiło bicie w bębny wojenne.

i Odezwa przyjęta została przez zgro.

madzonych irenetycznemi oklaska-

mi i oklaskami wojennemi.

Mobilizacja rozpoczęła się na-

|

Kapelusze pilšn.
od b. tanich (5 zł.)

R do najlepsz.

stawia się dziś następująco: główne
siły włoskie, które w liczbie stu ty-
sięcy żołnierzy przekroczyły i

)| ! stronie abisyūskiej. Korespondento-
wi Reutera oświadczono j

Brak dokładnej liczby ofiar po Aksum.
RZYM. (Pat). Ministerstwo pra-

grani jędnak, sy i propagandy ogłosiło następujący

znajdu|że liczba 1700 osób jest bandzo prze komunikat. Wczoraj o godz. ranocę abisynji od strony Erytirei,
ją się w pobliżu Adui, Przyzajęciu sadzona. dywizje armji włoskiej, czarnych ko-

wzgórz Ramat pomiędzy Audą i! 'szul i wojsk tubylczych przekroczy-

Alkusem oddziały włoskie odniosły, ABISYNJA APELUJE DO LIGI ły granicę pomiędzy Barrachit a

Wszyscy zwycięstwo. W, dalszym ciągu trwa-|
ją jeszcze potyczki, które w dniu
jutrzejszym doprowadzą
dobnie do zajęcia Adui. Z  dmugiej
strony oddziały włoskie, które wy-»wzięły na siebie

„ruszyły z Damkali, zajęły Miusa-
Alli i zamierzają w kierunku grani-
cy Somalii francuskiej z niewątpli-
wym zamiarem odcięcia  Abisynji
od: linji kolejowej, wiodącej z Dżibu-
ti. Na granicy Somalji nawiązane

NARODÓW.

rząd abisyński oświadcza:
odpowiedzialność czyły na trudny teren,

Meghec. Po usunięciu posterunków

W. telegramie do sekretarza $e- przeciwnika, które nie były wcale

prawdopo- meralnego Ligi Narodów Avenola wycofane, wbrew zawiadomieniu o

Włochy tem Genewy, kolumny włoskie wikro
zagłębiając

za wkroczenie do Agame i bombar- się przeciętnie na odległość 20 km.

dowanie kobiet i dzieci w Adui
Adigrat i rozpoczęły podbój b
nej Abisynji. Abisynja ponawi
pragnienie współpracy z Radą
Narodów.

i od granicy.
ezbron '

Ligi k

Opón wojsk abisyńskich e po-
a swe prowadził do starcia. Ludność ocze-

iwała na zbliżające się wojska wło-
(Dokończenie na stronie 2-ej).
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Co na to Liga Narodów? |
PARYŻ. (Patj. Agencja Havasa

twierdzi, w wydanym komunikacie,

że w Paryżu oddawna spodziewano

się rozpoczęcia działań wojennych

w Afryce Wschodniej, to też we

francuskich kołach rządowych inte-

resują się wyłącznie konsekwencja-

mi dypiomatycznemi, jakie wywołać

może obecna sytuacja w Lidze Na-

wodów. Rada Ligi zbierze się w 60-
botę i to mie na sesję nadzwyczajną,

elcz na zwyczajne posiedzenie, gdyż

instytucja ta dotychczas nie przer-

wała, a tyllko odroczyła swe obrady.

Rada Ligi będzie musiała określić

napastnika w świetle posiadanych

dotychczas informacyj, w szczegól-

ności za śintormacyj, pochodzących

od strom zainteresowanych. Z chwi-
lą, gdy jedno z państw zostanie uzna
ne za tnika w znozumieniu pa-

sprzętu wojennego. W mowie, jaką
wypowiedział w dniu wczorajszym
Mussolini, z okazji przeglądu sił ta-
szystowskich, szef rządu stwierdził,
že Wiochy odpowiedzą na sankcje

skonomiczne powściągliwością i dy-

scypliną, z drugiej zaś strony, przed

Paryżu Cerutti, udzielił premjerowi

Lavalowi tegoż rodzaju zapewnień.

Wskazuje to, że decyzje, powzięte
nie będą miały charakteru wyjątko-
wego. Ponadto okres, w ciągu któ-
rego zastosowane zostaną do Włoch
pierwsze środki przymusowe; do-|

tychczas jeszcze nie został ustalony.|
Ogólnie przypuszczają, że okres ten|
będzie dość długi. Gdybydziałania |

wojenne w Abisynji przedłużały się,

przewidywać należy zaostrzenie

sankcyj. Żadne z państw w chwili
| obecnej nie proponuje blokady eko-

Walki w

tywne, wreszcie, biorąc pod uwagę, skie, powiewając białemi chustkami.
obowiązkową procedurę, jakątrze- | Intendentura wojskowa przystąpiła
ba stosować w każdymi zosobna wy- niezwłocznie do rozdania żywności
padku przymusu, można nie obawiać ludności, która znajduje się w nie-
się, zdaniem Havasa, żadnych kom- bywałej nędzy,
plikacyj międzynarodowych, pomi- Samoloty dokonały trzech lotów
mo rozpoczęcia działań wojennych wywiadowczych poza Macalle i rze-
w Abisynji. įkę Tocazze. Inne eskadry lofnicze

Stanowisko Anglji
LONDYN. (Pat). Reuter donosi: decyzjach, które powezmie rząd.

Wobec ostatniego rozwoju wyda- LONDYN. (Pat). Londyńska pra-
rzeń międzynanodowych nie zosta- sa popołudniowa i wieczorna  po-
nie powzięta w Londynie żadna de- święca wszystkie swe wydania wy-
cyzja wicześniej niż za parę dni, gdyż padkom w Abisymji. Nagłówki ga-

Afryce
Dalszy ciąś ze strony 1-ej.

azucały odezwy do: ludności.
Dwie eskadry bombowe, które

były gwałtownie ostrzeliwane og-
niem karabinowym i artyleryjskim,
zbombardowały  abisyūskie siły,
zbrojne pod Aduą i Adigrat. Wojska
spędziły noc na zaiętych pozycjach.
O świcie zaczęto posuwać się na-
pizód na całym froncie.

CZARNE KOSZULE W OBRONIE
a LUDNOŚCI.
RZYM. (Pat). Agencja Stefani

donosi z Asmary: Wysoki komisarz.
włoski Afryki Wschodniej ogłosił de
ludności odezwę, w której po wyli-
czeniu prowokacyj rządu abisyń-

gdyż gabinet musi czekać na decy-
zję Ligi Narodów. Ministrowie są
przygotowani do odbycia posiedze-
nia gabinetu w sobotę, po posiedze-

zet, które wszystkie mówią o woj-
nie, jaką rozpoczęli Włosi, świadczą
wyfaźnie, w którym kierunku idą
syimjpatje opinji publicznej. W! tych

ragrafu 1 art. 16 a Paktu Ligi, pań-|nomicznej Włoch, gdyby jednakże

stwa, będące członkami Ligi, będą| trzeba było uciec się do tego rodzaju

zmuszone automatycznie zastoso-| zarządzeń, to może to nastąpić wy-

wać sankcje ekonomiczne. Sankcje | łącznie za jednogłośną zgodą Rady

ekonomiczne i finansowe idą w kie- | Ligi, W tych warunkach, biorąc pod

runku odmówienia Włochom kredy-|uwagę pizejawiane przez Włochy

tów i zabronienia eksportu pewnych|umiarkowane dyspozycje oraz fakt,

produktów, w szczególności suwow-|że Wielka Brytanja zamierzadziałać

ców, miezbędnych do fabrykacjili stosować jedynie sankcje kolek-
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„Wojna Iekarzyi inžynierow“
Naczelny lekarz aimji niemiec- tym klimacie i w takich warunkach

niu Rady Ligi Narodów. Gdyby spra warunkach jest nieco tiudne usta-
wa sankcyj stła się aktualną, parla-| lenie, które wiadomości są prawdzi-
ment będzie zwołany dla dyskusji o we, a które przesadzone.

Wrażenie w Paryżu
PARYŻ. (Pat). Wiadomość o roz- uwtti, który go poinformował o tre-

skiego — częstych wypadków po-
gwałcenia granicy, grabieży i mor-
dowania bezbnonnych pasterzy z
Erytrei i Somalji, wiernych podda-
nych państwa włoskiego — oświad-
cza, że żołnierze włoscy i czarne ko-
szule stanęli w obronie ludności
przed prowokatorami i inni uczynią
to samo,

Wysoki komisaiz wydał wojskom
rozkaz przekroczenia rzeki Mareb,
celem zabezpieczenia posiadłości
poddanych włoskich przed skutka- poczęciu wielkich działań wojen- ści, wydanego przez Włochy komu-

nych w Abisymji wywołała w Pary- nikatu, mającego uzasadnić podję-
żu olbrzymie
dakcjami gromadzą się grupy, które nji. Premier Laval zapowiedział, że
żywo komeatują wypadki. Doszło wobec wypadków przyśpieszy swój
do starć pomiędzy zwolennikami wyjazd do Genewy, dokąd uda się
Mussoliniego i przeciwnikami fa- po jutrzejszem posiedzeniu rady mi-

Prasa informacyjna zapo- nistrów.

wirażenie. Przed re- cie operacyj wojskowych w Abisy-!Ści prowincji Tigre i innych,
mi wojny i okazania pomocy ludno-

która
omagała się interwencji Włoch.
ADDIS AREBA. (Pat). Korespon-

dent Reutera podaje wiadomość u-
rzędową, iż wojska ras Seyuma po-

 

kiej, dr. Streiber — zamieścił nie-,
dawno na łamach „Miinchener Me-/
dizinische Wiochenschriit' ciekawy'

artykuł, w którym, w związku z kon

fliktem włosko - abisyńskim, zaj-

muje się kwestją wytrzymałości bia-|

tych, zwłaszcza Włochów, w wal-

kach kolonjalnych w tropikalnym

klimacie,
Możliwy plac bojów leży między

6 i 16 stopniem: szerokości północnej

gdzie temperatura dochodzi do 70

stopni C. powyżej zera, a nawet wy-

żej. Upał taki szybko Europejczyka

zabija, o ile nie jest chroniony kor-

kowym hełmem. Jednak i ten kor-

kowy hełm chroni głowę przed upa-
lami tylko przez pewien czas.
W górach sytuacja jest o wiele

$orsza, a to dlatego, że różnica mię-
dzy temperaturą dzienną i nocną
jest ogromina. Na górze Kilimandża-
ro wznoszącej się 4.000 metuów nad
poziom morza w dzień dachodzi
temperatura do 73 st. Ć. powyżej
zera, w nocy opada do 10 st. poniżej
zera, czyli, @е różnica wynosi 83

stopnie. Nikt z Europejczyków nie
jest w stanie wytrzymać takiej tem-
peratury, gdyby nie chronił się od-
powiednio przed upałami i zimnem.

Niebiezpieczeństwo udaru  sło-
necznego grozi Europejczykom i
wtedy, kiedy promienie słoneczne
przenikają przez zasłonę chmur.
Przypisać to trzeba ogromnemu ża-
nowi ziemi, która wydziela swe ciep
ło w powietrze. W. Erytrei grunt
piaszczysty ma temperaturę 80 st.C.
Abisyńczycy chodzą po takim grun-
cie boso, ale biali nie wytrzymują
nawet w giubem obuwiu. W. okre-
sie deszczów tropikalnych tempera-
tura opada, ale powietrze przesyco-
ne jest wilgocią, która Europejczy-
kowi uniemożliwi jakąkolwie:..

pracę.
Nie małem niebezpieczeństwem dla
białych wojsk są choroby tnopikal-
ne, przedewszystkiem malarja, iebra
i dysenterja. W! walce z temi choro-
bami konieczna jest sprężysta orga-
nizacja służby sanitarnej 1 żelazna
dyscyplina. s

Twudności aprowizacyjne w o-
statnim czasie cośkoliwiek się zmniej
szyły dzięki możności zastosowania
nowych środków komunikacyjnych,
samolotów i samochodów  gąsieni-
cowych. Jednak większość obszaru
abisyńskiego stanowią pasma gór-
skie, poprzerywane głębokiemi wą-
wozami. Żywność imaterjały wo-
jenne mogą przenosić tyiko traga-
rze ikolonowi przy pomocy wielbłą-
dów i mułów. Europejski żołnierz w

 

terenowych może nosić tylko ciężar

25—30 klig. Może nosić tylko kara-
bin, 60 nabojów i dwie aiuminjowe

flaszki, Wszystko inne może nieść

tyliko tubylec.
Autor zaznacza, że włoski sztab

; generalny zapewne zdaje sobie spra

szyzmu.
wiada kowespondencje z pola
od własnych wysłanników, których
skierowano nietylko do Erytrei ale)
i do włoskiej Somalji Pisma popo-
łudniowe i wieczorne podają szcze-

na sobotę posiedzeniu Ligi Narodów.

w bory w Kłajpedzie
góły bombardowania Adui pod ty- RÓLEWIEC. (Pat). Prasa kró- wę z trudności, na jakie armja wło-

ska napotyka na terenie abisyńskim

ji stara się trudności te zmniejszyć.

,O ile dojdzie do wojny włosko-abi-

syńskiej — pisze dr. Streiber — to

będzie Ito wojna lekarzy i inżynie-

rów.

| Agencja PID. dowiaduje się że

źródeł najbardziej miarodajnych, iż

wobec sporządzenia aktu oskarżenia

w sprawie o mord na osobie ś. p.
Bronisława  Pierackiego, ministra

spraw wewnętrznych, sprawa prze-
| kazana została puzez Urząd Proku-

ratorski wydziałowi VIII karnemu

Sądu Okręgowego w Warszawie,

gdzie odbędzie się rozprawa.

W wielkim procesie o zamach

polityczny zasiądzie na ławie oskar-
żonych 12 osób ze studentem Miko-

| lajem Łebedą na czele. Wszyscy 0-

įskanženi są narodowošci ukraiūskiej

i należeli do zalkonspirowanej nacjo-
nalistycznej organizacji U. O. N.

Wśród oskarżonych znajdują się

dwie kobiety. Są oni osadzeni do

„rozprawy sądowej w warszawskich
 
więzieniach w Mokotowie i na Pa-|przi
„wialku.

° ° Oskarżeni w procesie o mord

skrytobójczy odpowiadać będą z
następujących artykułów kodeksu

karnego: art. 97 $ 1 w związku z

art. 93 $ 2 (wejście w porozumienie

w celu oderwania części obszaru
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' Bondęci przed Sqdem Okręgowym
‘ № посу na 18 maja roku bieżą-

cego w okolicy Hali Miejskiej do-

konano napadu rabunkowego. Ofia-

rą rabusiów padł tym razem miesz-

kaniec Wilna, niejaki Witold Stam-

browski, który zanaz po napadzie

zameldował policję.
Ze słów jego rabunku dokonano

w następujących okolicznościach:

Nocy lkrytycznej poszkodowany ba-

wił w barze przy ulicy Zawalmej 66

w towarzystwie paru znajomych.

Podczas libacji skonsumowano  od-

powiednią ilość alkoholu, jednak
Stambrowski opuścił bar nzekomo
w stanie zupełnie trzeźwym.

Gdy oddalił się od baru na kil-

ASiii AD НЕ ЯТ Ri LIE OK KI TRI a окые2вй

Echa tragedji przy
Dnia 10 czemwca roku biežącego

w godzinach rannych zgłosił się do
HI kom. P.P. niejaki Paweł Konie-
jew, oświadczając, iż przed chwilą
zamordował swoją 46-letnią kochan

' kę Stefanję Cackowską, właściciel-
kę domu przy ul. Mickiewicza 53.
Doniesienie to okazało się zgodne z
prawdą. Przybyła na miejsce mor-
derstwa policja znalazła pod wska-
zanym adresem zamordowaną przez
czteknaście uderzeń siekierą wła-
Ścicielkę domu, Stefanję Cackow-
ską. Przeprowadzone w sprawie tej
śledztwo ustaliło, iż zamordowana
rzeczywiście była Ikochamką dwu-
dziestokilkoletniego Pawła Karnie-
jewa, którego poznała przed niespeł!

ul. Mickiewicza 53
na pół rokiem. P:zyczyną tragedii,
jak ustaliło śledztwo było 'wymó-
wienie* Karniejewowi mieszkania,
przez co musiał on wogóle zerwać

stosunki z leciwą, lecz bogatą ko-
chaniką. W. dniu wczorajszym spra-
wa ta była rozpatrywana przy
duzwiach zamkniętych przez Sąd
Okręgowy.

Wyrokiem sądu morderca skaza-
ny został na 5 lat więzienia.

Łagodny ten stosunkowo wyrok
zawdzięcza morderca uznanej przez
sąd okoliczności łagodzącej, imiano-
wicie tej, iż zabójstwo dokonane zo-
stało pod wpływem silnego wzrusze-
nia psychicznego, wywołanego nie-'
pohamowanem uczuciem  zazidpości.
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Sprawa 0 zabójstwo Ś. p. min..Pierackiego

tułami: „„Wiojna włosko - abisyńska lewiecka zawsze jeszcze poświęca
już się rozpoczęła”, „Adua zbom:=| wiele miejsca wyborom w Kiłajpe-
bardowana, „Rozpoczęły się walki! dzie, konstatując bardzo liczną trek-
(w pwowincji Agama". sięw) wyborczą. Równocześnie

| Premjer Laval przed południem| dzienniki wymieniają cały szereg in:; ? : : „į yodentėw i faktėw, mających šwiad
przyjął ambasadora włoskiego Ce czyć o terorze boczyść CŁitWE

nów.
„Kónigsberger Tageblatt' nazy-

wa wybory kłajpedzkie skandalem i
domaga się wyznaczenia plebiscytu
na obszarze Kłajpedy pod kontrolą
międzynarodową, na wzór plebiscy-
tu w Saarze, oraz rewizji statutu
kłajpedzkiego.
iIT]

Umundurowanie

Państwa Polskiego), art. 225 $ 1 w
związku z art. 26 i 27 K.K. (zabój-
stwo, podżeganie do zabójstwa i po-
mocnictwo) i art. 148 $ 1 (poplecz-
nictwo w zbrodni, ukrywanie spraw
ców i zacieranie ślądów  przestęp-
stwa). Najwyższy wymiar kary za
tego rodzaju czyny przestępne, prze

widziany przez kodeks, stanowi ka- W wojsku
ra Šiušenoi, Rozkazėm kierownika  minister-

Ze względu na ogrom zebranego Stwa spraw wojskowych wprowa-
materjału w toku blisko nocznego“ dzono zmiaay w umundurowaniu

śledztwa, prowadzonego pod nadzo-| wojska, dotyczące pasów, obuwia i

Laval bowiem  pwaśnie niosły porażkę w pobliżu Adui.
walki wziąć osobiście udział w zwołanem|

BUDOWA SCHRONÓW.

ADDIS ABEBA (Pat). Specjalny
|korespondent Havasa podaje, że
cudzoziemcy w przewidywaniu bom-
baundowania z samolotów  podieli
różne zarządzenia. Poselstwa nie-
mieckie,  amgielskie i francuskie
kończą już budowę schronów. Ce-
sarz polecił administracji robót pu-
blicznych wykonać publiczne schro-
ny podziemne. Ludność stolicy za-
chowuje spokój.

POSIEDZENIE RADY LIGL

GENEWA. (Pat). Dziś rano pizy-
był do Genewy min. Eden, premier
Laval spodziewany jest tu nato-
miast w sobotę rano.

W. sobotę przedpołudniem odbę-
dzie się tylko poufne posiedzenie
Rady, zebranie zaś publiczne -prze-
widywane jest w sobotę popołudniu.
PPTEZIO

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś

o godz. 8 wiecz. jedno z ostatnich przed-
stawień komedji Al. hr. Fredry „Damy i
Huzary*.

