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ZYGZAKI.

i;/ Trychiny w, s&ęGicy.
(h). Co Julka dni można przeczytać w waiszaw- 

skięh dziennikach, że ten lub ów, czy la lub owa, 
alb® nawet dla odińian.y cała rodzina, otruła się try- 
chinami po spożyciu nabytych w sklepiku wędlin. 
W rezultacie mimowolni spożywcy trychin długo i 
ciężko chorują lub też nawet umieTają. Dzienniki 
trochę się oburzają z tego powodu, poczem wszystko 
przechodzi do porządku dziennego, aż do — nastę
pnego otrucia się trychinami.

I to się dzieje stale już 7 lat w stolicy zma,r- 
twychws’ tej Polski. I nikomu nie przyjdzie nawet 
do głowy, ażeby skandalowi temu raz na zawsze 
kres położyć. Trychiny w wędlinach sprzedawanych' 
do spożycia Itidzio-n uważano są za zjawisko normal
ne, za jakiś „boski dopust", na którym niema rady. 
Człowiek kupujący wędliny w Warszawie ma świa
domość togo, że ryzykuje wcale poważne niebezpie
czeństwo dla życia. .Te i boi się — czy mie spożywa 
swego śmiertelnego posiłku.

W ostatnich dniach cech wędliniarzy warszaw
skich przedsięwziął walkę z trychinami o tyle, że 
wszystkie sklepy, sprzedające „wędliny własnego wy
robu", zaopatrzył w odpowiednie tabliczki z czer
wonemu i niebieskiemi literkami, które gwarantują, 
że sprzedawane tam wędliny sporządzone zostały ze 
sztuk nierogacizny podanych poprzednio oględzinom 
weterynaryjnym, czyli ze sztuk zdrowych.

Ale to jest dopiero samopomoc społeczeństwa, zre
sztą niedostateczna — bo któż zaręczy, że ten,sam 
sklep, który eprzedaje „wędliny własnego wyrobu" 
nie sprzedane również wędlin sporządzonych przez 
jakiegoś pokątnego r.zeżmika, albo sprowadzonych z 
małego miasteczka, czy ze wśi, z mięsa świń pa- 
dłych, albo chorych, zawierające właśnie trydhiny? 
Dlaczego władze w stolicy nie pomyślą o roztocze
niu regularnego nadzoru sanitarnego nad wszystkiemi 
rzeźniami i nad targowicami bydła i nierogacizny 
tak aby niemożliwem było ubicie i oddanie do kon- 
stomcji chorej sztuki, aby spożywanie wędlin w sto-, 
licy niepodległej Polski nie było graniem w loterję 
ze śmiercią łub chorobą.

Niechże się władze stołeczne poinformują’ naprzy- 
kład w Krakowie, gdzie od lat trzydziestu ludzie po- 
prostu nic wiedzą co to są trychiny i że jest moż
liwe zatrucie niemi. Wydaje się mann, że właśnie za
bezpieczenie ludności tych normalnych wygód i nor
malnej hygjemy etanowi jedną z podstaw życia — 
współczesnego cywilizowanego społeczeństwa, jedno 
z jego znamion i jeden z najważniejszych jego po
żytków.

Stoją Płwto LIS. JWa“
zawiadamia, że z dniem 1-go czerwca 1925 roku, 
został otwarty sezon pływacki i uprasza wszyst
kich swoich członków o ponowne wpisanie się j 
uiszczenie wpisowego w biurze firmy „Uniyersom" 
Ska z ogr. odpow. przy ul. św. Morka 25, wyłącznie 
między godziną 5—6 po południu. Treningi oraz 

nauka pływania już. się. rozpoczęły. 3418

Podziękowanie.
JWP. DROWI ADOLFOWI SCHWAR2BABT0WI,

specjaliście-chorób nosa, gardła i uszu przy ulicy'5 
Listopadla składamy serdeczne podziękowanie za szczę 
śliwę przeprowadzenie ciężkiej operacji nosa.

Kraków, 2 czerwca 1925 r.
3125 Zdzisławowie Bogdaniowie.

Podzfiękowaoie.

