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na deseniowe jedwabie,

Р

numer  „Dila“ zawiera
znamienne uwagi posła Barana,
związane z pobytem we Lwowie
min. Kościałkowskiego. Autor arty-
kułu  podkreśliwszy, że minister
miał sposobność „bezpośrednio, z
pierwszego źródła poznać w całości
nasze stanowisko wobec wszystkich
istotnych zagadnień aktualnych' —
wywąża przekonanie, że miai on też
sposobność zauważyć przeludnienie
wsi. Karłowate gospodarstwa — pi-
sze p. Baran — dały mu pewnie lek-
cję poglądową, iż kraj ten nie może
być terenem kolonizacji i osadni-
ctwa, k we

O tem, jak daleko sięgają na-
dzieje Ukraińców, świadczy nast.
ustęp cytowanego artykułu:

Ostatni

200|o i 100|5 na pozostałe letnie towary.

Bracia Jabłkowscy ©. A.
WILNO, UL. MICKIEWICZA 18. TEL, 7-33,

0 DAAD)Ai ii

Nadzieje Ukraińców

 „Dla nas bytyby ciekawe konie-
rencje p. min. z podwładnymi mu
miejscowymi urzędnikami  admini-
stracji państwowej, jego ustne pou-|
czenia 1 instrukcje pisemne, ktėre!

Nota do senatu gdańskiego
* GDYNIA, (Pat).

ralny Kzplitej min. Pappć, który
wrócił dziś z Warszawy, wystoso-
wał do senatu notę, w której stwier-

Komisarz gene-

 

Reformy finansowe we Francji
PARYŻ, (Pat). Wobec tego, że

premyer Laval ma być w poniedzia-
tek w Genewie, rada ministrów nie
odbędzie się we wtorek. Następne
posiedzenie wyznaczone będzie za-
ieżnie od rozwoju prac genewskich.
Prezydjum izby deputowanych po--
stanowiło już, że redukcja 10 proc
będzie zastosowana do diet posel-
skich. |

Przed zmianą ustroju w Grecji
ATENY, (Pat). Aktualna sprawa

zmiany ustroju w Grecji w związku,
ze zbliżającym się plebiscytem wy-|
wołuje coraz większe roznamiętnie-
nie, powodując ostatnio częste eks-|
cesy i bójki. |

Wczoraj doszło do zajścia w te-|
atrzyku rewjowym. Gdy aktorzy
śpiewali o królu, wojskowi uznali ją
za obrazę ikróla, wtargnęli na scenę,
poturbowali aktorów i wyrzucili ich
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Wszechświatowy kongres Litwinów w Kownie °
W, dniu 11 sierpnia rb. rozpoczy- mansowego

leńskiego
przez (nabywanie znaczków propa-. Essen

Żelazny” gandowych

na się wszechświatowy kongres Li-
twinów w Kownie. W związku z
tem „Wileński Fundusz
rozpoczyna akcję
zjednoczeniu poglądów wszystkich,
Litwinów na kwestję wileńską, Pra- A
ca polegać będzie na ušwiadamia-
niu szerokich mas młodzieży o dzia- CZY JESTEŚ JUŻ CZŁONKIEM
łalności i o potrzebie poparcia  fi-|

,wyrownanie ciężarów, dążąc jedno-

amd s, darczego.

zmierzającą ku wydanych. (j)

—

markizety i organdiny, Ę 0 DZ. 31 ora
= PARYŻ. (Patj. Na Quai d'Orsay
== |zakomunikowano, že rada Ligi Na-
= |rodów zwołana zostaje do Genewy
== |na dzień 31 lipca, celem zajęcia się
E| zatargiem włosko-abisyńskim.
= Frasa donosi, że premjer Laval
== |opuści w poniedziałek Paryż, aby

we witorek wziąć udział w posiedze
niu rady Ligi.

BERLIN. (Pat). Niemieckie biu-
ro informacyjne donosi, że do Ge-
newy nadeszła nota rządu abisyń-
skiego, domagająca się natychmia-
stowego zwołania rady Ligi w try-
bie nagłym. Złożony dziś na piśmie
wniosek abisyński był już zakomu-
nikowany Avenoiowi w ubiegłym
tygodniu ustnie, nie przyjął on go
jednak do wiadomości. Rada zwo-
iana w postępowaniu nagłem, mo-
głoby się zająć bez możności sprze-
ciwu zainteresowanych stron  cało-
ikształtem stosunków włosko-abi»
syńskich.

PRZEWIDYWANIA RZEBIEGU
į POSIED,

PARYŻ. (Pat). Pisząc o zbliżają-
cemu się posiedzeniu rady Ligi Naro-
dów, korespondent „Le Jour“ о-
šwiadcza, że tezy angielskie zostaną
poparte przez Kanadę, Danję i Hisz
panję, Litwinow į Ruszdi Aras do-
magać się będą całkowitego zasto-
sowania paktu, natomiast Francja i
Ameryka Południowa |szukać będą
kompromisu, dającego daleko idącą
satysłakcję Włochom.
brak jednomyślności, pisze dzien-

nik, umożliwi Włochom podjęcie
dyskusji bez zastrzeżeń. „Le Jour”
notuje też pogłoskę, że jakoby Sta-

„ny Zjedn. wraz z Japonją ogłoszą w
dniu otwarcia sesji notę do Włoch z
przypomnieniem o pakcie Briand—
'Keliog, co zgodnie jest z tezą bry-

PARYZ. (Pat). Premjer Laval o- tyjską. r
šwiadezyt na posiedzeniu rady mi- a.nistrów, iż opracowane Sbdóci. pro-| PORCJOWE ROZWIĄZANIE,

Premjer Laval
ы "T | PARYŻ,. (Pat).

jekty dekretów będą miaty na celu przedstawił na dzisiejszem posiedze
niu rady ministrów sprawę konflik-
Utu włosko-abisyńskiego, zaznacza-
jąc, że Francja nie chce narazić na
(szwank swej przyjaźni z Włochami
Pda udana iPADA Ant KRETA

SOWIETY BUDUJĄ ŁODZIE
PODWODNE. :

LONDYN. (Pat). Sprawozdawca
morski „Daily Telegraph" twierdzi,
że ZSRR w czerwcu rozpoczął bu-
dowę 60 łodzi podwodnej, podczas
gdy przed; 4-ma laty miał tylko 15
starych łodzi. Na początek 1937,

> według „Daily Telegraph", ZSRRprotestu przeciwko planom przy-! będzie miał około 65 łodzi podwod-wrócenia monarchji. Kilka związ-i nych.
ków robotniczych w Atenach i Pire- NASTROJE ANTYNIEMIECKIE :

вR

wydał w wyniku swej podróży. Je-
dynie one i ich precyzyjne wykona-
nie zdecydują o tem, czy będzie na-
prawdę praktyczny efekt z tej pod-
róży, — innemi siowy, czy napraw-
dę przyjdzie, nietyle zasadnicza
zamiana (na to trzebaby dłuższego
czasuj, ile złagodzenie obecnego
kursu.

P. Baran skwapliwie stwierdza,
że sam minister powiedział jednemu
z dziennikarzy, iż podróż jego „nau-
czyła go więcej, niż studjowanie ra-
portów i memorjałów przy biurku”.

Jeżeli istotnie p, min. Kościał-
kowski wypowiedział te słowa — o
czem  zreszią nie mamy powodu
wątpić, — to należy wyrazić prze-
konanie, że odnoszą się one zarów-
no do poznania spraw ukraińskich
w Maiopolsce Wschodniej, jak i'
spraw polskich, a doktaaniej mó:
wiąc: kurczenia się polskiego stanu
posiadania na tym terenie,

 
dza, że rząd polski w zupełności po-
piera jego stanowisko 1 że rozpo-
rządzenie ministra skarbu nie bę-
dzie wycołane.

cześnie do obniżenia kosztów utrzy-
mania i do ożywienia życia gospo-

ze sceny. Gdy publicznošė w pani+
ce opuszczała teatr, na sali rozległy
się strzały rewolwerowe,
W Patrasie robotnicy fabryk ty-

toniowych rozpoczęli strajk na znak

usie oraz Salonikach zapowiedziało w U.S.A,również strajki protestacyjne. Opo- WASZYNGTON. (Pat).  Sena-'zycja zabroniła wszelkich zgroma- tor King (stan Utah) z: wiedział,dzeń publicznych. że zażąda przeprowadzenia ankiety,
czy prześladowania antysemickie i
antykatolickie w Niemczech nie u-
sprawiedliwiłyby zerwanie  stosun-
ków, dyplomatycznych między Sta-
nami Zjednoczonemi a Niemcami,

ZGON ZNANEGO KSIĘGARZA.
WARSZAWA. (Pat). Dziś zmarł

w. Warszawie znany księgarz wy-
dawca Zygmunt Arct, odznaczon
od, az Polonia "a człone|
honorowy; związku ięgarzy |-
|skich, członek zarządu i radybar?
z t-wa księgarni kolejowych

|
2CiE SIĘ!  Motor

|  PRZEŚLADOWANIE KATOLI- *
CYZMU W; NIEMCZECH.

BERLIN, (Pat). Prokuratura w
wydała nakaz aresztowania

ten cel 10 członków kongregacji katolickiej
3 | braci miłosierdzia” w Holsterhau-

sen koło Drosden w Westfalji pod
zarzutem utrzymywania przeciw-
nych naturze s ' z umysło-
wo chorymi powierzonemi ich opie-

znanej organizacji „Wi-
Funduszu Żelaznego”

| specjalnie na

i Anglją, pragnąc pozostać wierną.
zasadom Ligi Narodów. Havas do-!
daje, że należy przypuszczać, że La-
val udaje się do Genewy bez ро-!
wzięcia zgóry postanowień, jednak-
że będzie starat się znaleźć pokojo-
we rozwiązanie, Aa mię FM.

PARYZ. (Pat). Po posiedzeniu
rady ministrów agencja Havasa o-
głosiła następujący komunikat:

Przemówienie premjera Lavala
na temat polityki zagranicznej, wy-
głoszone na dzisiejszem posiedzeniu
rady ministrów, dotyczyło wyłącz-
nie zagadnienia włosko-abisyńskie-
$o. Premjer zapoznał swych kole-
$ów z przebiegiem rokowań, jakie
toczyły się, w ostatnim czasie mię-
dzy Paryżem, Londynem, Rzymem i
Addis Abebą, celem znalezienia for-
muły, która mogłaby doprowadzić
do pokojowego załatwienia zatargu.
Rada ministrów zaaprobowala sta-
nowisko, zajmowane dotychczas
przez rząd trancuski, który starał
się w niczem nie narazić przyjaźni
z Włochami, jak również przyjaźni z
Anglją, starając się pozostać wier-  nym zasadom Ligi Narodów. Człon-
kowie -gabinetu wyrazili premjero-
wi zaułanie co do decyzyj, jakie e-
wentualnie będzie chciał powziąć w
Genewie.

Mussolini sądzi, że procedura po-
jednawcza, opierająca się na trakta-
cie _włosko-abisyńskim Mussolini domaga się również mia-
nowamia piątego arbitra. Cesarz
Abisynji ze swej strony sądzi, że
ponieważ Włochy i Abisynja nie.
„mogły dojść do zgody co do sprawy
śranic, zagadnienie to powinna roz-
strzygnąč rada Ligi Narodów.  Ce-
sarz uważa, że rada Ligi, jeżeli nie
będzie mogła doprowadzić do nomi-
nacji 5-go neutralnego arbitra, win-
ną zastosować postępowanie, prze-
j widziane w. pakcie Ligi, Jakkolwiek
te dwie tezy zdają się być przeciw-
stawne, zawierają one jednak pew-
ne możliwości rokowań, a nawet
może układu.

i „Le Temps' w następujący spo-
sób wyjaśnia skomplikowany stan
kontliktu włosko-abisyńskiego: Je-

|żeli przed północą nie dokona się
| cud nagłej zmiany sytuacji, a nikt
rozsądny nie może na to liczyć, kości
zostaną rzucone a mechanizm ge-
„,newski wprowadzony będzie w
| ruch,
!

'  OšWIADCZENIE MIN, HOARE
'W SPRAWIE TRANZYTU BRONL

| LONDYN. (Pat). Odpowiadając
na informacje leadera Labour Party
minister Hoare oświadczył, że rząd,
pragnąc uniknąć wszystkiego, co
mogłoby w sposób ujemny ' oddzia-
łać na nieszczęsny konflikt włosko-
abisyński, postanowił narazie nie

z r. 1928,:
może być zarówno podjęta pod wa-, które są nowe,
runkiem wyłączenia kwestji granic.|

Konflikt włosko -abisyński
PRZYGOTOWANIA DO WOJNY

W. ABISYNJI,
ADDIS ABEBA. (Pat). Przy po-

parciu misji szwedzkiej i czerwone-
go krzyża powstało tu dziś „abisyń-
skie t-wo ochotniczych sanitarjuszy
i pielęgniarek”,

Cesarz wydał dalsze zarządzenia
o bezpieczeństwie cudzoziemców.
W kołach poiniormowanych u-

trzymują, że Abisynja otrzymała
pożyczkę od Anglii. :

Włosi zażądali od znajdujących
się pod ich opieką greków, aby o-
puścili Abisynję najpóźniej 4 sierp-
nia,

Podokuo do  Dżibutti nadeszły
dla Abisynji nowe transporty broni i +
amunicji pochodzenia angielskiego.

LONDYN. (Pat). Poseł abisyński
w Berlinie oświadczył dziennika-
rzowi „New Chronicle“, že Abisynja
stara się o pożyczkę od 2 do 5 mil- °

|jonów funtów szterlingów, śwaran-
towaną przez koncesję na kopal-
niach złota, naity i miedzi w Abisy-
nji. Mam nadzieję, oświadczył poseł,
że rząd angielski zagwarantuje nam
kredyt, a w ten sposób będzie mo-
żliwe nabycie broni. W, dalszym cią
gu wywiadu poseł abisyński oświad
czył, że Abisynji potrzeba przede-
wszystkiem wiele amunicji i mauze-
rów, gdyż wojna może trwać bardzo
długo. Abisyńczycy, „mówił poseł,
mają olkoło 200.000 mauzerów. Nie-

inne pochodzą z”
1895 r. Do tego dochodzi nieco ka-
rabinów maszynowych i samolotów.
Liczby sił zbrojnych poseł dokładnie
nie określił, ale oświadczył, że
wszyscy mężczyźni staną do walki
a kobiety będą im towarzyszyć i
pomagać.

SYNOWIE MUSSOLINIEGO
WYRUSZAJĄ DO ABISYNJL
RZYM, (Pat). Starszy syn Musso- |

mianowany zostałliniego, Wiktor,
rezerwy wojskpodporucznikiem

lotniczych, młodszy zaś, Brunon,
sierżantem w tejże broni,  Nieba-
wem mają ruszyć wraz z eskadrą
samolotów bombardujących do Afry
ki Wschodniej. 3

RZYM, (Pat).
mieszkających zagranicą, , zgłosiło
się listownie na ochotnika do od-
działów udających się do Afryki,
Ponadto zgłosiło się 430 oficerów.
rezerwy. ;

DEPESZA RZĄDU WŁOSKIEGO
DO SEKR, GEN. L. N. —.

GENEWA, (Pat). Rząd włoski
wysłał do sekretarjątu gen. Ligi Na-
rodów depeszę treści następującej:
Ponieważ wyznaczony decyzją rady
Ligi z dn, 25.V rb. termin zakończe-
nia prac 4-ch arbitrów w. sprawie
zajść pod Ual-Ual oraz zajść na-|
stępnych upływa w dniu dzisiej-
szym, rząd włoski ma zaszczyt za-
komunikować: jwydawać żadnych pozwoleń na wy-

wóz broni z Wielkiej Brytanji do;
Włoch lub Abisynji.

Tranzyt broni przeznaczony dla
rządu abisyńskiego przez terytor-|
jum brytyjskie, lub przez  terytor-,
jum znajdujące się podprotektora-|
tem angielskim, a sąsiadującem z,
Abisynją będzie dozwolony zgodnie!
z art. 9 traktatu z dnia 21.VIII 30 r.;
Mówca dodał, iż wydaje mu się, że!
rząd francuski w podobny sposób

 

nikające z tego traktatu,
LONDYN (Pat) „DailyTelegraph" |

donosi, że abasador francuski od-|
wiedził wczoraj ministra spraw za-|
granicznych sir Samuela Hoare'a i) zaznajomił go z nowemi propozycja-
mi w sprawie Abisynji, będącemi
rezultatem rozmowy pomiędzy rzą-
dem Francji i Włoch. W. myśl tej
propozycji Włosi gotowi byliby

koncyljacyjno - arbitrażowej, Wło-
chy, stwierdza dziennik, pragną u-
niknąć rozpatrywania całokształtu, L. O. P. P, ‚ се, „Isporu przez radę Ligi. i

interpretuje swe zobowiązania wy-| misji, lecz pod warunkiem,

Rząd włoski był stale ożywiony
pragnieniem doprowadzenia akcji
rozjemczej o pomyślnego końca,
lecz akcja ta została uniemożliwio-
na jedynie przez to, że przedstawiciel
rządu abisyńskiego w Sheveningen
zażądał, żeby poddano pod dysku-
sję komisji sprawy, które podlegają
arbitrażowi. W odpowiedzi na to
rząd włoski już w dn. 14.VII rb. po-
informował rząd abisyński, iż jest
zawsze $otów podjąć pracę м Ко-

że prace
te prowadzone będą w. granicach
kompromisu. Rząd włoski w dn.
23.VII przesłał poselstwu w Addis
Abebe telegraficzne polecenie  po-
twierdzenia tego stanowiska wobec
rządu abisyńskiego i zapytania go,
czy zamierza przestrzegać zobo-
wiązań, ustalonych przez kompro-
mis arbitrażowy.

W. razie pozytywnej odpowiedzi
wszcząć ponownie prace komisji|rząd abisyński winien wskazać swe-

mu przedstawicielowi Daminowi, że
przez zrzeczenie się swych roszczeń
wobec komisji umożliwi on jej kon-
tynuowanie prac.

10.042  włochów, -

  



0 Krzemieńcu i Wilnie
(NIECO O PAMIĄTKACH PO

W; tych dniach powracają do Wil-

na z ponętnej wycieczki do Krze-

mieńca trzej artyści - malarze: p.

Marjan Kulesza, prezes Tow. Art.

Niezależnych, p. Czesław Wierusz-

Kowalski i Wacław Dawidowski,
członkowie tegoż: ruchliwego To-

warzystwa, którzy. mieli spędzić

na studjach osobliwości słynnych
ongi Aten wołyńskich pięć tygodni

czasu.

Artyści wileńscy mieli namalo-
wać na zamówienie Krzemienieckie

$o zrzeszenia miłośników sztuki i

zabytków w mieście Tadeusza Cza-
ckiego i Słowackiego na płótnach i

kartonach szereg obrazów Z archi-
tekturą pamiątkową, wnętrzami do-
mów historycznych itp.

Jak wiadomo sz. jubilat, M. Ku-
Jesza, jest w tym kierunku malar-

sko - dekoracyjnym i natury mar-

twej mistrzem wysoko cenionym.

Pozatemi artyści mieli wykonać kraj-
obrazy i widoki upamiętnione poby-
tem w onym grodzie rodziny Sło-
wackich (profesora liceum Euzebiu-
sza i żony Salomei z Januszew-
skich tudzież późniejszego autora
„Króla Ducha”, Juljusza, wielkiego
syna czcigodnych profesorostwa) о-
raz pamiątek związanych oczywi-
ście i z pobytem znakomitego auto-
ra „O polskich i litewskich pra-
wąch', Być może že od powracają-
cych artystów dowie się Wilno o
mowych dociekaniach krzemieniec-
kich badaczy, poszukujących kon-
kretnych, a ścistych danych, doty-
czących miejsca urodzenia Juljusza,
mieszkań jego i tych sławnych lu-
dzi z jego epoki, którzy wsławili
one piękne miasto licealne, miano-
wicie danych związanych z niejedną
ze spornych kwestyj odnośnych.Za- |
pewne i o artystycznem  odtworze-
niu na płótnie lub kartonie tej czę-
ści cmentarza, gdzie spoczywają u-
kochana Matka poety i jego wuj
Teofil Januszewski, artyści wileńscy
nie zapomną; tym sposobem przy-
pomni się biografom Słowackich o
wlašciwem miejscu znajdowania się
śrobu Salomei Słowackiej (ozdobio-
nego przytem ładnym pomnikiem),
bo przecież np. taki znany wielbi-
ciel genjusza Juljuszowego, ś. p. Lu-
cjan Rydel, autor ładnej niedużej
pracy o Wilnie błędnie w niej utrzy-
muje, że Matka Słowackiego spo-
czywa na wileńskiej Rossie (tak!).

Dziwne to jest wobec tego, że
autor- „Zaczarowanego Kola“, bę-
dąc raz na Rossie — jak dobrze pa-
miętam — oglądał nagrobki proie-
sorów  Euzebjusza Słowackiego i

RODZINIE SŁOWACKICH).

siądła swój nagrobek właśnie w
Krzemieńcu.

Na Rossie wileńskiej pod jednym
głazem z prołesorem Becu spoczy-
wają: jego pierwsza żona, [oma-
szewska z domu, dalej umiłowana
przez Juljusza Słowackiego, często
wspominana przezeń w listach róż-
nych, Olesia, córka doktora Bćcu,
oraz pochowane tu jeszcze jej nie-
letnie dziecko w okresie życia, gdy
była kuzynka Słowackiego, Ale-
ksandra, żoną prof. dra Jozeia Mia-
nowskiego, cektora Warszawskiej
Szkoły Głównej.