Jutro o godz. 8 w. „Damy i Huzary*, rem p. ministra sprawiedliwości, czapek. Noszenie naiiamiennego pa-

Czeslawa Michalowskiego, i proku- ska poprzecznego przy skórzanym

ratora Warszawskiej Apelacji, p. Ka|Pasie oficerskim obowiązuje tylko
zimierza Rudnickiego, w procesie|W wypadkach, gdy olicerowie wystę

oskarżenie popierać ma 2-ch proku-|PWA Z szablą, względnie przy pisto-

artorów. Jak się dowiaduje agencja
PID, wyznaczenie rozprawy głównej

e zwiceprezesa wydziału VIII

mapą.
, Zakazane jest noszenie obuwia

kaimego Sądu Okręgowego nastąpi|iinego koloru, niż czarny. Dozwolo-

w dniach najbliższych, Proces ten |ne jest noszenie szalików przez ofi-
rozpocząć się ma w połowie listopa-| erów, podoficerów i wychowanków
da i potrwa około 4 tygodni, gdyż szkół wojskowych wyłącznie pod

na rozprawę wezwano 200 świad. |Płaszczem i tylko przy ubiorze po-
ków: służbowym i wieczorowym. Z

dniem 1 grudnia r, b. obowiązuje no-
szenie uogatywek z denkiem usztyw
nionem,

 
BRATOBÓJSTWO.

OSZMIANA. Wi dniu 30 ub. po-
między braćmi Zahorskimi Józefem i
Adamem, m-cami wsi Bajciule, gm.

kadziesiąt metrów, idąc w stronę
Hali Miejskiej, zbliżyło się do niego
trzech osobników, widzianych przez n
niego uprzednio w tymże barze. |solskiej, na tle podziału bupaków
Wszyscy #тгер jednocześnie  przy-|powstała kłótnia, przyczem  Zahor-
skoczyli do niego, przyciskając go ski Józef wystrzelił jeden raz z re-
do muru. Jeden z napastnikówpo-, wolweru, nielegalnie posiadanego, w
chwycił go za szyję i zakneblował kierunku swego brata Adama.
ręką usta, diwaj inni zaś momental- ; Si.izal chybił, a wówczas Zahorski

nie zrewidowali mu ikieszenie, za-, Józef rzucił się do ucieczki, Wślad

bierając portmonetkę z zawartościąza uciekającym pobiegł Zahorski
32 złotych oraz srebrny zegarek, Adam, a gdy go dogonił w odległo-
wartości około 40 złotych. „ści з юМ, zadał mu kilka cięć ko-
Tejże nocy wszyscy trzej rabusie zo- są. Wskutek otrzymanych ran Za-

stali ujęci. Okazali się nimi: Kazi- horski Józef po kilku godzinach
mierz Salno, JanSiemionowsłki, oraz zmarł, Sprawca sam zgłosił się dą
Władysław Markiewicz. Wszyscy posterunku P. P. w Żupsanach, gdzie
trzej znaleźli się wczoraj na ławie zameldował o zajściu i oddał kosę.

oskarżonych w' Sądzie Okręgowym.  Zahorskiego Ajdama zatrzymano i

Ciekawą jest rzeczą, iż żaden z przekazano do władz sądowych dla

nich do winy się mie przyznał, o- zastosowania środka  zapobiegaw-
świadczając, iż zegarek, który /zo- czego. Zwłoki zabezpieczono.
stał zmaleziony podczas rewizji w. POŻARY. |
Ikieszeni Kazimierza Salno, oddał DZISNA.. W nocy 29 ub, m. we
mu dobrowolnie Witold Stambrow- wsi Zdany, $m. szarkowskiej, na

ski, rzekomo w celu zastawienia go szkodę Szatanionka iła się sto-
upobliskiego handlarza za kilka zło- doła ze zbiorami. Ogólne straty wy-

tych, potrzebnych dla dalszej wspól- noszą 2.000 zł. Przyczyny pożaru na-
nej libacji, razie mie ustalono.  Dochodzenia

Naiwne te tłómaczenia nie zo-' WSZCzęto.

 
ady jednak przez sąd uwzględnio-'  DZISNA. We wsi Ostrowlany,

me. Kazimiewz Salmo i Władysław śm. szarkowskiej, w nocy 29 ub. m.

Makarewicz skazani zostali na 3 la- wskutek nieustalonej narazie przy-

ta więzienia każdy z pozbawieniem czyny spaliła się stodoła ze zbiora-

praw obywatelskich na lat pięć. Ja- mi Cytowicza Juljana. Ogólne stra-
na Siemionowskiego, |karanego po- ty wynoszą 1300 zł. Zachodzi przy-

raz pierwszy, skazano na jeden rok puszczenie, że pożar wybuchł wsku-

więzienia. (e) ' tek nieostrožnego obchodzenia się z
ogniem. Dochodzenie trwa.

— Niedzielna  popołudniówka. Jutro
o godz. 4-ej komedja muzyczna „Muzyka
na ulicy” po cenach propagandowych.
— Premjera w Teatrze na Pohulance,

W przyszłym tygodnu odbędzie się zaje:
lecie, z polową lornetką, tub torbą z lra w Teatrze Miejskim komedji w 4-ch

tach Kirszona pt. „Cudowny stop“ — w
reżyserji Wił. Czengerego.

ZAPOWIEDŹ! — Niebawem wystąpi 2
recitalem fortepianowym, słynny pianista
polski — Józef Turczyński w Teatrze Miej.
skim na Pohulance.
— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Dziś

grana będzie op. Kalmana „Dziewczę z Ho-
landji'. Ceny miejsc zniżone.
— Teatr „Rewja”. Dziś, „W džunglach

Afryki",
PA przedstawień o godz. 6 min.
i 3

Polskie Radjo Wilno
Sobota, dnia 5 października 1935.

6.30: Pieśń. Gimnastyka. Muzyka.
Dziennik poranny. Muzyka. Giełda rolnicza.
Audycja dla szkół. 11.57: Czas i Hejnał.
12.03: Dziennik południowy. 12.15: Koncert.
13.25: Chwilka dla kobiet. 13,30: Płyty.
15.00: Odczytanie fraśm. z pow. pt. „Pen-
sjomarskie figle". 15.15: Codzienny odcinek
powieściowy. 15.25: Życie kulturalne miasta
i prowincji. 15.30: Koncert, 16.00: Lekcją
języka francuskiego. 16.15: Utwory na gita«
rę w wyk. Ryszarda Serafinowiczą, 16,30;
Skrzynka techniczna. 16.45: Całą Polską
śpiewa. 17.00: Nabożeństwo z Ostrej-Bra-
my w„Wilnie. 17.50; „Miasteczko Świr"
pog. 18.00: Słuchowisko dla dzieci starszych
i młodzieży. 18.40: Płyty. 19.10: Na przecię-
ciu dwóch kultur — djalog. 19.25: Przegląd
prasy rolniczej. 19.33: Wiad. sportowe.
19.50: Pogadanka aktualna. 20.00: Muzyka
rozryw. 20.45: Dziennik wieczorny. 20.55;
Obrazki z Polski współczesnej. 21.00: Au-
dycja dla Polaków z zagranicy. 21.30: We-
soła Syrena — audycja. 22,00: Muzyka lek:
ka. 23.00: Kom. met..23.05: Płyty. ”

Sport.
Bokserzy A. Z. S. trenują,

Sekicja bokserska A. Z. S. Wilno
rozpoczęła już treningi w swoim lo-
kalu zimowym ul. Św. Jańska 10.
Zawodników sekcji trenuje jedyny
dyplomowany trenen w ilnie p.
Bronisław Mirynowski, Treningi od-
bywają się w poniedziałki i czwar-
tki od godz. 19 do 20.15 grupa za-
awansowanych, od godz. 20.15 do
21.45 grupa początkujących. Począ-
teek kursu dla  / tkujących w
oniedziałek 7 b. m. o godz. 20.15.
apisy przyjmuje w godzinach tine-

ningu Cwikdliński, Ad

 



 

SANACYJNE
SPORY

Walka, jaka od pewnego czasu to-

czy się w łonie sanacji i której słabe

odbicie znajdujemy na łamach sana-

cyjnej prasy, wskazuje na pogłębiają-

cy się kryzys w obozie rządowym.

Nie zamierzamy poruszać strony

personalnej tych sporów, Dla spiera-

jących się ma ona duże znaczenie,

dla nas jednak jest najzupełniej obo-
jętną, gdyż rozumiemy, że nie na tem

polega istota sprawy, Chcąc tę isto-

tę zrozumieć, trzeba cofnąć się do

dnia 8 września, do pamiętnego dnia

wyborów sejmowych, w którym sana-
cja poniosła dotkliwą klęskę. Wybo-

ry te wykazały, jaki jest stosunek

społeczeństwa do obecnego ustroju i

do obozu rządowego, który ustrój ten

powołał do życia, Bardzo trafnie ujął

to „Nasz Przegląd”, który, omawiając

wyniki wyborów, napisał, że nowa

konstytucja „w czwartem czytaniu

została przez społeczeństwo odrzu-

cona'.

Aczkolwiek taka „uchwala“ społe-

czeństwa nie posiada żadnej mocy

prawnej, to niemniej jednak jej zna-

czenie i moc moralna, są dla każdego

jasne. Oczywiste są one i dla człon-

ków obozu rządowego, przed który-

mi na skutek tego, staje w całej swo-

jej rozciągłości zagadnienie moralnej
podstawy źródła władzy w Polsce.,

Najczynniejsi współtwórcy „dzieła
konstytucyjnego” z natury rzeczy u-

pierają się przy formalnej stronie za-

gadnienia. Dla nich jest wystarczają-

cem to, że litera prawa jest jasna, że

formalnie kwestja źródła władzy w

Polsce jest rozstrzygnięta. Zwolenni-

cy tej grupy dawno już zrezygnowali

z szerszych aspiracyj ideologicznych i

rozpłynąwszy się w szeregach wyż-
szej biurokracji, wierzą tylko w apa-

rat państwowy, Oni to właśnie ode-

brali naszemu państwu treść społecz-

ną, sądząc, że bez tej treści państwo
współczesne może się obyć,

Inne grupy sanacyjne, zdradzające

cokolwiek większą przenikliwość, nie
chcą uznać w całej rozciągłości tego

stanowiska. Zdając sobie sprawę z

konieczności przynajmniej pozornej

łączności ze społeczeństwem i z je-

go wolą, usiłują pozory te wynaleźć.

Zarówno „Czas”, jak i „Kurjer Po-

ranny", organy: sanacyjnych konser-

watystów i sanacyjnych radykałów,

łamią wciąż sobie głowę nad rozwią-

zaniem tej kwadratury koła.

Nikt naprawdę nie wierzy, aby no-

wy sejm i senat, po plebiscycie mil-

czenia, mógł spełniać rolę przedsta-

wicielstwa narodowego, Wszyscy zda-

ją sobie sprawę z tego, że obie izby

znaczenia tego mieć nie mogą, że

kraj nie uzna w nich swojej reprezen-

tacji i wykładnika swojej woli.

Nawet płk. Sławek w swoim wy-
wiadzie daje temu pośredni wyraz,

mówiąc, że sejm będzie mógł zdobyć

sobie autorytet wyłącznie dzięki

swej pracy i swojemu poziomowi.

Niestety, cuda nie dzieją się na zawo-

łanie, Poziom i charakter nowego sej-

mu niczem nie będzie odbiegał od po-

ziomu i charakteru klubu BB, w sej-

mach poprzednich, A na jaki autorytet

i uznanie klub ten zasłużył, nalepiej

świadczy przebieg ostatnich sejmo-

wych wyborów.

Spory w łonie sanacji mają dla dal-
szego rozwoju wypadków zaledwie

wtórne znaczenie, Są one tylko odbi-

ciem procesu, który jasno zarysował

się przy wyborach sejmowych i który

zmierza do wszechstronnej reformy
politycznej w Polsce, Proces ten prze-

' nika i do obozu sanacyjnego, powo-

dując tam niemałe zamieszanie,  

WOJNA W AFRYCE I EUROPA
Bomby włoskie, które padły na

dwa miasta pograniczne Abisynji: A-
digrad i Aduę wybuchną w całym
świecie, Wszędzie, na wszystkich
kontynentach, a przedewszystkiem w
Europie, tak jeszcze niedawno zbro-
czonej krwią i niszczonej pożogą
wojny, odezwą się głuchym i wstrzą-
sającym łoskotem. Oto w 17 lat po
wielkiej wojnie, o której myślano, że
na długie czasy będzie ostatnią, wy-
bucha znowu wojenna zawierucha,
wybucha wojna, która choć przenie-
siona do Afryki, jest całej Europie
szczególnie bliska. Jest jej bliska dla-
tego, że niesłychanie zaburzy stosunki
polityczne i gospodarcze na naszym
kontynencie, że wprowadzi tu fer-
ment wojennych przygotowań, że
wniesie nieufność i niepokój w życie
narodów i że ośmielić może do zbroi-
nych występów te państwa, które tyl-
ko czekają na sposobność, by obalić
istniejące granice. Przez czas, który
się nie da przewidzieć, znajdować się
będzie Europa w stanie półmobiliza-
cji. A nie bierzemy nawet narazie pod
uwagę możliwości, jednak bardzo re-
alnej,j że sama wojna afrykańska
przeniesie się na nasz kontynent,
przez zastosowanie sankcyj wojsko-
wych Ligi Narodów.

Już sam fakt, że Włochy, czynnik
pokoju i porządku, zostają na pewien
czas pozbawione „wpływu w Europie
i skazane nietylko na niszczącą je
wojnę, ale i na trudną samoobronę
przed Ligą Narodów i zwłaszcza po-
tężną Anglją, jest faktem ogromnie
niepomyślnym. Najwięksi przyjacie-
le Włoch we Francji wyrażają zgodną
opinję, że Mussolini wybrał dla swej
operacji kolonjalnej moment bardzo
nieodpowiedni. Nie można przecież o-
becnie ani na chwilę odrywać uwagi
od Berlina! Przecież dopiero w roku
ub, musiały Włochy zmobilizować
cztery dywizje, by nie dopuścić do
wtargnięcia Reichswehry w granice
Austrjil Co stanie się jutro, gdy Wło-
chy wszystkie swe siły będą kierować
ky morzu Czerwonemu i śdy Anglja—
dla kontrakcji — również swą energię
i swe środki przeniesie poza Euro-
pę?.. Rozumiemy dramatyczny na-
strój niepokoju i rozterki,.jaki panuje
dziś z tego powodu we Francii, stoją-
cej przed dylematem naprawdę prze-
rażającym. Francuzi, którzy muszą
dbać o swe bezpieczeństwo i o spo-
kój Europy, zagrożone przez Niem-
ców, wzdrygają się na myśl, że @а
utrzymania tego spokoju i tego bez-
pieczeństwa, musieliby wystąpić wro-
go lub nawet zbrojnie przeciw naro-
dowi,związanemu z nimi krwią, wspól-
ną cywilizacją i. wspomnieniami
wspólnej, tak niedawnej walki, Tylko
bowiem za tę cenę, za cenę bojkotu
Włoch i zatapiania okrętów włoskich
przez francuskie łodzie "podwodne,
godzi się Wielka Brytanja — i to z
jakiemi zastrzeżeniami! — czuwać

L]SKAITALAI

„Tyle Polski na Wschodzie, ile ko-
ściołów i kapłanów polskich". To sta-
re powiedzenie do dnia dzisiejszego
nie jest jeszcze anachronizmem. Do-
bitnie o tem świadczy np. historja
Ziemi Czerwieńskiej. Nigdzie bowiem
tyle nie poszło na marne krwi i wy-
siłków polskich, co na tej ziemi, je-
dynie dzięki temu, że dawna szlachta
polska, chcąc się wyróżnić od ludu
nawet obrządkiem religijnym, zamiast
budować kościoły, budowała na kre-
sach południowo - wschodnich maso-
wo cerkwie. Rutenizowały się więc
nie tysiące, ale dziesiątki i setki ty-
sięcy osadników polskich zarówno
chłopów, jak i drobnej szlachty. Do-
szło do tego, że w ukraińskim obozie
spotykamy dziś ludzi o takich nazwi-
skach, jak: Oleśniccy, Dąbrowscy,
Leszczyńscy i t. p.
Kres tej religijnej rutynizacji po-

łożyła na szeroką miarę zakrojona
akcja ś. p. arcybiskupa Bilczewskiego.
Wstępując w r. 1901-ym na stolicę
arcybiskupią, zastał on w diecezji
lwowskiej — 240 parafij, 39 ekspozy-
tur duszpasterskich i 254 kaplic (do
których kapłani dojeżdżali w niedzie-
le i święta), a zostawił po sobie (w r.
1923) — 261 parafij, 135 ekspozytur i
582 kaplic, czyli o 21 parafij stałych,
96 ekspozytur samodzielnych i 328
kaplic więcej.
Ruch ten nie osłabł wcale za obec-
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wraz z Francją nad spokojem Europy.
A z drugiej strony, poparcie Włochów
choćby tylko swą neutralnością, ozna-
cza dla Francji odsunięcie się e:
od Europy i od Ligi Narodów! Wło-
chy zajęte w Afryce, Anglja nieobec-
na! — cały ciężar obrony pokoju eu-
ropejskiego spadłby na Francję i jej
sprzymierzeńców. Jest zaiste nad
czem się zastanowić! A decyzję trze-
ba powziąć szybko, bo już w Abisynji
eksplodują włoskie bomby, bo potężna
flota brytyjska czeka koło Malty 1
Suezu w pogotowiu wojennem, bo Ra-
da Ligi musi przecież zająć szybko sta-
nowisko wobec wojny, która choć
formalnie nie została wypowiedziana,
to niemniej jednak jest realną, Minęły
czasy genewskich odraczań i dysku-
syj. Trzeba działać!