Głęboko dotknięci bolesną stratą najukochańszego 
męża, syna i brata, Ap. !nż. Mieczysława Mazanka, star
szego radcy budownictwa Dyrekcji poczt i telegrafów 
w Krakowie. a wielce zobowiązani te bardzo liczne i 
eenDe objawy współczucia, składamy uiniejszem najgo
rętsze podziękowanie .Wielmożnym I’P. Przełożonym, 
Kolegom. Podwładnym, Przyjaciołom i Znajomym dro
giego Zmarłego, a za łaskawe Ti*r- artystyczne
nabożeństwa żałobnego-WP. dyr. Wallek-Walewskiemu 
i chórowi, pocztowemu. . 34-29

ŻONA. RODZICE I RODZEŃSTWO.

Administracja państwowa.

Konwencje socjalne.
Nr. 64 Dziennika ustaw z 28 maja b. r. poświęcony 

Jest w całości konwencjom socjalnym; trzynaście 
międzjynąrodowych konwencyj, przyjętych 28 list apa
tia 1919 r, w Waszyngtonie na ogólnej konferencji 
międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów, 
zastało obecnie przez Polskę ratyfikowanych i oglct- 
szonych, Postanowienia tych trzynastu konwencyj 
odpowiadają postanowieniom części traktatu wersal
skiego z r. 1919 oraz traktatu w Saint-Germain z r. 
1919 o „Pracy11. Konwencje te dotyczą następują
cych przedmiotów:

1) bezrobocia; 2) określenia najniższego wieku do
puszczenia dzieci do pracy przemysłowej; 3) pracy 
nocnej młodocianych w przemyśle; 4) określenia naj 
niższego, wieku dopuszczania dzieci do pracy w ma
rynarce; 5) odszkodowania na wypadek bezrobocia 
z powodu rozbicia się statku; 6) pośrednictwo, pracy 
dla marynarzy; 7) oznaczenie wieku dopuszczenia 
dzieci do pracy w rolnictwie; 8) o prawie zrzesza
nia się.i koalicji pracowników rolnych; 9) odszko
dowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na 
roli; 10). używanie btielj ołowianej w malarstwie; 
11) odpoczynku tygodniowego w zakładach przemy
słowych; 12) us.taienia najniższego wieku dopuszcze
nia młodocianych do pracy w pomieszczeniach pod- 
pckladowyph i iw kotłowniach; 13) obowiązkowo o

ględziny lekarskie dzieci i młodocianych zatrudnio
nych na statkach.

* • *
ZE SAMORZĄDU. Nakładem Biura pracy społecz

nej w Warszawie wydana została w Warszawie bro
szura p. t. „Przepisy o uposażeniu członków zarzą
du i pracowników związków komunalnych". Przepi
sy tę zebrał i zaopatrzył komentarzami urzędnik 
ministerstwa spraw wewn. Antoni Hujda.

Ministerstwo spraw wewn. uznając wartość i po
żyteczność tej książki zwróciło na nią uwagę woje
wodów celem zalecenia jej zarządom związków ko
munalnych. Cena egzemplarza z przesyłką pocztowa 
zł. 2.25; ząm^wienia przyjmuje Biuro pracy spo
łecznej ul. Kopernika 30.

Gazy trujace.
Bardzo słusznie pisze „Kurjei"
Pisze już po tyle razy.
Jak na wojnie niebezpieczna
Słaną się trojące gazy.
Lecz i w czasie pokojowym.
Choć warunki znacznie letsze
I w Krakowie mamy gazy,
Które troją nam powietrze.
Bo niestety! prawda szczera.
Chociaż może brzmi to dziko! —
Ze tu każdy zlew czy śmietnik
Takich gazów jest fabryką!..,

Kruk.

Co dzień niesie?
Kraków, 4 czerwca.

Odsłonięcie pomnika 
„Rokitniańczyków".

Jak wiadomo, 13 bm. odbyć się ma odsłonięcie 
pomnika „Rokitniańczyków" na grobie poległych, 
których zwłoki zostały sprowadzone do Krakowa, i 
złożone na cmentarzu rakowickim. Uroczystość te 
stanie stię beztwatpienia potężną manifestacją uczuć 
społeczeństwa dla zbrojnego czynu polskiego, dla 
wielkiej ofiary i bohaterstwa.