Głośny dr. Bócu, któż o tem nie
słyszał — zabity został od pioruna
w oknie wileńskiego swego miesz-
kania przy ul. Zamkowej 24, tam
mianowicie, gdzie Juljusz Słowacki,
jako student miał przy Matce swój
pokój.

Przed kilku laty w ścianę tego
domu gdzie Juljusz Słowacki mie-
szkał podówczas, wmurowana zo-
stała przez Uniwersytet. Stefana
Batorego, staraniem prof. Ferdy-
nanda Ruszczyca, tablica, wykona-
na przez Ś. p. prof, Bolesława Bai-
zukiewicza.

Ś. p. Bałzukiewicz wykonał po-
dówczas nadto na zamówienię prof.
Ruszczyca, doskonałe _ popiersie
poety, które znajduje się w miesz-
kaniu czcigodnego b. dziekana Wy-
działu Sztuk Pięknych.

Jak wiemy z badań ś, p. Rektora
Alfonsa  Parczewskiego, którego
mieszkanie znajdowało się na tem
samem piętrze domu, gdzie w daw-
nem mieszkaniu pp. Bócu. zamiesz-
kuje prof, Ruszczyc, pokój Juljusza
Słowackiego miał się w 1924 r. znaj-
dować w obrębie większego lokalu
proiesorostwa  Bėcuų, a  požniej
mieszkania, zajmowanego przez rek-
tora Parczewskiego.

Polonus.

GŁOSY CZYTELNIKÓW

Letarg Rady Miejskiej |
25 czerwca b. r. za Ni. 85 przez

Źwiązek właścicieli średniej i mniej-
szej nieruchomości m, Wilnai Wo-
jewództwa Wileńskiego był złożony
do iXady miejskiej memorjał, w kio-
tym podkreślono, iż częściowe prze-
prowadzenie kanału i wodociągu
miejskiego w rejonie Źwierzyńca jest
dia dalszych posesyj tylko nowym
cięžaiem-podaikiem za niekorzysta-
nie z urządzeń Magistratu. Już kil-
kakrotnie via Magistrat, Związek
ten wysyłał analogiczne memorjały
do Rady miejskiej, które jednak nie
były uwzględnione i pozostały gło-*
sem wołającego na puszczy. Wszak
odnośna ustawa stanowczo zabrania
pobierania jakichś opłat za niedor
konane czynności, a właśnie nieru-
chomości nie połączone z kanali-
zacją stanowią żywy przykład nie-
prawnie pobierariych opłat bez ko-
rzystania z udogodnień, Pomimo te-
go Magistrat z lekkiem sercem sto-
suje te surowe przepisy w obrębie
caiego miasta i tem niezrozumiaiem
posunięciem wprost rujnuje egzy-
stenc,ę właścicieli domów, już i tak
pokrzywdzonych  miażdżącą ręką
kryzysu.

W. wyniku memorjał ten prosi,
po wyczerpującem  umotywowaniu,
uchylić w stosunku do kanalizacji
uchwaię Rady miejskiej z dnia 28. l.
1952 r. ($ 15 przepisów w przed-
miocie korzystania z urządzeń kana-
lizacyjnych m. Wilna) oraz powołać
do życia uchwałą Kady miejskiej z
dnia 3 maja 1827 r, (ost. ust. $ 15
przepisów w przedmiocie urządze-
nia kanalizacji w nieruchomościach
m, Wilna), skasować opłaty za nie-
korzystanie z kanalizacji i sprawę
kanalizacyjną traktować narówni z
innemi urządzeniami, jako to: wodo-
ciąg, elektryczność i t. p.

| "W prżeświadczeniu, iż najwyż-
szy już czas uregulować tę spra-

ńomuniści na ławie oskarżonyca |
Wczoraj zasiedli na ławie oskar-

žonych -w Sądzie Apelacyjnym
czterej komuniści z powiatu sło-
nimskiego. Są to: Aleksander Sa-
wicki l. 22, Mikołaj Fawrel L

rowiko 1. 28. Aikt oskarżenia zarzu-
ca im przynależność do  Komuni-

19,
Jerzy Jakóbczyk L 27 i Jan Dub-

Działalność wywrotowców obej-
mowała  przedewszystkiem teren
powiatu słonimskiego,
żeni zakładali t. zw. „jączejki' ko-
munistycznė, fraz |propagowali'
„wśród chłopów ideę komunizmu.
Ujęci przez władze biezpieczeństwa

„stanęli oni przed Sądem ОКгеро-

gdzie oskar- į

ме — Žwiązek oczekuje, iž nastąpi
skasowanie niesłusznych opłat bez
udzielania wzamian płatnikom przez
Zarząd Magistratu odpowiednich
usług,

_ Jeden ze zrzeszonych członków;
Związku właścicieli

S
Artur Kojaliowicz,

BUDŻET GMINY ŻYDOWSKIEJ,
Starostwo Grodzkie  odesłało

budżet Gminy żydowskiej na rok
1935/36, złożony jeszcze przez  po-
przedni zarząd gminy. Władze ad-
syłając budżet zupełnie go nie roz-
patrywały, wychodząc z założenia,
iż popizedni zarząd źle i chaotycz-
nie prowadził gospodarkę gminy.

Obecnie nowy zarząd komisa-
ryczny zmuszony będzie opracować -
nowy budżet.

Odesłanie budżetu wywołało
wśród społeczeństwa żydowskiego
duże wrażenie, (h)

ii OOTOBAJA ia ia V km wd D ARA O

Testament T. Košciuszki„w Archiwum

Zasobne Archiwum' Grodzień-
skie zawiera wiele ciekawych doku:
mentów. Najciekawszym bodaj jest
testament Tadeusza Kościuszki, któ
rego drugi egzemplarz znajduje się
w Solurze (Szwajcarja).
Testament trałił do Grodna dzię-

ki dziwnemu zbiegowi okoliczności.
Jak wiadomo, Kościuszko zwolnił
testamentarnie chłopów siechno-

Tylko OGbóz Narodowy
Dr. M. Kleinbaum, w związku z

rozwiązaniem lzb Ustawodawczych
krytykuje („Hajnt“ Nr. 159) opozy-
cję w Sejmie. Większość rządowa
była małowartościowa, bo stanowiła
narzędzie w rękach rządu. Ale z
punktu widzenia inieresów żydow-
ių eee R była bardziej
wartościowa. jaką ozycję ży- |
dostwu chodzi? TT

„Mówi się, ma się rozumieć, o
lewicowej opozycji. Nie zdołała ona
przeciwstawić sztucznej większości
w Sejmie — rzeczywistej zorganizo-
wanej większości narodu.
w swoich mowach stale powoływa-
ła się na masy, Czyniła to słusznie,

| bowiem przecież broniła ich intere-
sów. Ale nie zdołała ona zyskać

Paraskiera Łazutowa l. 45, miesz-
kanka Bielaki Dalsze w pow. sło-
nimskim, aczkolwiek całe swoje
życie spędziła na wsi, nigdzie nie
wyjeżdżając, słynęła w okolicy ja-
ko dobra „akuszerka”. Od czasu
do czasuidokońywała ' niedózwolo-;
nych operacyj spędzania płodu, któ-
re niejednokrotnie kończyły się fa-
talnie. 4

Ostatnia operacja dokonana na

 

Grodzieńskiem
wieckich od pańszczyzny. Postano-
wienie; to nie było po myśli p. Kata-
rzyny Estkowej, żony siostrzeńca
Naczelnika, która zwróciła się do
gubernatora z prośbą o nieuwzględ-
nienie testamentu pana Kościusziki,
rujnującego ją wraz z trojgiem dzie-
ci. Wi ten sposób wraz z listem p.
Estkowej testament trafił pod sukno
grodzieńskiego gubernatora,

ma poparcie w masie
tych mas dla siebie, obudzićwnich.
zaułania, wierności i zdolności do
wykazania oporu, i

1ylko Obėz Narodowy ma opar-
cie w masach: |||

„Jakikolwiek jest to bolesne,
szczególnie dla nas, Żydów, należy
przyznać, że jedynym opozycyjnym.
kierunkiem, który — łącznie ze swo
ją działalnością parlamentarną —
zdobył oparcie w masach, był lkie-
runek narodowo - przeciwżydowski,
Natomiast socjalistom dotąd nie u-
dało się wytworzyć mocnej pozapar-

Opozycja!lamentarnej siły, któraby naciskała
na władzę siłą swojej potencjonalnej
energji być może, teraz, gdy PPS.
zostanie wyodrębniona z parlamen-
tu uda się to jej”.

Ukaranie domorosłej akuszerki
tejże wsi, w warunkach najmniej
odpowiadających hygjenie i w spo-
sób arcybarbarzyński spowodowała
smierć Welijentlei.

Domorosła akuszerka powędro-
wała za katy więzienia śledczego,
Sąd. Okr .

więzienia. Gdy sprawa ponownie
znalazła się w Sądzie Apelacyjnym

ę$owy' po rozpatrzeniu Ca- |
łokształtu sprawy skazał ją na.5 lat.

stycznego Związiku .Młodzieży Za-' wym w Grodnie, który skazał Alek-
chodniej Białorusi.  Szkodliwa ich'sandra Sawickiego na 5 lat, Jana
działalność rozpoczyna się w jesie- Dubrowkę i Jerzego Jakóbczyka na
ni roku 1932 i trwa do drugiej poło- 4 lata, oraz Mikołaja Fawrela na 3
wy kwietnia 1934 roku: Na 'pod- lata więzienia.

stawie AEdowodo-' Wyrok ten został przez Sąd
wego ustalono, iż praca ich zmierza- Anejącyjny w Wilnie całkowicie га- 

Augusta Bėcu (ojczyma  Juljusza),
no i przyglądał się napewno napi-
som na ich grobowcach... A  tym-
czasem  prołesorowa Słowacką —,
jak wiadomo — nie znalazła wiecz-
nego spoczynku obok drugiego:

ła ku zmianie drogą przemocy u-| twierdzony, (k)
stroju Rzeczypospolitej Polskiej na
ustrój komunistyczny, przy jedno- ak E ZA Zad IIZAC AD LO

Katarzynie Żukowej, mieszkance) zienia. (k) '

Napad wściekłego wilka

go Radziszewskiego, mieszk. os. Ło- biegł sąsiad — Jan Zosimowicz,
puchowo, gm. mizewickiej, pow.sło- który ,schwyciwszy kosę, natarł na
nimskiego, wpadła rozszalała wil-. rzucającą się wściekle wilczycę i
czyca i porwawszy owcę, silnie ją ugodził ją <kilkakrotnie.- Wilczyca
pokaleczyła, poczem rzuciła się na wskutek odniesionych ran zdechła.

zmniejszono jej karę 'do 2 lat wię*

SŁONIM. Do zagrody Antonie- się schronić, W. chwilę późniejnad- 8

czesnem dążeniu do oderwania od
państwa województw  pėlnocno-
wschodnich w celu przyłączenia ich

swego małżonka w Wilnie, jeno po-|do ZSRR.

WACLAW ODYNIEC.

Pe notatek krajoznawczych
„Tęsknię ku tobie, o szumiący lesie,

Ku twoim piosnkom, które wiew
wiosenny

W bezmierny przestwór ku swym
puchom niesie...

Jest zapomnienie w twej pieśni,

O rozšpiewany, o szumiący lesie '...
Jan Kasprowicz.

L.

Puszczaps która a
nokrotnie dla piszącego te a
była objektem miłych wycieczek,
przez lasy Olkieniki i Oran łączy się
z puszczą Bersztowską *), ta zaś
graniczy z olbrzymim kompleksem
leśnym, obejmującym kilkadziesiąt
uysięcy ha przestrzeni. Jestto t. zw.
Puszcza Grodzieńska (dawn. lasy
Lipczańskie), niezwykle oryginalny,
w motywy krajobrazowe bogaty i
nieprzebraną skarbnicę żywiołowe-

piękna zawierający twór przyro-

Jadący koleją (st. Orany —
Grodno) przez rejon puszczy i ob-
serwujący z okien wagonu roztacza-
jącą się panoramę, niewiele ma do
odnotowania. Rzeźba ' terenu nie-
równa, fałdzista, pagórkowata, BT
sczysta, w składniki mineralne ubo-;
ga, gleba nie sprzyja rozwojowi in-
nej poza iglastemi drzewami wege-
tacji Złocące się w promieniach
słońca plamy obnażonych piasków,

*) Krótki opis Puszczy Bersztowskiej

zawiera feljeton autora p. t. „Z letnich wy-

vieczek” „Dz. Wil.” 28 sierpnia r. 1932 —

 

porosłe rosochatą sosną i jałowcem
górzyste garby, nużąco monotonne
na białych piaskach, usypane igli-
wie, bory sosnowe, nadające kraj-
obrazowi cechy senności i bezbarw-
ności—oto obrazki, które nie prze-

w pamięci wiedzionego
zbierania wrażeń turysty, W. kie-
runku Grodna okolica zatraca pias-
czysto - pustynny charakter, znikają
zwały lotnych piasków, inny ma
wygląd przetakna szmaragdem łąk,
złocąca się dojrzewającym zbożem
szachownica pól uprawnych, w od-
miennym zarysowują się  kolorycie
ciągnące się długim sznurem wioski,
w miejscu jednolitego typu  milczą-
cych lasów sosnowych  poczynają
występować mniejsze lub większe
połacie leśne o drzewostanie uroz-
maiconym, z dominującą jednak prze
wagą sosny na wrzosowiskach i ja-
godnikach.

Pragnący dostać się do Puszczy
Grodzieńskiej kursującym między
Wilnem a Grodnem autobusem może
się znaleźć w samem sercu ogrom-

zdecyduje się na odbycie wycieczki
pieszo, co mu możność prze-
niknięcia do mrocznych i tajemnych

na przestrzeni kilkunastu klm.
wzdłuż malowniczego odcinka dro-
gi Jeziory — Porzecze,  przytem Nr. 209. utwierdzą miłośnika lasów w mnie-

mawiają do serca, nie utrwalają się'
instynktem,

jkiem melancholji mało

| czyska bagienne i porosłe bujną roś-
nego; kompleksu lasów Nadleśnictwa linnością trawiastą
„Jeziory”, o ile minąwszy Ostrynę,' niemało tajemniczości i uroku kraj-

' obrazowi puszczańskiemu dodają.
is Wycieczkowicz, posuwający się

swoistymi krajobrazem puszczań: |
skim. Niemaie natomiast rozczaro-|
wanie sprawią lasy, rozciągające się. oczami rozciąga się szereg widoków|Lenkiewicza, należy się skierować CZU krajobrazowemu nadają.

, $ilna tlota wojenna
|najiepszą gwarancją

niepodiegłoś ci

maniu, że idealistyczny stosunek
"do przyrody i jej piękna niezawsze
znajduje u nas uzasadnienie, Ope-

"racje eksploatacyjne poczyniły tu
nader srogie szczerby, — kędy o-
kiemi sięgnąć — poleśne obszary z
nielicznie gdzieniegdzie oszczędzo-
nemi staremi sosnami, tudzież pró-
„by rekompensaty  niszczycielskiej
„działalności człowieka w postaci
upraw leśnych.

Ciągnące się na północ od m. Je-
„,ziory i przylegające do Puszczy
,Bersztowskiej od wschodu lasy Nad-
jleśnictwa „Głuszniewo”, stanowią
interesujący, fragment puszczy Gro-
dzieńskiej o Ikrajobrazie surowym i

"dzikim, fragment, gdzie się zacho-
"wały dotychczas niesplamione dzia-
'łaniem ręki ludzkiej głębie leśne i
%apadłe ostępy. Charakterystyczny
rys tego objektu leśnego polega na
„różnorodności zespołów woślinnych,
jakkolwiek panującym tu typem
"pozostaje żywiczny bór sosnowy.
'Starodrzew przechodzi bądź w po-
|grążony w zielonkawym mroku las
'mieszany, bądź w zamglone smut-

dostępne
„rojsty z karłowatą sosną, z mchem
„biało - zielonym i kępami żurawin,
| Rozrzucone wśród kniei dzikie uro-

łąki błotniste

ujadające 2 psy, kalecząc je dotkli-|
wie. Na widok nadchodzącej ko-
biety, żony Radziszewskiego, rzu-
ciła się na nią, ta jednak zdołała 
„niozaik biednych gruntów włościań
„skich, ha upajającym zapachem
żółtych  łubinów owiane osiedla

' ludzkie, wreszcie na iskrzące się w
| zagłębieniach kapryśnej powierzch|
ni lustrzane talle jeziora. W, od-
riegłości 10 klm. od Porzecza, w po-
bliżu malowniczo nad jeziorem
„Dzierwienisko“ położonej wsi No-
wa-Ruda znajduje się t. zw. „Tryba
Kozacka”, — długa i szeroka prze-
sieka leśna, przerąbana na rozkaz
Murawjewa w celu łatwiejszego*wy-
ławiania powstańców, a obok wsi—
upamiętnione krzyżem miejsce zwy-
cięskiej dla oręża polskiego bitwy,
stoczonejw r. 1920 przez 81 pułk
piechoty grodzieńskiej z 21 dyw. so-
wiecką.

Puszcza Grodzieńska, zarówno
jak i Bersztowska, bogatą posiada
przeszłość historyczną: w. szumie
jej lasów żyją wspomnienia i echa
z r. 1863, w jej kniei przechowują
się z pietyzmem drogie sercu pol-
skiemu pamiątki, jak mogiły po-
wstańcze, jak miejsca ichobozo-
wisk, potyczek i bitw. Do miejsco-
wości, związanych z działalnością
partji powstańczych, zalicza się i
prawdziwa perła krajobrazu pu-
szczańskiego — uroczysko „Święte
Błoto*', zakątek dziewiczego
wśród nieprzebytych bagien lasu,
niegdyś miejsce obozu szkolenia
rekruta powstańczego i bazy opera- 

d › ajem Porzecza w kierunku  poludnio-|ju r. 1863 niemal doszczętnie w tym. К
głuszy leśnych i zapoznania się ze: wo-wschodnim, znajdzie się w pias-|lesie wymordowana zostala z wy- Wych tego rodzaju formacjom cech

cyjnej A. Lenkiewicza, ktėra w ma-  

Wszelkie dane przemawiają za tem,
że była ona wściekła. Głowę zwie-
rzęcia przesłano do zbadania lekar-
skiego. :

manką dojechač do wsi „Dubinka“,
skąd: z przewodnikiem w dalszą
przezlasy wyruszyć drogę. „Święte
Błoto” przedstawia się, jako rzuco-
na wśród morza błot i bagien ogrom
na wyspa iglasto - liściastego lasu
o chmurnym i ponurym wyglądzie,
dzikiego i pierwotnego, surowego i
niedostępnego, $dzie można widzieć
wspaniałe okazy wieków dawno
minionych, — świerki - dziady о
pniach siwym mchem obficie po-
rosłych, sosny - staruszki o fanta-
stycznie powykręcanych konarach,
lat 500 wieku, a może i więcej liczą-
ce, wielowiekowe, starczą siwizną
przyprószone  osiny, gdzie pełno
szkieletów drzewstwa rozmaitego,
wykrotów i zwałów, gdzie rzecby
można, „miok jak w katakumbach
panuje“... Na niewysokiem, staremi
sosnami, — świadkami walk po-
wstańczych.— porosłem wzgórzu
staraniem Nadleśnictwa  „Jeziory”
wzniesiono przed 2-ma laty krzyż
pamiątkowy i usypano symboliczną
mogiłę, w odległości stąd kilkuset
metrów, nad brzegiem bagna rośnie
oznaczony tabliczką „rok 1863“
szanowny, wiekiem dąb garbaty, naj-
wierniejszy _Sprzymierzeniec — ро-
wstańców. Opasujące „Święte Bło-
to'' mokradła, miejscami nieprzenik-
nione, chociaż i utraciły w znacz-
nymi stopniu wraz z przeprowadze-
niem kanału odwadniającego egzo-
tyczny. swój <charakter, to jednak
nie wyzbyły się całkowicie właści-

czystej i nieurodzajnej miejscowości,ijątkiem dwóch osób i wodza. Aby śłuszy pustynnej i martwoty,  pier-
jakby w ramy lasów ujętej. Przed się dostać do miejsca tragedji partji wiastków, które swoisty urok obli-

Uro-
na ginącą w sinym bezkresie zębatą na południe od wspomnianej: wsi czyste milczenie lasu i błogosławio-
Ścianę boru, na popstrzone drobno-
listnym jagodnikiem i kępami kwit-
nącego wrzosu poręby leśne, na

Nowa - Ruda, przeciąć specjalne za-.
ciekawienie odrębnym swym typem!
budzący obszar lasów, dojść lub fur-!

na cisza wokoło...
(c. d. n.)

Lipiec 1935 r.



 

-ZATARG
Z GDAŃSKIEM
Na tle walutowem doszło do zatar-

gu między Rzecząpospolitą a Gdań-

skiem. Historja tego zatargu jest

znana. Senat Wolnego Miasta wpro-

wadził w czerwcu przymusową $ospo-

darkę dewizową, co odbiło się ujem-

nie na interesach gospodarczych Pol-

ski. Nastąpił tedy odwet ze strony

rządu polskiego. Zaczęło się od za-

rządzeń kolejowych, co. do opłaty

transportów kolejowych i sprzedaży

biletów kolejowych. Obecnie (18 lip-
ca), ukazały się zarządzenia ministra

skarbu, dotyczące pobierania ceł w

Gdańsku. „Gazeta Polska“ tak

streszcza zarządzenie powyższe:

„-surzędy celne, położone w okręgu

Dyrekcji ceł w Gdańsku, mogą przyjmo-

wać zgłoszenia do ostatecznej odprawy

celnej warunkowej przywozowej tylko na

te zagraniczne towary,które. są przezna-

czone dla potrzeb miejscowej konsumcji,

względnie do użycia na obszarze W. Mia-

sta. Towary zagraniczne, dostawione do

urzędów celnych, położonych w okręgu

dyrekcji ceł w Gdańsku, a przeznaczone

dla obszaru Rzeczypospolitej Polskiej,

powinny być przekazane do ostatecznej

odprawy celnej przywozowej lub odpra-

wy warunkowej przywozowej do urzędów

celnych, położonych na obszarze Rze-
czypospolitej“.