Mówią, że Mussolini zadowoli się
kilku tygodniami łatwych zwycięstw,
zajęciem pogranicznych terytorjów i
symbolicznem zdobyciem Adui, któ-
ra widziała niegdyś klęskę włoską,
musi więc być teraz świadkiem wło-
skiego triumłu, Potem nadejdzie
chwila rokowań. Ale rzeczywistość
może strasznie pokrzyżować piękne
te planv. Rzeczywistość ta — to san-
kcje. Teraz nie chodzi już o owe
„rekomendacje" z art. 15 Paktu Ligi,
nad redakcją których biedzi się w tej
chwili w Genewie Komitet Trzynastu,
Rekomendacje stały się zbyteczne,
bo Włochy złamały Pakt, napadając
na członka Ligi. Teraz wchodzi auto-
matycznie w zastosowanie art, 16: wy-
kluczenie z Ligi i sankcje gospodar-
czo - finansowe, Choćby się było przy-  

jacielem Włoch, to jednak musi się od-
rzucić lansowaną przez nich tezę o
prowokacji abisyńskiej, lub—tem bar-
dziej—o operacji przeciw granicznym
plemionom, a nie przeciw samej Abi-
synji. Przyjęcie tej tezy stworzyłoby
tak groźny na przyszłość precedens,
że nikt w Genewie jej nie przyjmie.
Prowokację powinnaby stwierdzić
Rada Ligi, Włochy o to się do niej na-
wet nie zwracały, Ich teza upada.
Więc przyjdą sankcje, których skut-

ki trudno przewidzieć. Gdybyż nie od-
biły się ujemnie na losach wyprawy!
Gdybyż nie zaostrzyły ponad miarę
konfliktu między Włochami a Ligą!
I gdybyż nie wywołały jakich incyden-
tów, o które w czasie wojny tak ła-
twol Wtedy układy po kilku tygod-
dniach zakończyłyby wojnę pokojem
honorowym dla Włoch, salwującym
niepodległość Abisynji, autorytet Ligi,
interesy Anglji i — co najważniejsze
—pokój Europy. Ale niech wł:ska
łódź podwodna zatopi statek angie!-
ski, podejrzany o kontrabandę! Niech
jakiś okręt zatopiony zablokuje kanał
Suezki, Nie idźmy nawet tak dalek2!
Bombardowanie miast otwartych w
Abisynji gdyby się powtarzało, może
tak spotęgować nastroje antywłoskie,
że szybki i łatwy pokój stanie się nieo-
siaśalnym..., й
Rzeczą główną jest ocalić pokój w

Europie. Wojna w Abisynji jest n-
czem w porównaniu z ewentualną
wojną europejską. Gdy czytamy dziś
o Adui, myślimy o tem, że bomby mo-
gą wkrótce spaść i na nasze głowy.
Afryka w płomieniach, trzeba ratować
Europę! (m)

 

Mapa teatru rozpoczętych działań wojennych w Airyce Wschodniej. Wojska

włoskie poruszają się od strony prowincji Somali, gdzie granica nie jest dokład-
nie wytyczona,

nego rządcy archidiecezji lwowskiej,
ks. Ledi Twardowskiego, Po
odłączeniu w układach konkordato-
wych Bukowiny od diecezji lwowskiej,
pozostało w granicach tej diecezji 233
parafij, 132 ekspozytur i 528 kaplic.
Obecnie, po dziesięciu latach rządów
nowego Arcypasterza, liczba ta wzro-
sła do 240 parafij, 158 ekspozytur i
142 kaplic, czyli, przybyło: 7 parafij,
26 ekspozytur z t. zw. „proboszczami
usuwalnymi“ i 214 kaplic. Dodać
przytem należy, że w tym czasie mu-
siano podnieść z gruzów i odnowić
wiele świątyń, zniszczonych przez
działania wojenne,
Z powyższego zestawienia widzimy,

że Arcypasterz, duchowieństwo i wier-
ni — mimo ciężkich czasów powojen-
nych — pracują dalej nad budową
placówek duszpasterskich w Małopol-
sce Wschodniej, Praca ta trwać musi
jeszcze szereg lat, zanim liczba do-
mów Bożych i placówek duszpaster-
skich odpowie liczbie i potrzebom lu-
du polskiego. Jeszcze dziś są parafje,
które obejmują po kilkanaście i po
kilkadziesiąt wsi i w których odle-
głość poszczególnych wiosek od para-
fjalnego kościoła wynosi nieraz po
kilkanaście, a nierzadko i po kilka-
dziesiąt kilometrów,
W czasach przedwojennych, choć to

było pod austrjackim zaborem, dzia-
łalność ta znajdowała pełne poparcie
ze strony polskich czynników admi-
nistracyjnych kraju, Np, władze szkol-
ne po wioskach i miasteczkach, gdzie
nie było uposażenia dla proboszcza,
tworzyły etaty katechetów szkolnych,
mimo, iż po tych szkołach nieraz bra-
kło odpowiedniej liczby dzieci ob-
rządku rzymsko - katolickiego i nie
było wymaganej przez ustawę liczby
godzin naulsj religii, Rozumiano bo-  
 

RZEBY RELIGIJNE KRESÓW
wiem, że szczególne stosunki kresowe
wymagają wyjątkowego stosowania u-
stawy. Dziś jest inaczej. Ze wzśglę-
dów oszczędnościowych, nietylko że
się nie tworzy nowych etatów, ale
jeszcze zwija się już istniejące, zmniej-
sza się liczbę godzin nauki religji, ob-
cina wynagrodzenie za tę naukę, 0-
granicza dotacje na budowę i konser-
wowanie świątyń, utrudnia powsta-
wanie nowych probostw.
Władze centralne traktują wszystko

szablonowo, nie mają zrozumienia dla
potrzeb kresowych, a i miejscowe
czynniki administracyjne, składające
się przeważnie z ludzi obcych temu
terenowi, nie chcą zrozumieć tych
starych prawd, że kresy potrzebują
specjalnej opieki i że „tyle Polski na
Wschodzie, ile kościołów i kapłanów
polskich”,

KS. FRANCISZEK BŁOTNICKI
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Horoskopy i polityka
„Robotnik“ zarzuca nam, že gdy na

stronie trzeciej numeru wtorkowego
„krytykujemy politykę prohitlerowską
polskiego rządu”, to na stronie siód-
mej wyśmiewamy „wszystkich tych,
którzy chcieliby obalić lub wróżą ry-
chły upadek hitlerowskiego rządu”,
Mają to być „sprzeczne rzeczy”, „ła-
mańce', „rozbieżności i wahania”,

Nie będzie chyba przesadą wyma-
ganie od redakcji „Robotnika” takiej
inteligencji, któraby jej ułatwiła zro-
zumienie, że nie ma nic z poli-
tyką nasza uwaga, wyśmiewają-
ca idjotyczne horoskopy astrologów,
śrasujących w prasie,  

PRZEGLĄD PRASY
P. SŁAWEK O NOWYM SEJMIE

„Gaz, Polska“ ogłosiła wywiad z
płk, Sławkiem, nie jako szefem rzą-
du, ale politykiem, Wywiad traktuje
o nowym Sejmie, Daremnie szukali-
byśmy w nim jakichś wskazań poli-
tycznych. P. Sławek powtarza swe
stare frazesy o partyjnictwie. Nowo-
ścią są tylko dwie rady. Oto posłowie
mogliby się łączyć w grupy regjonal-
ne, które zastąpią dawny podział na
kluby, I powinniby przemawiać czę-
ściej z miejsc, a nie z trybuny.

ZŁE OBYCZAJE

P. Sławek stwierdza w swym wy-
wiadzie, że
„pomimo ogólnie wyższego poziomu о-

statnich wyborów — niektóre z dawnych
nałośów jeszcze się przejawiły”,
Wyższy poziom? Czy dlatego

wyższy, że w kampanji wyborczej
(o ile o kampanii można w tym wy-
padku mówić) nie wspominano o pro-
gramach, o sposobie urządzenia i $o-
spodarowania państwa, o polityce
wewnętrznej czy zagranicznej, ale
wyłącznie o tem, że trzeba głosować
na tego a nie na innego kandydata?

Prawda, p. Sławek potępił przed
wyborami i potępia także teraz w
wywiadzie, agitację za kandydatami.
„Zdawało mi się — mówi, — że posta*

wienie zasady, iż to wyborcy sami we<
dłuś swego uznania mają określać, do ko-
£ žywią najwieksze zaufanie, musi wvy=
luczač agitowanie kandydata za sobą.

Sądziłem, że reklamowanie siebie i na-
praszanie się o zaufanie — jest tak nie-
smaczne, iż samo przez się powstrzyma
ludzi od zabieśania na swoją korzyść.
Lecz tu się właśnie ujawniło, jak te daw-
ne obyczaje wyborcze jeszcze oddzia-
łują na rozumowania kandydatów. Wie-
lu z nich miało obawę, że jeśli oni nie
L pi agitować, a inni będą, to ci inni
ich pobiją“,

Przecież to tak oczywiste, že
wszyscy, lub prawie wszyscy kandy<
daci za sobą w tej lub innej formie
agitowali, może tylko z wyjątkiem mi-
nistrów. P., Sławek myli się, przypisu-
jąc ów „dawny nałóg” poprzednim
sejmom. „Nałóg” ten sięga czasów
starorzymskich, kiedy to obywatele
ubiegający się o godności, ubrani w
białą togę (toga candida) przecha-
dzali się na Polu Marsowem i werbo-
wali dla siebie głosy wyborców. Na
odkopanych w Pompei ścianach do-
mów można dziś jeszcze czytać afisze,
zalecające pewnych kandydatów,
gdyż katastrofalny wybuch V”ezu-
wjusza zastał miasto w okresie wy-
borczym. Była więc już w starym
Rzymie agitacja ustna i aliszowa za
kandydatami, „Nałogu” tego nie dało
się przez wieki całe wykorzenić, ist-
nieje od Brutusa starszego (r. 510
przed Chr.) do płk. Sławka (r. 1935
po Chr.), I nikt go nie wykorzeni,
dopóki będą wybory, godne tej na-
zwy. Przy poprzedniej ordynacji w
Polsce, opartej o proporcjonalność,
współzawodnictwo przenosiło się w
dużej mierze z osób na programy, Do-
świadczenie mówi, że agitacja wów-
czas była uczciwsza i pożyteczniej-
sza, dotykała problemów politycz-
nych, a nie kwalifikacji osób,

„RZECZOWA PRACA" POSŁÓW.

Czytamy dalej w wywiadzie ро-
chwałę pracy rzeczowej posłów:
„Rzeczowości nie sposób było uzyskać

tam. gdzie poseł chciał ciągle wykazać,
iż dba wyłącznie o interesy, swoi
wyborców, o interesy klasy lub sfery spo-
łecznej przez siebie reprezentowanej,
Prowadziło to do tego, że wygłaszał
mowy, o których sądził, że będą podoba-
ły się jego wyborcom, że interesował się
tylko takiemi sprawami, które — uwa-
żał — że będą wśród nich popularne, i—
w rezultacie nie troszczył się o to, jakie
następstwa pociąśnęłoby za sobą wpro-
wadzenie w życie teśo. BEE astęp-
stwa go nieobchodziły, a niego waż-
ną tylko była jego popularność u wy*

rców.

Jaskrawe przykłady tego nierozumie-
nia przyszłej roli posła zauważyć było
można tu i ówdzie w przebiegu wyborów.
Często jeszcze takie lub inne organiza-
cje czy związki starały się wprowadzić
swoich przedstawicieli w tem rozumie-
niu, że będą oni adwokatami ich cząstko-
wych interesów. Ten dawny sysiem my-
ślenia, że poseł powinien tylko jedno-
stronne interesy reprezentować, musiałby
obniżyć zarówno poziom prac izb, jak i
ich autorytet", 4

Gdzie niema łączącej wyborców i
posłów wielkiej idei, tam biorą górę
interesy partykularne. Tak było w
Sejmach poprzednich w niektórych
małych klubach i tak musiałoby być
w obecnym, sanacyjnym Sejmie, gdy-
by Sejm ten mógł odgrywać jakąkol-
wiek samodzielną rolę, Jest wogóle
utopią dążyć do oderwania posła za-
równo od podstawy ideowo - poli-
tycznej, jak i od reprezentacji jakichś
szczególnych interesów. W ostatnich
wyborach te partykularne interesy do-
minowały. P. Moraczewski domagał
się reprezentacji robotników, „Czas”
—reprezentacji ziemian i wielkiego
przemysłu, inni reprezentacji pracow
ników umysłowych. Gdynia obaliła
kandydaturę b. ministra, bo chciała
mieć adwokata swoich miejscowych
interesów i t. p. Ordynacja wyborcza
faworyzuje ten partykularyzm  
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Bajki w świetle najnowszych badań
W ciągu ostatniego dziesięciolecia

zauważyć moźna w całej Europie in-
tensywny ruch w pracy nad folklorem.
W rozmaitych ośrodkach naukowych
pojawiają się corocznie serje publika-

*eyj, przynoszących nowe materjały do
poznania literackiej twórczości ludo -
wej, zwłaszcza pieśni i bajek, lub usi-
łujących materjał dotąd znany ująć w
ramy systematyki, objaśnić go i zwią-
zać z całością kultury duchowej lu-
dów, u których go zapisano.
W ruchu tym przodują kraje, leżące

w basenie bałtyckim, na jego zaś czoło
wysuwa się Finlandja ze swem imro-
"nującem wydawnictwem F. F, C. (1 ne
„Folklore Fellows Communications),
które niedawno przekroczyło setkę to-
mów, ukazujących się nakładem Fiń -
skiej Akademji Umiejętności. F. F.
Communications reprezentują dzisiaj
osobną, zwartą szkołę, systematycznie
realizującą swój program, który pole-
ба w równej mierze na klasyfikacji
materjału baśniowego wedle jednoli-
tych zasad, jak na stopniowem opra-
cowaniu monograficznem oddzielnych
wątków. Analogiczne publikacje poia-
wiają się w krajach skandynawskich, w
Rosji i Niemczech, by wskazać choćby
na nieukończony dotąd Handbuch des
deutschen Marchens.

Praca ta obejmuje dzisiaj całą nie-
mal Europę, intensywność jej zaś naj-
łatwiej daje się zauważyć w państwach
powojennych, w których uzyskały nie-
podległość polityczną ludy, przed wej-
„mą nieznane lub mało znane na ma -
pach. W państwach tych występuje o-
becnie proces, który w innych krajach
europejskich zaznaczył się przed stu
laty i miał doniosłe znaczenie dla całej
kultury w. XIX, Jak wówczas ludy,
(walczące o niepodległość, usiłowały
wylegitymować się z prawa do niej
przez wydobycie swego dorobku du-
<chowego, przechowanego w tradycji lu-
dowej, tak obecnie ludy, świeżo do-
puszczone do pełnego udziału w życiu
europejskiem, dążą z jednej strony do
zbudowania własnej kultury, opartej
na elementach folkloru, z drugiej zaś
do wykazania się bogactwem tego fol-
kloru przed innymi, W ten sposób wy-
szły Slovenske Rozpravki, w ten spo-
sób bajki czeskie, wydane przez Kubi-
ma, południowo - macedońskie przez
iMazona i Ławrowa, oraz całe serje ro-
syjskich, zapisanych na dalekich tere-
«ach północnych.

Rzut oka na te publikacje poucza,
czem rśżnią się one od podobnych im-
prez z przed stu lat. Gdy zbiory ro-
mantyczne były dziełem amatorów, nie
posiadających odpowiednio skompleto-
wanego materjału ani też odpowiednie-
go przygotowania naukowego, zbiera-
cze dzisiejsi są fachowcami, doskona-
"le przygotowywanymi do pracy, mater-
jały zaś czerpią niejednokrotnie z do-
skonale zorganizowanych archiwów

' folklorystycznych, utrzymywanych ko-
sztem danych państw. Rzecz jasna, że
różnica ta wydatnie wpływa na war-
tość naukową publikacyj dzisiejszych.

DOROBEK NAUKI ŁOTEWSKIEJ
Te uwagi ogólne pozwalają należy-

cie ocenić znaczenie prac nad folklo -
rem, prowadzonych od lat przeszło
dziesięciu w Republice Łotewskiej. Na-
"nika mianowicie łotewska idzie w
dwuch kierunkach, teoretycznym i
praktycznym, t, j. opracowuje zebrane
materjały folklorystyczne i materjały
te kompletuje i systematyzuje, Kieru-
mek pierwszy, jakkolwiek dzisiaj już
może pochlubić się niejedną cenną po-
zycją (prace L. Brzinsza, P. Szmitsa,
Francuza M, Jonvala i innych), repre-
zentowany jest słabiej, na plan nato-
miast pierwszy wysuwają się prace
organizacyjno - wydawnicze.
"Tak więc Państwowe Archiwum

„Folkloru (Folkloras Kratuve) w swych
ogromnych zbiorach, organizowanych
obecnie przez K, Straubergsa, zgroma-
dziło do r. 1934 niezwykle dużą ilość
materjałów, obejmujących między in-
nemi 10.789 warjantów pieśni, oraz
51.905 warjantów opowiadań prozaicz-
nych. Równocześnie wciąż jeszcze gro-
madzi się w terenie pieśni, które po-
zwolą na skompletowanie ogromnego
ich zbioru, wydanego (ostatnio w roku
1922) w olbrzymich 7 tomach przez
jednego z pionierów folklorystyki ło -
tewskiej, K. Baronisa, p. t. Latvju
Dainas, oraz powieści prozą, które

- przed laty czterdziestu zaczął zbierac
„A. Lerchis - Puszkaitis (Latvieszu tau-
tas teikas un pasakas, 1891 — 1903, 7
tomów, dzisiaj całkowicie wyczerpa-
mych).

. Zbieracz ten drukiem ogłosił część
tylko posiadanych materjałów, ich zaś

' przyrost zachęcał do nowych prac.
ozpoczął je doskonały znawca życia

i dziejów chłopa łotewskiego, A. Szva-
be (Latvju tautas pasakas, 1923 — 4),
wydał jednak zaledwie półtora tomu.
Zainteresowanie, które praca ta wzbu -  

dziła, skłoniło innego uczonego do pod-
jęcia  przerwanej inicjatywy. P.
Szmits mianowicie, niegdyś dyrektor
Instytutu Orjentalnego we Władywo-
stoku, głośny znawca dialektów mand-
żurskich, przeszedłszy od sinologji do
folkloru łotewskiego, w r. 1925 wydał
tom pierwszy zbioru Latvieszu Pasakas
un Teikas (nakł. firmy Valtrs un Ra-
pa, w Rydze); po tomie tym co roku
pojawiały się następn,e tak, że posia-
damy ich dzisiaj dziewięć, a z chwilą
śdy piszę te słowa, wyszedł już może
dziesiąty, Całość, wedle zamierzeń wy-
dawcy, miała objąć tomów 10, praw-
dopodobnie da się zamknąć w dwuna-
stu.

SYSTEM PODZIAŁU BAJEK

Cechą podstawową zbioru Szmitsa
jest jego układ, oparty na zasadach
szkoły fińskiej, sformułowanych przez
A. Aarne, a więc podział powiastek
lucowych na bajki zwierzęce (Mt 1 —
299), baśni fantastyczne (Mt 300 —
719), nowele, anegdoty etc. System
Aarnego jest, jak wiadomo, ramowy,
& }. pozostawia miejsce na te bajki,
które jego autorowi nie były znane.
Szmits luki te powypełniał, wykazując
w ten sposób niezwykłe bogactwo ba-
jek łotewskich. Dla przykładu przyta -
«żam dane cyfrowe w grupie bajek
zwierzęcych: Aarne ma ich tylko 118,
gdy zbiór łotewski ma liczbę dwukrot-
mie większą, bo 241, Grupy dalsze wy-
xazują oczywiście inny stosunek, ale i
tuiaj bogactwo warjantów łotewskich
jest uderzające. I na tej właśnie obfi-
tości materjału, doskonale usystematy-
zowanego, polega międzynarodowe
zneczenie zbioru Szmitsa,

ORYGINALNOŚĆ BAJEK
Jak przedstawia się w świecie bajki

autentyczny materjał łotewski? Pyta-
mie to jest akademickie, jeśli próbuje
się rozwiązać je metodą literacką, t. ].
jeśli za punkt wyjścia bierze się tema-
tykę bajki, Wiadomo przecież, że ba-
jek „oryginalnych nie posiadamy, że
są one zjawiskami wędrownemi,wy -
stępującemi równocześnie u różnych
ludów. Trudno również mówić o pre-
dylekcji do pewnych tematów, bajka
bowiem niema stale żyje w środowisku
chłopskie, wskutek tego te same baj-
ki mogą cieszyć się jednakową popu -
larnością równie dobrze w środowisku
łotewskiem jak angielskiem, mimo iż w
społeczeństwie łotewskiem chłop sta-
nowi czynnik ilościowo najsilniejszy,
w angielskiem zaś najsłabszy.