W związku z uroczystością ogłasza komitet od
słonięcia pomnika następujący apel:

„Ludność miasta Krakowa, skąd w roku 1914 wy
ruszył bohaterski 2 pułk ułanów Legionów Polskich, 
wsławiony wiekopomną szarżą pod Rokitna w dniu 
13 czerwca ,1915 r., tłumnie, bez różnicy klas i za
wodów, weźmie manifestacyjny udział w tej podnio
słej uroczystości. Niezłomni żołnierze Legjonów w 
czasie ciężkich zmagań i szarpiących zwątpień w 
słynnej szarży na potrójne okopy rosyjskie ginęli o- 
fiamie z najgłębszą wiarą, że z krwi ich Polska wsta- 
nie żywa. Dzisiaj ich wiara niezłomna jest rzeczywi
stością. Obywatele Polski niepodległej winni spełnić 
obowiązek wdzięcznej pamięci wobec tych, którzy 
drogę do Wolności ofiarą swej krwi utorowali.

Komitet obchodu, którego staraniem stanął pom
nik Rokitniańczyków, zwraca, się do wszystkich in- 
stytacyj i zrzeszeń obywatelskich, do młodzieży Uni
wersytetu i szkół krakowskich z gorącem wezwa.ndom 
o jak najliczniejsze wzięcie udziału w akcie hołdu 
ku czci bohaterów, pierwszych żołnierzy Polaki nie
podległej.

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 9.30 rano 
mszą żałobną w kaplicy cmentarza rakowickiego, na
stępnie o godz. 10 odbędzie się odsłonięcie pomnika 
w asystencji wojska.

Warszawa entuzjastycznie powitała 
p. Curie - Skłodowską.

Z Warszawy donosi (Z): We środę rano przybyła 
do Warszawy dr. Curia-Skłodowska, aby swoją obe
cnością uświetnić założenie kamienia węgielnego 
pod gmach instytutu radowego jej imienia.

Na powitanie jej zgromadzili się ną dworcu przed
stawiciele Sejmu, Senatu, reprezentanci władz miej
skich, wojskowości, liczne delegacje towarzystw nau
kowych- Na przyjazd oczekiwały liczne rzesze foto
grafów i operatorów filmowych.

Gdy pociąg zajechał, wysiadającą panią Curie. 
Skłodowską powitał prezes Baliński j prezydent Ja
błoński, wręczając jej bukiet białych i pąsowych 
róż. P. Skłodowską oczekiwały iej siostry: panie do
ktorowa Dłnska i p. Szalayowa.

Z dworca, udała, się do salonu recepcyjnego. Po 
drodze licznie zgromadzona publiczność wznosiła na 
jej cześć okrzyki.

Nie żałujmy grosza na budowę polskie] 
ochronki w Karwinie — (Śląsk czeski).

(w). Komitet budowy polskiej ochronki w Karwi
nie, zwraca się za na.szem pośrednictwem z gorącą 
prośbą do ogółu publiczności, o dobrowolną składkę 
na budowę toj pożytecznej instytucji polskiej na 
Śląsku czeskim. Koszta budowy wynoszą około 
60.000 kor. czeskich i mają być pokryte przeważnie 
drogą składek. Nazwiska ofiarodawców będą wpisa
ne do książki pamiątkowej ochronki. Wkładki przyj
muje także Adinin. ..Ilustrowanego Kurjera Codz." 
(Basztowa 18). • » »

Jesteśmy przekonani, że nie znajdzie się nikt z 
pośród patriotycznie cżującej publiczności, ktoby nie 
przyczynił się choćby najdrobniejszym datkiem na 
poparcia szlachetnego celu i że potrzebna kwota 
60.000 kor. cz. będzie w najbliższym czasie zebra
ne. Loży to w dobrze zrozumianym interesie pol
skości na czeskim Śląsku.

Z Francji otrzymamy nową partję 
srebrnych 2-złotóweK.

Z Warszawy donesi (Wir.). Mennica paryska wy
kończyła ostatnio zamówiona we Francji partję sre
brnych monet 2 zlotowych, a na ogólną sumę 
12,400.000 złotych. Monety te. które są odbierane 
przez wysłaną w tym celu delegację, niezwłocznie 
po prz,ybyciu do Warszawy, zostaną puszczone w o- 
bieg. W ten sposób obieg srebrnych monet znacznie 
się zwiększy — pozwalając na. wycofanie z obiegu 
zniszczonych biletów zdawkowych.