Zarządzenie powyższe jest zupełnie

słuszne i usprawiedliwione. Polska nie

może bowiem ponosić strat naskutek

złej gospodarki walutowej Senatu

gdańskiego. A to tembardziej, że poli-

tyka powyższa ma wyraźny posmak
polityczny. Rzeczą logiczną i natu-
ralną byłoby posiadanie wspólnej wa-

luty przez Wolne Miasto i Polskę. Je-
śli dzisiejsi rządcy Gdańska bronią się

przed tą koniecznością, to nie z dba-

łości o interesy gospodarcze ludności

Wolnego Miasta lecz dlatego, że wi-

dzą w odrębnej walucie symbol nie-

zależności Gdańska od Polski. W ich
mniemaniu,Gdańsk jest częścią Niemi

miec,misją zaś jego polityczną jest sta-

nie się punktem wypadowym germaniz-

mu na wschodzie. Politycy narodowo-
socjalistyczni liczą się z konieczno-
ściami polityki niemieckiej, dla której

poprawne stosunki z Polską są dziś

potrzebne, i są posłuszni odpowie-

dnim wskazaniom z Berlina. Lecz po-

lityka ich istotna jest przejęta dąże-
niem do jaknajdalej idącego zbliżenia

Gdańska z Rzeszą, tak, by w chwili

odpowiedniej powrót jego „na łono

ojczyzny niemieckiej” mógł nastąpić

w sposób naturalny, nieomal automa-
tyczny.

Trudno wszakże wymagać od Pol-
ski, by ze szkodą dla swych intere-
sów gospodarczych i ze szkodą dla

interesów gospodarczych ludności

Gdańska, popierała lub choćby ułat-
wiała podobną politykę Senatu gdań-

skiego. Opinja polska pragnie prze-

to jaknajbardziej stanowczo, by rząd

polski nie porzucał tej drogi, na któ-

rą wszedł obecnie, by postępowanie

jego w stosunku do Gdańska było na-
cechowane jaknajwiększą stanowczo-

ścią.

Jesteśmy też zwolennikami jaknaj-
większej kompromisowości i wyrozu-

mialošci, gdy chodzi o interesy go-

spodarcze i społeczne ludności śdań-
skiej. Sądzimy natomiast, że gdyby

kierownicy polityki Wolnego Miasta
nie zmienili swych metod postępowa-

nia i nie poniechali swych celów po-

litycznych, to polityka Polski powin-

na równie jasno i stanowczo zmierzać

do wykazania, że istnienie Wolnego

Miasta w jego obecnej postaci jest nie-

tylko nonsensem politycznym i gospo-
darczym, lecz może się stać prawdzi-

wem niebezpieczeństwem dla spokoju

w Europie wschodniej i prawdziwą

* przeszkodą w utrwaleniu popraw-
nych stosunków sąsiedzkich między

Polską a Niemcami,  

EZR NE
 

Włochyw świecie
Przez udział w wojnie lat 1914 —

1918, Włochy dokończyły dzieła swego
zjednoczenia, uzyskując granice na-
turalne na północy. Obecnie, przez
akcję w stosunku do Abisynji, wcho-
dzą na drogę, wiodącą do ekspansji
pozaeuropejskiej, a przez to do osią-
śnięcia potęgi na miarę światową.
Byłoby rzeczą przedwczesną przepo-
wiadać dziś, czy wojna, której wy-
buch zdaje się bliski, przyniesie Wło-
chom urzeczywistnienie ich planów.
Warto natomiast próbować wyobrażić
sobie, jakie wojny tej mogą być na-
stępstwa, zarówno na terenie europej-
skim, jak światowym?
Cóżby się stało w razie klęski?

Włochy, straciwszy dużo ludzi i pie-
niędzy, uległyby, jako państwo —
znacznemu osłabieniu. Nawewnątrz
nastąpiłby prawdopodobnie upadek
faszyzmu, nazewnątrz zaś przestałyby
Włochy odgrywać rolę w polityce eu-
ropejskiej. To zaś skolei wpłynęło-
by z jednej strony na renesans w dzia-
łalności wolnomularstwa, z' drugiej
zaś wzmocniłoby znakomicie pozycję
Niemiec w Europie, stawiając Francję
i kraje z nią sprzymierzone w bardzo
niebezpiecznem położeniu. O wiele
jeszcze większe i dalej idące byłyby
następstwa kleski Włoch na terenie
światowym. Zwycięstwo ludu „kolo-
rowego“ nad narodem  „białym”
wzmogłoby niewatpliwie dążenia do
uniezależnienia sie od Europejczy-
ków we wszystkich krajach i na wszy-
stkich kontynentach. Klęska Włoch
w Abisynji byłaby — można to po-
wiedzieć bez przesady — początkiem
końca panowania Europejczyków nad
ludami Azji i Afryki, oraz eksploata-
cji przez nich wszystkich  kontynen-
tów. Okres, rozpoczęty odkryciem
Ameryki przez Krzysztofa Kolumba,  

okres prymatu Europy w świecie, do-
biegłby szybko końca. Świat wszedłby
w okres nowy, zapowiadający wielkie
powikłania, wielkie konflikty i wiel-
kie przemiany. Nie napróżno tedy
interesują się sprawą włosko - abisyń-
ską Japończycy, którzy dążą do о-
degrania roli kierowniczej w ruchu,
„ogarniającym ludy Azji, a zmierzają-
cym do ich uniezależnienia. Zwy-
cięstwo Abisynji oddziałałoby- nie-
wątpliwie przedewszystkiem na Ara-
bów i na Egipt, miałoby dalsze odgło-
sy w posiadłościach francuskich w
Afryce — w Tunisie, w Marokku, w
Algierze... Nie będzie chyba przesadą
powiedzenie, że rozwój konfliktu, któ-
ry się obecnie rozpoczyna, może za-
dęcydować o pozycji Anglii, Francji :
innych mocarstw europejskich w
świecie. Zmiany byłyby tak wielkie,
że nie wystarcza wyobraźnia ludzka,
by je przewidzieć i wskazać...

Zwycięstwo Włoch natomiast
wzmocniłoby je znakomicie nawe-
wnątrz i nazewnątrz, w Europie i w
świecie. Rozwój w duchu faszy-
stowskim, czy jeśli kto woli, nacjona-
listycznym, utrwaliłby się, co skolei
oddziałałoby dodatnio na prądy na-
rodowe w całej Europie. Pozycja
Włoch na naszym kontynencie stała-
by się silniejsza — razem z Francją i
jej sprzymierzeńcami, uzyskałyby one
głos decydujący w sprawach poli-
tycznych. Wreszcie stanęłyby one
mocną stopą w rzędzie mocarstw,
odgrywających dużą rolę w świecie,
idąc śladami Rzymu starożytnego, za
którego bezpośrednich spadkobier-
ców się uważają,
W pewnym sensie leżałoby powo-

dzenie Włoch w interesie wszystkich
państw europejskich, posiadających
posiadłości zamorskie, bo wzmacnia-  

łoby ich pozycję wśród ludów te po-
siadłości zamieszkujących, Dla jedne-
$0 z tych państw niosłoby jednak ze
sobą duże niebezpieczeństwa — ma-
my na myśli Anglję. Tu już nie cho-
dzi tylko o jezioro Tsana i wody Nilu,
na co zwracaliśmy uwagę niedawno,
lecz także o przyszłość posiadłości i
wpływów angielskich w Afryce pół-
nocnej i na morzu Śródziemnem. Usa-
dowienie się w Abisynji narodu peł-
nego sił ekspansywnych i rozporzą-
dzającego dużym nadmiarem ludności,
zagrażałoby — krótko mówiąc — An-
glikom w Sudanie, w Egipcie, w Afry-
ce środkowej, w Palestynie, a nawet
w Mezopotamii, zagrażałoby wielkiej
ich drodze morskiej, idącej przez Gi-
braltar, Suez i morze Czerwone, do
Indyj i dalej. Taki stan rzeczy uza-
sadnia dostatecznie wahania polityki
angielskiej ołaz niepokój opinii an-
gielskiej. Bo i tak źle i tak niedo-
brze!  Najdogodniej byłoby, ażeby
wszystko pozostało po staremu, a
więc, żeby pokój nie został naruszo-
ny. Stąd dojście do głosu w Anglii
humanitarystów i pacyfistów, stąd
wiara w Ligę Narodów. Wszystko to
służy znakomicie w obecnej chwili in-
teresom angielskim.

To, co powyżej powiedziano, wy-
starczy chyba dla stwierdzenia, że
rozpoczęcie wojny w Abisynji, nieza-
leżnie od tego, jakiby miała przebieg
i wyaik, byłoby odwróceniem karty
dziejów. Mussolini, inicjując wypra-
wę do Afryki, wziął na siebie wielką
odpowiedzialność nietylko wobec
swego narodu, lecz wobec wszystkich
narodów europejskich. Należy przy-
puszczać, że zdaje sobie z tego spra-
wę i że dobrze rozważył i obliczył
szanse powodzenia...

S.K.

 

W rok po zamordowaniu Dollfussa
Upływa rok od nieudanego zama-

chu stanu hitlerowców  austrjackich,
którego ołiarą padł jednak energicz-
ny i popularny wódz nowej Austrji,
kanclerz Dollfuss. Proces mordercy
kanclerza wyświetlił dokładnie oko-
liczności zamachu i rzucił równocześ-
nie jaskrawe światło na tę niesłycha-
nie trudną sytuację, w jakiej rząd
Dollfussa musiał bronić niezawisłości
swego państwa. W porozumieniu ze
spiskowcami znajdował się namiest-
nik Styrji, jeden z najpopularniejszych
polityków austrjackich, Rintelen, a w
samym $machu kanclerskim na Ball-
platzu, znajdowali się urzędnicy, któ-
rzy z zamachowcami współdziałali i
wołali „Heil Hitler", gdy kanclerz,
śmiertelnie raniony, nadaremnie pro-
sił o księdza i lekarza, Spisek ogarnął
nawet część policji, a w rządzie sa-
mym niektórzy ministrowie myśleli o
porozumieniu z zamachowcami... Sła-
bość, tchórzostwo, zdrada — oto at-
mosfera, w której 25 lipca ginął od-
ważny obrońca Austrji, Engelbert
Dollfuss. Wolno było wątpić wówczas,
czy niezawisła Austrja przeżyje na
długo swego kanclerza.

Jednak śmierć jego ocaliła młode i
tak—zdawało się—słabe państwo.Nie-
tylko w Austrji, ale w całym świecie,
zerwał się wicher oburzenia na ber-
lińskich i monachijskich inspiratorów
zbrodni.  Oddawna Europa nie prze-
żywała tak głębokiego moralnego
wstrząsu, jak podczas tych pamiet-
nych dni, gdy leżący na katafalku
trup Dollfussa swemi ranami oskarżał
swych morderców i ich jawnych i u-
krytych przyjaciół. Pod naporem po-
wszechnego oburzenia, hitleryzm usi-
łował wyprzeć się zbrodni. Wycofał
się ze swej gwałtownej ofensywy
przeciw Austrji. Rozwiazal legjon au-
strjacki Równocześnie w Austrii
śniew i żal powszechny po stracie
Dollfussa ułatwiły prezydentowi Mi-
klasowi powołanie rzadu, z p.
Schuschniggiem i Stahrenbergiem na
czele, który swą spokojną, wytrwałą
akcją w kraju i na terenie międzyna-
rodowym uspokoił i pozyskał opinię
publiczną w Austrji. Reformy we-
wnętrzne w duchu korporacjonizmu
katolickiego zapewniły państwu kon-
stytucyjne życie na nowych podsta-
wach. Hitleryzm wewnętrzny przy-
cichł i nawet się w niektórych pro-
wincjach rozwiązał. Oczyszczona ad-
ministracja i policja chronią skutecz-
nie nowy ustrój przed próbami prze-
wrotu z prawa lub lewa.

Sktuki zamachu z 25 lipca na te-
renie międzynarodowym były bardzo
poważne. Mussolini zmobilizował 4
dywizje nad granicą austrjacką. by
odebrać Niemcom wszelką ochotę do
wykorzystania chwilowego zamętu,
jaki powstał w Wiedniu, Przyjaźń

 

włosko - niemiecka została — narazie
przynajmniej — pogrzebana. Kwestja
austrjacka zbliżyła Włochy do Fran-
cji i w początkach stycznia stanął mię-
dzy obu państwami układ, rozszerzo-
ny przez przystąpienie doń Anglii 14
kwietnia w Stresie, który przewidy-
wał zawarcie paktu naddunajskiego z
udziałem wszystkich sąsiadów Austrji,
Pakt ten, gwarantujący niepodległość
Austrii, nie doszedł jeszcze do skutku.
Jednak onieśmielone tą akcją Niem-
cy zaniechały w ostatnim czasie
wszelkiej jawnej propagandy przeciw
Austrji. Uniemożliwiłaby im ona ja-
kiekolwiek zbliżenie do Anglji i Fran-
cji, które jest chwilowym celem ich
polityki. Wyrażają nawet — choć z
zastrzeżeniami — zgodę na zawarcie
paktu naddunajskiego, wykluczające-
$o mieszanie się czynników obcych do
spraw austrjackich.

Oczywiście, rok spokojnego życia
nie gwarantuje jeszcze przyszłości Au-
strji Pewne czynniki chciałyby tę
przyszłość zapewnić przez osadzenie
Hebsburga na tronie austrjackim.
Problem jest delikatny ze względu na
opór Małej Ententy i Niemiec, jednak
realizacji jego nie należy uważać za
wykluczoną.

Ausirjacy są Niemcami z języka i
pochodzenia, utrzymuje się przeto o-
pinja, że wcześniej czy później, połą-
czą się z Rzeszą Niemiecką. Jednak  

przykład "Niemców szwajcarskich
lub Francuzów z Genewy lub z Liege
w Belgji dowodzi „že więcej niż ję-
zyk i rasa, decyduje nieraz o poczuciu
narodowem tradycja państwowa.
Wspólna historja jest węzłem o nie-
obliczalnej sile. Austrja od XIII wie-
ku była domeną Habsburgów, bardzo
luźnie złączoną z Rzeszą. Od czasu
Fryderyka II rozwijała się w antago-
niźmie i współzawodnictwie z Prusa-
mi, Prowadziła z niemi wojny aż po
r. 1866, a później tworzyła państwo
osobne. Hitleryzm swą teorją rasy i
swym akcentem narodowym rozbudził
wśród wszystkich Niemców w Euro-
pie (nawet w Szwajcarji) zapomniane
lub przytłumione poczucie wspólności.
Jednak dzień 25 lipca 1934 r. wywo-
łał w Austrji uczucia wręcz przeciw-
ne, przypomniał Austrjakom ich od-
rębność, oddalił ich od Berlina, Kato-
licka Austrja czuje się coraz bardziej
obcą antykatolickim Niemcom Hitle-
ra. Jak daleko posunie się ta separa-
cja uczuciowa, trudno przewidzieć.
Nie można jednak zgóry twierdzić, że
nie doprowadzi ona do wytworzenia
osobnej „austrjackiej świadomości na-
rodowej.
Ten specjalny, austrjacki patrjo-

tyzm, miał w Dollfussie swego pierw-
szego wodza, a dziś ma w nim swego
męczennika,

(m.)
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Alliance Israelite
Jedna z głównych instytucyj mię-

dzynarodowych żydostwa „Alliance
Israelite Universelle'' w Paryżu ob-
chodzi w tym roku 75-lecie swego
istnienia. Wraz ze zmniejszaniem się
wpływów żydowskich w Europie,
które idzie wślad za kryzysem i za u-
padkiem handlu i finansiery między-
narodowej, „Alliance" przestaje dzi-
siaj grać rolę żydowskiego minister-
stwa spraw zagranicznych w Europie,
jakiem faktycznie była przed wojną.
Oparta o masonerję i partje liberal-
ne przedwojenne, interwenjowala ©-
na stale w państwach, posiadających
znaczniejszy procent Żydów, przeciw
wszelkim próbom samoobrony chrze-
ścijańskiej. „Alliance'' postarała się—
jak z dumą przypomina „Nasz Prze-
śląd' — o równouprawnienie Żydów  

szwajcarskich, a zabezpieczenie praw
Żydów w Serbji, Czarnogórze i Ru-
munji, na kongresie berlińskim i o na-
rzucenie wielu państwom, a między
niemi i Polsce, umów mniejszościo-
wych w traktatach pokojowych roku
1919. To są jej główne, międzynaro-
dowe triumfy. Nie należy jednak za-
pominać i o jej światowej agitacji w
sprawie Dreyfusa.

„Alliance' reprezentowała  kieru-
nek asymilacyjny wśród Żydów. Kie-
runek ten zbankrutował na rzecz na-
cjonalizmu żydowskiego. Po 75 la-
tach istnienia, „Alliance“ može także
stwierdziė ogromne rozbudzenie się
antysemityzmu w Europie. Jest dzi-
siaj całkiem inaczej niż wtedy, gdy
Cremieux, jej założyciel, wołał. że
Żyd jest „królem epoki''

PRZEGLĄD PRASY
KANDYDACI

Pojawiają się już w prasie nazwi-
ska kandydatów do Sejmu. Dotąd pa-
nowie ci występowali jako członko-
wie BB., dzisiaj przemianowali się ną
przedstawicieli interesów lokalnych,
dotąd byli „bezpartyjnymi”, teraz
będą ponadpartyjnymi. A przecież
według zapowiedzi oficjalnych, do-
piero zgromadzenia okręgowe mają
wybierać „ludzi  najodpowiedniej-
szych”, ludzi, cieszących się zaufa-
niem wyborców, społeczników lokal-
nych. „Robotnik'* podnosi tę obłudę:

„Nic nie szkodzi... Sekretarjat generalny

B. B. W.R. już sprawę załatwił... P. Stpi-

czyński zaręczał wszak społeczeństwu, że

„pošrednictwo“ wszelkich „sztabów раг-

tyjnych”, a więc i „sztabu partyjnego” B. B,

W. R. zostało raz na zawsze usunięte...”

Dziennik podnosi nadto, że np. da
zgromadzenia okręgowego w Płocku
warszawska Izba Przemysłowa wy»
śle 7 delegatów „również warszawską
Izba rolnicza 8 a włocławska lz-
ba rzemieślnicza — 6 delegatów,
A mówiło się, że delegaci miejsco»
wi będą wybierać kandydatów!...

CZTERY DNI ANTYSEMITYZMU

Feljetonista wileńskiego „Słowa
jest filosemitą. Żydzi w Wileńszczyź-
nie są tacy „grzeczni, uprzejmi, ulegli
i nawet życzliwi”, że trudno pozbyć
się wobec nich „pobłażliwego senty-
mentu', przekazanego przez starsze
pokolenia. Pojechał jednak ów feljeto-
nista do Lwowa, siedział tam cztery
dni i „w ciągu czterech dni był anty-
semitą'. Pojechałem — opowiada —

„na kopiec Unji, gdzie w letni dzień łazi.

ło tysiące spacerowiczów. Ani na kopcu, ani

w parku, ani na otaczających górach nie

widziałem ani jednej twarzy aryjskiej... Sa*

mi Żydzi.

W dzień powszedni przeszedłem od gma-
chu Teatru Wielkiego, prawą stronę ulicy

Legjonów, dalej aż do rogu Akademickiej,

Dosłownie nie spotkałem ani jednego Aryj*

czyka. — To w śródmieściu.

Obchodziłem kilkakrotnie park Jezuicki
za Uniwersytetem. Nie było wolnego miej-

sca na ławkach. Siedzieli sami i wyłącznie

Żydzi.

Obchodziłem dzielnice: wszędzie

procent Żydów wydawał mi się przytłacza»

jąco większy...

Przecież lwów nie jest miastem żydow-

skiem? Więc dlaczego? Mówią, że Żydzi

wynoszą w niem zaledwie 30 procent,

Więc dlaczego? ь

Myślę, że dlatego, że to jest takie ruchli-

we, krzykliwe, wyzywające, aroganckiei

strasznie zachłanne. Poprostu zalewa i

przytłacza! Jakże zupełnie są różni ci Ży-

dzi, od Żydów naszych, wileńskich, litew=

skich!

Byłem już raz antysemitą mimo woli,

gdym mieszkał jakiś czas w Warszawie. Nie-

raz ta asymilowana banda przyprawić może

człowieka swą „polską” arogancją o napad

wšcieklizny. — Teraz przeraziłem się tem,

com widział we Lwowie..."

Feljetonista powrócił do Wilna i
stał się wśród swoich „uprzejmych,
czasem tylko po rosyjsku mówiących
Żydów, znowu filosemitą.
Zapewne nawróci się na antysemi-

tyzm dopiero wtedy, gdy i w Wilnie
Żydzi, rozzuchwaleni pobłażliwością i
biernością miejscowego  społeczeń-
stwa, staną się równie aroganckimi,
jak we Lwowie. Nastąpi to wkrótce.
Każdy szlachcic polski miał kiedyś

takiego „uprzejmego” faktora, A-
bramka lub Szlomę, który się nisko
kłaniał, znosił plotki, załatwiał in-
teresy i dostawał po mordzie. Syno-
wie lub wnukowie tego Abramka da-
wno już synów tego szlachcica zlicy-
towali i zajęli ich miejsce we dworze.
Jeden kieruje wielką łuszczarnią ry-
żu, inny fabryką kapeluszy. Ich syno-
wie są nacjonalistami żydowskimi,
należą do Trumpeldoru, może nawet
finansują komunizm...