 

 

Stąd niepodobna z bajek o chłopie,
górującym rozumem nad „panem“,
wyciągać jakichkolwiek wniosków o
bajce łotewskiej, jak to próbował ro-
bić A. Szvabe w studjach nad bajka-
mi, bajki te bowiem w tem samem
brzmieniu znamy równie dobrze w Ło-
twie, jak w Polsce, jak w Niemczech.
Stąd też niepodobna opierać się na
bajce o „Niedźwiedziem Uszku“ (Mt
650), której 30 warjantów zawiera
zbiór Szmitsa, a której kohater Lacz-
plesis, dzięki poematowi A. Pumpursa
stał się narodowym bohaterem łotew-
skim. Warjanty autentyczne bajki nie
odbiegają od znanych, ogólnoeuropej -
skich, i bynajmniej nie uzasadniają po-
pularności fikcji poetyckiej, źródłem
tej popularności są bowiem najwidocz-
miej czynniki zupełnie innej kategorji.

Chcąc zorjentować się w rodzimości
danej bajki trzeba skierować wzrok na
inne jej składniki, przedewszystkiem
ma zawarty w niej świat poglądów, od-
twarzający poglądy środowiska, które
ją przechowało. A z tego punktu wi -
dzenia bajki łotewskie są istotnie bar-
«dzo ciekawe. Dla przykładu ograniczę
się do jednego tylko wypadku, bardzo
charakterystycziego. W ezopowej tedy
bajce o żabach, proszących o króla,
moment kulminacyjny wersji łotew-
skiej brzmi: „Wtedy matka wody ze-
słała bociana jako króla żab”, Dlacze-
go grecki Zeus, czy Bóg wersyj no -
wych, zmienił się tu w zagadkową
„matkę wody”? By na to odpowie-
dzieć, należy zapoznać się z prastarą
terminologją łotewską, odtwarzającą

| pogańskie zapewne jeszcze wierzenia,
systematycznie zbadane przez Szmit-
sa w jego książce o Mitologji Łotew -
skiej. Terminologja ta wskazuje, że w
folklorze łotewskim wyraz „mate* o-
znscza upersonifikowane siły przyro-
dy, coś jakby jej genjusz. Podobne wy-
padki są w bajkach oczywiście bardzo
czeste,
A wreszcie wspomnieć należy, że

tom I zbioru prof. Szmits poprzedził
bardzo długiem i gruntownem studjum
© bajce ludowej; wyzyskując w niem
zdobycze dzisiejszej nauki o bajkach,
wiadomości te uzupełnił mnóstwem bar
dzo ciekawych spostrzeżeń, nagroma -
dzonych w czasie studjów nad ludami
mongolskiemi, tak, że stanowi ono jed-
ną z najciekawszych pozycyj w bogatej
literaturze naukowej o powstaniu i
charakterze bajki ludowej.

Proł. dr. Juljan Krzyżanowski.
 

 

Wymowne cyfry
Niedawno Główny Urząd Statysty-

czny wydał „Statystykę Szkolnictwa
1933/34", Warto w niej zwrócić uwa-
ę na tablicę, dotyczącą „ruchu służ-

bowego etatowych i kontraktowych
nauczycieli publicznych szkół pow-
szechnych. Uderzają olbrzymie rozmia-
ry tych ciągłych zmian personalnych,
jakie odbywają się na tym terenie,
W pierwszych latach po odzyska-

niu niepodległości szkolnictwo nasze
tworzyło się dopiero. Powstała sieć
szkół powszechnych, krystalizowały
się ich formy organizacyjne i progra-
my. Z braku sił wykształconych nale-
życie i przygotowanych do zawodu
pedagogicznego obowiązki nauczy-
cielskie powierzano z konieczności
bardzo często osobom przypadkowym
bez odpowiednich kwalifikacyj. Nie
dziwnego, że w takich warunkach
personel, pracujący wtedy w szkołach
trzeba było stopniowo przesiewać.
Usuwano tych, którzy nie mogli się
dostosować do stawianych im wy-
magani. Nieudolnych zastępowano wy-
kwalifikowanymi, którzy kończyli
seminarja nauczycielskie i kursy.
Świeżo zorganizowana administracja
szkolna w ciągu pierwszych kilku lat
po odbudowaniu państwa polskieśo
zapoznawała się dopiero z wartością
poszczególnych nauczycieli, wypróbo-
wała ich możliwości. Najwięcej kło-
potów miała z tem, by każdy „wła-
ściwy człowiek znalazł się na właś-
ciwem miejscu”, Te troski były po-
wodem licznych przeniesień. Znaczny
ruch służbowy przed rokiem 1928 da
się wytłumaczyć koniecznością selek-
cji materjału, który przygodnie tra-
fił na stanowiska nauczycielskie.
Potem sytuacja się zmieniła. Prace

w szkołach dostawali już wyłącznie
kandydaci, którzy mieli świadectwa
ukończenia zakładów kształcenia na-
uczycieli. Kto nie zdobył w określo-
nym terminie przepisanych kwalifi-
kącyj, musiał opuścić szeregi nauczy-
cielskie. A pomimo to ruch służbowy
nie osłabł, Rekordowym pod tym
względem był rok 1930/31. Ruszono
wtedy z miejsc służby 13 tysięcy nau-
czycieli publicznych szkół powszech-
nych na 72 tysiące, czyli szóstą część
ogółu.
Warto tym liczbom przyjrzeć się

bliżej, Zacznijmy od tych, którzy o-
puścili szeregi nauczycieli czynnych.

Śmiertelność wśród nich jest dość
znaczna. Wynosi rocznie średnio 240
osób, Stanowi to mniejwięcej 8 proc.
całego ubytku.
Na emeryturę w latach 1924/25 —

ZE ŚWIATA KKULTUFRW
KRONIKA KULTURY
Z Towarzystwa śpiewaczego „Haria”,

— Tow. Śpiewacze „Harfa* w Warsza-
wie rozpoczęło, po ferjach letnich 29-ty
rok działalności artystyczno - śpiewaczej,
W bieżącym sezonie 1935-36 r. „Harfa”*
 

BEZSENNOŚĆ
wyniszcza oryanizm

a powstaje często wskutek zaburzeń układu
nerwowego, Roślinne środki nasenne nie wy-
wołują stępienia i ząniku wrażliwości ner-
wów oraz nie powodują przyzwyczajenia.
ZZioła Magistra Wolskiego „Pasiverosa” za-
wierają znaną roślinę egzotyczną, o wybit-
nych własnościach uspakajających Passiflorę
(Kwiat Męki Pańskiej). Łagodzą one zabu-
rzenia systemu nerwowego (nerwicę serca,
bóle i zawroty głowy, uczucie niepokoju, his-
terję) i sprowadzają AT naturalny sen.
Ze względu na swe łagodne działanie, pozba-
wione szkodliwych wpływów ubocznych, mo-
śą być stosowane, bez obawy przyzwyczaje-
mia przez wszystkich bez różnicy wieku.

Zioła ze znak, ochr. „Pasiverosa" do naby-
cia w aptekach i drogerjach (składach ap-
tecznych).

Wytwórnia Magister E. Wolski, Warszawa,
Złota 14, m, 1. ks

 

 

wystąpi z szeregiem koncertów w War-
szawie, oraz w miastach prowincjonal-
nych, Nowi kandydaci przyjmowani bę-
dą w bieżącym sezonie tylko do 20-ego
października 1935 r. Chętni, odznacza-
jący się muzykalnością i dźwięcznym sło-
sem, mogą się zgłaszać w dnie prób t j.
w poniedziałki i czwartki, od godz. 20-ej
do 22-ej w lokalu Warszawskiego Towa-
rzystwa Muzycznego ul. Sienkiewicza 8.

Nagroda Związku Pracy Kulturalnej w
Lublinie, — W myśl uchwały Związku
Pracy Kulturalnej w Lublinie, postano-
wiono w dn. 11 listopada 1935 r. wręczyć
regjonalną nagrodę im. J. Piłsudskiego
w kwocie zł, 1.000, osobie wybitnie za-
służonej w dziedzinie społeczno - kultu-
ralnej. W dn. 27 września r. b. odbyło
się posiedzenie, na którem po dyskusji
wybór padł na znaną w Lubelszczyźnie i
zasłużoną działaczkę na polu oświato-
wem, społecznemi kulturalnem, p. Marję
Papiewską, przełożoną Seminarjum O-
chroniarskiego w Lublinie.

Kursy języka i literatury włoskiej —
Staraniem włoskiego Instytutu Kultury w
Warszawie będą wkrótce otwarte bez-
płatne kursy języka i literatury, które

 

Sienkiewicz o Maryni Połanieckiej
Gdybyśmy mieli zbiorowe wydanie

listów Sienkiewicza, zyskalibyśmy nie-
tylko bezcenne źródło wiadomości o ży-
ciu autora „Quo vadis", lecz również po-
znalibyśmy wiele jego sądów o ludziach
o swych bohaterach. Garść listów Sien-
kiewicza, zebranych przez dr. J. Bir-
kenmajera i ogłoszonych w ostatnim ze-
szycie Ruchu Literackiego (nr. 4 i 5) do-
tyczy okresu „Rodziny Połanieckich”,
Zwraca wśród nich uwagę jeden list pisa-
my w 1894r. z Luganodop. Konstancji
Morawskiej, w którym Sienkiewicz tak
mówi o bohaterce swego utworu:

„Marynia Połaniecka jest dobra i pocz-
ciwa istota, ale niemniej — prawdziwa.

Sam takie znałem. Jest ich w życiu na-
wet dużo — a z pewnością w życiu wię-
cej niż w literaturze — i czy Łaskawa
Pani wie dlaczego? Oto, że w literaturze,
jak wszystko, co piękniejsze i szlachet-  

niejsze, są one do roboty trudne. Tak o
wiele jest łatwiej przedstawić realnie
brzydotę — że ona więcej nęci, a nadto
dla zwykłych czytelników stanowi bar-
dziej uchwytną miarę talentu. — Wszyst-
kie jednak figury będą zawsze żywe —
o ile są szczerze pomyślane i odczute,
Qtoteż starałemsię w Połanieckich.—

Wtejgalerjifigur chodziłomitakże o
wykazanie prawdy i nieprawdy  życio-
wej—oraz oto, żetocosięmożena-
zwać szczęściem, musi być na prawdzie
oparte, O ile mi się to udało, czytelnicy
będą mogli sądzić wkrótce nietylko z
„Biblioteki (Warszawskiej), ale i z osob-
nego wydania, które koło Nowego Roku
wyjdzie już podobno z druku”,

Ciekawe to wyznanie Sienkiewicza,
powinno zastanowić niejednego dzisiaj
beletrystę.  

spotkały się w roku zeszłym z żywem za-
interesowaniem wszystkich sfer Warsza-
wy. Kursy dzielić się będą na kursy dla
początkujących *i zaawansowanych. O-
prócz kursu literatury i historji sztuki
będzie zorganizowany w tym roku kurs
historji Włoch od początku odrodzenia,
aż do naszych czasów, oraz krótki cykl
odczytów o Dantem, na który uczęszczać
mogą zapisani na kurs oraz członkowie.
W sprawie zapisów zwracać się należy
do biura sekretarjatu, Zgoda 7 codzien -
nie z wyjątkiem niedziel i świąt od 10-ej
do 13-ej iod 16-ej do 19-ej, Zapisy będą
zamknięte dn. 12 października.

KRONIKA TEATRALNA

„wWyzwolenie* we Lwowie. — Rozpo -
czął się we Lwowie nowy sezon teatral-
ny, który zainaugurowano wystawieniem
„Wyzwolenia” Wyspiańskiego w insceni-
zacji dyr. Horzycy, w reżyserji Tatarkie-
wicza, z dekoracjami Daszewskiegoi ilu -
stracją muzyczną Munda, Wystawienie

„Wyzwolenia“ było wydarzeniem w ży-
ciu kulturalnem miasta.

KINO
Film polski w Berlinie,—Wtych

dniach odbyła się w Primus Palast prem-
jera filmu polskie?» „Śluby ułańskie”. Na
premjerę przybyli wykonawcy filmu. Po-
dziwiać należy naszych filmowców, że
odważyli się tak lichy film wysłać zagra-
nicę. Taka propaganda nie na wiele się
przyda,

RÓŻNE

Polski spis leków. — W dn. 1 b. m. od-
była się w Ministerstwie Opieki Społecz-
nej pod przewodnictwem dyrektora de-
partamentu służby zdrowia, p. J. Adam-
skiego, konferencja przewodniczących
podkomisji farmakopei polskiej z udzia-
łem profesorów: Achmetowicza, Modra-
kowskiego, Nitsch'a, Ossowskiego, Waj-
gela, oraz nacz. Sokolewicza i radcy Fi-
lipczaka. Na posiedzeniu tem uchwalono
powierzyć komisji redakcyjnej przygo-
towanie do druku pierwszej farmakopei
polskiej, "

 

 

 

1927/28 przenoszono średnio 780 osób
na rok. Następnie liczby te podsko-
czyły nagle, W r. 1930/31 odeszło tą
drogą z publicznych szkół powszech-
nych aż 1543 nauczycieli, Średnio u-
bywa w ten sposób 1100. Można so-
bie wyobrazić przez porównanie z
liczbami poprzedniemi, ilu co rok
przybywa przedwczesnych emerytów,
iemy przecież, że niektórzy z nich

przechodzą „w stan spoczynku”, ma-
jąc zaledwie trzydzieści kilka lat
życia, Znane są również powody tej
wyjątkowej troski władz o „spoczy*
nek' dla tych, którzy go nie pragną.

Najwięcej jednak ubywa z szere-
gów nauczycielskich przez zwolnie-
nie bez emerytury. Tak traci posadę
około 2.000 osób rocznie, Należy-pa-
miętać, że od kilku już lat nauczycie-
li niewykwalifikowanych niema w
publicznem szkolnictwie powszech-
nem. Są więc usuwani pracownicy,
którzy otrzymali specjalne przyśoto-
wanie zawodowe w zakładach kształ-
cenia nauczycieli. Ponieważ obecnie
funkcjonarjusze państwowi dopiero
po 15 latach służby uzyskują prawo
do emerytury, często się zdarza, ża
zostają pozbawieni zajęcia nauczycie-
le, którzy uczyli już po kilkanaście
lat. Takich wykolejonych przybywa
co rok około 2 tysięcy. To są liczby
przerażające. Świadczą one wymow-
nie o tem, że warunki pracy nau+
czycielskiej stwarzają madmiernie
wielkie trudności oraz, że do jej oceny
bvwają stosowane niewłaściwe miary.
Dodać tu jeszcze trzeba, że prócz

tych zwolnionych bez emerytury ist-
nieje w statystyce osobna rubryka
wwydalonych”, W pamiętnym dla na-
uczycieli roku 1930/31 obejmowała
ona aż 629 osób, w roku 1932/33 —
314. Z braku danych nie możemy nie
powiedzieć o winach, które spowodo-
wały owe tak bardzo liczne wydale<
nia,
Do tych liczb, ilustrujących niedo-

lę nauczycieli publicznych szkół pow-
szechnych, przybywa jeszcze staty-
styka przeniesień, Co rok około 7
tysięcy nauczycieli, czyli 10 proc.
osółu zmienia miejsce służby. W roku
1930/31 liczba ta przekroczyła 8 tys
sięcy. Przeniesień na własną prośbę
jest w tem bardzo mało. Naturalnie,
że są szczęśliwcy, którzy. trafiają na
lepsze posady, awansują. Ale naogół
te wędrówki po kraju należą do plag,
trapiących szkolnictwo polskie i gnę*
biących nauczycielstwo, rujnując je
materjalnie i przytłaczając moralnie,
W świetle tych danych urzędos

wych staje się zupełnie zrozumiały
nastrój, panujący wśród nauczyciel-
stwa publicznych szkół powszech-
nych. Boją się własnego cienia, A
mają, jak głosi ustawa o ustroju szkol-
nictwa z 11 marca 1932 r., wychowy*
wać „świadomych swych obowiąz
ków i twórczych obywateli Rzeczy*
pospolitej, * obywatelom tym — za-
pewnić jaknajwyższe wyrobienie re-
ligijne, moralne, umysłowe i fizyczna
orazjak najlepsze przygotowanie do
życia”.

KŻK.: Gazeciarka - apostołką. — Po-
znań 1935 „Ostoja”. Szkoła pracy K, $.
M. ż. nr, 1. Cena 1,20 zł.
KŻK.: Gazeciarz - apostołem. — Po-

znań 1935 „Ostoja” Szare książeczki K.
S. M. M. nr. 6 Cena 1,20 zł
W Katolickich Stowarzyszeniach Mło=

dzieży Żeńskiej i Męskiej istnieje urząd
gazeciarzy, których zadaniem jest roz-
powszechnianie dobrej prasy, zwłaszcza
organizacyjnej Aby gazeciarzom ułatwić
ich pracę propagandową ,wydały centrale
ogólno - krajowe wymienionej wyżej bro-
szury. Wydawnictwa te zaznajamiają ga-
zeciarzy z podstawowemi zagadnieniami
z dziedziny dobrej prasy, omawiają szcze-
gółowo różne sposoby propagandy cza+
sopism i zyskiwania funduszów na ich a
bonament, pouczają w sprawach admini-
stracyjnych, oraz wyjaśniają na czem po-
legać powinien kontakt gazeciarzy z re-
dakcją. Podręczniki te są nadzwyczaj
parktyczne. Mogą zrobić wiele dobrego.
Tekst obu broszur jest jednakowy, Róż
nice są tylko gramatyczne,

X. Franciszek Błotnicki: „Idziemy w
życie!* — Poznań 1935. „Ostoja”. Cena
zł. 0,60.

„Idziemy w życie!" jest dawno uprag-
nionym zbiorkiem wierszy ideowych KSM
(Katol. Stow. Młodz.) Młodzież znaj-
dzie w nich echo swych wewnętrznych
dążeń i przeżyć, znajdzie w nich pobud-
kę do pracy, znajdzie materjał propagan=
dowy na obchody organizacyjne, W wier-
szach tych, użytych jako deklamacje, pa
wie swym niezorganizowanym towarzy-
szom, swym rodzicom, przyjaciołom i spo-
łeczeństwu wogóle — ku czemu dąży
KSM, co tli na dnie serca zorganizowanej
młodzieży. Zbiorek jest niewielki, ale
materjał w nim doborowy Deklamatorzy
sclowi i chóry będą zeń miały wielki po-
žytek,

 

 

 

 



 

Czy boprawki do ordynacji wyborczej?
Ciekawy kwestjonarjusz przewodniczącego puławskiej okręgowej

Ogromne zainteresowanie i sensację
wywołał w powiatach puławskiego o-
kręgu wyborczego (Nr. 34 powiaty pu-
ławski i janowski) kwestjonarjusz prze
wodniczącego puławskiej okręgowej
komisji wyborczej, sędziego Józefa Za-
niewskiego, rozesłany za pošredni-
ctwem urzędów śminnych przewodni -
czącym komisyj wyborczych w tym ©-
kręgu. Kwestjonarjusz ujęty jest w for-
mie ankiety. Zawiera 6 pytań i żąda
natychmiastowej odpowiedzi. Niewia-
domo, czy ankieta jest imprezą pize-
wodniczącego, czy też pewnego rodza-
„ju akcją rozpoznawczą władz admini-
stracyjnych. Bardziej prawdopodobną
jednak wydaje się druga ewentualność,
co wynika z treści i nastawienia py-
tań, które tu w streszczeniu przytacza-
„my:

1) Czy nie należy zmienić ordynacji
wyborczej pod względem techniczno-
kodyfikacyjnym? |

2) Czy nie należy poprawić systemu
głosowania w okręgowych zgromadze-
niach wyborczych?

3) Czy rozmiary obwodów wybor -
czych są na tyle odpowiednie, że wy-
borcy mogą się zorjentować w propo-
nowanych im kandydatach?

4) Czy nie należy skasować kopert
przy głosowaniu?

5) Jakie są zapatrywania na sposób

głosowania przez stawianie kresek na

kartce wyborczej i czy inny sposób o-
<kreślania kandydatów nie byłby do-
godniejszy?