Spadek drożyzny w maju*
Z Warszawy donosi (Z): Dzisiejsze posiedzeń"” ko

misji statystycznej dla badania kosztów utrzymania
ustaliło, że koszty utrzymania w maju w poiów- 
naiu z kwietniem zmniejszyły się o 2.5%. Żywność 
staniała o 3.5%, opał i światło o 4%. Koszty innych 
artykułów pozostały bez zmiany.

W Krakowie tylko o 0-89 proc.
Komisja lokalna stwierdziła, że koszta utrzytm-ańia 

rodziny pracowniczej (z 4 osób) amniejszyly się w 
Krakowie w maju o 0‘89% w stosunku dio kwietnia.

Jednorazowa remuneracja dla oficerów 
i podoficerów zawodowych.

(w.). „Polska Zbrojna" informuje, że ministerstwo 
spraw wojskowych uzyskało u ministra skarbu zgodę 
na jednorazową remnneraoję dla oficerów i najstar
szych podoficerów. Remuneracja ta. której wysokość 
nie jest jeszcze ściśle oznaczona, pokryte będzie z 
sum, zaoszczędzonych na opale skutkiem mniej do
tkliwej zimy.

Niezależnie od tej jednorazowej remuneracji, ko
misja wojskowa Sejmu jedno z posiedzeń w 
cym tygodniu poświęci sprawie uposażenia osób 
wojskowych.

Urzędowe bałamuctwo.
(stm). Istnieje w Ziemi Kieleckiej znana miejsco

wość kąpielowa — kąpiele siarczone i solankowe _
która się nazywa Busk albo Busko. Jak naprawa? 
tego już teraz w całej Polsce nikt nie wie, albowiem 
urzędowa nomenklatura wprowadziła do tej sprawy 
urzędowe bałamuctwo. W nomenklaturze, która si? 
posługują władize administracyjne, miejscowość u. 
nazwana została Busk Kielecki dla. odróżnienia 
miejscowości Bush we Wschodniej Małopołsce, Zda
nej jako siedziba Barienich. A więc Busk n®® 
sobie będzie Busk, możnaby się już z tein pogndz -• 
aczkolwiek ludność okoliczna nazywa miejsoowoś 
pielową w Kieleckiem stale Busko. Widocznie L 
dnaik czynniki unzędowo-lokalne — Busk jest 
wiakiem państwowem — przesiąknęły także tą - 
kalną nomenklaturą., albowiem we wszystkie'1 "
szych i mniejszych plakatach reklamowych, te 
rowych i blaszanych, czarnych i pięknw kL: 
mych, które zarząd zdrojowiska rozsyła po 
Polsce dla roawieszania po różnych miejscacn 
blioznych, ów „Busk Kielecki" nazwany 1. , •„
raźnie wielhiensi jak wół literami Busko, ‘a
teraz ktoś zorientuje, jak się te raiejseowosc n “ ,ej 
urzędowo? Możnaby w każdym razie tej owo. 
kres położyć.

Zbrodnicze podpalanie lasów.
W powiecie Stępniewskim woj. Nowogr. naJ'cj^t w 

miny Kozłowienic, w czwartek 21 maja o *• 
oludnie jakaś zbrodnicza ręka podpaliła las P 0_ 
py jednocześnie w azterech miejscach. Sp^ _ 
cło 50 ha najprzedniejszego lasu i dużo "®SL?tcrtya- 
»wego (własność angielska) które było _P u-
e do wywozu do Anglii. Akcja ra łowni®®-. abie- 
ruidniona, gdyż ludność z poszczególnych 
ła. . porze

W dniu 24 maja znów wybuchł o tej. 
mia w czasie nabożeństwa pożar w l®®19 dobni®
Herobowicza. Podpalenie lasu dokonano 

ik w państw, lesie, to jest w czterech 
suk iż spłonęło około 45 ha lasu jodłowego. _

Sprawców tych podpaleń do tej pory ni®

Kradzież kasy magistratu 
w Rożyszczacn.