„Potulni* Żydkowie są bodaj bar-
dziej niebezpieczni, niż arogancki
tłum. Tamci bowiem rozczulają do-
brodusznych Polaków, arogancja zaś
budzi niechęć, która organizuje о-
bronę.

KOMU WIEDZIE SIĘ DOBRZE?

„Słowo Pomorskie" przedstawia
rozpaczliwy stan rolnictwa, przemy-
słu i handlu.

„Jedynie Żydom eksporterom i importe-

rom wiedzie się dobrze, przecież prawie we

wszystkich naszych konsulatach zagranicz-

nych, które wszak są w wielkiej mierze a*

genturami handlowemi, zasiada dużo Ży»

dów, w niektórych jak w Rumunji, w Jugo-

sławji, Brazylji przeważnie Żydzi. Żyd w

konsulacie polskim oczywiście będzie głó*

wnie zalecał i zachwalał kupców i przemy

słowców Żydów w Polsce, którzy już ob-

siedli Gdynię i dominują w.imporcie zwła-

szcza owoców i produktów spożywczych

| zagranicznych”

inne
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Moralność współczesna
Państwo totalne złym wychowawcą

, Kryzys, w którym żyjemy, nie jest
zjawiskiem tylko w życiu gospodar-
czem. Objawy przełomu obserwować
możemy w wielu innych dziedzinach
życia, a w dziedzinie spraw moral :
nych występują one z największą bu:
daj wyrazistością, Moralność społecz-
na przechodzi kryzys, Świadczy o tem
wzrost przestępczości, zmiana wielu o0-
cen postępowania w życiu codziennem,
tak zwane „przewartościowanie” kry-
terjów i wiele innych zjawisk.
Są ludzie, którzy doszukują się

przyczyn tego stanu rzeczy w ktryzy-
sie gospodarczym. Obniżenie stopy ży-
ciowej, konieczność wyrzeczenia się
wielu już nie przyjemności, a potrzeb
życiowych, — powiadają oni — wywo-
łuje bunt w człowieku. Ludzie czują
się pokrzywdzeni, stają się skłońni do
wymierzania sobie sprawiedliwości
według własnych ocen, dążą najpro-
stszemi drogami do wyrównania różnic
między własnem poczuciem mocy ży
ciowej, a pozycją drugich, uprzywile-
jowanych. Tem tłumaczą wzrost prze-
stępcżości, tutaj każą szukać przyczyn
widocznego dla wszystkich rozluźnie-

Przed konkursem
Chopinowskim

Związek Szkół Muzycznych w Polsce
ogłasza konkurs eliminacyjny dla piani-
stów polskich, mających zamiar brać u-
dział w międzynarodowym konkufsie im.
Fryderyka Chopina, organizowanym w
r. 1937. Konkurs eliminacyjny odbędzie
się w 1-ej połowie grudnia r. b.
Warunki konkursu: Udział w konkur-

sie eliminacyjnym brać mogą pianiści o-
bojga płci, obywatele polscy, w wieku
do lat 26 włącznie. Zgłoszenia o przy-
stąpieniu do konkursu eliminacyjnego
przyjmowane będą do dn. 25 listopada
1935 r. Wszyscy przystępujący do kon-
kursu, podlegać będą wstępnej elimi-
nacji. W wypadku gdy przystępujący do
konkufsu jest słuchaczem uczelni mu-
zycznej, wymagane jest przedstawienie
zaświadczenia odnośnych władz szkol-
nych, zezwalającego kandydatowi na
przystąpienie do konkursu.

Pianiści odznaczeni na konkursie eli-
minacyjnym, uzyskują możność występo-

wania na koncertach, organizowanych

dla laureatów konkursu eliminacyjnego

w ciągu r. 1936 na terenie Rzeczypospo-

litej. я
Opłata udziału w konkursie elimina-

cyjnym wynosi zł. 15, które powinny być

wpłacone pod adresem Związku w chwi-
li zgłoszenia się kaadydata.

Program konkursu eliminacyjnego —

utwory Fr. Chopina: jedna z Sonat h lub

b. albo Ballada i Scherzo, lub Ballada i

Fantasia, jedna z Etiud, jeden z Mazur-

ków, jeden z dwóch Polonezów (As lub

fis).

 

 

nia więżów moralnych, nałożonych na
jednostkę przez zorganizowane społe-
czeństwo. P

Innego ždania jest prof, Adam Ktzy*
żanowski, który nad temi zagadnienia*
mi zastanawia się w pracy p. t£. „Mo»*
ralnošė wspolczesūa“*). Na wstępie
stwierdza, iż tylko postępowanie, bę*
dące wynikiem wolnej woli jednostki
ma wartość moralną, dódatnią lub G“
jemną, która może podlegać ocetie:
„Wartości moralne postępowania nie*
wolników są wielce problematyczne”.
Panujący przed wójną liberalizm da-

wał jednostce wolność w bardzo sżeto*
kich granicach, Obecnie w wielu pań:
stwach mamy system biegunowo prże*
ciwny. I tutaj właśnie, w ustroju
państw, szukać należy przyczyn Gbni:
żenia poziomu moralńości współeże:
snej, Nie ludzie się zmienili; uległy
zmianie warunki, w jakichżyją, ras,
cuskie przysłowie: „loccasion fait le
voleur' znajduje użasadnienie w że-
stawieniu dwóch zjawisk: wzrostu
przestępczości i ustroju państw:

Dawniej państwo troskę o moralne
wychowanie młodzieży  pózostawiało
rodzinie i Kościołowi. Obecnie pań
stwo samio ptetenduje do roli wycho*
wawcy. Zasadniczym jednak warun
kiem powodzenia w pracy wychowaw-
czej jest świeceńie PNA:
dem samego wychowawcy. Dzisiejsże
„państwo totalne" — twierdzi prof.
Krzyżanowski — spełnić tego warun-
ku nie jest w słanie, Państwó totalne
wzięło na swe barki zbyt wiele обб‹
wiązków, aby móc dawać przykład w
ich spełnianiu, „W/szechwładza pań*
stwa totalnego — powiada prof. Krzy-
żanowski — mogła mieć niejaką rację
bytu w stosunkach mniejskontpliko ю
wanych, w epoce mniejszėgo dyniainiž-
mu rozwojowego. Dziś musi doprowa*
dzić do chaotycznego funkejonowania
aparatu państwowego". Rożrost funk
cyj państwowych wyklucza ich należy:
te spełnianie,

Zbyt wielka ilość nakażów i żaka-
zów ze strony państwa pospólituje je-
go autorytet. Swobóda tzńania žė
strony urzędników, Orżekających ©
prawach i obowiążkach obywateli, ńie
wpływa na tychże obywateli umóral -
niająco. Tembardziej, gdy zarządże-
nia i przepisy państwowe są niezgodne
з poczuciem większości społeczeń-
stwa, gdy opinja publiczna odmawia
poparcia monopolowi przymusu pań -
stwowego, gdy ponadto ludność uważa
przepisy za krzywdzące.

Mentalność i moralność wójeńńa
przetrwały, według autora, pó diś
dzień. „Stosunki ułożyły się w ten
sposób — powiada, — że zwiążki by-

łych kombatantów, których kóniecz -
ności wojeńne nauczyły stosówać ża-
sadę „cel uświęca środki” i którzy pó-

 

*) Adam Krzyżanowski, Moralność współ-

czesńa, Kraków 1935.

ZEWSZĄD...
CZARNA REPUBLIKA

88-MA ROCZNICA NIEPODLEGŁOŚCI

Afryka skupia obecnie na sobie uwagę

całego świata. Jeśli spełnią się zaborcze

plany Italji, „Czarny Ląd" stanie się cał-

kowicie domeną państw europejskich.

Oażą wśród kolonij będzie wówczastyl-

ko terytorjum niepodległego państewka

murzyńskiego, jedynej części kontynen-

tu, będącej w ręku i pod rządamiMurzy-

nów. Jest nią republika Liberji, obcho-

dząca w dniu 26 b. m. 88-mą rocznicę

swojej niepodległości.

Liberja jest państwem bardzo młodem.

Podwaliny pod nie rzuciło „Amerykań

skie Towarzystwo Kolonjalne”, utworzo-

ne w t. 1817, które nabyło obecne tery-

torjum republiki murzyńskiej w celu osa

dzenia tutaj Murzynów wyzwoleńców ze

Stanów Zjednoczonych A. P.

Początkowo Liberja pozostawała pod

zarządem agentów Towarzystwakoloni:

zacyjnego, potem koloniści stworzyli

własną organizację rządową, nadawszy w

r. 1838 swemu terytorjum nazwę republi-

ki Liberji. W r. 1847, w porozumieniu i

za zgodą Ameryki, ogłoszono niepodle-

głość i nadano nowemu państwu konsty-

tucję. Pierwszym prezydentem został ko-

lonista - wyzwoleniec, Murzyn J. Ro-

berts.

Ludność Liberji składa się z trzech od-

rębnych grup: z Ameryko - Liberjan (ok:

20 tys.), z tybulcównadbrzeżnych (ok

60 tys.) i z tubylców wnętrzaLiberji (ok

1.500 tys.). Nieliczną grupę stanowiąbia-

li, przeważnie kupcy i przedstawiciele

dyplomatyczni. Głównem źódłem utrzy-

mania ludności jest eksport bogactw na-

turalnych, z których najważniejsze są:

kauczuk, włókno „piassara” z rafji pal-  

mowej, olej palmowy, orzechy palmowe.

Wybrzeże Liberji, leżące frontem do

drogi morskiej z Europy do poludniowej

Alryki, i mające przeż to duże znacżenie

strategiczne, w czasie wojny  etutopej

skij było atakowane przez Niemców,

którym Liberja formalnie wypowiedziała

wojnę w sierpniu 1917 r. W kwietniu

1918 r. niemiecka łódź podwodna bóm-

bardowała Monrowję, w której pórcie

zatopiła liberyjski okręt wójeńny: Poza:

tem udział Liberji w wojnie wyraził się

wysłaniem kilkuset robotników do Fran:

cji. Mimo to Liberja wzięła udżiał w

Konterencji  Wersalskiej, pódpis jej

przedstawiciela figuruje na układzie Wer:

salskim, a do Ligi Narodów weszłaLi-

berja jako jeden z jej pierwszych człon-

ków.

USTAWA STERYLIZACYJNA
UZNANA ZA SPRZECZNĄ

Z KONSTYTUCJĄ

Sąd najwyższy stanu Alabama w jed-

nem ze swych ostatnich orzeczeń wypo-

wiedział opinję, iż uchwalona przeż

zgromadzenie prawodawcze śtańhu usta-

wa o sterylizacji jest sprzeczna żarówńo

z konstytucją Unji jak i ż ustawą zasad:

niczą samegó stanu Alabama. Sąd naj-

wyższy wydał to orzeczenie na prośbę

gubernatora, któremu ówa ustawa zosta

ła przedłożona do podpistt.

MONETY WATYKAŃSKIE

Mennica królewska w Rzymie bije ó*

beenie nowe monety watykańskie wartość:

ci 800.000 lir. Jak wiadomo, w układzie
monetarnym między Włochami i pań'
stwem papieskiem, który zawarty był w

wyniku traktatu laterańskiego w dńiu 2

sierpnia 1930 roku, przewidziane było,

że Watykan w ciągu pięcioletniego okre:  

zostali wierni tej wygódnej praktyce
także w czasie šoks, objęły władzę i
rządzą pó dziś dzień w wie pań:
stwach'. |

Przyczym wzrostu przestępczości, ja*
ko miernika wysokości poźłomu moral-
nego społeczeństwa, nie należy się Za“
tem doszukiwać w nagłem pogorszeniu
się natury ludzkiej ,w pozostałościach
pó partyjnietwie parlamentarnem, eży
w sytuacji gospodarczej, ale w wadli*
wych założeniach ustrojów państwo*
wych i w metodach rządzenia.

Ja Apacc=žarad ;
oże? Wpływ w: ania ródzity
Kościoła posiada wielkie zńaczeńie,
ale nie należy go uzupełniać wychowa*
fiem państwowemi: To sytuację pogór*
sży, Państwo nie jest dobrym wychó*
wawcą, bo wszakże: quis ctstodiet cis
stodeś ipsós? Środek zaradozy widzi
zatem prof. Krzyżanowski tylko jeden:
zmianę metod rządzenia.

I zamyka rozważania końcowe re
fleksją, w której dochodzi do wnió»
sku, że obecnie nie zanosi się na to.
Raczej tależy oczekiwać pogorszenia.
Będzie ono „korzystne, gdyź przyśpie*
sży zbawczą reakcję";
Gdy uwagi prof.Kinytasaniiojs

odniesiemmydo nasżej polskiej rzeczy*
wistośći, łatwo stwierdzimy, jak śą
głębokie i słuszne. A gdy rożejrżymy
się wwaźnie w zjawiskach bieżącego
życia społecznego i politycznego, Ia“
two dojdziemy pocieszającego
wńiosku, iż „zbaweża reakcja” ńie jest
być może zbyt odległa.

STANISŁAW GRZELECKI.  

ZE ŚWIATA KULTURY
MUZYKA
W hołdzie J, Ś. Bachowi, — Celem ucze

czenia ŻóÓ-lecia urodzin J, S$. Bacha, r0ż-
głośnia w Lipsku nadaje 26 b. m. 6 godz.
11,00 (a Warszawa transmituje) potężne
dzieło wielkiego kompozytora „Sztuka fugi”.
Utwór ten jeśł wspaniałem iuwieńczeniem

twórczości Bacha. Dóniedawńa „Kuńst der
Flge" było niemożliwe dó wykonania. Duże
różmiaty, fieożńaczony przez Bacha šposėb
grania, brak instrumentacji, czyniły ® dzieła
iego dokument bibljoteczny. Dopiero zmat*
ty miedawńó mużyk Wolfgang Graėsė opra-
cówał je przed kilku laty, żinstrumentówał
ma órkieśtrę, organy | dwa klawesyny i w
ten sposób udostępnił je publiczności.

MUŻEA
Mateum Rogjónalie w Zaleszczykach

otwarto muzeum regjońalne pódólskiegó tó-
warzystwa krajóznawcżego w t. żw. Domu
Wycieczkowym, Dotychczas  wystawiónó
eksponaty + džialu historycznego, sztuki i
etūograiji: Okazy że zbiorów przyrodnie
ózych i archeólogicznych będą wystawione
w dniach majbliżeżych, Śżeżególnie bogato
prezentuje się dział etnograficzny.

TANIEC
Polskie tańce ludowe w Londyńie, —

Trwający przeż cały ub. tydzień międzynać
tódówy festival tańców ludowych zakoń:
czóno w śobóię wieczoreń wielkim balem.
w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy
łestivali w oryginalnych strojach ludówych.
W czasie 3-ch pókazów, jakie ódbyły šių
w ub, tygodniu w olbrzymiej sali Afbert-
Halla polaka grupa wystąpiła dwa raży, a
mifańówicie w śródę i piątek. Tańce polskie,
jak u. p. Kujawiak, Krakowiak, Trojak,

   

Obserwatorjum na Czarnohorze
Polska potrzebuje koniecznie wybudo*

wania choćby jednego obsėtwatorjum
sńeteorologiczńego wysokogórskiego dla
celow naukowych i lotniczych, Prży wy-
bórze między Tatrami i Czatńchorą =
wybrańc ostatecznie Cżarhohótę, Obser-
wartorjum stanie ńa sżeżycie 6 wysókóś*
ci 2022 m. m. p. im. == sżeżyt teń nazywa
się Pop Iwan, Budowa fapotyka na dużć
trudńóści techńiczne. Nieżwykle silne
wichry wymagają specjalnie silńej kóń+
strukeji domu. Materjał budowlany trze:
ba przewieźć końimi > wysokodėi 1400 m.,
* zń, na 600 metrów w górę. Nawet pia-
sek (do betonu) będzie pržytransporto“
wany końmi, (jeden koń niesie mniejwię-
cej dwa wórki pó 30 kilo), Wodę użyska
się przeż wybudowanie basenu przy |e-
dnyfa z licznych żródełek i przeż półą-
czenie ruramį + obėerwatorjum,
Komuńikacja przedstawia się ńastępu*

jąco: Z Żabiego do Jaworfika jest 4 go:
dżiny wóżem, ż Jaworńika na Pop Iwań
około 6 godzin wierzchem, lub pieszo.

przez doliny Jawornika { Pohotylcń.
Przewiduje śię następującą obsadę śta*

su będźie bił roóznie inónet za 1 móijoń
lir i że następnie każdótóczny kómtyń*
gent będzie zmniejeżany 6 20 procent.

Na ten rok właśnie przypada pierwsze

zminiejsżeńie owego końtyngeńtu. Mont.

ty watykańskie mają prawo obiegu w cś*

tych Włoszech. Są one tównieżzbiera

ne przez mimizmatyków.

MIĘDZYNARODOWAPIELGRZYMKA
BYŁYCH KOMBATANTÓW

DO RZYMU

Żapowiedziane zostało przybycie do

Rzyńtu międżyńaródowej pielgrzymki by:

łych kombatantów, która przebywać bę:

dźie w Wiecznem Mieście od 6 dó 9

września, Reprezentowane będą: Włó«
chy, Frańcja, Bólgja, Ańglja, Portugalja,

Niemcy, Austtja, Węgry, Czechósłowa

cja, Polska, Jugosławia, Rumuńja, Egipt, |

Alryka Półńoena, Stany Zjednóczone,

Kanada, Bułgarja, Malta, dawna armia

rosyjska. Ogółem przybędzie około 15.000

osób. Pątnicy żóstańą przyjęci na postus

chaniu u Ojca św. który przyjmie ich

specjalnie w Castelgańdolfo. Wśród uro:

czystości 2 okazji pobytu pielgraymki
przewidziańa jest Msza św. w Kóloseum
4 straż honorowa u grobu ów. Piotra oraz

u pomnika Nieznanego Żołnierza.Ucżest-

nicy pielgrzymki będą również przyjęci

na audjencji przez króla włoskiego i

Mussoliniego. . °

BOLESNA, LECZ PODOBNO
SKUTECZNA KURACJA

Pównemi teumatykówi we Frankturcie

nad Menem zalecił ktoś kurację kwasem

mirówczanyf, Chóty udał się przeło do
lasu podmiejskiego, rożebrał się i wsa

dzi! poprostu chorė nogi w mrowisko.

Widocznie jednak zamierżał przeprowa *

dzić swą kurację zbył radykalnie, gdyż

podrażnione mrówki, rzuciły się nietyl=

ko na nogi chorego, ale i na całe ciało.

A gdy zamierzał uciec, pogoniły ża mim

uskrzydlone mrówki. Przechodnie, 8p6-

 

 

ajli 1, meteorolog = „cywil” 1 meteotólog:

lotnik, pracujący w stacji meteórologicz*

nej 2. Obsługa techniczna i służba:

Stacja będzie 6cżywiście wyposażona
w fajńowsze aparaty pomiarowe, 4 prócz

tego w krótkółalową stację nadawczą i

vabiorėžą i aparat do sygnalizacji świetl-
mó Prace przygotowawcze są w pełni,
Bawilė tam ekspedycja Wojškowego In“
śtyłułu Geograticznego, która wykonała

plan góry w pódziałeć 1:500. Posłuży oń
inżynierom za podstawę projektów. Na
Pop Iwanie przebywa również wybithy
żńawca Karpat, geolog doc. Bohdan Świe

detski ż Warszawy, który wspólńie & Ко-

inisją zajńiie się ozńaczeńiem miejsca

pod budowę óbsetwatorjium. Dom ma

mieć charakter stylu huculskiego. Wciąg*
mie się do współpracy Tow. Przyjaciół
Huculsżcżyzńy.

Budowąfinansuje Liga Óchróńy Pó*
wietrznej Państwa. Prace przygotowaw=
cże są prowadżońe entrgicznie, Żdaje

się, że niebawem posiądziemy nową Waž:

ną iństytucję.

strzegłoży przyczynę niesamowitych wy:

śkóków półnagiego kuracjusza, nadbiegli
iii ż pofoGĄ, musieli jednak sań tóte-

kać przed żaciętością owadów. Ostatecz:

nie kuracjisz uwolnił się ód pościgu, za*

hurzywsży się w przydrożnej sadzawcć.

Sam fakt jednak, że w ucieczce odzyskał

władzę w nogach, przekonał go o ski+

teczńości kuracji kwasem mrówezańym

į SMIERCI" I RYBY
„PTAK AŁÓCZNE

Framcuski oficer wójsk kolonjalaych,

pówrówiwszy miedawno @  rożgłośnej

koloni fróncuskiej, Gujany (półńocha

wybrzeże Połudn, Ameryki, nad oced«
dem Atlantyckim), opowiada o zdatże*
niu, jakie miało miejsce bad brzegami
rzeki Fili, płynącej w póbliżu fottu wój*
skówego Tahóta. Otó krajowcy, łowiący

ryby w rżece, zostali napadnięci przez
$tada piaków, ńażywanych tamże „pta:

kami śmierci”. Trżech rybaków zdołało

ucióc „ale pięciu odniosło jadowite rańy,

škutkiėm czego hiebaweń zmarli, Jak

śię zdaje, Gujana jest jedynym krajem,

gdzie żyją te ptaki, Są one niewielkie,

ianiej więcej jak gołębie, nie dobrze lata:

ją, ale chowają się w trawach nadbrzeż

nych skąd ńapadają na swe ofiary,Mes

dywyńa nie zbadała dotychczas, jakiego
żódżóju jest jad., który ptaki ż siebie wy*

dzielają. W ostatnich czasach urżądzano

wojskowe wyprawy, celem wyniszczenia
śmieteionośnych ptaków.