6) Czem tłomaczy się wielka ilość
głosów nieważnych?
Z pytań wynika wyraźnie, że pytają-

cemu zależy głównie na zaopinjowaniu
technicznej strony aktu głosowania,
zarówno w zgromadzeniach okręgo -
wych, jak i w obwodowych komisjach
wyborczych. Jak wiadomo, wyniki nie-
dawnego głosowania do Sejmu były
dla autorów ordynacji wyborczej wiel-
ką  niespodziaką przedewszystkiem
dlatego, że system samego aktu głoso-
wania nie zdał próby w ich pojęciu. O-
kazało się, że w okręgowych zgroma-
dzeniach wyborczych poprzepadali kan
dydaci, lub zostali przesunięci na dal-
sze miejsca, mimo, że oficjalne czynni-
ki sanacyjne forsowały ich na pierwsze
miejsca, Wysondowanie opinji o moż-  

komisji wyborczej

liwościach zapobieżenia na przyszłość
takim niespodziankom ma na celu py-
tanie drugie,

Pytania czwarte i piąte dążą do u-
stalenia przyczyn niespodzianek w ob-
wodowych komisjach wyborczych. Je-
żeli wybory kandydatów były dla au-
torów ordynacji wyborczej niespo-
dzianką, to głosowanie w bardzo wielu
wypadkach klęską, bo ci nieliczni u-
prawnieni, którzy głosowali, zmienili
aż nadto często przeforsowane w zgio-

madzeniach wyborczych intencje sana-
cji likwidując najbardziej pożądanych
kandydatów, ulokowanych szczęśliwie
na czołowych miejscach. Z dwuch tych
pytań należy wnioskować, że treść ich
sugeruje dalsze ograniczenia w samem
głosowaniu, aby nad uprawnionymi do
głosowania mogła być wykonywana
pewna kontrola. Na taki zamiar wska-
zuje pytanie piąte w sprawie ewentu-
alnego zaniechania kopert przy akcie
głosowania. Wprowadzenie tej zasady
sprowadziłoby tajność głosowania pra-
wie do zera,
Trudno przypuszczać, by mogło tu

chodzić o wysondowanie opinji w spra-
wie ewentualnych ułatwień przy tech-

 

 

Puławy, w październiku.

nice obliczania głosów. Tej możliwoś-
ci nie dopuszcza treść innych pytań,
wśród których szóste, o przyczynie
wielkiej ilości głosów nieważnych,
najmniej może być zrozumiałe dla
przewodniczących obwodowych komi-
syj wyborczych, boć umyślnie ich nie
unieważniali, Z tem pytaniem interpe-
lanci winni zwrócić się do uprawnio-
rych do głosowania, a odpowiedź ky-
łaby dostatecznie jasna i niedwuznacz-
na. Przewodniczący obwodowych ko -
misyj wyborczych nie mogą być czyu-
nikiem opinjodawczym w tej materji,
bo nie jest ona wyłącznie techniczną,
iecz przedewszystkiem polityczną.

Nie przesądzając celów, dla których

rozesłano tę ankietę, trzeba uznać, iż
jest ona dowodem poważnego niezado-
wolenia z niedawno uchwalonej ordy-
nacji wyborczej, Okazało się, że każ-
dy kij ma dwa końce. Sposobu na dru-
gi koniec nikt jeszcze nie wynalazł i
pewnie nie znajdzie go i w następnej
ordynacji wyborczej, która prawdo-
podobnie wkrótce zastąpi obecną po
myśli wzorów, wypływających z treści
przytoczonych pytań ankiety.

s. b.  

Zebrania Siron. Narodowego
w Wielkopolsce

W ostatnich czasach odbyło się na te-
renie Wielkopolski wiele zebrań Stron-
nictwa Narodowego.

Kłecko. — Wydział Młodych Stronni-
ctwa Narodowego założył swoje stałe og-

nisko w domu p. Smierzchalskiego. Z o-
kazji tej odbyło się uroczyste otwarcie i
zebranie, na które przybył p. Maciejew-
ski z Gniezna. Zebraniu przewodniczył
kierownik placówki p. Wieruszewski, po-
czem przemawiał p. Maciejewski, przed-
stawiając sytuację polityczną. Zebranie
zakończono Hymnem Młodych.
Mielżyn (pow. gnieźnieński). — Zebra-

nie plenarnie Stronnictwa Narodowego w
Mielżynie odbyło się pod przewodni -
ctwem p. Stefana Janowczyka Aktualny
referat wygłosił delegat zarządu powia-
towego.
Michalcza (pow. gnieźnieński). —

Michalczy pod Kłeckiem odbyło się ze-
branie Młodych Stronnictwa Narodowe-
go, któremu przewodniczył p. Wieru-
szewski. Referaty wygłosili pp. Smierz-
chalski, Rafiński i Wieruszewski,

Mieleszyn (pow. gnieźnieński). — Od-
było się w Mielszynie zebranie Stronni-
ctwa Narodowego przy udziale 50 człon-
ków. Przedstawiciel policji dyżurował w

przyległym pokoju. ›
Oborniki. — W Wymysłowie odbyło

się przy licznym udziale członków zebra-
nie Stronnictwa Narodowego, Referat na

 

Z CAŁEGO KRAJU
BIAŁYSTOK

Zebranie Stronnictwa Narodowego, —
W niedzielę, dnia 29 września o godzinie
17-ej w lokalu własnym przy ul. Pierac-
kiego Nr. 30 w Białymstoku odbyło się
zwyczajne miesięczne zebranie członków
Stronnictwa Narodowego koła Białystok-
Śródmieście pod przewodnictwem preze-
sa p. Bronisława Horodko. Referat o sy-
tuacji ogólnej wygłosił p. Antoni Zieliń-
ski, organizacyjny p. M. Czernik, spra-
wozdanie kasowe i referat gospodarczy,
zachęcający do pracy w wydziale gospo-
darczym i do tworzenia polskich spół -
dzielni handlowych wygłosił prezes Bro-
nisław Horodko. Zebranie zakończono
odśpiewaniem Hymnu Młodych.

CZĘSTOCHOWA

Zamach na skarbiec Jasnej Góry. —
Od kilku dni krążyły w Częstochowie

 

ZELWOWA
Repertuar kin;

Apollo: Turandot.
Casino: Idziemy po szczęście. |
Chimera: Mały pułkownik, z Shirley

(Temple.
Grażyna: Marzące usta.
Kopernik: To djabeł nie kobieta.
Marysieńka; To djabeł nie kobieta.
Palace: Dwie Joasie.
Pan: Uwielbiana i Cygańskie romanse.
Pax: Noc cudów w Lourdes,
Raj: Żyd Siiss.
Stylowy: Audjencja w Ischlu i rewja.
Świt: Wesoła Zuzanna.
Ton: Droga bez powrotu.

„System przekładańcowy* dyrektora
Iw iego teatru. — Na ostatniempo -
siedzeniu lwowskiej subkomisji teatralnej
wiceprez, Weryński poinformował rad-
nych o planach zarządu miejskiego w
dziedzinie teatralnej, Z udzielonych im-
formacyj wynika, że już wkrótce realizo-
wane będą przedstawienia za,
przyczem zarząd miejski wydawać bę -
dzie organizacjom społecznym bony, u-
prawniające do nabycia biletów ulgowych
na te przedstawienia,

Jeżeli idzie o teatr dla młodzieży, to
dla szkół średnich wybierane będą nie-
które sztuki z repertuaru normalnego.
Natomiast dla ieży szkół powszech-
nych pragnie zarząd utworzyć specjalny
teatr, przeznaczając na ten cel salę, o-
pał, światło, kostjumy i subwencję około
1.000 zł. Uruchomienie jednak tego tea-
tru uzależnia zarząd miejski od stanowi-
ska kół rodzicielskich wobec wysunięte-
go projektu.

ry w bieżącym roku nie da się zor-
ganizować ze względu na brak fundu-
szów, uruchomi się jednak dwa stagione
operowe, tak jak to było w okresie Tar -
ów. Z tego też powodu utrzymana bę-
3 we Lwowie orkiestra filharmonicz-
na, złożona z trzydziestu kilku muzyków.
Po p. Weryńskim zabrał głos dyr. Ho-

rzyca, który wiele obiecuje sobie po... je-
dnym teatrze, a mianowicie niesienie

tawień, Je-iomu artystycznego prze.
beli spowiedź ta zostanie istotnie zrea-

ana, wówczas spełniony zostanie
zasadniczy postulat prasy
adresem [wowskiego teatru.

Informując o repertuarze na pierwszy
kwartał 1935-36 r. (t. 4 od 15 wrzešnia
do 15 grudnia b. r.), dyr. Horzyca wy-
mienił nast. sztuki (obok granych już:
W: lenia i Muzyki na ulicy) „Fryde-

Wielki" Nowaczyfskiego, „Szkoła
żon” Moliera, „Szesnastolatka” F. i A.
Stuartów, „Moja zbrodnia” Beera i Ver-
neuilla, „Grube ryby Bałuckiego „Mar-
cowy kawaler" Blizińskiego (obie te sztu-
„ki zapełnią jeden wieczór), „Manewry

 

jesienne” Kalmana przerobione na kome-
dję muzyczną, „Major Barbara* Shawa,
Nara”widna „Król Lear" Szekspi-
ra, „Wesele Figara" Beau Marchais,
„Rewizor z Petersburga” Gogola baika
dla d:ieci „Kopciuszek'* Walewskiego i
„Pastarałka” Szillera. |
Ponadto dyr. Horzyca zaznaczył, że,

prowadząc jeden teatr, będzie stosował
system „przekładańcowy”, t. zn., że po

komedii. acznej Wen dramat,
wzglę sztukę poważną potem znowu
komedję i t, d. Ano, zobaczymy...
Wywody swoje zakończył dyr, Horzy-

ca narzekaniem na stronę fi wą im-
prez, wskazując dla przykładu, że drugie
przedstawienie „Wyzwolenia” dało
chód 92 zł.
W dyskusji wypowiedziano pod adre -

sem p. Horzycy szereg krytycznych u-
wag. M. in. r. inż. Błażyński wskazał na
to, że p. Horzyca balansuje między sztu-
kami poważnemi a głupiemi farsidłami,
nie umiejąc utrzymać złotego środka. R.
dr. Zygulski tośnie. zauważył, że w ze”
spole aktorskim brak wybitniejszych sił
kobiecych i dlatego zaproponował, aby
dyrekcia zapraszała wybitniejsze siły na
gościnne występy.
Na Podac enie zasługuje słuszny
wniosek r. Hėllingera, aby jeży za-
bronić wstępu na sztuki PE typu,
oraz TE r, Skalaka, aby zwrócić się
R dz m"kowych z prośbą o propa-

ę teatru.
Zapoczątkowanie žywej 4 rzeczowej

dyskusji nad sprawami teatru Iwow-
skiego powitać należy z uznaniem, gdyż
zebrania subkomisji miejskiej wypełnia-
ją dotkliwą lukę w organizacji życia kul-
tu: go, oraz racają słuszną za-
sadę, żenynaras Ne
i obowiązek wiedzieć, jakitomabyćteatr
i jak spełnia swoje zadania.
onew pow. jaworowskim?—

Od ki tu dni obiegają pow. jaworow-
OD o wystąpieniu we wsi z -
nach 24-letniej ącej Anastazji Woło-
szyn, która ma rzekomo doznawać obja-
wów jasnowidzenia, przyczem co kilka
dni na jej ciele mają wystę; stygma-
ty, przypominające rany. Na wiadomość
o „stygmatyczce“ ciąśną do Młynów tłu-
my nietylko z najbliższej, ale i z dalszej
okolicy, Ubiegłejniedzieli przybyło tam
we 7 12 e zajęły sięa
padkiemi postanowiły wymienioną pod-
dać badaniom lekarskim.
Krwawa walka z bandytą, — Posterun-

kowy Karbacz z Woli Wysockiej natknął
się na niebezpiecznego przestępcę Į
Hagadę z Dąbrowy, który na widokpo
sterunkowego sięgnął po rewolwer. Po-
sterunkowy ubiegł go jednak i wystrza-
łem z karabinu zranił gow bok. Rannego
przewieziono do szpitala w Żółkwi.  

niepokojące wieści o zamachu na skar -
biec klasztoru Jasnej Góry. Według о-
świadczenia władz klasztornych sprawa
przedstawia się następująco.
W ub. sobotę przybył do klasztoru

nieznany osobnik, ubrany w sutannę i po-
prosił o przydzielenie mu na noc jednego
z pokojów gościnnych. Gość otrzymał po-
kój na pierwszem piętrze nad nową ka-
plicą.

Zachowanie się przygodnego lokatora
zwróciło uwagę Ojców Paulinów, to też
postanowiono zdwoić czujność, aby w
odpowiednim momencie zdemaskować
pode'rzanego i oddać go w ręce policji.
Rzekomy kapłan przeczuł jednak po-

dejrzenia i w pewnym momencie, kiedy
postanowiono go wylegitymować, opuścił
się z okna celi na przygotowanych uprze-
dnio prześcieradłach i zbiegł. Zawiado-
miono natychmiast policję, a braciszek
klasztorny, który obsługiwał oszusta roz-
poznał jego fotografję w okazanym mu
przez policję albumie przestępców krymi-
nalnych. Policja wszczęła dochodzenie.
Również w tych dniach po zwiedzeniu

skarbca przez wycieczkę niemiecką zau-
ważono ukrytego w korytarzu obok scho-
dów za dużym kufrem jakiegoś mężczyz-
nę, Zapytany, co porabia, odparł, že szu-
kał zgubionej przez siebie złotówki. Za-
trzymanego oddano w ręce policji,
Zamach na skarbiec Jasnej Góry, uda-

remnionyw porę, wywołał niesłychane
wzburzenie wśród rzesz pielgrzymów i
ludności.
Władze śledcze badają, czy zamach na

skarbiec był dziełem tylko owego „za-
konnika“ i przypuszczalnego jego wspól-
nika, ujętego przez policję, czy też ma się
tu do czynienia z pojedyńczymi członka-
mi całej szajki, planującej ograbienie
skarbca Jasnogórskiego.

ŁÓDŹ

Wykrycie fabryki monet. — W ko-
mendzie policji pow. w Kole udało się
wczoraj zlikwidować potajemną mennicę,
produkującą fałszywe 50-groszówki, któ-
remi ostatnio zalane było Koło i okol'ce.
Fałszerzem okazał się niejaki Wojciech
Karmelita, zamieszkały w pobliskim
Ostrowiu Kolskim, u którego znaleziono
kilkadziesiąt sztuk 50-groszówek. Urzą-
dzenie mennicy skonfiskowano, zaś Kar-
melitę i jego żonę Marjannę osadzono w
więzieniu do dyspozycji władz sądo-
wych. Ponadto w wyniku dochodzeń po-
licja zatrzymała kilka osób, podejrzanych
© kolportowanie falsyfikatów.

ODOLANÓW

Niemiecka robota na pograniczu. —
W niedzielę 29 września Niemcy z pod
znaku „Deutsche Vereinigung" urządzili
sobie wieczorem wielki „Jubelfest" w
ISUIRTIK I KOKS S

Aresztowanie oszusta. — Lwowski wy-
wiadowca aresztowal w Krakowie nieja-
kiego Lipę Schwarzwalda pod zarzutem
dokonania oszustwa w wysokošci 1.500
zł. na szkodę jubilera lwowskiego Wolifa,
Gdy w lecie złodzieje, włamawszy się do
sklepu Wolifa, skradli biżuterję wartości
15.000 zł., Schwarzwald nawiązał stosun-
ki z jubilerem, któremu oświadczył, iż za
cenę 1.500 zł. zwróci mu skradzioną bi-
żuterję. Wyjechał tedy z jubilerem na
przedmieście, gdzie pobrał od niego
1.500 zł. z tem, że wyniesie mu natych-
miast łup złodziejski. Przez długi czas
czekał jubiler na powrót Schwarzwalda,
«tóry z pobraną kwotą zemknął do Kra-
Бома 1 tam ukrywał się przez kilka mie-
sięcy pod fałszywem nazwiskiem,  

Garkach i to — rzecz przykra — w sali
polskiej, której właścicielem jest znany
oberżysta tamtejszy p. St.
Niemcy przybyli w liczbie około 200

osób, wszyscy umundurowani i z swasty-
kami hitlerowskiemi, pozdrawiając się
słowami „Heil Volk! Heil Sieg!”,
Do jakiego stopnia posuwa się przytem

buta niemiecka, świadczy fakt, że uczest-
nicy zebrania napastowali miejscowych
Polaków, którzy z ciekawości poszli zo-
baczyć, co się tam dzieje. Pozatem
Niemcy, rozochociwszy się, rzucali ka-
mieniami w dach oberży, tak, że właści-
ciel zmuszony był przebywać na dachu
i strzec swej własności od zniszczenia.
Policji nie było.
PRZEMYŚL

Napad na polską czytelnię. — Wskutek
wrogiej agitacji przeciwko Polakom, Ru-
sini dokonali napadu na polską szkołę
powszechną we wsi Połchów pod Prze-
myślem. Szczegóły tej sprawy przedsta-
wiają się następująco:
Kierownik miejscowej szkoły pow-

szechnej postanowił dla Polaków założyć
czytelnię T. S$. L. W tym oelu rozpoczął
z wiosną b. r. remont szopy, przeznaczo-
nej na lokal czytelni,

Zabiegi, zmierzające do założenia dla
Polaków czytelni, odrazu stały się solą w
oku ruskich prowodyrów. Rozpoczęto
molestować nauczyciela, aby odstąpił od
zamiaru, Interwenjował w tym względzie
także grecko - katolicki paroch, ks. Le-
wicki.

Gdy lokal był już prawie gotowy na o-
twarcie czytelni, napadło na szkołę około
20 Rusinów, uzbro'onych w siekiery, pał-
ki i kosy. Przewodził im sekretarz „Proś-
wity“. Banda ta w obecności przestraszo-
nej dziatwy szkolnej zdemolowała szopę,
w której miano pomieścić czytelnię TSL.
Gdy banda zniszczyła budynek, zjawi-
ry na miejscu policja i spisała proto -  

temat wyborów wygłosił kierownik pla «
cówki p. Władysław Najdek.
Również odbyło się przy licznym u-

dziale członków zebranie Stronnictwa
Narodowego w Sławienku, na którem
kierownik obwodowy p. Hieronim Rut-
kowski z Uścikowa wygłosił referat n. t
sytuacji politycznej.

Barcin. — W tych dniach odbyło się
zebranie organizacyjne Stronnictwa Na-
rodowego pod przewodnictwem p. Smo-
rowskiego ze Żnina.
Leszno, — Dnia 4 ub. m. odbyło się ze-

branie wydziału Młodych Stron. Narod.
w dužej sali „Sokola“ przy bardzo licz-
nym udziale członków, Po przemėwie =
niach potoczyła się ożywiona dyskusja,
która znalazła żywy oddźwięk u słucha -
czy.

Poniec. — Odbyło się zebranie Stron-
nictwa Narodowego w Poniecu przy u-
dziale około 100 osób. Zebraniu, które
miało przebieg bardzo ożywiony, prze-
wodniczył kierownik koła p. Balcerzak.