, , /pw: W nocy
Z Łucka donosi nasz korespondent^^ gję d„

z 26 na 27 maja metanami sprawCVIii apio/y*'-’ . jjl RO-
kasy, znajdującej się w lokalu ogniotrwała
żyszcze pow. Łuckiego. Ponjew.arL;J|f pie mogli i?) 
była widocznie dość mocna i złodz. J - całości
otworzyć, zdecydowali się oni zahr kasje znajd0” 
co leż uczynili. W chwili kra. dokumento
wało się około 1200 złotych ’ W„,.,r"iec|iai kome®-' 
Doąjiodzenie w loku. Na miejsce
dant powiatowy z wywiadowcami.

budowift pastwą płomieni.

wypadku wyjechały władze ®‘^orzel- 
ządzono doraźną pomoc dte^ RIłt^ 
Rokowano «Ęscl0WO,^p^roraz w 
,nku szkoły Powszechne}. pożarU nie 
b prywatnych. Przyczyny

!fe bakcyla
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t Rząd sowiecki postanowił tedy zlikwidować za 
"szelką, cenę Prokupczuka. Naznaczana na jego glo- 

10 tysięcy rubli nagrody. Wreszcie, po półrocznej 
obławie, podczas której ataman potroił swoją ban
dycką działalność, część bandy Prokupczuka njęto
"raz z atamanem.

Wytoczony proces o bandytyzm prowadzony był 
" ubiegłym tygodniu w Żytomierzu w sądzie guber- 
nialnym. Początkowo usiłowano zrobić z rozprawy 
Propagandę przeciwko Kułakom, oskarżając ich o 
dopomaganie Prokupczukowi w jego akcji przeciwso- 
"leckiej. Skoro jednak ataman, nie mając nic do 
stracenia

zaczął publicznie oskarżać rząd sowiecki
0 uprawianie politycznych napadów dywersyjnych 
Przeciw Polsce przy jego pomocy i prowadzenie 
szpiegostwa przez G. P. U. we wszystkich pogranicz- 
?ych miejscowościach Wołyhia — prokurator na- 
Wcumiast postawił wniosek o zakończeniu procesu 
Przy dzwiach zamkniętych. Istotnie proces przerwa- 
"°t jedynie sąd ogłosił wyrok, że banda Prokupczu- 
, grabiła biednych chłopów, kradla konie, podpa
sła i mordowała urzędników sowieckich. Według 

PPliczeń posiadanych przez sąd, na każdego z oskar- 
-°bych 40 zbirów przypada 18 morderstw w ciągu

Przyjazd, znakomitej Polki do Warszawy.

Aj&ncja fotogr. „Światowida**.

. Jak już donosiliśmy, do Warszawy przyjechała 
znakomita nasza rodaczka, odkrywczym radu, pani 
'-'Urie Skłodowska, aby swą obecnością uświetnić 
'Soczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod

Bolszewicka idylla w rosyjskiej wsi.
Aresztowanie całe] rady gminnej. — Byli łandarenś ears.cy udaja ko
munistów. — Zamiast szkoły wiejskiej zorganizowano dom schadzek.

„rządowym** sklepie ciężarki funtowe ważą trzy czwarte funta.
(Oryginalna korespondencja „II. Kur jera Codz.“)

Moskwa, 28 maja.
. Przyznać trzeba,, że dopiero obecny kierunek po- 
tyki wewnętrznej sowietów, zmierza do faktyczme- 

opanowania wsi sowieckiej przez komunistyczną 
rai'lję i czyijintoi rządowe — dotychczas bowiem
" ^'tne władze wiejskie składały się z najgorszych 
^Utoowin i .elementu bandyckiego. Wysyłane z miast 
. Walnych specjalne komisje rewizyjne w celu z.ba- 

' n,ia działalności w urzędach gminnych i powiato- 
Ycn, za,stają tam

111(1 do uwierzenia przestępcze stosunki.
,eż Powszechnie utarło się w Moskwie wyrażenie, 

kilP|,n^eż" z sowieckich więzień wypuścić wszyst- 
Wkontrewolucjonistów, a posadzić na ich miejsce 

' ^"^onych" komunistów wiejskich, te dopiero 
sp 'Vc2as Powróci w sowietach porządek. W ten też 

Przemawiali delęg,aei-chł-opi na ostatnim 
Zechświatowym zjeżdzie sowietów w Moskwie.