W tejże Gujanie trancuskiej znajduje
się pewien gatunek ryb, mało dotychózas
zbadany, a żyjący w jeżiorach i rzekach.
nader częstych w Gujanie. Stada tych

tyb, wyjątkowo drapieżnych, napadają
a kąpiących się ludzi, Plemiona Gujań-
skie, którym pozostawiła Francja pewne
przywileje, karzą przestępców w ten

sposób, że wrżucają ich do jezior czy
rzek, obfitujących w te ryby. Po nie:  

Krzesany, Zbójnicki, oraz sceny z Ocżepin,
wywołały szczery zachwyt publiczności.
Praża angielsku, omawiając występy po-

szczególnych grup narodowych, ócenia tań-
te polskie jako bardzo piękne, a 6 strojach
ludowych wyraża się ż najwyżsżemi po-

chwałami,

WYSTAWY

Śukceś wystawy sztuki włoskiej w Pa-
ryżu, — W niedzielę wieczorem żamknięto
w Paryżu wystawę sztuki włoskiej, Wysta-
wa 6dniošia wprost niespodziewany sukces.
Daieńniki podają cyfrę 600 tys. osób, które
ód 15 maja przesuńęły się przez saldny
Petit Palais oraz cyirę 4500 tys. fr, która
wpłynęły do kas wystawowych. Premjer
Laval ż racji zamknięcia wystawy wystóso-
wał do Mussoliniego telegram, w którym
dziękuje mu ża danie możności narodówi
francuškiėmu podziwiania najwspanialszych

arcydzieł sztuki włoskiej oraz zaznacza, że
Francużi przyjęli ten gest, jako świadectwo
fietylko wspólnoty duchowej, ale pobłębia-
jącej się wciąż przyjaźni obu narodów.

 

 

Uroczystości
w Warnie

Otrzymano w Warszawie ostatecznie
tstalony przeż rząd bułgarski program u;
toćżystości warńeńskich.

Dnia 3 merpnia odbędzie się na dwór-
eu w Warnie uroczyste powitanie gos.
ciz Polski. Następnie 4 sierpnia o 9 rano
odprawione będą przy parku, okalającym
mauzoleum króla Władysława Warneń -
czyka nabożeństwa żałobne: katolickie,
prawosławne i mahometańskie, pó któ =
tych nastąpi otwarcie parku i odsłonięcie
mauzoleum. Zkolei pułk. Panew wygłosi
odeżyt o bitwie warneńskiej, poczem na-
stąpi składanić u stóp mauzóleum wień +
ców prżeż delegacje narodów, przyby «
łych fd uroczystości i organizacje bułgar<
skie. Następnie odbędzie się defilada ar<
mji i młodzieży bułgarskiej. O godz. 13,30
fhinister oświecenia, gen. Radew, pódei-
moówać będzie bankietem w kasynie war.
ńeńskiem przybyłych gości, O godz. 16
odbędzie się uroczyste otwarcie polskie-
gó domu wypoczynkowego w Warnie, a o
18,15 mecz piłkarski warneńskiego klubu
spottówego ż drużyną polską, O godz.
21 = garden - party, a o 23 bankiet, wy+

dany prżeż radę miejską Warny.

Dnia 5 sierpńia o 10 rano odbędzie się
6twarcie IV Targów warneńskich, po-
czem wydańe będzie śniadanie na parow-
6u i nastąpi wycieczka do Euxynogradu,
šw. Konstantyna i ińnych miejscowości
nad Mótzeńń Czatnem. Na bankiecie w
dńiu 4 sierpnia przemawiać będą mini -

strówia Radew i W. Jędrżejewicz, a na
przyjęciu wieczornem, wydanem przez
radę miejską, burmistrz Warny Musta-

ków i dziekań przedstawicieli państw.

przybyłych ha uroczystości.

szóżęśliwych pozostają tylko kości, ob!

gryzione dokładnie przez drapieżne ryby.

у MALY
WIELBICIEL KROLA WLOSKIEGO

Siedmioletni Balilla — tak nazywają
śię młodociani faszyści we Włoszech —
ńazw. Guido Gilmózżo, zamieszkały w

mieście Frehżo, marzył oddawna 6 zoba-
czeniu osóbistem króla Wiktora Ema-
nuela, Sposóbność nadarzyła się dópie-
t6 przy odsłonięciu pomnika Batisti'ego,
ha którą przybył również i król. Mały
Balilla prosił usilnie ojca, by go zabrał
ze sobą: Ojcieć zrażu przyrzekł, ale póź-
miej zaśzła jakaś okoliczność, stająca na
przeszkodzie obietnicy, Mały popłakaw
szy trochę, wystosował list do króla, w
którym opisał swój wielki ból, spowodu
niemożności ujrzenia go, prosząc o przy-
śłanie chociaż fotogratji królewskiej.

Wiktor Emanuel wzruszony listem, po-

głał małemu śwą ostatnią fotogralję.
którą wręczył malcowi komisarz pre-

fektury,

STULECIE SMIERCI TWÓRCY
„MARSYLJANKI"

W roku 1936 odbędą się we Francji
wielkie urocżystości z okazji setnej rócz-
niey śmierci autora „Marsyljanki” Klaud:
jusza Józefa Rouget de Lisle'a. Obcho-

dy odbędą się w Paryżu, w Lons-le-Sau:
niór, gdzie Rouget de Lisle urodził się. w
Choiśy - le Roi, śdzie umarł I w Stras-
burgu, śdzie powstał hymn naródowy
Francji, popularńa na całym świecie

„Marsyljanka“, я

 

ALIBI

— Wolałbym, aby pan miał alibi.

— Ja również, mecenasie, nie potrze-

bowałbym wówczas liczyć tylko na pana.
(Punch)
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Jeszcze

=

o „radosnej twórczości”
nad Naroczą

I Żyda oczywiście tam nie zabrakło

Od pewnego czasu opinja publiczna
mie przestaje interesować się tem, co
się dzieje nad jeziorem Narocz.
„Warszawski Dziennik Narodowy”

zamieścił w tej sprawie obszerny arty*
kuł w Nr, 42 z dn. 8 lipca. Artykuł ten
całkiem wyczerpująco wyświetlił
strońę prawną żagadnienia, lecz po-
została niewyjaśnioną sprawa, jakie
bezpośrednie zarządzenia wywołały
zaburzenia wśród mieszkańców wio-
sek nadnaroczańskich i ha czem te ża-
burzenia polegały?
Na to drugie pytanie (forma zabu-

rzeń) odpowiedzieć ściśle nie będzie-
my w stanie, gdyż wolno pisać tylko
to, eo podają źródła oficjalne (a te
milczą), albo to, co się już prześlizgnę-
ło przez prasę sanacyjną.
A więc, jeżeli mamy wierzyć „Kur-

jerówi Wileńskiemu"”, rybacy naro-
czańsścy wyjechali wbrew zakažowi
władz na połów, a gdy usiłowano ich
spędzić z jeziora i odebrać sieci, sta-
wili opór i nie oddali sprzętu rybac-
s

„Nowiutka motorówka musiała wy-
cofać się, Stare dziurawe łodzie póżó-
stały na placu”, Tak obrazówo przed-
stawia sytuację korespondent wileń-
skiego pisemka sanacyjnego.
Próbowano następnie odbierać

sprzęt rybacki poszczególnym ryba-
kom, ale go niebawem żwrócono, -
dak i dlaczego zmuszona była wi-

leńska dyrekcja lasów państwowych
zwracać sieci, tego korespondencja nie
wyjaśnia, pozostawiając to dómyśl-
ności czytelnika,

Obecnie znowu wybiera się z Wil-
па nad Narocz cała rawa dzieńni-
karska, ddyž z nad Магосгу nadal
nadchódzą niepokojące wieści, świad-
czące 6 tem, że tam bynajmniej nie na-
stąpiło uspokojenie.
Zapewne też niebawem dówiemy

się dokładniej, co si; nad Naroczą
dzieje i jakie panują nastroje.

nie przechodzimy do kwestji
zarządzeń, które mogły spowodować
to, eo sanacyjne „Słowo” określiło
mianem „rgerwszego w Polsce oporu
chłopów przeciwko kołchożóm”.

Przedewszystkiem musimy zażna-
czyć, że wypadki naroczafiskie by-
najmniej nie są niespodzianką i złóży-
ły się na nie wydarzenia, których po-
czątek sięga końca 1933 roku.

aczęłó się od wprowadzenia sieci
przepisowych.
Z tem zarządzeniem rybacy zasa-

dniezo pogodzili się odrazu, ale dóma-
gali się jedynie dłuższego terminu na
zużycie sieci dotychczasowych. W dó-
bie kryzysu trudno jest wyłożyć na-
raz kilka tysięcy złotych na sprawie*
nie nowego niewodu, więc przewaźnie
żmieniano je stopniowo, wplatając w
state kawałki nowe — przepisowe.
Gdyby przytem nie czynionó wyjąt-

ków, sprawa cała obeszłaby się beż
zgrzytów.

Niestety, dyrekcja lasów państwo*
wych, śledząc bacznie, by rybacy na-
rócćżańscy ściśle przestrzegali ustawy
rybackiej, jednocześnie udzieliła ze-
zwolenia na używanie gęstych sieci t.
żw. „Spółce Rybackiej", instytucji nie
związanej z Naroczą, lecz, że tak po-
wiem, importowanej ńa wody nafo-
czańskie.  

(Ód własnego korespondenta)

„Spółka” ta bynajmniej nie zawiązała
się z pośród rybaków naróczańskich, &
więc osób, mających prawo wstępu, czy
też prawo toni na Naroczy, W skład tego
przedsiębiorstwa wchodzą przeważnie
ziemianie (sańacyjni), posiadający w

swych majątkach gospodarkę rybną i zby
wająóy ża pośrednictwem „Spółki” wy-
produkowańy towar. Nadmienić jeszcze
musiiny, że ża plecami tych panów ukry-
wa się Żyd, jedeń z największych do nie-
dawna kupców rybackich w Wilnie.
W swoim czasie sprawa ta obszernie

potraktowana była w „Głosie Wileń+
sk.in'”, z artykułów którego wyńikało, że
laklycznym kierównikiem i duszą „Spół-
ki“ byt właśnie ów starozakónny „łach-
man";

Satne. wpusżzczeńie tego rodzaju „Spół-
ki“ ńa wody Naroczy musiało wywołać
wśród tybaków, uważających się za

współwłaścicieli jeziora, za naruszenie

ich odwiecznych praw, a cóż dopiero mó-
wić o nadaniu intruzóm „przywiieju” ło-
wienia ryby gęstemi sieciami.
Gdy zwrócóno się w tej sprawie do

władz, usłyszano odpowiedź, że chodzi
w danym wypadku o łowienie ryby dla
„celów naukowych”,
Nie wyjaśniono jednakże, jak to się

dzieje, žė ta „naukowa“ sielawka sprze-

 

 

Nad Naroczą, w lipeu.

dawana byla następnie na targach wi-
leńskich obok całkiem „hienaukowej” i
przeznaczonej do zwykłego spożycia...
Następnem żarządzeniem, którego nie

zdołali zrózumieć rybacy — патосзайссу,
było zmonopolizówanie handlu rybą, żło-
wioną na Naroczy.
Pozwolono łowić nawėt nie całkiem

przepisowemi sieciami, ale sprzedawać
wolno było wyłącznie do tejże „Spółki”.

Potrzebne to było dla kontroli (jakiej
i czego, nie sposób dokładnie zrozumieć),
a także idla „dobra samych rybaków”,
których ponoć niemiłosiernie wyzyski-
wali żydowscy kupcy rybni, Mieli oni
(t: į. rybacy) odstawiać rybę do „chrze.
ścijańskiej' firmy, za jaką uchodziła
wSpółka rybacka”,
Ale przecież każdy rybak doskonale

wiedział, kto faktycznie rządził w „Spół-
ce'ł
Zamiast więc mieć do wyboru kilku

Żydków, konkurujących ze sobą, otrzy-
mali rybacy naroczańscy monopol jedne-
gó Żyda, ale... sanacyjnego!
Gdy podania, składańe wojewodzie wi-

leńskiemu, nie odniosły skutku, wystóso-

wano memorjał do Warszawy, a gdy i to
nie pomogło, wysłano delegacje do p.
Prezydenta Rzeczypospolitej.

P, K-CKI  

Nad trumną Świątobliwego kapłana
(Od własnego kórespondenta)

Z grona najbardziej czcigodnych zasłu-
żonych pracowników na niwie duchównei
ubył w dniu 21 lipca b, r. świątobliwy ka-
płan i niezmordowany działacz ks. Infu-
łat Wincenty Czajkowski, dziekan Kapi-
tuły Metropolitalnej obrz. łac, i prałał
domowy Jego Świątobliwości Ojca św.
Jeszcze tak niedawno, bo w listopadzie
ub. roku widzieliśmy dostojną jego po
stać przy ołtarzu Bazyliki metropolital
nej, Odprawiał wówczas, w 50-lecie swe-
go kapłaństwa, Mszę św. w obecności ks
Arcybiskupa, całej Kapituły, przedstawi
ciel! duchowieństwa i tłamów wiernych
Owegdaj serce świątobliwego Kapłana,

wielkiego jałmużnika, nieugiętego pattjo-
ty przestało bić nazawsze,

Ks. Infułat Czajkowski zmarł w 74
roku życia i 51 kapłaństwa. Jako kapłan
pracował gorliwie i z poświęceniem się
na placówkach ,które wskazała Mu wola
boża i władza kościelna. Mimo słabego
zdrowia szedł zawsze w pierwszym Sże*
tegu, a gorliwością wyptzedżał rówieś
ników i młodszych ód siebie. Był wika-
rym w Buczaczu i we Lwowie, probosz -
czem w Rawie Ruskiej i Złoczowie, i na

tych to stanówiskach zajaśniał w całej
pełni Jego talent duszpasterski, Jegó 0+
fiarność oraz niezłomńny charakter. Jako
dobry pasterz został w czasie wojńy przy
śwojej paratji złoczowskiej, Cierpiał ra-
żem 2 parafjanami, bronił ich przed
wszelką krzywdą. Siebie za nich nadsta-
wiał. a kiedy było potrzeba — męczeń -
stwem zadokumentował swój pattjotyzm.

 

Z CAŁEGO KRASU
GNIEZNO

'- Wyborcze pósiedzenie rady miej.
skiej — W poniedziałek o godž; 16-ej
odbyło się posiedzenie tady miejskiej ce-
lem wyboru 8 delegatów do kolegium wy-
bórczego 98 okręgu. Rada liczy 32 człóń-
ków, w tem 16 że Str, Nar, 8 z N.P, R.
i 8 zwolenników BB. Na pońiedziałkowe
zebranie zjawiło się tylko 8 radnych ż B.
B. i ońi dokonali wyboru delegatów. Ca-
łe posiedzenie trwało 6 minut.
W Gnieźnie również rozpuszczońo

plotki, jakoby Str. Nar. pocichu dążyło
dó wprowadzenia swoich kandydatów do
sejńiu, Usunięcie się radnych - naródow- |,
ców od udżiału w wyborach delegatów,
stwierdza, iż plotki te są wyssane z pal-
ca i że mają óńe na celu wprówa-
dzenie żamętu w Szeregi narodowe
Naródówcy w myśl postanowienia władz
Str. Narodowego nie biorą udziału nie-
tylko w wyborach dó sejmu, ale nie u»
eżestniczą w żebraniach, które wysyłają
delegatów dó kolegjów.

KROSNO
—— ее

Skązanie księdza greckó katolickiego
ża przekróczenie władzy. Znaną jest rze-
cżą, że w okolicach zamieszkałych przeż
ludhošė, wyznającą tóżne wyznania
chrześcijańskie, tóczy się walka o para
fjań, przybierająca często pożałowania
godne tormy, Rezultatem tej walki jest
nieraź ńiestety — rozprawa sądowa. Tak
też stało się w Polanach, powiat Krosno,
gdzie administratorem paralji grecko -
katolickiej jest ks, Wasyl Kolasa. Do
księdza Kolasy zwróciło się starostwo z
żądaniem, aby przysłał dane metrykalne,
odnoszące się dó Anny Motały.

Ks, Kolasa wezwał wspomnianą kobie-
tę do siebie i dał jej do zrożumienia, że

 

ZELWOWA
£ grają w teatrach? |
eatr Rozmaiłości: Dziś 6 20-tej „A-

wap W KA
eatr Wielki; nieczynny,

Cztery losowane przedstawienia odbę
dą się e 27, 28, 29 i 30 b. m. w
Teatrze Wielkim. Repertuar obejmuje
kómedje, grane w ub, seżonie, a to: „Ko*
chanek toJ „Pod zarządem przymu-
ETWawa era. lu SE
ytm chciała”, Bilety do nabycia wcześ-

niej w Fóło - Abo - Rad, pl. Marjacki 9
(tel. 12.26-56].

Repertuar kin:
Apóllo: L F. 1. nie odpowiada.
Atlantic; Katastrofa Czeluskińa:
asino: Noc karnawałowa, _
olosseum: Powrót Natańa Backera.
himera: nieczynne.

Grażyna: Nie chcę wiedzieć kim jesteś.
ópernik; Serce Indjanki i Rumba.
arysieńka: Powrót Natana Backeta.
za: Uwielbiana. "a

alace; Światło ciemności.
Pan: Gdy miłość króluje. 1

aj; Jakiej miłości praśną kobiety,
tylowy: Sztuka życia si CA
ai czajne zebranie pleharhe wszy.

stkich kół Iwowskich Stronnictwa Naro-
dowego odbędzie się w poniedziałek, 29
b, m., o gódz. 19,30 w lokalu Strónnictwa
przy ul. Piłsudskiego ii. Wstęp wolny
dla cztonków i wprowadzonych góści.

śmierć bojowca i koniidenta. — Pisma
ruskie donoszą, że w więzieniu święto-
krzyskiem zmarł na suchoty stud. Bara
noówski, członek O, U, N. i konfident,
skazany przeż sąd samborski na 10 lat
więzienia za udział w mordzie.

„Diło'”* twierdzi, že ze śmiercią Bara-
nowskiego zeszedł do grobu jeden z tych  

nielicznych „którzy zńali tajemnicęża -
bójstwa ś, p. Hołówki, oraz zabójstwa
kier, wydziału ukraińskiego brygady bo
litycznej P. P., ś. p. kom. Czechowskiego,
który został zastrzelony przeż bojowców
z Q. U. N. na ul, Stryjskiej.

a zamachy samobójcze, — Na ul.
AW) jakiś mężczyzna w wieku oko-

6 30 lat napił się w celach šamobėj-
czych denaturatu. Jodyny zaś napiła się
Żi-letnia St, Mazurkiewiczówna, którą
p nie jak pierwszego desperata —
pra ona pogotowie do szpitala,
„Kwiatek“ z niwy ubezpieczeniowej—

о віев‘;‹эъпущ balaganie, jaki panuje
w lwowskiej Ubezpieczalni, świadczy
nast. wypadek. Oto pracownica stani -
slawows jeżepzo A a
pieczona w Z. U. S.. płaciła regularnie
należne wkładki na konto P. K. O.
Mimo to kierownik „Orbisu” otrzymał

z Ubezpieczalni pismo, domagające się
wpłaceńia rzekómej należności za ubez-
pieczoną pracownicę w kwocie 115 zł. 47
groszy, pm jedną ze stawek, wy-
noszącą 6.34 zł, „żaokrąślono” do 6.50 żł
„Wokatek arambolu na tórze wyścigo-
wym Tow. Zac ty do hodowli koni w
Lublinie odniós kry obrażenia zna-
ny żokiej iwówski Józef Kończal. Ran:
nego przewieziono do szpitala,

rzewóz paczek samolotami. — Od 1
sierpnia dopuszcza się do jrzewożu sa-
molotami paczki pilne (nieopłacane za
przewóż powietrzny) nadane w kraju i
rzeznaczone do adresatów zamieszka-
bak w Polsce.Paczki te będą wysyłane
do miejsca przeznaczenia samolotami
tylko wówczas, jeżeli w ten sposób prze-
słane będą mogły być doręczone adresa-
towi jeszcze w tym samym dniu,

 

podpisze jej papiery, które potrzebne by-
ły do uzyskania renty inwalidzkiej, jeżeli
ona podpisze deklarację, że wraca z pra-
wosławia na wyznanie grecko - katolić-
kie. Za czyn ten, stańówiący przekrtocze*
nie art. 286 kodeksu karnego, sąd w Kro-
śnie skażał ks, Kolasę na tydzień aresz-
tu. t

„Od tego wyroku ks. Kolasa odwołał się
dó Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Sąd
Apelacyjny zniósł wprawdzie wyrok
pierwszej instancji, ale skazał oskarżo-
nego na tydzień aresztu z zawieszeniem
na dwa lata za przekroczenie art. 286 k.
k. w związku z art, 292 k. k.