Kępno. — Ruch narodowy w Kępnie i
pow. kępińskim krzepnie i stale rośnie
na siłach, Niema dnia, żeby nie odbywało
się zebranie, lub nie założono nowej pla-
cówki,
Zebranie kierowników placówek daw*

nego pow, kępińskiego zgromadziło 32 о-
soby, które z zapałem rozjechały się po-
tem do swych wiosek, aby dalej szerzyć
wielką ideę wszechpolską.
Dnia 27 września odbyło się w Olszo-

wie (pow. kępińsk)i zebranie Stronnic-
twa Narodowego przy udziale 70 osób.
Referat „O wyborach” wygłosił kierow-
nik powiatowy p. Galicki z Kępna.
W niedzielę, dn. 6 października odbę-

dzie się uroczystość poświęcenia pro-
porca koła kępińskiego Stronnictwa Na-
rodowego.
rŽž

Z KRAKOWA
Kina polskie:
Apollo: „Mały Pułkownik”.
Promień: „Miłość cyganki”.
Stella: „Halka” (na tle opery St. Mo-

niuszki (Kiepars). й
Sztuka: „Baboona“, &
Świt: „Szopen, piewca wolności”.
Uciecha: „Kocham wszystkie kobiety”?

(Jan Kiepura), \
Zorza: „Śluby ułańskie”.
Akademickie „Otrzęsiny“ 2V paždzier-

nika, — Odwolane w maju wicikie wislo
wisko akademickie „Otrzęsiny” odbędzie
się w dniu 20 października, Program wi-
dowiska nie odbiegnie odWo
poprzednio planu. Na całość widowiska
złożą się trzy części, a mianowicie: 1)
średniowieczny jarmark, 2) właściwe „O-
trzęsiny” i 3) widowisko dramatyczne
„Mikołaj Kopernik", Ostatnia część t. j.
„Mikołaj Kopernik" sztuka sceniczna
grana była już przed wakac'ami trzykrot-
nie i zawsze z wielkiem powodzeniem na
dziedzińcu Bibljoteki Jagiellońskiej.
Do Warszawy za 13,90 zł, — Liga Po-
ierania Turystyki przy poparciu dyr.

k. P. K. w Krakowie organizuje dwudnio-
wą wycieczkę pociągiem popularnym do
Warszawy na międzypaństwowe zawody
piłki nożnej Austrja — Polska, Odjazd z
Krakowa 6.10 (niedziela) o „godz. 0,15,
powrót z Warszawy w poniedziałek o
godz. 24-ej. Cena karty uczestnictwa 13
zł. 90 gr. Informacje i sprzedaż biletów w
biurac| Po.

Wojskowi kobziarze w Krakowie. — W.
ub. wtorek bawiła w Krakowie wyciecz-
ka reprezentacyjna 5 pułku Strzelców
Podhalańskich z Przemyśla. Wycieczka
przybyła do Krakowa ze L orkiestr
Lit dos najoryginalniejszą w PolscePod
tym względem, że posiada specjalny ze-
spół kobziarzy. Orkiestra ta sprawiła
krakowskiej publiczności miłą niespo -
dziankę koncertując we wtorek między
odz. 17 — 18i19na Rynku Głównym.
łówny repertuar koncertu składał się z

oryginalnych pieśni góralskich.

 

Manifestacyjne zebranie narodowe
w Grudziądzu

(Od własnego korespondenta)

W Grudziądzu odbyło się w wielkiej
sali „Tivoli“ manifestacyjne zebranie
Stronnictwa Narodowego, w ktėrem
wzięło udział około 2 tysięcy osób nie-
tylko z miasta, ale z powiatów: ма -
brzeskiego, świeckiego i chełmińskiego,
Przewodniczył mec. Sergał, a referat o
„Narodowej Łodzi” wygłosił kpt. rez.
L. Grzegorzak, Po skończeniuprze -
mówienia przez przedstawiciela 4
zebrani wznosili okrzyki na cześć na-
rodowej Łodzi, oraz na cześć prze -
wódców Obozu Narodowego.
Krótko przemówili jeszcze mec. Ser-

goł i red, Czerwiński, który przedsta-
wił do uchwalenia następującą rezolu-
cję:

„Zgromadzeni w dniu 26 września
1935 r. na wielkiem zebraniu Stronni-
ctwa Narodowego w sali „Tivoli“
mieszkańcy m. Grudziądza - Polacy w
liczbie około 2.000 osób, patrząc z po-
dziwem na twarde boje naszych braci-
narodowców w robotniczej Łodzi wy-
rażamy uznanie walczącej i niezłomnej
Łodzi, a w szczególności jej przywód-
com z [rezesem mec. Kowalskim i kpt.
Grzegorzakiem na czele, za wspaniały

 

Grudziądz, w październiku.

przykład rządów narodowych i za nie-
ugięte, wytrwałe i skuteczne dążenie
do zwycięstwa narodowej sprawy;

deklarując się otwarcie i jawnie jako
wyznawcy programu j zasad narodo-
wych, składamy hołd kierownikom i
przywódcom Obozu Narodowegoz pre-
zesem Romanem Dmowskim na czele, i
ślubujemy, że w walce o przyszłość
Polski, o wcielenie w życie naszego
państwa praw narodowych i katolic-
kich iść będziemy razem z nimi aż do
osiągnięcia ostatecznego celu, t. j. do
stworzenia naprawdę uczciwej, spra =
wiedirwej, rzeczywiście  chrześcijań+
skiej i narodowej, Wielkiej Polski!"
Na sali zerwał się istny huragan 0-

klasków i entuzjastycznych okrzyków,
będący wyrazem całkowitego zsolida-
ryzowania się zgromadzonych przeszło
dwuch tysięcy mieszkańców Grudzią -
dza z dopiero co odczytaną rezolucją
W głosowaniu wszystkie ręce uniosły
się w górę, ślubując wytrwanie przy O-
bozie Narodowym.

Zebranie zakończono odśpiewaniem
„Boże coś Polskę" i Hymnu Mio+
dych.



Obniżyć taryfe osobową P.K.P.
a wzrośnie liczba podróżnych

Wielokrotnie już wskazywano na
konieczność obniżenia taryfy osobo-
wej na kolejach państwowych i dosto-
sowania jej do obecnej konjunktury i
poziomu cen. Sprawa ta jest w dal-
szym ciągu aktualna i omawiana jest
na łamach pism fachowych, które
wypowiadają się za obniżeniem tary-
fy osobowej,

Taryfa normalna przewozu osób
wynosi obecnie 90 proc. taryfy z roku
1929, jest więc stanowczo wygórowa-
na, Kolej traci dużo przejazdów, a dla
wielu ludzi dziś cena biletów jest tak
wysoka, że uniemożliwia im korzy-
stanie z tego środka lokomocji.

„Są wprawdzie bardzo liczne ulgi i
wyjątki—czytamy w jednem z pism—
Przyznajemy, że udzielanie zniżki, to
doskonały środek propagandy, że te
zniżki, pociągi popularne i t. p. bar-
dzo wydatnie przyczyniły się do roz-
woju turystyki, Ale to są wyjątki, to
nie jest taryfa normalna, Stwierdzo-
no podobno, że 90 proc. wszystkich
podróżnych jeździ według taryfy ul-
gowej, a tylko 10 proc. płaci taryfę
normalną. Ale druga prawda też jest,
że wspomniane ulgi dostępne są dla
10 proc, ludności, a reszta, 90 proc., z
reguły musiałaby płacić taryłę nor-
malną i dlatego — przeważnie — re-
zygnuje z podróży koleją.
Stosowanie ulg w tak szerokim za-

kresie uważamy za eksperyment, któ-
ry jest uzasadniony, jak długo wyda-
je dobre rezultaty, Na dalszą metę ta-
kie ulgi „zniżki, sposobności i przy-
wileje, muszą psuć rynek, demorali-
zują i wywołują stratę stałą, Już w
zeszłym roku można było naocznie
stwierdzić, że z Warszawy do Łodzi
i spowrotem nikt nie jeździł drugą kla-
są za taryfą normalną, bo zawsze
znalazł sposobność i pretekst do uzy-
skania zniżki Publiczność więc, wi-
dząc, że normalna taryfa jest zbyt
kosztowna czeka na jakąś imprezę,
zbiorowy przejazd i t. p., aby jechać
za ulgową opłatą,
Wniosek o ogólną zniżkę taryfy o-

sobowej spotykał się dotychczas
przeważnie z odpowiedzią, że kolej
nie może ryzykować deficytu, albo
wydatnego zmniejszenia wpływów.
Motywuje się to twierdzenie tem

į mianowicie, że przy obniżce taryfy o
25 proc. trzeba, aby ilość podróżnych
zwiększyła się o jedną trzecią, Argu-

k ment taki wydaje się w žyciowem u-
* jęciu mało prawdopodobnym. Mate-

matycznie słusznie; ale kto zaręczy,

  

" Wysława ogrodnicza
, we Lwowie

We Lwowie odbędzie się w dniach od
уе 12 — 16 b. m. wielka wystawa ogrodni-

cza. Wystawa obejmie pokaz owoców,
drzewek owocowych i ozdobnych, ja-

(| rzyn, kwiatów, ziół lekarskich, miodu
. pszczelnego, przetworów owocowych i

jarzynowych oraz narzędzi ogrodniczych
i urządzeń używanych w przetwórstwie
domowem. Przyjezdni otrzymają zniżki
kolejowe.  

że przy niezmienionej cenie jeździć
będzie kolejami wciąż ta sama ilość
podróżnych?
Od 1929 do 1935 roku taryła oso-

bowa pozostawała niezmieniona. A
skutek? Wpływy spadały rocznie o
10 proc., o 20 proc, a w roku 1933
wynosiły tylko 57 proc. wpływów z
roku 1929, To jest znamienne, Sztyw-
na taryfa nie zapobiegała spadkowi
wpływów.

Jeżeli nie można stratom zapobiec,
to przynajmniej można starać się o

 

Wymagania władz wojskowych
przy zakupach zboża .

Zakupy zboża, dokonywane przez
wo;sko, trwać będą do dnia 31 stycznia
1936 r. Ładunki całe wagonowe zakupu-
ją poszczególne szetostwa intendentur D.
O. K. Zboże, dostarczone furmankami
lub samochodami do %0 tonn zakupują
zarządcy składnic materjału intendenc-
kiego.
Dopuszczalny procent zanieczyszczeń

przedstawia się następująco:
dla żyta i pszenicy 3 proc., w czem

sporyszu najwyżej 0,1 proc.;
dla owsa 3,5 proc., w czem mineral-

nych najwyżej 0,5 proc., organicznych,
szkodliwych dla zdrowia najwyżej 0,5
proc. obcych ziarn zbożowych i pastew-

Bilans Banku Polskiego
za trzecią dekadę września

W ciągu trzeciej dekady września za-
pas złota zmniejszył się o 21,2 milj. zł.
do 466,5 milj. zł., natomiast stan pienię-
dzy zagranicznych i dewiz powiększył
się o 8,8 milj. zł. do 27,1 milj. zł.
Zapowiedziana przy ogłoszeniu bilan-

su ubiegłej dekady druga wymiana zło-
tana dewizywyrażasię wobecnymbi-
lansie kwotą około 21 milj. zł. Przynosi
ona dalsze uzupełnienie zapasu dewiz o
prawie 9 milj. zł. W ten sposób przewi-
dziane na jesień wypłaty z tytułu zagra-
nicznych pożyczek państwowych i sa-
morządowych zostały w pełni uskutecz-
nione,
Suma wykorzystanych kredytów zwięk

szyła się o 33,6 milj, zł. do 798,6 milj. zł.
przyczem portiel wekslowy wzrósł ©
18,1 milj. zł, do 665,0 mik, zł., stan po-
życzek zabezpieczonych zastawami o

Dziwne były w tym roku wybryki au-
ry. W jednych okolicach zamierały zbo-
ża naskutek długotrwałej suszy, w dru-
gich zmowu śniło wszystko z powodu
nadmiaru deszczów, gdzieindziej wresz-
cie niszczyły plony różne zarazy i cho-

y.
Kiedy Wielkopolska, nie wyleczona

jeszcze całkowicie z ran, zadanych jej
przez zeszłoroczną suszę, musiała w tym
roku ponownie nagiąć się pod dotkliwym
ciosem tego groźnego żywiołu, to równo-
cześnie Pomorze, zwłaszcza okręgi pół-  

 

zmniejszenie ich, Z dniem 1 stycznia
1934 r. wprowadzono coś w rodzaju
obniżki taryfy osobowej. Z jakim
skutkiem? Dochody z przewozu o-
sób zmniejszyły się tylko o 6 miljo-
nów, kiedy w roku poprzednim (przy
nieobniżonej taryfie) zmniejszyły się o
33 miljony, Czyż więc nie jest to wy-
mownym dowodem, że lepiej pójść
na ustępstwa? Pierwsze miesiące ro-
ku bieżącego (przy tej samej taryfie
co w roku 1934) wykazują znowu
spadek poważniejszy.

nych, za wyjątkiem łubinu, do 5 proc.,
mie zalicza się do zanieczyszczeń;

dla jęczmienia 5 proc.
Dopuszczalny stopień wilgoci i wyma-

gany ciężar objętościowy według noto-
wań giełdy zbożowo - towarowej w
Warszawie.

Producenci rolni iich zrzeszenia ko-
rzystają, prócz prawa pierwszeństwa z
następu'ących ulg: 1) zwolnienia od
kaucji, 2) możności sprzedaży drobnych
partyj od 200 kg. począwszy, 3) zwolnie- |
nia od opłat stemplowych tranzakcji,
nieprzekraczających 1,000 kg. jednora-
zowo przy tranzakcjach odręcznych i 4)
pierwszeństwa w nabywaniu otrąb.

19,5 milj. zł, do 74,2 milj, zł., natomiast
portfel biletów skarbowych zdyskonto-
wanych zmniejszył się o 4,0 milj. zł, do
59,5 milj. zł.

„ Zapaspolskich monetsrebrnychibi-
lonu spadł o 18,5 milj, zł. do 20,1 milj.
zł. Pozycje „inne aktywa" i „inne pasy-
wa” uległy wzrostowi. Pierwsza o 2,1
milj. zł. do 146,5 milj. zł., druga — o 2,0
milj. zł. do 305,0 milj, zł. Natychmiast
płatne zobowiązania zmniejszyły się o
46,3 milj. zł. do 158,1 milj, zł. Obieg bi-
letów bankowych — w wyniku wyżej o-
mówionych zmian — wzrósł o 49,2 milj.
zł. do 980,5 milj. zł.

Pokrycie złotem obniżyło się do 44.91
proc. i przekracza normę statutową o
prawie 15 punktów. Stopa dyskontowa
5 proc., od pożyczek zastawowych 6%,

`

rośliny okonowe
nocne, cierpi niemało od nadmiaru opa-
dów.
W wielu powiatach zbiór roślin oko-

powych, szczególnie ziemniaków, jest w
tym roku stracony. W innych  zmowu,
ludność, zdezorjentowana kaprysami na-
tury, rozpoczęła zbyt wczesne kopanie,
otrzymując przez to plon bardzo mizer-
ny.

Rolnicy wielkopolscy i pomorscy co-
raz głośniej zaczynają mówić o koniecz- ności pomocy rządowej.

Hausta na giełdach towarowych angielskich
Wiadomości, jakie nadeszły o sta-

nie rynków w Ameryce, utrzymywały

kupców londyńskich oraz liverpool-

skich w stanie silnego lecz hamowane-

go podniecenia. Kupcy angielscy za-

częli okazywać duże zainteresowanie

rozwojem wypadków w Abisynji. Sko-

ro nadeszły z Afryki wiadomości, ma-

jące charakter meldunków z placu bo-

ju, ceny towarów zaczęły wykazywać

gwałtowne zmiany. Naogół bawełna a-

merykańska podskoczyła o 15 pkt.

pszenica również zwyżkowała, nawet

cukier — dla którego oddawna noto-

wano tendencję bardzo słabą wykazy-

wał znaczną poprawę. Niezwykle moc-

ną tendencję ujawnił kauczuk, którego

ceny podniosły się. Również notowa-

(EOS YY ZYCZE SCEPĘOTOPYEZYTACYKA

Obroty handlowe
po!sko-francuskie

Ogłoszona ostatnio oficjalna statysty-

ka handlu zagranicznego Francji podaje

liczby obrotów handlowych polsko -fran-

cuskich w okresie pierwszych siedmiu

miesięcy r. 1935. Ogólna wartość impor-

tu z Polski do Francii w tym okresie

czasu wyniosła — 90.821 tysięcy fran-

ków, wobec 102.141 tys. fr. w odpowied-

nim okresie roku ubiegłego, wykazuje
zatem zmniejszenie o 11.320 tys. frs.;
import francuski z Polski stanowił w r.

b. 0,7 proc. ogólnego importu Francji. O-

gólna wartość eksportu francuskiego do

Polski w okresie styczeń — lipiec r. b.

wyniosła 70,604 tys. frs. wobec 89,485

tys. frs. w tym samym okresie r. ub., a
zatem mniej o 18.881 tys. frs.; eksport

do Polski stanowił 0,8 proc. ogólnego

eksportu Francji, Saldo obrotów polsko-

francuskich było dla Francji ujemne i

wyniosło 20,217 tys. frs., a zatem w sto-
sunku do roku. ubiegłego wykazało

wzrost o 7,561 tys. frs.

Ruch portowy w Gdańsku
W mies. wrześniu ruch portowy w

Gdańsku wyniósł na wejściu 383 statki,
pojemności 248.940 trn. a na wyjściu 381
jednostek o pojemności 242.884 trn,
W porównaniu z sierpniem b. r. ruch

portowy w Gdańsku zmniejszył się na
wejściu o 56 statków o pojemności 2 807
tr. zaś na wyjściu o 77 jednostek pojem-
ności 6.323 trn.
W stosunku do września ub. r. ruch

statków w porcie gdańskim zmniejszył
się na wyjściu o 73 statki pojemności
63,941 trn. i na wejściu o 65 jednostek
pojemności 52.137 trn.

Zmniejszenie ruchu portowego w
Gdańsku niewątpliwie spowodowane zo-
stało wprowadzonemi przez senat Wol-
nego Miasta ograniczeniami dewizowe-
mi { bandlowemi.

Pokaz bydła górskiego

W Stanisławowie odbył się pokaz by-
dła górskiego. Otwarcia dokonał wice-
wojewoda Kaczmarczyk. Na pokaz do-
prowadzono materjał zarodowy w ilości
250 sztuk, Poszczególnym hodowcom
przyznano nagrody honorowe i pienięż-
ne od Lwowskiej Izby Rolnicze. Pokaz
był doskonałym przeglądem hodowli
rasowego bydła górskiego, wykazującej
znaczny postęp.

    

| 60)
P. G. WODEHOUSE

UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angielskiego

— Wiem, co pan będzie o mnie myślał, gdy się
znajdę za drzwiami. Będzie pan mię nazywał twar-
dym, staromodnym ojcem i starym snobem. Do kroć-
set, niech mi pan nie przerywa! Będzie mię pan tak
nazywał, powtarzam raz jeszcze. I nie będzie pan
miał racji. Bo ja wcale nie myślę, że Marshmoreto-
nowie odgrodzeni zostali od reszty świata przez ja-
kąś siłę wyższą. Moja siostra tak myśli. Percy rów-
nież. Ale Percy jest osłem. Gdy pan w jakiej spra-
wie ma inne zdanie niż mój syn Percy, niech pan bę-
dzie zadowolony. Bo to znaczy, że pan ma rację.
— Jednak...
— Wiem, co pan chce powiedzieć. Zaraz skoń-

czę. Gdyby tylko odemnie zależało, to pozwoliłbym
Maud poślubić, kogo chce, byle tylko to był porząd-
ny człowiek, i mógł jej zapewnić szczęście. Lecz tu
wchodzi jeszcze w rachubę moja siostra Karolina.
I cała paczka innych, gdaczących głupców — moje
siostry, moi szwagrowie. Jeśli nie będę zwalczał tego
przeklętego zadurzenia się Maud w panu, jeśli po-
zwolę jej pana poślubić, to wie pan co mię spotka?
Nie będę miał odtąd chwili spokoju! Cała ta gęga-
jąca czereda będzie mi deptać po piętach i powta-
rzać, że źle zrobiłem, Przyjdą dyskusje, rady fami-
lijne. A ja nienawidzę dyskusji! Mam wstręt do rad
familijnych! Jestem człowiekiem zgodliwym i lubię
życie spokojne, I do stu piorunów, ładny wtedy bę-  

dę miał spokój! Oto jak w jednem zdaniu rzeczy
stoją. Nie mam nic przeciw pańskiej osobie, lecz nie
chcę mieć z powodu pana kłopotów, Szczerze przy-
znaję, że odkąd pana poznałem, zmieniłem nieko-
rzystną opinję, jaką sobie o panu wytworzyłem —
na podstawie słyszenia... "

— Taksamo i ja, przerwał Jerzy, Nie uwierzył-
by pan nigdy, co ludzie opowiadają. Każdy zapew-
niał mię, że pan jest rodzajem Nerona i że...