„ Potwierdzenie potwornych stosunków wiejskich 
stra','-°'Czy^ można, setki przykładów z życia admini- 
i gminnej w sowietach. Sądy zaś gu.bemial.ne 
ne,'anvyż'Szy zawalone są wprost sprawami wyioezo- 
kjj2n aresztowanym masowo urzędnikom sowie,c- 
n„ • Ostatnio znowu po dokonanej rewizji w guber-

°'r«.nburskiej, władze prokuratorskie zarządziły 
Piórowe aresztowania w kilkunastu 

Shiinach miejscowych sowietów.
"is^kU^e bowiem, że wszystkie naczelne słano- 
żaLa na wsi, obsadzone były przez b, carskich 
kńva?‘1:m6'w' Policjantów, szpiegów oraz czynowni- 
Publi 'a,ra'ny'ph krymanalnie za lapowniictwo i gwałty 
’"ies Zne' Ludz'e =i- dzięki swemu sprytowi i za
lali ,ai'?'iiU’ i^kie rewolucja, w Rosji .wytworzyła, ado- 
dajap cy'vyoić w dogodnym momencie..władze i po- 
Pów' Je* za komunistów i „partyjnych", darli z chlo 
spój, re*1? i niszczyli jeszcze bardziej konające go-

Na tS- 0
2yjnaWl—ze nadużycia moskiewska komisja rewi- 
r.-ośpj ^-®»o,ita w Zinowjewskim okręgu, w miejsco-

Wiersziinp, gdzie aresztowajw RW? najwyż

2 lat istnienia bandy. Wobec powyższego wszystkich 
skazano na rozstrzelanie.

Jednakże ze względu na dawne zasługi dla rewo
lucji wszyscy bandyci prócz Prokupczuka zostali 
skazani na długoletnie więzienie. Wyrok śmierci nad 
atamanem natychmiast wykonano.

Wyrok ten jest bardzo charakterystyczny, gdyż 
sowiecki sąd żytomierski stwierdza w nim, że ban
da istniała 2 lata, a'właśnie podczas tego okresu 
my znamy bandę tę z jej napadów na Polskę, oraz 
określenie owych 18 morderstw, przypadających na 
każdego z bandytów również odnosi się chyba do 
tego czasu, skoro sąd mówi o wykonaniu tych na
padów i morderstw w ciągu 2 lat. Według posiada
nych przez nos informacyj, G. P. U. wystąpiło prze
ciwko ogłoszeniu tego wyroku, motywując to wzglę
dami politycznemi. Najciekawszym jednak jest fakt 
że
wszyscy ułaskawieni bandyci zostali za
miast do więzienia wysłani do formują
cych się band w Szepetówce i Jampolu.
aby drogą nowych napadów na Polskę „odpokuto
wali" •swe winy przeciw proletariatowi S. S. S. R 
i „rehabilitowali", się przez nową akcję bandycką i 
dywersyjną przeciw Polsce.

gmach instytutu radowego jej imienia Fotograf ja 
nasza przedstawia panią Curie Skłodowską na pe
ronie warszawskiego dworca przyjazdowego. Obok 
niej, z prawej strony, dr. Skłodowski, brat uczonej.

szych urzędników sowieckich z przewodniczącym 
sowietu Raseenko i przewodniczącym „komitetu nie 
■zamożnych chłopów", Moszniagunem na czele. Dy
gnitarz ten, jak .się oka.zialo -wstąpił do partji komu- 
iniistyoanej dopiero w roku 1920, aby przy pomocy 
swojego partyjnego biletu nie dopuścić do odebrania, 
jego ojciu, bogatemu kułakowi 300 dziesięcin ziemi. 
Również dzięki swoim dokumentom, bogaty ten 
chłop nie płacił żadnych podatków'. Obydwaj M-osznia 
gumowiie
podtrzymywali łączność z bandytami.

Jako przewodniczący rządowego komitetu pomocy 
niezamożnym cłopom, Mo&zniegun popełnił defrau
dację, symulując napad bandycki na kasę komitetu.
Wykorzystując, swoją władzę, wysoki ten urzędnik 
tyranizował chłopów i za najmniejsze przewinienie 
względem jego interesów — wymierzał on publiczne 
kary cielesne mężczyznom po 100 pałek, kobietom 
po 75, dziewczętom po 50, obnażając je zupełnie.