OROCZNO:-— +

Wieikie zebranie Str. Nar. w Odrży:
wole. W ub. niedzielę odbył się imponu-
jący wiec członków Str. Narodowego w
Odrzywole pow. opoczyńskiego, w któ-
tym uczestniczyło 400 członków. Na że-
braniu udekorowano 50 członków mie-
cżykami Chrobrego. Dekoracji dokonał
kol. dr. Gutkówicz z Nowegó Miasta,
przedtem zaś kol. Honorjusz Kaniewski
wygłosił przemówienie na temat mieczy-
ka, jako symbolu Obozu Narodowego. I-
mieniem żaś dekorowanych kol. M, Sus-
kiewicž žapėwnil, iż odznaczeni zawsze
będą służyli ofiarnie sprawie narodowej
Następnie wygłósili referaty kol. kol.
Kaniewski i dr. Gutkowicz.
Sprawy organizacyjne omówił  ko-

lega Rakowski z Opoczna. Przemó:
wień i referatów zebrani włościanie wy*
słuchali uważnie i często przerywali je
oklaskami, Wieś w opoczyńskim coraz
bardziej organizuje się w Str. Nar. (Mir.

OBORNIKI

Harcerż wyratował tonącą służącą. —

W Warcie tuż pod Obornikami (Wielko-
polska) kąpała się służąca Joanna Stró-
żyńska, Pod mostem kolejowym natrafi.
ła 6na na głębię i zaczęła tonąć. Prze-
pływający na kajaku harcerz drużyny że-
glarskiej, 15-letni uczeń Marjan Do-
brzychowski, pospieszył na pomoc toną-
cej. Stróżyńska chwyciła się kurczowo
ża brzeg kajaka i wywróciła go, W wo
dzie zaś tonąca złapała chłopca za gar-
dło i nie wiele brakowało, aby obydwoje

 

 

Niezwykła konfiskata przed sądem

 

nie znaleźli śmierci w głębiach wody:
Dzielny jednak harcerz uwolnił się od uś-
cisku i żdołał przy wielkim wysiłku wy
dobyć Stróżyńską na brzeg, gdzie szybko
przyszła do siebie.

SIEDLCE
aa

Zebranie Str. Nar. — Zarząd Stronni:
ctwa Narodowego w Siedlcach zawiada-
mia, że dnia 28 lipca 1935 r., w Siedlcach
przy ul. 3-go Maja Nr. 12, o godz. 1-ej
w południe, odbędzie się zebranie człon:
ków Str. Nar., na którem referaty o sy*
tuacji politycznej i nówej ordynacji wy:
bórczej wygłoszą: b. poseł Józet Milik i
adw. Z, Chrzanowski,

WOLSZTYN
—

Złodziej zastrzelił gospodarza. — Wie-
czorem wtargnął na podwórże zabudo=
wań Macieja Borowskiego w Barłożnie
Wolsztyńskiej niezńany osobnik i usiło
wał skraść rower, Gdy p. Borowski usi:
łował złodziejowi w kradzieży przeszko-
dzić. napastnik strzelił z rewolweru i ża:
bił Borowskiego na miejscu. Sprawca
zbiegł na rowerze. Zarządzony pościg nie
dai dotychczas wyniku.

ZAKOPANE
aea rr

Śmierć studenta - Żyda w Tatrach. —
W schronisku w Hali Gąsienicowej do
przewodnika Andrzeja Marusarza i Eu-
genjusza Żywieckiego, zgłosił się Hentyk
Finkelkraut i zameldował, że w stronie
Kościelca znajduje się jego towarzysz
Moryc Kowadło i wzywa pomocy. Na -
tychmiast udali się tam obaj przewodni-
cy i po kilkugodzinnych poszukiwaniach
znaleźli zupełnie wyczerpanego Kowa-
dło.

Jak wynika z opowiadania Kowadłó,
w dródże powrotnej zbłądził on z towa
rzyszem studentem Kazimierzem Ker-
nem, który spadł z wysokości około 60
metrów. Obaj przewodnicy po dłuższych
poszukiwaniach, w nocy żnależli zwłoki
Kerna pod Kościelcem, Kern miał roż
trzaskaną czaszkę i potłuczony bok,

 

(Od własnego korespondenta)

Dnia 16 maja b. r. krakowski „Głos
Narodu" ukazał się z kilkoma  białemi
plamami. Konfiskacie uległ artykuł, o
mawiający kurs dolara, oraz wszystkie
płatne ogłoszenia kinoteatrów krakow-
skich... Przeciwko tej konłiskacie wy*
dawńictwo wniosło sprzeciw do sądu o-
kręgowego. *
Na rozprawie, która odbyło się 19 lip-

ca, wystąpił w imieniu wydawnictwa
mec. dr. Stuhr, wykazując w swem prze-
raówieniu, że skonfiskowane ogłoszenia
były zgóry zapłacone i w razie ich nie-
wydrukowania kina mogłyby wydawni-
ctwi „Głosu Narodu' wytoczyć proces.
„Sądzę — mówił obrońca — że sąd okrę-
gowy rozpatrywał setki,i tysiące konii.
skat, ale takiej rozprawy jeszcze nie by»
lo".  

Kraków, w lipcu,

Następnie zabrał głos redaktor „Głosu
Narodu'* dr. Warchałowski ,przedstawia-
jąc okoliczności tej dziwnej konfiskaty.
Oto po śmierci ś. p, marsz, Piłsudskiego
ogłoszenia kinowe ukazały się dnia 13,
14 i 15 maja i władze nie dopatrzyły się w
tem żadnego uchybienia i dopiero ogło-
szenia w numerze z 16 maja żostały skon-
fiskowane, Do umieszczania ogłoszeń ki-
noteatrów wydawnictwo jest zobowiąza-
ne na podstawie stałej umowy.

Sąd postanowił rozprawę odroczyć ce-
lem zasiągnięcia informacyj co do oko*
liczności konfiskaty. Jest to rzadki wy:
padek, nórmalnie bowiem sprawy konfi-
skat załatwiane bywają w krótkiej dro-
dze. (M)

 

 

Lwów, w lipcu,

Więzióny przez dzicz ukraińską w mu*
rach złoczowskiego Zamku wraz ze swym
bratem, ks. Marjanem, okazał w chwi -
lach najciężczych, nawet u wrogów bu-
dżący podziw, hart ducha, pomnożony o
najdalej posunięte samozaparcie się i o-
łiartność To też historja kresów polskich
zapisze 'mię Jego jako jednego z mę-
czenników za sprawę narodową.

I jeszcze słów kilka. Na stanowisku
dziekana źółkiewskiego, brodzkiego, zło-
czowskiego a wreszcie lwowskiego był
wżoróm pasterza, który wsżędzie był,
wszystko widział, śpieszył wszystkim z
pomocą światłą radą, praktyczną wska-
żówką — i to w formie tak ujmującej, że
każdy chętnie wszystko przyjmował i
stosówał w życiu.

Dziś, kiedy Bóg powołał świątobliwe-
gó Kapłana do Śwej łaski niebieskiej
ńad trumną Jego chylą się w głębokim
żalu i z modlitwą na ustach nieprzeliczo-
ne rzesze tych, dla których był wzorem
kapiana. patrjoty i jałmużnika.

ZKRAKOWA
 

Teatr im. Słowackiego: nieczynny.
Kina polskie:
Apollo: „Wielka księżna i chłopiec ho-

telowy";
Promień: „Pieśń kozaka” i „Bolęro”.
Słonko: „Szalona wdówka” i „Urwis z
iszpanii”.
Sztuka: „Pojedynek kobiet",
Świt: „Walka 6 prawdę”.
Z prócesu komunistycznego. — Na po-

niedziałkówej rozprawie wielkiego pro-
cesu kómunistycznego toczącego się ód
kilku tyśodni w Krakowie wystąpiła ob-
rona z wnioskiem o poddanie badaniom
psychiatrycznym świadka Klisównę а-
k Paa ję a podała obrona ze swej stro-
ny prot. Zielińskiego. Wniosek ten z6lo-
sili obrońcy dopiero po zeznaniach Kli -
sówny, które wypadły bardzo obciążają-
66 dla oskarżonych. Wnioskowi temu
sprzeciwił się prokurator podkreślajac,
że w czasie niedawnego procesu prze-
ciwko temu świadkowi obrona nie wystą-
piła z żadnym tego rodzaju wnioskiem.
yskusję i starcie obrony z prokurato -

rem wywołał też wniosek obrony o prze-
słuchanie jeszcze około 100 świadków
odwodowych. Decyzje trybunału w tych
sprawach zapadną w toku procesu.

Pijak spadł z mostu dębnickiego, — W
poniedziałek 6 godz. 21,30, Tadeusz O-
necki lat 47, zam. przy ul. Włóczków 5,
robotnik, wracając w stanie mocno pod-
Pa do domti, wyszedł na dawny most
olejowy, bieśnący równolegle do mostu

dębnickiego 1 straciwszy równowagę
spadł na brześ, doznając obrażeń wew -
nętrznych i złamania prawej nogi. Wez-
wane, pogotowie przewiozlo śo do szpi-
tala Ubezpieczalni Społecznej w stanie
bardzo ciężkim.

Przyjazd noweśo wojewody kraków-
skiego, — We wtorek o godz. 23,35 przy-
jechał do Krakowa nowy wojewoda kra-

wski b, marsz, senatu Raczkiewicz.
owego wojewodę powitali na dworcu

przedstawiciele miejscowych władz wo-
jewódzkich i samorządowych.

miany w województwie. — W zwiaz-
ku ze zmianą na stanowisku wo'ewody
krakowsk. oczekiwane są w wojewódz-
twie większe zmiany personalne, Właś-
ciwie już się one rozpoczęły, Odszedł
mianowicie za poprzednim wojewodą na-
czelnik wydz. wojskowego p. Błażewicz
na takie samo stanowisko w urzędzie
wojew. w Poznaniu. Na jego miejsce przy-
był p. Józeł Siewiński dotąd nacz, wydz.
wojsk, w województwie kieleckiem.

lo kogo należy kawiarnia „Feniks“7—
W tych dniach zmarł w Krakowie bł. p.
Izydor Ritterman. Jak doniosły klepsv-
dry był on współwłaścicielem i dyrekto-
rem znanej w Krakowie kawiarni „Fe -
niks“, Klepsydry te powinny przypom -
nieć tej części społeczeństwa krakow-
skiego, która lokal ten uważa za aryj -
ski — jakim on jest w istocie, i u kośo
zostają pieniądze wydawane w tym lo-
alu.
Żydzi budują polskie Muzeum Narodo-

we. — Roboty Ei budowie Muzeum
Narodoweśo w Krakowie postępują na -
przód. Niestety, szereg robót przy tej
budowie otrzymują Żydzi. I tak ostatnio
powierzóno pierwszą część robót izola -
cyjnych żydowskiej firmie „Asfalt“ A.
nger. Nie jest to niestety wyjątek —

ale ogniwo w systemie. Cała budowa Mu-
Rz. znajduje się w rękach żydowskich
rzypomniemy tylko, że przewodniczą-
pa komitetu budowy jest prezydent m.
takowa o. Kapeliner - Kaplicki, sekre-

tarzem kómitetu i szefem propagandy p.
A. Hollender, projektodawcami i kierow-
nikami budowy inżynierowie architekci
Czesław Boratyński i Edward Kreisler,

szystkie wydawnictwa propagandowe i
druki wykonuje firma „Drukarnia Na-
rodowa(!)* itd. Wszyscy wymienieni bez
wyjątku, to... Żydzi lub przechtzty. „Dru-
karnia Narodowa“ jest też własnością
Żyda przechrzty. I jak na ironię na płocie.
okalającym mieisce budowy widnieje na-
pie „Muzeum Narodowe w Krakowie
ędzie trwałym pomnikiem całego Naro-

du Polskiego". W napisie tym brak chy-
ba tylko słów: nwPadowacA wielko-
dusznie pe naród żydowski”.

Prof. Surżycki przechodzi na emerytu.
rę. — Szereg prolesorów uniwersytetu

Jagiellońskiego, przeniesionych z nowym
tokiem akademickim na emeryturę, po-
większył znany uczony dr. Stefan Sur-
życki, profesor ekonomii rolniczej na
wydziale rolniczym U. J. Profesor Stefan
Surżycki znany jest nietylko ze swej o-
żywi5nej i owocnej działalności nauko-
wej i praktycznej w dziedzinie spółdziel-
czości. Dużą część swego życia i sił po-
święcił pracy narodowej, szczególnie w
latach przedwojennych i w historji ru-
chu aarodowego przed wojną światową
pos'saa swoją kartę. W ostatnich latach
! obecnie ogłasza dość często artykuły w
prasie narodowej. ‚

A
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Najbliższa przyszłość rolnictwa
Wytyczne polityki rolniczej na rok

1935-36 — znalazły oświetlenie m. in.
na łamach „Rolnika - Ekonomisty“,
organu Związu izb i organizacyj rolni-
czych Rz. P. Organ ten uważa za nie-
zmiernie cenną tę część programu,
która zapowiada pewne ulgi w обс1а-
żeniach rolnictwa na rzecz państwa i
instytucyj prawa publicznego. Do-
tychczas, pomimo ostrego spadku cen

rolnictwa, obciążenia
prawno - publiczne pozostały prawie

„bez zmiany. Gdy ciężary w stosunku
do państwa i ciał komunalnych wy-
nosiły w r. 1928-29 łącznie 247 miljo-
nów zł., w r. 1933-34 obniżyły się do
„poziomu 220 miljonów, a więc o '12
proc. zaledwie. W tym samym cza-
sie ceny artykułów rolniczych spadły
0 65 proc.

Czy wykonanie ulg równe będzie
zapowiedzi? Czy zniżka ciężarów

* publicznych, o ile realnie nastąpi, u-
* zględni w  dostatecznym stopniu
"obecną zdolność płatniczą warszta-
tów rolniczych? Pod tym względem
nie „Rolnik - Ekonomista, lecz my—
wyrażamy daleko idące wątpliwości.

Jeśli chodzi o politykę zbożową —
nie. wszystkie postulaty zorganizowa-
nego rolnictwa zostały uwzględnione
przez nowy program. Przedewszyst-
kiem organizacjerolnicze, licząc się z

niepomyślną konjunkturą na rynkach
międzynarodowych. 'i z niedostatecz-
nemi środkami P.Z.P, Z., domagały się
podniesienia premij na 4 zboża do wy-
sokości 12 zł, tymczasem — utrzy-

- mano premje na poziomie 6 zł, roz-
szerzając je tylko na niektóre rośliny,

- dotąd premjami nieobjęte.

„Pociągnie to za sobą—oświadcza „Rol-

nik-Ekonomista* — niewątpliwie bardzo po-

"ważne konsekwencje, o ile idzie o poziom

zbóż na naszym rynku wewnętrznym”.

O ile nie zajdą okoliczności nieprzewidzia-

ne — ceny zboża kształtować się będą na

pcziomie niższym, niż w latach ubiegłych,

w konsekwencji — zmniejszyć się muszą

dochody rolnictwa z tego źródła.

„Czy i w jakim stopniu ta ujemna pozycja

— zapytuje „Roln.-Ekonomista* — będzie

zrekompensowana zwyżką cen i przychodów

ze sprzedaży strączkowych, gryki, przętwo-

rów ziemniaczanych i produktów zwierzę-

. сусЬ? М№ to pytanie trudno jest dać stano-

wczą odpowiedź, śdyż zależy to od tak nie-

uchwytnych czynników, jak poziom cen, roz- |.

miary rozporządzalnych nadwyżek wywo-

zowych, ich stosunek do pojemności;dostęp-

nych rynków zbytu. Przypomnieć również

" należy, że charakterystyczną cechą produk-

cji rolniczej, w przeciwstawieniu do produk-

Kartel rzepakowy
w Wielkopolsce

Z Bydgoszczy donoszą:
Na terenie Wielkopolski doszło do no-

rozumienia między właścicielami ole'ar-
* ni, a producentami rzepaku. Na podsta-
* wie porozumienia tego zawarto kartel,

którego członkowie producenci otrzyma-
* fi z poszczególnych olejarni śwarantowa-
ne dostawy rzepaku po cenie zł. 30 za į.

* Wysokość udziałów zrzeszonych w kar:
teli ustalono na zł. 1.000. W związku z
tem uruchomiona została olejarnia w
Szamotułach.

 

10)

cji przemysłowej, jest mała zdolność do
szybkiej ewolucji i pośpiesznych zmian w

kierunku i metodach wytwórczości. Stąd

też, gdyby mawet wytworzyła się korzy-
stna konjunktura dla produkcji hodowlanej,

a więc korzystny stosunek cen produktów

"zwierzęcych do cen produktów roślinnych,

to możliwość wykorzystania tej konjunktury

i zwiększenia bardziej opłacalnej pródukcji

zwierzęcej będzie, zwłaszcza w okresie jed-

nego roku gospodarczego, z natury rzeczy

| ograniczona.

Jeżeli zatem trudno jest przewidzieć w

danej chwili, czy spełnią się nadzieje tych,

którzy liczą na to, że zwiększenie dochodów.

rolnictwa z innych źródeł zrėwnowažy stra-

ty, wynikające z obniżenia cen zboża, to

zdaje się nie ulegać wątpliwości, że ustalo-

ńy przez Komitet Ekonomiczny program po-

lityki rolniczej doprowadzi do poważnych

zmian i przesunięć w kształtowaniu się do-

chodów rolnictwa w poszczególnych okre-

sach nadchodzącefo“roku gospodarczego”.

Wobec przewidywanej zniżki ceny
zboża, która zresztą* już nastąpiła i
wobec ograniczonych możliwości
«sprzedaży zboża na jesieni — należy
się liczyć z poważnym spadkiem do-
chodów rolnictwa w bieżącem półro-
czu i
„dopiero w drugiej połowie roku gospodar-

czego może ewentualnie nastąpić pełne lub
częściowe wyrównanie tej zniżki zwiększo-

nemi przychodami z innych źródeł, przede-
wszystkiem ze sprzedaży produktów zwie-

rzęcych”.

Do tych faktów powinno się dosto-
sować płatności rolnicze.
„Tymczasem pod tym względem ustalo-

ny program nie zawiera żadnych postano-

wień i nie przewiduje stosowania niezbęd-

nych środków. Brak ten stanowi najdot-

kliwszą lukę ustalonego programu. Jest to

luka, która będzie w swych następstwach

HAGA 24. 7. Z dniem dzisiejszym Bank
Niderlandzki podwyższył stopę dyskontową

z 3 do 5 proc.

Krok ten spowodowany został powa-

żnem pogorszeniem się sytuacji florena ho-

lenderskiego w związku z nieporózumienia-

mi, które wynikły między rządem a parla-

Z ckolic Warszawy nadchodzą alar-
mujące wieści o szkodach i stratach,
wyrządzonych przez trwające ulewy i
nawałnice. Prócz wielu wypadków
'oberwania się chmur, „w niektórych
miejscowościach, spadły niebywałej
wiełkości opady. Wszystkie niżej po-
łożone pola i łąki stoją pod wodą. Buj-
nie rozrosłe zboża ozime legły pod na-
porem wichury i deszczów, niemal co-
dziennych. Najwięcej ucierpiała
pszenica.

Skoszone dawno siano w wielu
miejscach zalała woda. Sprzęt jego
jest bardzo utrudniony. Są łąki, gdzie
od trzech: tygodni pokoszoną trawę
zbiera się ukradkiem, umykając po-
prostu z każdą osuszoną przez prze-
lotne promienie słońca i wiatry odro- biną. Siano jednak zczerniało i straci-

|

 
|

 
problemu życiowego polega-na tem, aby wziąć odpo-

tem przykrzejsza, że w roku przyszłym roz-
chody gotówkowe rolnictwa w okresie je-

siennym wzrosną. poważnie w porównaniu

z rokiem ubiegłym, gdyż 'w październiku
przypadają terminy płacenia rat z tytułu

spłaty pewnej części długów rolniczych,.*

„Rolnik - Ekonomista” domaga się
na.okres najbliższy generalnej ka-
rencji, ulgi dotychczasowe uważając
za niedostatcezne. Nie sądzi on, aby
suma dochodów rolnictwa przekro-

| czyła dochód, osiągnięty w roku bie-
żącym.-Skoro zaś dochód ten nie po-
krył wydatków, to i w roku przy-
szłym trudno się spodziewać opłacal-
ności produkcji rolniczej.
„Jednak rolnictwo nasze oświadcza w

zakończeniu  „Rolnik-Ekonomista* — stoi
i musi stać na stanowisku, że przywróce-

nie opłacalności gospodarstw wiejskich mu-

si być głównym i zasadniczym celem, obli-

czonej na dłuższą metę polityki gospodar-
czej, gdyż ciężki okres sześciu lat kryzyso-

wych, jaki mamy poza sobą, doprowadził

wieś polską do takiego stanu, że dalsze u-

trzymanie obecnego położenia wsi byłoby

klęską, której skutki będą coraz wydatniej-

sze..."

Najmniejszej nie ulega watpliwości,
że nowy program rolny, obliczony —
jak wiadomo — jedynie na zahamo-
wanie spadku dochodów rolnictwa,
nie przynosi planu opłacalności war-
sztatów: rolnych.

Zagadnienie rentowności rolnictwa
stoi nadal otwarte.
Jego rozstrzygnięcie,jak to mieliš-

my sposobność podnieść, nastapić mo-
że na drodze gruntownej przebudowy
naszych stosunków politycznych. Do-
póki to nie nastąpi — żyć będziemy
z dnia na dzień, bez widoków na
wyjście z ciężkiego mapa

Podwyżka stopy dyskontowej
Banku Nideriandzkiego

mentem na tle polityki gospodarczej rządu,

zmierzającej w kierunku deflacyjnym.

Jak wiadomo, sytuacja finansowo-waluto-

wa Hoiandji przedstawiała sięostatnio dość
pomyślnie, czego wyrazem była kilkakrotna

obniżka stopy dyskontowej holenderskiej

instytucji emisyjnej. .