—Proszę mi nie przerywać!
— Ja tylko chciałem zaznaczyć...
— Cicho! Powtarzam, że w znacznym stopniu

zmieniłem opinję o panu. Wspominam o tem nieo-
ficjalnie, jako o okoliczności, która nie ma wpływu
na zasadniczą sprawę, gdyż jeśli pan spodziewa się
uzyskać mą zgodę na małżeństwo Maud, to muszę
oświadczyć, iż jestem temu niezmiennie przeciwny!

— Niech pan tego nie mówi!
— Co, do djabłalma znaczyć „niech pan tego

nie mówi'| Ja to wyraźnie mówię! Małżeństwo jest
wykluczone, Czy pan zrozumiał? W takim razie do-
brze. Dowidzenia,

Drzwi się zamknęły. Lord Marshmoreton wracał
do zamku, czując, że był należycie surowy. Jerzy
nabił swą fajkę i palił zamyślony. Chciałby wie-
dzieć, co Maud w tej chwili robi,

Maud w tej chwili witała jasnym uśmiechem
swego brata, gdy ten późno się ogoliwszy i zmieniw-
szy ubranie schodził kulejąc do salonu.
— Wyobraź sobie, Percy, mówiła, miałam dziś

rano prawdziwą przygodę. Jakiś wstrętny włóczęga
ścigał mię całemi milami. Indywiduum wyglądało
okropnie, Tak mię nastraszył, że musiałam prosić
wikarego w pobliskiej wsi, by tego draba przepędził.
Jakże żałowałam, że ciebie nie było. Byłbyś mię
obronił. Dlaczego nie towarzyszysz mi czasem
w moich spacerach po wsi? Naprawdę, nie czuję się
bezpieczną, śdy jestem sama.  

PORTŲMT AAB LTS

ROZDZIAŁ XVII
Dar ukrywania osobistych wzruszeń i zachowy-

wania pozorów wobec obcych nie jest, jak niektóczy
sądzą, zupełnie wytworem naszej współczesnej cy-
wilizacji. Na wiele stuleci przed naszem urodzeniem
żył w Sparcie szeroko rozreklamowany chłopiec, któ-
ry doszedł do tego, że dał lisowi gryźć swój młody,
delikatny żołądek, nie pozwalając, by nieprzyjem-
ność połączona z tym procederem odbiła się na wy-
razie jego twarzy lub na toku jego rozmowy. Histo-
rycy, przekazali nam, że nawet w późniejszych sta-
djach tej lisiej biesiady uprzejmy chłopiec nie prze-
stał być duszą towarzystwa. Lecz gdy o fakcie tym
można powiedzieć, że stanowi rekord, dotąd nie-
przešcigniety, to nie ulega wątpliwości, że i w now-
szych czasach mężczyźni i kobiety dokonują prawie
codziennie podobnych i niewiele mniej imponujących
cudów panowania nad sobą.. Ze wszystkich cech,
które są właściwe wyłącznie człowiekowi i których
są pozbawione niższe stworzenia, jest to napewno
cecha, która go najbardziej stanowczo wyróżnia od
zwierząt,

Zwierzęta nie dbają o zachowanie pozorów.
Obserwujcie Bartłomieja Byka, gdy sprawy nie idą
po jego myśli, Jak tupie nogami, jak parska, jak
drapie ziemię! Jak rzuca łbem i ryczy. Jest wście-
kły, i nic mu na tem nie zależy, że ktoś o tem wie.
Przykłady takie łatwo mnożyć. Złóżcie ładunek
strzelby w jakiejś wystającej części Tomasza Ty-
śrysa i przypatrzcie się, jakie będą skutki. Podraż-
nijcie Olenkę Osę albo stańcie poza Michałem Mu-
łem i pogłaskajcie go szpilką. Niema ani jednego
zwierzęcia, któreby miało choćby w zarodku poczu-
cie towarzyskiej uprzejmości; i to właśnie bardziej
niż cokolwiek innego powinno nas napawać dumą,
że jesteśmy istotami ludzkiemi na wyższym pozio-
mie rozwoju.

(d c. n.).  

nia zasadniczych metali z wyjątkiem
cyny przejawiły tendencję mocną, Na-
wet towary o mniejszem znaczeniu jak
figi, oleje it. p. pozostawały pod
wpływem wiadomości, nadchodzących
z Afryki.

———— ——

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 3 października

DEWIZY

Belgja 89,80 (sprzedaż 90.03, kupno
89.57); Holandia 359.60 (sprzedaż 360.50,
kupno 358.70); Londyn 26.06 (sprzedaż
26.19, kupno 25.93); Nowy Jork (kabel)
5.32 (sprzedaż 5.35, kupno 5.29); Paryż
35.01 (sprzedaż 35.10, kupno 34.92);
Szwajcarja 173.15 (sprzedaż 173.58, kup-
no 172.72); Stokholm 13440 (sprzedaż
135.05, kupno 133.75); Włochy 43.30
(sprzedaż 43.42, kupno 43.18).
Obroty dewizami średnie; tendencja

dla dewiz przeważnie mocniejsza.
Banknoty dolarowe w obrotach pry*

watnych: 5.33 i pół — 5.34; rubel złoty
4.74 i jedna czwarta — 4.74 i pół; dolar
złoty 9.05 — 9.06; gram czystego złota —
5.9244.
W obrotach prywatnych marki niemieo-

kie (banknoty) — 149 i pół; funty angiel-
skie (banknoty) — 26.04 — 26.06.

PAPIERY PROCENTOWE

3 proc. pożyczka budowlana 41,004
7 proc. pożyczka stabilizacyjna 61,00 —

60,25 (odcinki po 500 dol.) 60.75 (w
proc.); 4 proc. pożyczka inwestycyjną
109.00; 4 proc. państwowa poż. prem.
dolar, 52,15 — 52,10; 8 proc. L. Z. Banku
gospodarstwa krajowego 94,00 (w proc.);
8 proc. obligacje Banku gospodarstwą
krajowego 94,00 (w proc.); 7 proc. L. Z,
Banku gospodarstwa krajowego 94,00 (w
proc.); 7 proc. L. Z. Banku gospodarstwą
krajowego 83,25; 7 proc. obligacje Banku
gospodarstwa krajowego 83,25; 8 proc,
L. Z. Banku rolnego 94,00; 7 proc. L. Z.
Banku rolnego 83,25; 8 proc. L. Z. Tow.
kred. przem. pol. 90,75 — 90.50; 4 i pół
proc. L. Z. ziemskie 42,00; 5 proc. L Z.
Warszawy (1933 r.) 53,00.

AKCJE

Bank Polski — 91,75; Wegiel — 13,00;
Lilpop — 8,50; Norblin — 33,00; Stara»
chowice — 31.00; Haberbusch — 32.00.
Dla pożyczek państwowych i dla li-

stów „zastawnych tendencja wybitnie
zniżkowa; dla akcyj nieco słabsza.
Pożyczki dolarowe w obrotach prywat.

nych: 8 proc. poż. z e. 1925 (Dillonow=
ska) 87,75 — 87,09 (w proc.); 7 proc.
poż. śląska 69.25 (w proc.); 7 proc. poż.

m. Warszawy (Magistrat) 68,50 (w proc.).

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 3 października

Pszenica czerw. jara szkl. 775 gl. 18,73
— 19,25; Pszenica jednolita 742 gl. 18,75
— 19,25; Pszenica zbierana 731 gl. 18,25
— 18.35:

Żyto I standart 700 gl. 12,50 — 12,75;
Żyto II standart 678 gl. 12,25 — 12,80;
Owies I st. (niezadeszcz.) 497 gl. 15,25 —
15,50; Owies II st. (lekko zadeszc.) 468 gl.
14,75-15,25; Owies III st. (zadesz.) 438 gl.
14,50-14,75; Jęczmień brow. 15.50-17,00;

Jęczmień 678-673 gl. 15,00—15,50; Jęcz-
mień 649 gl. 14,75 — 15,00; Jęczmień
620.5 gl. 14,25—14,50; Groch polny24 00
— 26.00; Groch Victorja 31,00 — 34,00;
Wyka 20.00—21,00; Peluszka 20.00-21,00;
Seradela podwónie czyszczona — — —;
Lubin niebieski 8,50 — 9,00; Lu-
bin żółty — — — —* Rzepak zimowy
39,00-40.00; Rzepik zim. 37,00-38,00; Rze=
pak i rzepik letni 35,00-36,00; Siemię In,

basis 90 proc. 33,00 — 34,00; Mak nie-
bieski 49,00 — 51,00; Ziemniaki jadalne
3,75 - 4,25; Mąka pszenna gat. I-A 0-20
proc. 33—35,00; Mąka pszen. gat. IB
0—45 proc. 31,00 — 33,00; I-C 0 — 55
proc. 29,00 — 31,00; I — D 0 — 60 proc.
27,00 — 29,00; I-E 0 — 65 proc. 25,00 —
27,00; II-B 20 — 65 proc. 24,00 — 26.00;
II-D 45 — 65 proc. 23,00 — 24,00; ILE
55—65 proc. 22,00 — 23,00; II-G 60—65
proc. 21,00-22,00; Mąka żyt. I gat. 0-55
proc. 21,00 — 22,00; I gat. 0 — 65 proc.
20.50 — 21,50; II gat. 16,50 — 17,50; ra-
zowa 16.00 — 17.00; poślednia — — —
— —; Otręby pszenne grube przem.
stand. 9,75 — 10,25; Otręby pszenne
średnie przem. stand, 9,25 — 9.75; O-
tręby pszenne miałkie 9.25 — 9,75; O-
tręby żytnie 7,25 — 7,75; Kuchy Inia-
ne 16,75 — 17,25; Kuchy rzepakowe
12,75 — 13,25; Kuchy slonecznikowe
—————1 Šruta sojowa 45 proc.
20,50 — 21,00.
Ogólny obrót 3024 ton, w tem żyta 585

ton. Tendencia nieco mocniejsza.
Uwaga; Ceny grochu, maku, mąkd ł

śruty sojowej rozumieją się łącznie z wore
kiem, innych artykułów — luzem

  



Nr.

Położyć kres publicznemu zgorszeniu!

Klasztor marjawicki -- domem rozpusty
Nowy list „arcybiskupa” Kowalskiego

Sekta marjawicka stanowi obecnie
śnijące bagno. Rozłam, który w niej na-
stąpił, odsłonił jednocześnie takie ba-
jorko rozpusty, intryg, podłostek i wza-
jemnych kłótni, że zdumienie ogarnia
wobec faktu istnienia nadal tego roz-
sadnika zepsucia, dotychczas nie zlikwi-
dowanego przez władze.
Donosiliśmy już o listach, które pisu-

je „arcybiskup“ Kowalski, skazany za
czyny niemoralne wyrokiem sądu na ka-
rę 3 lat więzienia. Mimo, że wyrok u-
prawomocnił się już przed trzema laty,
Kowalski przebywa nadal na wolności i
pisuje listy, pełne naprzemian  gorszą-
cych bredni, bluźnierstw i znamiennych
oskarżeń pod adresem „odstępców”.

Ostatnio ogłosił on nowy list do „by-

łego swego pomocnika i biskupa Bartło-

mieja Przysieckiego“, świadczący raz

jeszcze, że sekta marjawitów jest zbioro-
wiskiem psychopatów i erotomanów,
których działalność w jaskrawy sposób

koliduje z moralnością publiczną.

Oto urywek z cytowanego Hstu:

Powiadasz, Bracie, że „w oczach swo-
ich wielbicielek jestem bez grzechu”.
Tak jest z pewnością, bo gdyby widziały
we mnie coś złego, podłego, nieczyste-
go, toby z pewnością nie trwały przy
mnie, gdyż same są czyste, święte, nie-
skalane. Są to Siostry, którym Wy, z
całeni piekłem waszem plugawem, ani
cienia, nietylko nieczystości, ale nawet
kokieterji zarzucić nie możecie, choć

niektórez nich przez Was były kuszo-
ne. Bo czy mtnarsi e cień
nieczystości takiej Siostrze Przełożonej,

małżonce najmilszej, Izabelli Wi-
? Albo Siostrom: Kolumbie Mar-

kowskiej, Dilekcie oka Dezy-
derji Sporadównie, Euiemji Nykównie,
Miłości Wnukównie, Kolecie Grzego-
rzewskiej, Deotymie Rzońcównie, Boży-
sławie pazia Natanaeli Macie-
jewskiej, Felicycie Romiszewskiej, Go-

lawie Bogusównie, Teonilli Kołuckiej,
alerji Fertnerównie i wielu innym? Te

co za wami poszły, dzielą się obec-
nie na 3 chóry. Pierwszy chór składa się
ze starych babek, które już kuszone być
nie mogą. Drugi chór stanowią wasze
żony, także nie pierwszej młodości, któ-
re wam obrzydły, a dla przypodobania
się wam kuszą młodsze i dopomaśają
swym mężom do zachowania „celibatu*
w rodzaju celibatu Feldmana, Próch-
niewskiego, Buchalca, Kaczyńskiego, Ja-
rzymowskiego, Furmanika, no i Twego,

 

Szko!ne audycje muzyczne
Ministerstwo W. R. i O. P. wydało

obszerną instrukcję, dotyczącą organi-
zowania audycyj muzycznych w $imna-
zjach państwowych w roku szkolnym
1935-36. W ciągu roku szkolnego należy
zorganizować w każdem gimnazjum
przynajmniej 8 audycyj muzycznych,
trwających po 45 minut.
Tematem audycyj muzycznych mają

być m. in. arje Moniuszki i Szopena, mu-
zyka religijna oraz polska muzyka ludo-
wa. Audycje muzyczne zaliczone zosta-

ły do obowiązkowych zajęć szkolnych.

(pr)

Nakazy w spawie podatku
lokalowego

Urzędy skarbowe na polecenie izby
skarbowej grodzkiej rozesłały w tych
dniach przypomnienia w sprawie płatno-
ści podatku lokalowego za trzeci kwar-
tał r. b. Wysokość raty wynosi jedną
czwartą wymiaru, dokonanego na  po-
czątku r. b. Dodać należy, iż rata ta ma
być płatna w ciągu mies. października,
przyczem zgodnie z nową ordynacją po-
datkową został skasowany t. zw. ulgo-
wy termin dwutygodniowy. W ten spo-
sób po 31 bm. rozpocznie się przymuso-
we ściąganie należności wraz z odsetka-

mi za zwłokę i kosztami egzekucyjnemi.

(Om)

Wystawa obrazów
na Żoliborzu

Liga morska i kolonjalna oddział Żoli-
borz, wraz z grupą artystów - plastyków
Żoliborza, urządziła w lokalu przy ul.
Śrniałej 5a wystawę prac malarskich,
rzeźby i ceramiki, z której dochód prze-
znacza się na budowę przystani L. M. i
K. na brzegu žoliborskim,
Wystawa otwarta od dnia 1 do 6 paź-

dziernika włącznie w godzinach od 14
do 20-tej, w niedzielę od 10-ej do 20-tej.

 

 

Bracie. Trzeci chór składa się z młod-
szych i przystojniejszych dziewczyn i ten
wydany jest na pastwę waszych „braci*,
zwanych templarjuszami. Gdy słońce
zajdzie i mroki zapadną, korytarze, cele
i różne zakamarki tak zwanego „Trze-
ciego Domu*, czyli Domu Braci w Płoc-
ku, roją się od par „braci i sióstr", Gdyż
Feldman zni: tyranję i niewolę Ko-
walskiego, i wszyscy „zakonnicy i za-
konnice'”, mieszkańcy „zrełormowanego”
klasztoru, mają wolność, mogą z sa i
między sobą obcować zawsze i wszędzie,
jak im się podoba, ponieważ, powiada
eldman, „utwierdzeni są w łasce i wol-

ni od pokus zmysłowych”, A co się dzie-
je w środkowym klasztorze, gdzie Feld-
man, Próchniewski, no i brat Bartło-
miej zamieszkują, to już się można domy-
šlič. Pei że przystojniejsze dziew-
czyny, niechcące ulegać Feldmanowi, są
zachęcane do tej wolności, a raczej ,„wol-
nej miłości'* prezentami od niego w po-

 

staci zegarków, biżuterji (być może w
moi) Tak jest! Klasztor Marya-
wicki w Płocku, przedtem Dom modli-
twy i pracy, stał się obecnie domem roz-
pusty; słusznie więc, jako taki, powi-
nien być zamknięty, a Feldman jako
Żyd uzdolniony do geszeitu, ze swą żo-
ną Żydówką, niech sobie założy sklep
lub jaki inny proceder handlowy. Próch-
niewski niech przeniesie swą krėlikar-
nię i psiarnię $dzieindziej. Ty, zaś Bra-
cie, z Feliksą i Wiarą, z któremi gor-
szyłęś paraiję i Felicjanów, zamieszkaj
u swej teściowej i zajmuj się raczej po-
lowaniem i śrą w siatkówkę, niż pole-
miką religijną, bo nie masz do tego ani
głowy, ani żadnej wiedzy potrzebnej.
Czy nie byłby już czas najwyższy poło-

żyć kres publicznemu zgorszeniu?
To, że marjawici od początku popie-

rali „sanację”, nie może być chyba oko-
licznością łagodzącą.  

7

Cisza w młynie soleckim |
Co mówią strajkujący robotnicy ?

W Soleckim Młynie Parowym Hersza
Grasberga od dwuch tygodni panuje ci-
sza, a robotnicy, zamiast przy pracy, sie-
dzą w dyżurce prźy wejściu, nic nie ro-
biąc. — Ano —strajk!
— Dlaczego?

— A bo to jak trzynastego zeszłego
miesiąca młyn się spalił, to dyrekcja za-
raz chciała wszystkim robotnikom pła-
ce zmiejszyć, Najwyższa dniówka wy-
nosiła 9 zł., to obniżyli na 6 zł., a najniż-

szą, tych robotników, co to właśnie naj-
więcej i najciężej pracują, obcięli znowu
z 4.50 zł. na 2.25 zł. Jakże tu pozwo-
lić Żydowi na taki wyzysk? — tłumaczy
nam jeden robotnik.

— A czemu tu siedzicie wszyscy?
— Jakto czemu? Blokujemy przecie

wejście do młyna, przed socjalistami.

— Więc robotnicy socjaliści chcą pra-
cować? я
— Oni? — oni ta chcom i nie chcom.

 

Tragiczna Śmierć chłopca
W chwili gdy ojciec, prezes Stronnictwa Narodowego

w Skierniewicach, siedział w więzieniu
W gimnazjum państwowem im. Bole-

sława Prusa w Skierniewicach zdarzył
się tragiczny wypadek, który powinien
skłonić władze szkolne do bliższego za-
interesowania się brakami w  dozorze

nad młodzieżą.