Sam zaś Faszenko, który służył u Petlury i Denii- 
ktna jako feldfebel, do komunistów przystąpił tylkc 
dla interesu. Akt oskarżenia, jaki został częściowo 
ogłoszony, zaznacza, że Paseznko j Mosęniagun po
dzielili pomiędzy pomiędzy siebie władzę polityczną 
i gospodarczą, oraz wszelkie- korzyści materjal-ne. 
Kwes-tj-a rolnej reformy i sarno przydzielanie ziemi 
inwalidom w okręgu Zinowjewskim leżały w ręku Pa- 
sze-n-ki, który nadzieliwszy ziemie chłopom przed za
siewami — odbierał je przed żniwami — sprzedając 
zboże na pniu rolnej kooperatywie zinowjewskżej. na 
której czele stał znowu Moszniiągun. Protesty chłop
skie kończyły się skrytobójstwem pokrzywdzonych, 
a co najmniej więzieniem.

Podkreślić wypada, że wyroki sądowe pod pozo
rem daiałań kontr rewolucyjnych. Paszenk-o uzyskiwał 
w gubemniifll-nym sądzie za cenę kradzionych chłopom 
produktów rolnych. Oczywiście

sowiecki sąd brał łapówk’
i podpisywał wyroki. Tak więc, osaczeni ze wszyat- 
kic-h st-rpn chłopi sowieccy nie znajdowali znikąd po

mocy. Za’ bunty zaś przeciw „władzy sowiie-cikiej"
wykonywano w ciągu kilku gadzin wyroki rozstrze
lania.

Skład w;e-rszyńskicg,o sowietu również stanowili 
podobnego typu zbrodniarze. Sekretarz sowietu nie
jaki Bojowiec, był dawniej żandarmem carskim, zaś 
syn Paszenki był kierownikiem chłopskiej koopera
tywy okręgowej. O zdolnościach handlowych tego dy
gnitarza świadczy fakt, że rewizja ustaliła, iż ciię- 
ża,rki funtowe w sklepach kooperatywy ważyły 3/i 
funta . tak więc przez kilka lat oszukiwano zahu
kanych chłopów. Nie zapomniano również obsadzić 
„swoimi ludżmii" komisji walki z łajnem pędzeniem 
wódki. Stwierdzono bowiem, 'że przewodniczący tej 
„komisji" niejaki Barabasz, w mieszkaniu swem po
siada! wzorowo urządzoną, czynną, tajną gorzelnię.

NajbardiZiiej -jednak dharakleirystyicznyim przykładem 
organizacji władz sowieckich na wsi, oraz ustroju 
społecznego według haseł i przepisów komunistycz
nych była akcja oświatowa i sarna szkoła w Wiei- 
szynie. Kierowniczką szkoły tej była niejaka S-o-ló- 
wjewa. Jak się okazało, „dyrektorka" fa była niepi
śmienna. Zeziniała ona, że była w Onenbungu prosty- 
tut.ką, dopiero przewodniczący sowietu Pa.szen.kro — 
sprowadzi! ją do Wiei-szyna i urządził na stanowi
sku oświatoweim, gdzie pobierała pensję miesięczną 
i różne dodatki u-rzędnicz-e. Sakolnych futocyj nie 
spełniała, lecz wedle umowy miała być

„kollegjalną“ kochanką
całsgc- sowietu. To też w lokalu szkolnym odbywały 
się zawsze libacje i orgie przy udziale Sołowjnwy,
która siprowiattoła «a t-e „zabrania" so-wietu młode 
dziewczyny, urządzając dla swych zwierzchników' 
„oświatowych" biblijne rajskie wesela.

Właśnie podczas takiego rajskiego urzędowania so
wietu przybyła ko-mfeja rewizyjna z M-o-sk-wy i are
sztowała c-alą szajkę. Cieką-we jest te, że na różne 
wezwania i doniesienia władze centralne przez kilka, 
lat zbójeckich rządów tej bandy nie reagowała, do- 
pie-rc-, gdy nadeszło zawiadomienie, że w dzień 1-go 
maja, w okręgu ziinowjewSkim
nie urządzono święta komunistycznego,
gdzie „nacząlsfwo" ad kilku dni uprawia orgje i pi
jaństwo, na,czelna instytucja JronMna rzw. R. R. I. 
(Robotoieżo-wteśdiiańska inspekcja) wydelegowała do 
przeprowadzenia śledztwa nadzwyczajną komisję re
wizyjną.