Zniwa przerwane.
przez burze i nawałnice

ło nietylko na wyglądzie, ale i na po-
żywności. :

Jeśli dodać do tego — informuje
„Kurj. Warsz.' — że w wielu okoli-
cach musiano przerwać rozpoczęte
przed 10-ciu dniami żniwa, to nie bez
przesady stwierdzić będzie można, że
obawy rolników co do tegorocznego u-
rodzaju są uzasadnione, Tam bowiem,
gdzie żyto jeszcze stoi — zachodzą
znów możliwości wysypania się ziarna.
Pod wpływem deszczów ciągłych

wezbrały też liczne strumienie i rzecz-
"ki, tworząc wielkie jeziora na łąkach i
polach. Woda daje się też bardzo we
znaki kartoflom, kapuście i burakom,
które zalewa. Dłuższy stan takiej po-
gody, może spowodować gnicie kar-
tofli.  

 

Sytuacja walutowa

Olbrzymie fluktuacje na rynkach walutowych
WARSZAWA 24. 7. Na dzisiejszych gieł-

dach walutowych zanotowano bardzo ner-
wowy nastrój, który wyraził się we fluktua-

cjach szeregu walut, a więc przedewszyst-

kiem lira włoskiego i florena holenderskie-
$o oraz w mniejszym stopniu franka

szwajcarskiego, które spadły, jak również

Londynu i Nowego Jorku, które wykazały

tendencję mocniejszą. >

Przyczyny wahań lira, zresztą zupełnie

zrozumiałe, omawialiśmy już uprzednio. W

dalszym ciągu na podkreślenie zasługuje

fakt hamowania spadku dewizy włoskiej

przez ostre ograniczenia dewizowe. W dniu

dzisiejszym dewiza na Medjolan wogóle

nie byla notowana w Warszawie; banknoty

ofiarowywane były na rynku prywatnym po

38 zł. za 100 lirów (parytet 46,91), nie znaj-

dowały jednak odbiorców. W Zurychu, któ-

ry nie notował wczorajszego wieczornego

wzmocnienia lira, dewiza na Medjolan

zwyżkowała z 23,00 do 24,50, natomiast w

Paryżu spadła z 124,00 przy wczorajszem

zamknięciu do 121,50 przy dzisiejszem ot-

warciu. Giełda paryska stosunkowo mało

zwraca uwagę na wahanie lira, zważywszy

na włoskie ograniczenia dewizowe.

Niezgoda między rządem holenderskim a

parlamentem w sprawie zasadniczych wy-

, tycznych polityki gospodarczej, grożąca po-

wstaniem otwartego koniliktu, w znacznie

większym stopniu zaprząta uwagę kół go-

spodarczych i giełdowych świata i znajduje

znacznie żywszy oddźwięk na rynkach wa-

lutowych, niż problem lira. Według wiado-

mości, otrzymanych z Londynu, sytuacja

bolenderska oceniana jest dość pesymistycz

rie, W związku z tem odżyły pewne obawy

© przyszłe losy niektórych walut „złotych”,

żywione w kołach londyńskiej City. Dewi-

zę na Amsterdam notowano: w Warszawie

356,00 wobec 358,10 wczoraj, w Zurychu

206,85 wobec 207,00, w Paryżu przy otwar-

ciu 10,18 wobec 10,23 i pół. przy wczoraj-

szem zamknięciu, Również i w Londynie

floren wykazał poważne osłabienie, W ten

sposób floren spadł już mniej więcej do dol-

nego punktu złota,co wyraża się w roz-

poczęciu wywozu złota z Holandji zagranicę.

Według ostatnich wiadomości, Bank Nider-

landzki podwyższył stopę dyskontową z

3 proc. do 5 proc.

Raptowne pogorszenie sytuacji w Holan-

dji nie pozostało bez wpływu na frank

szwajcarski, który w dniu dzisiejszym wy-

kazał wyraźne osłabienie po szeregu ty-

godni bardzo mocnej tendencji. Osłabienie

to należy wiązać z pesymistycznemi uwa-

gami przedewszystkiem angielskich kół gieł-

dowych na temat przyszłości walut złotych.

Dewizę na Zurych notowano: wWarszawie

172,75 wobec 173,00 wczoraj, w Paryżu przy

otwarciu 493,25 wobec 494,00 przy wczoraj-

szem zamknięciu. Jednocześnie większość

dewiz wykazała zwyżkę w Zurychu, m. in.

Paryż z 20,23 i pół. do 20,28 i pół.

Ucieczka od florena holenderskiego wy-

raziła się, jak zazwyczaj, we wzmożonym

popycie na waluty anglo-saskie. To też za-

równo funt, jak i dolar wykazały wyraź-

ną zwyżkę. Zwyżka ta wystąpiła oczywiście

i na innych giełdach. Dewizę na Londyn

notowano: w Warszawie 26,26 wobec 26,23

wczoraj, w Zurychu 15,22 i pół, wobec

1517, w Paryżu przy otwarciu 75,00 wobec

74,89 przy wczorajszem zamknięciu. Dewi-

zę na Nowy Jork notowano: w Warszawie

(kabel) 5,30 1/4 wobec 5,28 5/8 wczoraj, w

Zurychu 3,06 7/8 wobec 3,05 3/4, w Pary-

żu przy otwarciu 15,11 3/4 wobec 15,10

przy wczorajszem zamknięciu. O tej samej

tendencji funta, a przedewszystkiem dolara,

dać na ładne dziewczęta na ulicy i oświadczać

"Pp. G. WODEHOUSE EAS

UCISNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angielskiego

Nie wiedząc nic o tych pochwałach, które mo-
. głyby go pocieszyć, jako pochodzące od osoby kom-
*petentnej, Jerzy wędrował ulicą Shaftesbury, czując

się tak mocno przyśnębiony, jak nigdy.: Słońce: się
stymczasem skryło, wschodni wiatr tańczył: wkoło,
drapiąc go zimnym pazurem, łaskocząc mu' łydki,
skacząc tu i tam, zachowując się jednym słowem tak,

. jak to czynią wschodnie wiatry, kiedy wykryją ofia-
rę, która wyszła na spacer bez płaszcza, Jasną było
rzeczą dla Jerzego, że słońca i wiatr są parą bandy-
tów, spiskujących przeciw niemu. Słońce: rózbroiło
$o pięknemi obietnicami i wesołą miną i oddało go“
w ręce wiatru, który teraz rewiduje mu kieszenie
z szybkością i gruntownością zawodowego złodzieja -

_ artysty. Przyśpieszył kroku i zaczął się zastanawiać,
czy nie postarzał się tak szybko, że aż, zaczyna go

- boleć wątroba? i
Odepchnął tę hipotezę jako zbyt odrażającą.

" A jednak jego przygnębienie musi mieć jakieś źró-
dło. Przecież kiedy, jak kiedy, ale dziś — jak na to
słusznie zwrócił Mac uwagę — miał wszystkie pos,

_wody, aby być szczęśliwym. Był już popularny
'w Ameryce, a teraz-po raz „pierwszy wystawiając
swą sztukę w Londynie może być pewny ogromnego

".sukcesu. A jednak nie był zachwycony.
Doszedł do Picadilly. I wówczas, mijając bramę

„klubu „In and Out", olśniła go nagle myśl. rozświe-

m

/tlająca wszystko. Jest przygnębiony, ponieważ mu

* nudno, a jest mu nudno, ponieważ jest samotny. Mac,
„ten życiowy filozot, ma rację. Rozwiązanie całego
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'nyčh parek, mijały go co minutę.

wiednią dziewczynę, za żonę i mieć ognisko domo-
we „do-ktėrego wraca się na noc. Zdziwił się nieco,
że szukał wytłomaczenia swego nastroju gdziein-
dziej. Było to tem dziwniejsze, że 80 procent swoich
lirycznych piosenekułożył właśnie na ten temat.

Jerzy rzucił się na fale sentymentalizmu. Wy-
dało mu się, że jest jedynym samotnym człowie-
kiem w świecie, który cały podzielił się na szczęśli-
we, zakochane parki. Taksówki, pełne tych zakocha”

Przejeżdżające
autobusy skrzypiały pod ciężarem zakochanych
parek. Nawet policjant na rogu ulicy uśmiechnął
się do rozflirtowanej panny sklepowej, która mu
się odwzajemniła uśmiechem. Jedyną dziewczyną
w Londynie, która nie wygląda na zakochaną, jest
panna w bronzowym  kostjumie, która właśnie
idzie przed nim wolnym krokiem, rozglądając się
na wszystkie strony, tak jakby Piccadilly była sza-
lenie interesującem i nowem dla niej widowiskiem.

O ile mógł dojrzeć, była. to ładna dziewczyna,
drobna i wytworna; miała dumnie podniesioną
główkę i sprężysty krok, świadczący o doskona-
łem zdrowiu: 'Była więc akurat takim typem
dziewczyny, w której Jerzy mógłby się zakochać

z 'furją dwudziestośiedmioletniego kawalera, któ-
ry naśromadził w sobie bogate złoża uczucia, nie
rozpraszając go na głupie flirty. Jerzy już zaczął
w wyobraźni układać płomienny romans między
sobą i tą dziewczyną, ale nagle oprzytomniał. Al-
bowieni, śledząc dziewczynę, torującą sobie drogę
wśród tłumu, poczuł raptem lodowaty palec

wschodniego wiatru. na swym karkuiten nagły
ziąb otrzeźwił go momentalnie. Ostatecznie — roz-

myślał z goryczą — dziewczyna ta jest samotna

tylko dlatego, że idzie na spotkaniezjakimś łajda-
kiem. Poza tem niema absolutnie żadńej możności
zapoznania się z nią. Niepodobna przecież napa-  

im, że się jest samotnym. Ostatecznie można to

uczynić, ale nie doprowadzi to do niczego, chyba
do komisarjatu policji.

Jerzy stał się jeszcze bardziej ponury — w co
samby nie uwierzył przed chwilą, że to możliwe.

Czuł, że się urodził za późno. Karby i hamulce

współczesnej cywilizacji są irytujące. W dawnych,

złotych czasach byłoby inaczej.
W/ średnich wiekach naprzykład, dziewczyna

ta byłaby Dziewicą; w owym cudownym okresie
każda Dziewica była w gruncie rzeczy dziewicą

uciśnioną, chętną do wzajemności za usługi, wy-
świadczone jej przez wędrownych rycerzy. Ale

wiek dwudziesty jest wiekiem prozaicznym, w któ-
rym panny są poprostu pannami i nie sąwcale

uciśnione. Gdyby naprzykład zatrzymał tę dziew-
czynę i oświadczył, że jeśo ramię i serce są do jej
dyspozycji, przywołałaby niewątpliwie tęgiego po-
licjanta z rogu i rozmowa ich trwałaby trzydzieści
sekund, albo i krócej, zależnie od ruchliwości po-
licjanta.

Lepiej więc pożegnać się z marzeniami i wró-
cić do życia praktycznego, kupując wieczorne ga-
zety od obdartusa, który je akurat podsuwa mu
pod nos. Ostatecznie recenzje — to są recenzje,
nawet kiedy serce boli. Jerzy sięgnął do kieszeni
po pieniądze, znalazł pustkę i przypomniał sobie,
że zostawił portmonetkę w hotelu. Jednem sło-
wem, był to dla niego dzień pechowy.

Obdartus z gazetami miał minę kupca, który
prowadzi swój interes na zasadach wyłącznie go-
tówkowych. Nie pozostawało więc nic innego, tyl-
ko wrócić do hotelu, zabrać portmonetkę i starać
się zapomnieć o świecie i jego przykrościach przy
dobrym obiedzie, Z hotelu będzie mógł pchnąć pa-
rę telegramów, które miał wysłać łego dnia do
New-Yorku.  

świadczą notowania londyńskie z godz. 14,
Z pozostałych walut na podkreślenie za-

sługuje jeszcze pewne osłabienie dewizy

na Berlin, która w Warszawie spadła z

212,75 do 212,50, natomiast w Paryżu z 608

do 607.

Dalszy rozwój sytuacji na giełdach zale-
żny będzie w pierwszym rzędzie od. sytu-
acji w Holandii.

 k —

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 24 lipca

DEWIZY ye

Belgja 89.45 (sprzedaż 89,68, kupno
89,22); Holandja 356.00 (sprzedaż 356,90,
kupno 355.10); Kopenhaga 117,20 (sprze-
daż 117,75, kupno 116,65); Londyn 26,26

(sprzedaż 26.39, kupno 26.13); .Nowy
Jork 5,30 (sprzedaż 5,33, kupno 5,27);
Nowy Jork (kabel) 5,30 i jedna czwarta

(sprzedaż 5,33 i jedna czwarta, kupn>
5,27 i jedna czwarta); Paryż 34,98 i pół
(sprzedaż 35,07, kupno 34,90); Praga
21,92 (sprzedaż 21,97, kupno 21,87);
Szwajcara 1.2,75 (sprzedaż 173.18, kup
no 172,32); Stokholm 135,35 (sprzedaż

136.00, kupno 134.70); Berlin 212,50
(sprzedaż 213,50, kupno 211,50). .
Obroty dewizami mniej niż średnie,

tendencja dla dewiz europejskich prze»
ważnie słabsza. .
Banknoty dolarowe w obrotach pry-

watnych — 5,28; rube złoty — 4,70; do-
lar złoty — 9,08, gram czystego złota —
5.9244. W obrotach prywatnych marki
niemieckie. (banknoty) — 176.25. W ob-
rotach prywatnych funty ang. (bankno-
ty) — 26.25 — 26.28,

PAPIERY PROCENTOWE
8 proc. budowl. 42,75; 7 proc. poż. sta-

bilizacyjna 65,50 — 65,00 (odcinki po
500 dol.) 65,75 (w proc.); 6 proc. konwer-

syjna 68,25 (drobne odcinki) 68,10;
6 proc. poż. dolar. 82,50; 8proc. L. Z.”
Banku gosp. kraj. 94,00 (w proc.); 8 proc
oblig. Banku gosp. kraj. 94,00 (w proc.):
7 proc. L. Z. Banku gosp. kraj. 83,25;
7 proc. oblig. Banku gosp. kraj. 83,25;
8 proc. L. Z. Banku rolnego 94,00;7 proc.
L. Z. Banku rolnego 83,25; 8 proc. L. Z.
ziemskiego dol. gwarantowane 88,75 (w
proc.); 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 48,25;
4 { pół proc. L. Z. m. Warszawy 68,25;
5 proc. L. Z. m. Warszawy (1933 r.) 58,25
— 57,75 — 58,00; 5 proc. L. Z. Łodzi
(1933 r.) 52,25; 5 proc. L. Z. Kalisza
(1933 r.) 45,00: > ja eyes

AKCJE

Bank Polski — 90,50 — 90,25 —9050;
Warsz. Tow. fabr. cukru — 33,00; Ostro-
wiec — 15,75; Starachowice — 35,50 —
35,60.

Gielda zbożowa
Notowania z dnia 24 lipca

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

Pszenica czerw. jara szkl. 775 gl. 15.50

— 16.00; Pszenica jednolita 742 gl. 15.50

— 16.00; Pszenica zbierana 731 gl, 15.00
— 15.50.

Żyto I stanadart 700 gl. 11,25 — 11.50;
Żyto II standart 687 gl. 11,00 — 11,25;
OwiesI st. (niezadeszcz:) 497 gl. 15,75—
16,25; Owies II.st. (lekko zadesz.) 468 gl.
15,25 — 15,75; Owies III st, (zadeszc.)
438 gl. 15.00 — 15.25; Jęczmień browar-
ny 689 śl. bez obrotu — — $

Jęczmień 678-673 gl. 14,00 — 14,50; Jęcz
mień 649 śl. 13,50 — 14,00; Jęczmień
620,5 śl. 13,00 — 13,50; Groch polny 23,00
— 25,00; Groch Victorja 29,00 — 32,00;

Wyka 27,00 — 28,00; Peluszka — — —
—; Seradela podwójnie czyszczona —;
Łubin niebieski — 12,00 — 12,50; Lu-
bin żółty 14,75 — 15,25; Rzepak i rze-
pik zimowy — — —; Rzepaki.cze-
pik letni — — —; Siemie lniane
basis 90 proc. — — —; Mak nie-
hiesxi 36,00 — 38,00; Ziemniaki jadalne
— — —; МаКа . pszenna gat, I-A 0:20

proc. 30.00—33.00; Mąka pszen. gat. I-B

0—45 proc. 27.00 — 30,00; LC 0 — 55
proc. 25,00 — 27,00; I — D 0 — 60 proc.
23,00 — 25,00; I-E 0 — 65 proc. 21.00 —
23,00; II-B 20 — 65 proc. 20.00 — 22.00;
П-р 45—65 proc. 19,00 — 20,00; M-F

55—65 proc. 18,00 — 19.00; I|-G 60—65
proc. 17,00 — 18,00; III-Ą 65—70- proc.
12,00 — 13,00: Mąka żytnia I gat. 0>—55
proc. 19,50 — 20,50; I gat. 0—65 proc.

18,50 — 19,50; II gat. 15,00 — 16,00; ra-
zowa 15,50 — 16,50; poślednia12,00 -—
13,00; Otręby pszenne grube przem.
stand. 950 — 10,00; Otręby pszenne

średn*e przem. stand. 9,00 — 9,50;. O-
tręby pszenne mialkie 9,00 — 9,50; .0-
tręby żytnie 8,50 — 9,00; Kuchy Inia-
ne 16.50 — 17.00; Kuchy rzepakowe
11.75 — 12.25; Kuchy słonecznikowe
15.25 — 15.75; Śruta sojowa 45 proc.
17.25 — 17.50. *
Ogėlny obrėt 510 ton, w tem žyta 116

ton Usposobienie spokojne.
Uwaga! Ceny grochu, maku i śruty so-

jowej rozumieją się łącznie z workiem,

innych artykułów — luzem. |21

 



 

Dobry i zły klimat przy pracy
Możemy przez kilkadziesiąt dni nie

jeść, kilka dni nie pić, ale bez powietrza
traci człowiek przytomność w niespełna
minutę. Powietrze jest „artykułem” naj.

* pierwszej potrzeby. Bez niego życie jest
niemożliwe.

Właściwości powietrza, jego tempe-
ratura, wilgotność i skład chemiczny po
siadają wybitny wpływ na organizm
ludzki, Właściwości te ulegają pize-
różnym wahaniom i zaburzeniom. Naj-
wybitniejsze bodaj zmiany zachodzą w
warsztatach pracy, w których powietrze
może ulec z jednej strony zanieczyszcze
niom śgazami i pyłem, z drugiej zaś stro-
ny, pierwotne właściwości powietrza po
dlegają zmianom wskutek ogrzewania,
parowania i wentylacji. Człowiek prze-
bywa w klimacie, który stwarza war-
sztat pracy, po kilkanaście godzin na do
bę. Jest rzeczą niezmiernie ważną, aby
ten klimat nie działał szkodliwie na
zdrowie, ażeby właściwości powietrza
były możliwie najkorzystniej dobranei
dostosowane do wymagań organizmu.
Przebywanie w nieodpowiedniej atmo-

sterze może spowodować chorobę. Do
najczęstszych chorób „z powietrza” na
leżą jakżeż bardzo rozpowszechnione
zaziębienia i reumatyzmy, a dalej pylica
płuc, zatrucia ostre i chroniczne gazami
zanieczyszczającemi atmosierę  po-
mieszczeń do pracy i t p. Od wlašci-
wości powietrza zależy nadto spraw.

i ae się

Maszyna piekielna

w kartoflisku
Gospodarz wsi Augustynówek pod

Nieporętem Otton Martyna miał kłopo-
ty ze złodziejami, którzy zakradali się
na jego pole i kradli kartofle, Kartofli-
sko Martyny sąsiadowało z zabudowa-
niami Józefa Kaliny. Martyna zwrócił
się do tego ostatniego, aby mu pilnował
kartofli, obiecując wzamian wynagrodze-
nie.

„Kalina zaczął doglądać pole sąsiada
W kartofisku zauważył on wbity w zie:
mię palik z drzewa, przykryty jakąś
puszką. Z palika zwisały jakieś druty.
Zaciekawiony Kalina — potrącił nogą
sznury. W/ tym momencie nastąpił wy-
buch, który rozszarpał lewą dłoń Kali-
ny. Nieszczęśliwemu wieśniakowi musia-
no rękę odjąć.
Powstała kwestja — kto założył „ma-

szynę piekielną“? — Martyna zaprze-
cza, aby to on był sprawcą. Poszlaki je-
dnak wskażywały, iż to on zrobił dla od-
straszenia złodziei.

Śm erć na kolejce
Pod Szopami Polskiemi na szlaku

grójeckim  wykoleił się parowóz ko-
lejki, który wpadł do rowu. Wyko-
leiły się również pierwsze wagony. W
jednym jechał policjant Wł. Kaczmarski

* z Warszawy, który uległ zmiażdżeniu
przez rozbity wagon kolejki. Zabity osie-
rocił żonę i 2 dzieci. Wdowa po poli-
cjancie zażądała od Tow, kolei dojazdo-
wych odszkodowania za śmierć męża, a
gdy odmówiono, wniosła przez adw. J.
Nowodworskiego powództwo do sądu o-
kręgowego o 32.582 zł., stanowiące 10-let-
nią skapitalizowaną pensję policjanta,
Tow. kolei dojazdowych utrzymuje, że

nie ponośi odpowiedzialności za nie-
szczęśliwy wypadek, $dyż był on dziełem
zbrodniczego zamachu. Wykolejenie na-
stąpiło na mijance, tuż za zwrotnicą au-
tomatyczną „która została uszkodzona
przez niewykrytych sprawców, za pomo-
cą włożenia śruby między opornicę.