Wypadek, o którym piszemy, miał
przebieg następujący: uczniowie Il-giej
klasy wspomnianego gimnazjum upra-
wiali na lekcji gimnastyki ćwiczenia lek-
koatletyczne, Nauczyciel gimnastyki, po-
dzielił uczniów na trzy grupy, z których
jedna ćwiczyła rzuty kulą, druga — rzu-
ty dyskiem, a trzecia rzuty oszczepem.

Boisko szkolne, na którem  ćwiczyli
uczniowie, nie posiada specjalnie wyzna-
czonych miejsc, przystosowanych do te-
go rodza'u ćwiczeń, a sposób, w jaki
nauczyciel rozmieścił grupy uczniów był
tego rodzaju, że bezpieczeństwo ćwi-
czących rzuty pozostawiało wiele do
życzenia.

W pewnej chwili jeden z uczniów, Je-
rzy Bęczkowski, rzuciwszy dyskiem,
pobiegł, aby go podnieść i w momencie
gdy schylał się po dysk został ugodzony
śmiertelnie w głowę oszczepem, rzuco-
nym przez innego ucznia, Panaka.
Chłopiec na miejscu zmarł,

Tragiczny ten wypadek, który wy-
warł na kolegach zmarłego wstrząsają-
ce wrażenie, wydarzył się w czasie, śdy
ojciec chłopca, Bronisław  Bęczkowski,
prezes Stronnictwa Narodowego w*
Skierniewicach przebywał w więzieniu,

aresztowany w związku z pamiętnemi
zajściami w dniu 8 września.

Nie ulega wątpliwości, że winę tra-

Obowiązek
ubezpieczania terminatorów

Izba Rzemieślnicza w Warszawie
stwierdziła niejednokrotnie, że mistrzo-
wie, przyjmujący terminatorów na nau-

kę rzemiosła, nie ubezpieczaą ich w
Ubezpieczalniach Społecznych.

Wobec tego Izba wyjaśniła, że na-

tychmiast po przyjęciu ucznia na naukę
(nawet w okresie próbnym) winien on
być zgłoszony w Ubezpieczalni Społecz-
nej, jako terminator, Gdyby nawet Ubez-
pieczalnia Społeczna zaliczyła termina-
tora, jako robotnika i pobierała składki
wyższe, to następnie po zarejestrowa-

niu umowy i otrzymaniu z Izby odpo-
wiedniego zaświadczenia, nadpłacone

sumy są przez Ubezpieczalnie Społeczne

zaliczone na przyszłość, tak że mistrz
nie ponosi strat.
Jednakże o tle Ubezpieczalnia stwier-

dzi, że uczeń został zgłoszony w pewien
czas po rozpoczęciu nauki, prócz skła-

dek policzy odsetki za zwłokę za czas

od przyjęcia terminatora do jego zgło-
szenia. W ten sposób mistrz z własnej
winy ponosi stratę.
Zaświadczenia dla Ubezpieczalni Spo-

łecznej, które Izba już od roku załącza
do każdej legitymacji terminatorskiej,
nie powinny być chowane przez mistrza,
lecz natychmiast po otrzymaniu złożone
w Ubezpieczalni Społecznej, jako do-
wód, że poprzednio zgłoszony chłopiec
jest rzeczywiście terminatorem. (b)  

gicznej śmierci młodego chłopca ponosi
w głównej mierze szkoła, obowiązana do
sprawowania nad uczniami odpowied-
nio zorganizowanego nadzoru.

Jest oczywiste, że ćwiczenia w rzu-
tach wszelkiego rodzaju wymagają spe-
cjalnych warunków terenowych i utrzy-
mania odpowiednich odległości pomię-
dzy óćwiczącymi.

Że wypadek omawiany był wynikiem
karygodnej wprost lekkomyślności, o tem
świadczy fakt, że na jakiś czas przed-
tem omal nie uległ podobnemu  niesz-
częściu uczeń IV-ej klasy tegoż gimna-

Tajemnica tragedji

zum Grzywa „który rzucał oszczepem i
tylko cudem uniknął ciosu z rąk kolegi.
W czasie poprzednich wakacyj zdarzył
się inny. wypadek, tym razem także
śmiertelny, któremu uległ uczeń IV kla-
sy, w czasie ćwiczeń harcerskich przy
rzucaniu kulą. |

W stosunki panujące na terenie pań-
stwowego gimnazium im. Bolesława Pru-
sa w Skierniewicach powinny wejść jak-
najrychlej wyższe władze szkolne. Ży-
cia i zdrowia uczącej się młodzieży lek-
ceważyć nie wolno nikomu, a tem bar-
dziej ludziom, którym się powierza nad
młodzieżą opiekę!

na ul. Marjaūskiej
Usiłowanie zabójstwa i samobójstwo

Przy ul. Marjańskiej Nr. 10 na czwar-
tem piętrze w mieszkaniu 42-letniej
Franciszki Bałdygi rozegrała się taiem-
nicza trageda. W pewnej chwili w mie-
szkaniu rozległy się dwa następujące po
sobie strzały, a następnie otworzyły się
gwałtownie drzwi i na korytarz wypa-
dła, krwawiąc z odniesionych ran, Bał-
dyga. Za nią po chwili wybiegł jakiś męż-
czyzna, prawdopodobnie sprawca mor-
derczego zamachu, a kiedy jeden z są-

siadów odciął mu na schodach drogę u-
cietzki, szybko wrócił się z powrotem
do mieszkania Bałdygi i tam wystrzałem
w skroń odebrał sobie życie, Wezwano
pogotowie, które stwierdziło śmierć nie-
znajomego i ciężki stan rannej. Policja
wszczęła dochodzenie celem wyświetle-
nia szczegółów tajemniczej tragedji. Bał-
dyga w szpitalu zeznała, że zajmuje się
wróżbiarstwem a nieznajomy przyszedł
do niej w celu usłyszenia wróżby z kart.

Na książke, która ukaże się za 5 lat
Plaga składek wśród kolejarzy

Podobnie, jak innym pracownikom w
służbie państwowej, kolejarzom  doku-
cza dotkliwie plaga wszelkiego rodzaju
składek. W niższych grupach uposażeń
składki te przewyższają kilkakrotnie
normalne obciążenia podatkiem docho-
dowym.
Obecnie np. potrącane są kolejarzom

raty na pożyczkę inwestycyną oraz
składki na LOPP, łódź podwodną, okręt,
samolot, Rodzinę kolejową, kolejowe
przysposobienie wojskowe i rozmaite

fundusze, księgi pamiątkowe lub inne
wydawnictwa.
W jednej z dyrekcji kolejowych zapo-

wiedziano wydanie dzieła z racji 15:le-
cia istnienia tej dyrekcji i. rozpoczęto
ściąganie składek na tę książkę, która
ma się ukazać dopiero za 5 lat.

Organizacje pracowników koleiowych
stwierdzają, iż plaga składek przymuso-
wo - dobrowolnych rujnuje budżety ro-
dzin koleiarzy i przekracza możliwości
płatnicze większości pracowników. (pr)

„Nauka chodzenia” w szkołach
Instrukcja władz szkolnych

Władze szkolne zarządziły, iż w szko-
łach powszechnych, uczniowie mają być
pouczeni o obowiązku stosowania się do

przepisów o ruchu na ulicach miast i dro-
gach publicznych.
W szczególności ma być wpoione w

uczniów przeświadczenie, iż nie należy
bawić się na szosach i ulicach, że stanie
na jezdni i spacerowanie po niej jest
wzbronione į že należy korzystać tylko
z chodnika. Przejście przez jezdnię ma
być dokonywane najkrótszą drogą w
pobliżu skrzyżowania ulic. Specjalna u-
waga uczniów ma być zwrócona na nie-
dopuszczalność i niebezpieczeństwo cze-
piania się tramwa/ów, samochodów i po-
jazdów.
Uczniom - rowerzystom należy wyja-

śnić, iż w czasie jazdy nie wolno wyko-
nywać popisowych ewolucyj, ścigać się
z innym pojazdem, brać drugiego kole-
$ę na rower lub też obciążać rower cięż-

 

 

kimi przedmiotami. Z chwilą nastania
zmierzchu lub mgły rowerzyści używać
mają silnie świecącej latarki.
W oddziałach pierwszym i drugim

szkół powszechnych nauczyciele zwrócić
mają szczególną uwagę na materjał nau-
czania z zakresu kultury życia codzien-
nego,

Sądny dzień—
Żydzi nie płacą

Władze skarbowe wydały zarządzenie
do egzekutorów, by w przyszły ponie-
działek, dn. 7 października, nie wykony-
wano u płatników wyznania mojżeszo-
weźo, egzekucji przymusowej z tytułu na-
leżnych świadczeń publicznych, .wobec
przypadającego uroczystego święta Sąd-
nego Dnia. (i)

 

®

Złóż ofiare na alkcję
Stronnictwa Narodowego

 

Obniżka dotyczy ich także samo, więc

płaczom na nią, ale i bojom się, że za

strajkowanie — prace stracom i nic nie

będą mieli,
— A wy się nie boicie?
—Pewno, że nie. Jak Żyd zobaczy, że

strajk trwa i mocno się trzymamy, to u-
stąpi i nic nam nie zrobi,

— No, a wy teraz nic nie zarabiacie,

więc z czego będziecie żyli?

— Z czego? — Paska się dociśnie i ja-
kosi przebieduje. W razie czego, to „Pra-
ca Polska“ nam dopomože. Žebym tu
zdechnąć miał — nie ustąpię Žydowi —
brzmi zdecydowana odpowiedź. :
Bardzo charakterystycznie w tej calej

sprawie zarysowuje się „akcja” przywód-
ców PPS. - CKW. Ci panowie, którzy w

myśl wygłaszanych haseł, powinni tak,
jak „Praca Polska" — bronić przed wy=

zyskiem robotników, pracujących w mły-
nie — najnieoczekiwaniej solidaryzują

się z żydowskim kapitalistą. Robotnicy

socjaliści, choć widzą swoją krzywdę,
nie umieją się jednak przeciwstawić za-
rządzeniom swego związku. Tak wyślą-

da w praktyce socjalistyczna — „obrona
praw robotnika”,

Jak dowiadujemy się z dalszej rozmo-
wy, nieładnie w tej całej sprawie wyślą”
da osoba kierownika zarządu młyna —
p. Witteka. й
— Jeszcze jak Żyd gnębi — no, to in-

na rzecz i zrozumiała, — rozpowiadają

strajkujący, — ale Polak żeby się tak
Żydowi z ciałem i duszą zaprzedał za te
miske lepiej okraszonego barszczu — to
już wstyd.
— Ano dziś w Polsce dużo jest takich,

co się za tę okrasę Żydom zaprzedają...

A ——

Baczność narodowcy!

"ikea
Na ten temat odbędzie się odczyt p.

Mieczysława Rybarskiego dźiś w' pią-
tek 4 b. m. w lokalu przy ul. Złotej Nr.
30 m. 37 (oficyna III piętro).

Jest to pierwszy z odczytów, które
co tydzień będzie urządzał Wydział Go-
spodarczy przy Zarządzie stołecznym
Stronnictwa Narodowego dla członków i
sympatyków Stronnictwa _Narodowego,
celem oświetlania bieżących zagadnień.

Warszawa—Kraków
w ciągu 13 minut

„ W niedługim czasie mają być dokona-
ne próby z rakietą pocztową polskiej
konstrukcji. Rakieta ta, wykonana z
aluminjum, jest napełniona specjalną
mieszanką wybuchową. Posiada ona 38
dysz wybuchających, co pewien określo-
ny czas podczas lotu, Po osiągnięciu miej-
sca podróży rakieta opada przy pomocy
otwierającęgo się automatycznie spado-
chronu. Jest ona zaopatrzona w specjal-
ną komorę, która może pomieścić -około
1.000 listów. Podczas lotu próbnego
przy każdym wybuchu dysz mają spadać
specjalne minjaturowe  spadochroniki
meldunkowe, Według teoretycznych 'obli-
czeń wynalazcy, czas przelotu z Warsza-
wy do Krakowa oblicza się na: 13 minut
27 sekund. (Om)

Samobójstwo
w „Colombinie“

Nocy ubiegłej w znanym warszawsk:m
lokalu dancingowym „Colombina“ przy
ul. Jasnej 3 postrzelił się ciężko z re-
wolweru w okolicę serca 31-letni Teo-
dor Stanisław Niewęgłowski kontrakto-
wy urzędnik Izby Skarbowej w Sokoło-
wie Podlaskim. S

Zabójstwo
pod Golędzinowem

Na wybrzeżu Wisły, koło Golędzino-
wa nieznany sprawca kilku strzałami
rewolweru ranił ciężko 31-letnieśo ma-
larza pokojowego Jana Głowalę, Pomimo

upływu krwi i bólu Głowala zdołał o
własnych siłach dojść do szpitala Prze-
mienienia Pańskiego na Pradze, gdzie
jednak w parę godzin później zmarł. Jak
wynika z okoliczności, ustalonych pod-
czas wstępnego dochodzenia, zabity padł
ofiarą zemsty na tle osobistem. ы
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cję Koła Narodowego wynika, że w Akademiczek U. S. B. w Wilnie, ni-
okresie budżetowym 1935-36 wznie- |niejszem podaje do wiadomości, że!
siony zostanie na rzece Wiilence |z dn. 5 bm. zostaje otwarte Ognisko

most między Belmontem i Tupacisz- JS. M. A-czek w nowym lokalu przy;
kami. W ten sposób zostanie roz- ul, Uniwersyteckiej 5 (dziedziniec

wiązane połączenie Kolonji Kolejo- | Sarbiewskiego). Tamże przyjmowa-
|ne są zapisy nowych członków  co-

Kronika wileńska.
DYŻURY APTEK: „historyczne zabytki miasta oraz za-

następują:e poznała się z miejscowemi  stosun-a w nocy dyżurują

apteki: kami pracy w kolejnictwie. Goście wej z miastem drogą kołow.
Rodewicza— Ostrobramska 4, Jurkow: "ion. : . . ) я +

йао Alala 6, Addsiawakieżod= niemieccy byli następnie podejmo- , PRZEMYSŁI HANDEL. dziennie w godzinach dyżuru od

Miekiowicza 10 | Śajożnikowa — róg Ste wani obiadem przez Dyrekcję P. K. — Zwiększenie się ilościbezro- |19,15 do 20.30.
P. w Wilnie. (h) botnych rzemieślników. W Wilnie w — Związek Polskiej Inteligencji

się|Katolickiej zawiadamia, iż w nie-ciągu września rb. zwiększyła
ilość beznobotnych rzemieślników:dzielę dn. 6-go0 października odbę-

do 570 osób, a to z powoduzlikwi- | dzie się otwancie BibljotekiiCzytel-

potrfk grac ost yw w pędci or re yo
Teorf ! ed- |nym przy ul. Zamikowej piętro.

siębiorstwach handlowo - przemy- Na uroczystość otwarcia złożą

RONA,kV oazy z ©M sai Ti godz. 11 wł

7 - omu  Sodalicyjnego — Zamiko-

nie, Wydział przemysłowy zarządu = 8— II mo. 3) PDookacdć

Botavaer!Ti от: = Dr. s aszewskiego, : icz

krzywa na set + ZE pt: „O kult

Х ' owo - ę śli katolickiej”. ы

wych i sklepów.  W miešcie uległo: "Na ns uroczystość Zarząd

„likwidacji 9 warsztatów pracy, 7 Z. P. L. K. gorąco zaprasza zarówno

Przy tej sposobności Zarząd T-wa A handlowych i "iczłonków. jak „wszystkich doceniają

przypomina pp. wystawcom, żewin-, Wtym i tało 5 d cych doniosłość rozwoju  czytelnic-

ni zabrać eksponaty w dn. 7-g0 bm.' „vy; jen (otuaio Rowstalo >.PRZEĆ twa. neliipnogo.
siębiorstw handlowych, 4 warsztaty, KRONIKA POLICYJNA.

fańskiej,
* Z MIASTA.

Pomoc Opieki Społecznej.
Wydział Opieki Społecznej zarządu
m. Wilna w ciągu września rb. udzie
lił pomocy dla 2136 osobom, z czego
457 przyjezdnym.

Osoby te korzystały z bezpłat-
nych oibadów, pomocy pieniężnej,
ubrań i opału. Równocześnie wy-
dział w ciągu miesiąca umieścił prze
szło 50 bezdomnych w przytułkach
miejskich i schroniskach. (h)
— Inspekcja hoteli Specjalna

Е komisja sanitarno - porządkowa
przystąpiła do inspekcji hoteli znaj-
dujących się w obrębie miasta Wil-
na. Wraz z hotelami są lustrowane
domiy zajezdne i noclegowe.

— Zamknięcie Wystawy Niezależ-
nych, W niedzielę, 6-$0 październi-
ka o zmierzchu, nastąpi zamknięcie
V Dorocznej Wystawy prac T-wa
Niezależnych Art. Sztuk  Plastycz-
nych.

Zarząd T-wa wyraża serdeczne
podziękowanie Zanządowi miasta
naczele z p. Prezydentem D-rem
Maleszewskim za przyjazne jak
zwykle ustosunkowanie się do po-
czynań T-wa, oraz tej części społe-

czeństwa Wileńskiego, które uważa
za swój obowiązek kulturalny zwie-
dzanie wystaw Sztuki.

   
-Kegina-Dra Oeikera
— Žonaty „nabiera“ dziewczęta na že-

niaczki. Niejaka J. Mickiewiczowna (Kal-Lustracja potrwa około tygod- 0 ф б Pay + ж

nia. z 3 : SiE аа &КЁС‘ЁР_Ж зіе{іеттоёіже‘;иі;і"?шсу i 14 sklepów spożywczych i — Ujęcie młodocianych  złodziejów. я so

— Wycieczka kolejarzy niemiec- ść łość eks 5 innych. Wczoraj przez agentów wydziału śledczego waryjska 35) powiadomiła policję, że zna-

ność za całość eksponatów. | Nie wchodzą tu w rachubę zlikwi- ujęci zostali i osadzeni w areszcie central- jomy jej Kazimierz Kichin (Betlejemska 8)

}
Perec  Wilko-|wyłudził od niej 200 zł. pod pretekstem

| ia się. Jak się potem okazało Ki-
kich zwiedza Wilno i okolice. W:

SPRAWY MIEJSKIE. | dowane budki z wodą sodową i ma-
nym młodociani złodzieje:

mir, oraz Piotr Kuncewicz. Ostatnio jie? poż niem
chin jest żonatym i udaje kawalera celem

„nabierania” dziewcząt na

dniu wczorajszym do Wilna przy-
— Most na Wilence, Z odpo- łe owocarnie sezonowe. (h)była wycieczka kolejarzy niemiec-

wiedzi Prezydenta m. Wilna udzie- Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
letni złodzieje dokonali kradzieży mieszka-

nia na szkodę Ruchli Rytwo przy ul. No- | łatwiejszego
| małżeństwa. (h)kich ma czele z dyrektoremi kolei

miemieckich. Wycieczika zwiedziła lonej Radzie Miejskiej na intenpela- — Zarząd Sodalicji Marjańskiej wogródzkiej 55. e)

ае зое DRZEWKA i KRZEWY us kolosalne SMOSARSKA "7 e: Brodniewicż —
powodzenie Zniez i In.

PRZEĆWLEJOWE,RÓŻE, BZY:IBYLINY
w najlepszym fllmie wszystkich czesów

polecają po cenach bardzo niskich (m) 66

SZKÓŁKI PODZAMECKIE_ „Dwie Joasie:
Hr. Franciszka ZAMOYSKIEGO
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A

: i a: Balkon 25 gr. Program Nr. 41 p. t. WIEJZ, DOBRZE MI
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