Wielki proce®, jaki jest przygotowany w związku 
z tą aferą, rzucającą światło na faktyczne stosunki 
wewnętrzne w całym państwie siowie-ckiem, budzi 
wttolikie aa.interescwanie, oraz spory -w lenie rządu 
S. S. S. R., czyby oi-e było l-e-piej tego bagna zinio- 
w-jewskiego nie rozmazywać i zatuszować.

Pochwała„CzapkiMancmacha“
(ij.) Prowadzimy stale rubrykę „Z pod czapki 

Monomacha", w której grupujemy rozmaite ujem
ne zjawiska naszego życia publicznego i naszej go
spodarki państwowej, nadające się do jaiknajszybsze
go usunięcia. Są ludzie, ktć-rzy nam to mają za 
zle, — okazuje się jednak stale, że wszystko, co się 
na ten temat piszs, jest jeszcze za mało. Mimo wszel 
kich rewelacyj, wiele rzeczy pozostała w ukryciu i 
zapomnieniu, wiele nadużyć nie wypływa nigdy na 
światło dzienne i jest raczej tuszowane. Bardzo cha
rakterystycznie oświe-tla to glos Aleksandra Święto
chowskiego, który w ostatnie,m swojem „Liberum 
ve-to‘‘ tak między inneimi pisze:

„Znfeczny procent ozdobionych rozmaitymi orde
rami powinien otrzymać... bezpłatne mieszkanie i 
pożywienie... Naczelnicy więzień w Lublinie i Ra
domiu, udekorowani krzyżami, oddani zostali pod 
sąd za nadużycia... Nic wiem, czy pp. „Plagę i Laś- 
kiewicz”, fabrykujący w Lublinie aeroplany, którą 
zabiły już wielu i zabijają ciągle lotników, zostali 
odznaczeni orderami — ale zda je mi się, że już czas,
ażeby w tę sprawę wdały się sądy......Likwidowanie"
roztrwonień, oszustw, złodziejstw, wszelkiego mar
notrawstwa i okradania majątku narodowego bez do
chodzeń sądowych stało się ulnbioną metodą admi
nistracji w rozstrzyganiu spraw karnych / wic; •!- 
dy publicznej. Zwłaszcza jeżeli w jakiemś brudnem, 
stęcbtem, zatrutem cieście tkwił bodaj jeden rodzy
nek z grona partii wpływowej “ usuwano je szyb
ko, tajemnie i bez żadnych złych następstw dla wi
nowajców, co najwyżej z surową karą dla ich oskar-
życieli1*... , ,,

Możemy stwierdzić, że są to słowa. iakby. wyjęm 
z naszej rubryki ,,Z pod czapki Monomacha . Stary 
„poseł prawdy" przypomniał sobie swoją, óawn.ej- 
śzą ro-lę i charakteryzuje tu w skrócie ujemne stro
ny naszego życia publicznego. I na tem jednak nie 
paprzestaje i lak dalej mówi:

„Gzy w jakimkolwiek bilansie podano, ile skarb 
publiczny stracił na paitackich aeroplanach, liebwiar 
skich dostawach, oszukańczych sprzedażach leśnych, 
zbyt koszitow-nie prowadzonych budowlach, niepo
trzebnych a drogo płatnych urzędach i innych za
krytych dziurach budżetu?,,. Gdyby wszystkie mi- 
nisterja otworzyły swoje archiwa i ujawniły schowa 
ne w nich dowody zdrożnych zabiegów, ujrzelibyśmy 
wstięlny obraz polskiej Panamy. Gdyby zaś kto zsu
mował wszystkie z nadużyć płynące straty, grabieże 
i marnotrawstwa, nie potrzebowalibyśmy szukać 
przyczyn „ujemności" budżetu wyłącznie w nieuro
dzaju, w sprowadzaniu z zagranicy przedmiotów 
zbytku łub w słabej wydajności pracy — a do
strzeglibyśmy jej źródło w biocie morainem1.

„Jest to smułnem świadectwem sumienia naszej 
prasy, że ona omija milczeniem lub kłamstwem po
krywa to bagno. („Ilustrowany Knrjei Codzienny" 
stale wska-zuiący wszystkie „kwiatki" tego bagna, ja
kie tylko dojdą do naszej wiadomości, nie potrzebuje 
sobie robić z tego wyrzutów. U. Red.) Dopóki zaś to 
lisfinr isłninłn dnnńtv wszelkie rachunki posnędaz-