Wskutek teśo parowóz skręcił na tor

boczny i wywrócił się, a dalsze wagony
poszły prosto. W tej sprawie podjęto
śledztwo sądowe, w celu wykrycia wino-
wajców.

 

ność naszego organizmu. Dobrze praco-
wać może tylko człowiek, przebywają
cy w zdrowej atmosferze.

Właściwości powietrza w przestrze-
niach zamkniętych regulujemy zapomocą
wentylacji j ogrzewania. Nie jest to pro-
sta sprawa, wymaga wiadomości facho-
wych. Wentylacja i ogrzewanie wielu
zakładów pracy urąga często swemu
przeznaczeniu, t. j. ochronie zdrowia,
Pracownik narażony jest na'przeciągi,
skwar lub duszność; pył i opary trujące
nie są w należyty sposób usuwane. Nara-
ża to pracodawcę i robotnika na utratę
zdrowia i pieniędzy.

 

Areszt na oszczędności
Powstała kwestja, czy na wkłady o

szczędnościowe można położyć areszt i
kto ma prawo tego dokonać.

W związku z tem wyjaśnia się, iż po-
łożenie takiego aresztu jest czynnością
egzekucyjną, dokonywaną przez komor-

ników. Podstawą do dokonania zajęcia
może być tylko wyrok, albo postanowie-
nie sądu. Zasadniczo wyrok musi być
prawomocny, przyczem zajęcie na pod-
stawie nieprawomocnego wyroku jest
dozwolone tylko wówczas, gdy wyrok
jest zaopatrzony rygorem natychmiasto
wej wykonalności. Wkład oszczędno-
ściowy, tak, jak każda inna wierzytel-
ność, może być obłożony aresztem. (Om)

 

Klepsydry 0 żyjątym
Przedwybor:za walka „sanatorėw“

W czasie wyborów do rady miejskiej
w Żyrardowie, rozlepiono na murach
miasta nekrologi, wymierzone przeciw
kandydatowi z listy „sańacyjnej”, Wil-
helmowi Myszkowskiemu. Zawiadomie-
nia głosiły, iż „przykrej pamięci Mysz-

kowski zmarł, jako niedoszły radny, po
krótkich, lecz kosztownych cierpieniach,

pozostawiając w zadowoleniu ogół,zwany
przez zmarłego — hołotą žyrardowską“.

Śledztwo wykazało, że złośliwy ne

krolog był dziełem konkurenta partyjne-
go — Jerzego Uziembły, który repre-
zentował „sanacyjną” grupkę robotniczą.
Przed sądem stanęli J. Uziembło,

autor nekrologu, oraz Wacław Michal-

ski i Lucjan Adamczyk, którzy rozlepiali
nekrologi, oskarżeni o zniesławienie.

Sąd grodzki skazał Uziembłę na 2 ty
godnie aresztu, uniewinniając pozosta-  

łych. Sąd okręgowy, do którego odwo-
łały się obie strony, podwyższył Uziem-
ble karę do dwóch miesięcy aresztu z za-
wieszeniem, uznając, iż słowa „przykrej
pamięci” są zniesławieniem.  

Znowu porwanie dzieka
Trupa znaleziono w giiniance

Warszawa „amerykanizuje“ się. Po
Liedawnym procesie sądowym 0 porwa-
nie dziecka, zakończonym surowym wy-
rokiem na naślądowczynię metod chica-
gowskich gangsterów, władze policyjne
prowaizą dochodzenie w sensacyjnej
sprawe rowego porwania dziecka,
Wypadek porwania wydarzył się we

wtorek w biały dzień, w śródmieściu, a

okoliczności porwania są nastąpujące:
Koło godz. 10-ej do ogrodu Krasiū-

skich, uczęszczanego przez mieszkańców

żydowskiej dzielnicy miasta, przyszła
służąca kupca Borensztejna (Karmelicka
25) z 5-letnim chłopcem i 9-tygodniowem
dzieckiem w wózku. Dziecko to zostało
skradzione w niewyjaśnionych okolicz-
nościach.

Służąca Łaja Szawersztejn nie umie
dać bliższych wyjaśnień, w jaki sposób
dziecko zostało skradzione. Stało się to
podczas jej rozmowy z jakąś zna'omą z
ul. Dzielnej. Znajoma ta zachwycała się
niemowlęciem.
Zaalarmowana o kradzieży dziecka

policja zarządziła poszukiwania.

Do zakładu dla obłąkanych
Matka wtrąciła syna

Do jednego z lekarzy psychjatrów
warszawskich zgłosiła się Marja Za.
wadzka, donosząc, że syn jej Franciszek.
zachowuje się nienormalnie, grożąc jej
śmiercią, niszcząc sprzęty i t. d. Badania
psychatryczne wykazały, że Franciszek
Zawadzki jest chory umysłowo, jednak
cierpienie jego nie jest groźne dla oto-
czenia.

Za pieniądze Elektrowni
budowano w Ile i pałace

Pełnomocnicy sekwestru sądowego e-
lektrowni warszawskiej, wnieśli podanie
do władz sądowo - śledczych 0 rozsze-
rzenie toczącego się śledztwa przeciwko
b. naczelńemu dyr. elektrowni, Kobyliń-
skiemu. Poza słałszowaniem kwitów, po-
twierdzających wydatki na propagandę,

dyr. Kobyliński miał z funduszów elek-
trowni wydatkować 50.000 zł. na budo-
wę willi swojej i pałacyku w okolicach
podwarszawskich. . Charakterystycznem
est, iż większość prac nad budową dom-
ków i urządzeń willi, wykonali robotni-
cy, zatrudnieni w elektrowni. ().

Plaga kradzieży na Żol borzu
Pomimo zwiększenia ostatnio liczby

posterunków PP. na Żoliborzu, - coraz
częściej mają miejsce w tej dzielnicy
wypadki kradzieży i rabunków. Zwłasz-
cza obecnie w porze letniej ogródki wa-
rzywne, owocowe i kwiatowe mieszkań-

ców Żoliborza, w które ich właściciele,

przeważnie pracownicy fizyczni i umy-
słowi, włożyli wiele nakładu pracy i pie
niędzy, padają ofiarą kradzieży i bez-
myślnego przytem niszczenia. Bezczel

ność złodziei dochodzi do tego stopnia,
że żadne zabezpieczenia (druty kolcza-
ste, wysokie parkany, psy etc.) nie po-
magają. Na niektórych ulicach właści-
ciele ogródków wynajmują wspólnie spe
cjalnych dozorców.
Władze bezpieczeństwa publicznego

winny zwiększyć liczbę posterunków P
P. chociażby w porze letniej, gdy więk-
szość mieszkańców Żoliborza bawi na
urlopach. (b).

Szczepienia przeciwko odrze
Odra, która obecnie, jak wiadomo, pa-

nuje w Warszawie, uważana jest naogół
za chorobę b. łagodną, którą każdy zu-
pełnie lekko przenosi. Istotnie tak:.rzecz
się ma z dziećmi starszemi; dla młod

szych odra jest chorobą niebezpieczną, a
nawet groźną. W latach szerzenia»się
odry, które są w Warszawie zjawiskiem
perjodycznem, umiera w Warszawie na
odrę 80 — 100 dzieci przeważnie w wie-
ku do lat 2-ch, pozatem wiele chorych na
odrę ginie od zapalenia płuc, które się
przyłącza do odry. Dążeniem rodziców
i opiekunów powinno być ochrońienie
dzieci młodszych od zachorowania na
odrę przynajmniej zanim osiąśną 4 — 5
lat życia. W okresie epidemji działa u-
odporniająco t. zw. surowica ozdrowień-
ców, którą się zastrzykuje dzieciom

 

Kasy na dworcu Głównym
Należy przenieść od strony Al. Jerozolimskich

W związku z przeprowadzaną obecnie
rozbudową dworca Głównego z kół czy-
telńików zwracają nam uwagę na nastę-

pującą sprawę:

Mimo otwarcia dojazdu od strony Al.
Jerozolimskiej publiczność nie może na-

bywać tem biletów, gdyż kasy pociągów
dalekobieżnych nie zostały dotychczas
przeniesione, W rezultacie wiele osób
zaježdža od strony Alei Jerozolimskich,
a nie posiadając biletu jazdy, musi
ADRESY. COW WOTA KJECJWSEEABYŻUCACA

Umundurowanie
wo S'a bez zmianv
Gabinet ministra spraw wojskowych

w związku z wiadomościami o zmianie
umundurowania wojska, które ukazały
się w pismach, wyjaśnia, że szczegóły,
dotyczące upiększenia munduru wojsko-
wego nie są obecnie aktualne,

 

wykupywać peronówki, aby przejść do
kas biletowych, lub też wędrować do-
koła gmachów stacyjnych po bilety. Jest
to dla śpieszących się b. hiewygodne, to
też słyszy się narzekania publiczności
To samo dotyczy kas podmiejskich, któ- ;
rych niema w części dworca od strony |
A! Jerozolimskiej, chociaż pociągi pod-
miejskie odchodzą z dolnych peronów
dworca.

W swoim czasie zapowiadano przenie-
sienie części kas biletowych od strony
A! Jerozolimskiej, jednak władze kole-
jowe, niezbyt zresztą dbające o wygodę
płacącej publiczności, nie śpieszą się. A
publiczność sarka na kolej.

Informują nas również, że automaty z

b'letami peronowemi na dworcu Głów:
nym nie zawsze działają należycie. Nie-'
kiedy, mimo wrzucenia monet, bilet nie

wylatuje, a pieniądze zostają w automa-

cie. Czy niema na to rady?  

zdrowym, by uchronić je od odry. Suro
wicę tę otrzymuje się od osób, które
świeżo przeszły odrę; po odpowiedniem

przygotowaniu może ona przez dłuższy
czas służyć, jako środek ochronny.
Le:arz leczący, albo miejski lekarz

sanitarny mogą dopomóc rodzicom w
zabezpieczeniu młodszych  dziecj przez
zastosowanie surowicy uodporniającej,

wyrabianej w Państwowym Zakładżie
Hig'eny. (6).

Tramwaje linji „4“
"Dworzec Wschodni obsługiwany jest
tylko przez dwie linje tramwajowe Nr.
4 i Nr. 5 mimo, że z powodu tiruchomie-
nia linji średnicowej Dworżec ten zyskał
na znaczeniu, albowiem przeważająca
"większość pociągów ma na nim wyzna-
czony postój.
Tymczasem w dni niedzielne i świą-

teczne w godzinach rannych, gdy ruch
pasażerów w okresie letnim jest naj-
większy z powodu masowych wyjazdów
na letniska, kursują na linji Nr. 4 poje
dyńcze wozy, przepełnione z tego powo-

du ponad wszelką miarę. Tramwaje na
tej linji powinny kursować w ciągu całe-
go dnia z wagonami przyczepnemi. (b).

Dia młedzieży
wzbronione

Starostwa grodzkie przeprowadzają
obecnie lustrację kin. W czasie jednej z
takich lustracyj w północnej dzielnicy
miasta, urzędnicy starostwa grodzkiego,
Warszawa - Północ, stwierdzili, iż na

obrazy „zakazane dla młodzieży, uczęsz-
czają dzieci. Do odpowiedzialności ad-

| ministracyjnej za sprzedaż biletów ma-
łoletnim na niedozwolone obrazy, pocią-
śnięto właściciela kina „Amor”, przy uli-

cy Elektoralnej Nr. 20. (i)

I

 

Korzystając z tego, Marja Zawadzka
umieściła syna w zakładzie dla umysło
wo chorych w Choroszczy. Po dwuty-
godniowym pobycie Zawadzkiego w
szpitalu, lekarze orzekli, że chory nie
wymaga izolowania w zamkniętym za-
kładzie i wobec braku miejsc, odesłali
go do domu.
Wówczas dopiero wyszło na jaw, że

Zawadzka pragnęła pozbyć się syna, któ-
rego oskarżała dwukrotnie o kradzież
pieniędzy. Sprawą zainteresował się pro-
kurator. Zawadzką aresztowano į sta-
wiono przed sądem. Celem wysłuchania
opinji biegłych psychjatrów o stanie cho-
roby Franciszka Zawadzkiego rozprawę
odroczono.

Jawor przed mzgstraiem
Na pl. Teatralnym, na jednym ze

skwerów, od strony ul. marsz. Foch'a,
prawie nawprost biur zarządu m. st.
Warszawy, rośnie piękny jawor kilku-
dziesięcioletni, drzewo w Polsce dosyć
rzadkie.

Na jaworze tym, już od paru lat, w ko-
ronie sterczy spora ilość suchych gałęzi
i suchych długich i grubych sęków. Susz
ten, na zielonem i zdrówem drzewie,
wcale nie podnosi jego piękna i nie do-
daje powabu sąsiednim trawnikom i
kwietnikom.

Gdzie, jak gdzie, ale w miejscu tak
ruchliwem i reprezentacyjnem, jakiem
jest pl. Teatralny, tuż przed oczyma
dygnitarzy magistratu, nie powinno być
tak rażącego zaniedbania w zadrzewie-
niu miejskiem.

Może nareszcie któryś z panów dyśni-
tarzy miejskich, odpowiedniego resortu,
raczy wejrzeć w tę sprawę i każe pod-
władnym mu ogrodnikom oczyścić ja-
wor z suszu, a przy sposobności może i

inne drzewa tam rosnące, na których
także sterczą suche gałęzie, zostaną u-
porządkowane.

Telefony straży ogniowej
Od 1 sierpnia b. r. numery telefonów

centrali telefonicznej straży ogniowej m.
Warszawy będą zmienione: Nr. 603 49
na 11-03-20 i Nr. 603-51 na Nr. 11-03 30.
Powyższa zmiana łączy się z automa:

tyzacją telefonów i przyłączeniem cen-
trali telefonicznej straży ogniowej do
centrali P. A. S. T, na ul. Tłomackie.
Nowe numery telefonów straży

11-03-20 i 11-03-30 umieszczone są już w
spisie abonentów telefonów na rok
1935/36.  

W środę, o godz. 14-ej w Zielonce pod
Warszawą w stawie - gliniankach,
znajdujący się w pobliżu letnicy znaleźli
przy brzegu zwłoki niemowlęcia, płci
żeńskiej, O odkryciu tem zawiadomiono

miejscowy posterunek policji, a następ-
nie komendę policji w Warszawie. Na
miejsce przyjechali Borensztejnowa, o-
raz jej mąż, którzy poznali w zwłokach
swoje dziecko, W pobliżu znaleziono
porzucony wózek. Za zezwoleniem
władz, zwłoki przewieziono do prosek-

torjum. Obecnie urząd śledczy m. War-

szawy i policja pow. warszawskiego
przystąpiły do energicznego śledztwa,
celem odszukania bestjalskiej zbro*

dniarki,

SZKOŁA KUCHAREK
Polsk Związku Zaw. Chrz. Słyżby Domowej
Wydaje dobre, zdrowe, na świeżem maśle —

‚ mięsne i jarskie

OBIADY GOSPODARSKIE
od godz. 1-ej do 5-ej
z Ż dań — zł. 1,25

(w abonamencie 10 obiadów zł. 12.)
z 3 dań — zł. 1.50

(w abonamencie 10 obiadów zł. 14.)
1, Kredytowa Nr. 14, tel 663-28,
1L Al. Jerozolimskie Nr. 30, tel. 589-88,
III. Senatorska Nr. 18, tel. 273-06,

(Plac Teatralny dom PP. OO
5
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Odpust
Odpust Św. Anny w kościele św. Jaoką

(Freta 10).
W sobotę, 27 b. m. nieszpory uroczy*

ste o godz. 19 m. 15.
W niedzielę 28 b. m., Msze Św. o godz.

7 — 9. Suma z uroczystą procesią 1 ka-
zaniem o g. 11-tej. Nieszpory z uroczy*

stą procesją i kazaniem o g. 17-tej.

Zakończenie zlotu harcerzy
W Spale panuje wielki ruch. Harcerki

i harcerze w ordynku ze sztandarami i
orkiestrami, ze śpiewem na ustach, ma-
szerują na dworzec kolejowy, skąd вр?-
cjalnemi pociągami wracają do domów.
Obecnie w Spale wre praca przy likwido-
waniu obozów zlotowych. Spała powoli
wraca do normalnego życia,

„Dar“ miasta
Władze miejskie ofiarowały klubom

sportowym na Żoliborzu obszerne tere-
ny, położone przy nowozakładanym par-
ku, obok ul. Kamedułów. Tereny te mia-

ły być przeznaczone na budowę stadjo-
nu sportowego. Niestety są one tak za-
bagnione, że bez dosyć kosztownego od-
wodnienia wykorzystać hojnego daru
miasta nie sposób.
Zainteresowane organizacje sportowe

czynią starania o osusżenie blot, (g).

Tumult w Górze Kalwarii
Żydowski „Nasz Przegląd” donosi o

demonstracji „agudowców'” przeciw ra-
binom warszawskim  Kanałowi, Gut-
szechtowi i  Silbersteinowi, którzy

przybyli do Góry Kalwarji, aby poże-
gnač wyježdžającego do Marjenbadu, a
potem do Palestyny cadyka z Góry Kal-
warji, rabina Altera.

Kiedy po wizycie u cadyka rabini uda-
li się do oczekującego ich auta, zostali
zatrzymani przez tłum „agudowcow“,
którzy w gwałtowny sposób demonstro-
wali przeciwko rabinom.
Tłum wzrastał, Kierowca samochodu

sądził w pierwszej chwili, że tłum cha-
sydów wita w ten sposób rabinów z
Warszawy, ale rychło się zorjentował,
że rabinom grozi niebezpieczeństwo ze
strony „agudowców”. Pobiegł więc po
pomoc, poczem udało mu się wydostać
trzech rabinów z pośród napierającego
na nich coraz bardziej tłumu i przepro
wadzić do auta. Następnie „pełnym ga-
zem” szybko odjechał.

Rabini cali powrócili do Warszawy.

 

Opłaty lotniczych przesyłek
Taryfa od dn. 1 sierpnia

Od dnia 1 sierpnia 1935 r. minister-
stwo poczt i telegrafów obniża opłaty za
przewóz lotniczy przesyłek listowych w
obrocie wewnętrznym i z W. М. Gdań-
skiem od 50 do 75 procent, a ponadto
bardzo znacznie opłaty za przewóz lot-
niczy paczek tak w obrocie wewnętrz
nym, jak i zagranicznym.
Od 1 sierpnia r. b. dopłata za prze-

wóz lotniczy kartki pocztowej, listu do
20 gram wagi i przekazu pocztowego w
Polsce będzie wynosiła zaledwie 5 gr.,
zamiast 10 gr., pobieranych dotychczas,
а dopłata za przewóz paczek lotniczych
w Polsce — 30 gr. od 1 kg. wagi, zamiast
75 groszy.
Dopłata za przewóz lotniczy paczek

zagranicę obniżona została również b.
znacznie i tak np. dopłata za przewóz
lotniczy paczki o wadze 1 kg. z Poznania
do Berlina wyniesie 50 gr., a z innych
lotnisk w Polsce do Berlina — 80 gr.
Podobnie niskie dopłaty za przewóz

lotniczy obowiązują przy nadawaniu pa-
czek lotniczych z Polski do Łotwy, E-
stonji, Rumunji, Bułgarji i Grecji.
Do przewozu lotniczego w Polsce do-

puszczono również od 1 sierpnia r. b. li-
sty i paczki z podaną wartością.
Od 1 sierpnia r. b. będą przewożone

samolotami w Polsce bez pobierania ja-
kiejkolwiek dopłaty za przewóz po-
wietrzny paczki pocztowe, nadane, jako
pilne.



  

8

Kronika wileńska.
Miła wiadomość dla naszych Czytelników

WYJEŻDŻAMY TRZECIEGO, AWRACAMY do WILNA SIÓDMEGO.

Ponieważ 3 sierpnia jest już za

pasem, przeto trzeba jaknajšpiesz-

niej wpłacić za udział w naszej wy-,

cieczce Prasy Wileńskiej nad mo-|

rze. Wyjeżdżamy nieodwołalnie 3
sierpnia, wracamy zaś 7 sierpnia,

Dzięki energicznym staraniom!

kierownictwa wycieczki Prasy Wi-|
leńskiej nad Polski Bałtyk, mamy,

zapewnione wygodne lokum w Gdy-'
 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda słoneczna o zachmurze-

niu zmiennem, We wschodnich

dzielnicach w dalszym ciągu prze-

lotne deszcze ze skłonnością do

burz. *
Dość ciepło.
Umiarkowane, chwilami pory-

wiste wiatry z kierunków północ-

nych
DYŻURY APTEK:

Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Apteka Rostkowskiego —  Kalwaryj-

ska 31, Apteka Wysockiego — Wielka 3,

Apteka  Augustowskiego — Kijowska 2,

Apteka Frumkina — Niemięcka 23.

WIADOMOŚCI KOSCIELNE.
— Pielgrzymka do Częstochowy.

9 sierpnia r. b. ma wyruszyć z Wilna

do Częstochowy pielgrzymka pa-

raljan kościoła Najsłodszego Serca

Jezusowego pod przewodnictwem

iks. proboszcza St. Nawrockiego, w
której mogą brać udział i wierni in-

nych paratji Pobyt w Częstochowie

jest wyznaczony na 10 i 11 sierpnia,

powrót do Wilna — na 12 sierpnia.
Koszta podróży tam i spowrotem w

wagonie 3 kl. bez wiktu i noclegów
wynoszą 13 zł. 60 gr. od osoby przy

udziale nie mniej 200 osób uczestni-

czących.
Zapisy. i opłaty kosztów podróży

codziennie od godz. 5 — 7 wiecz.

będą przyjmowane w domku kościel

nym obok mieszkania zakrystjana

do dnia 3 sierpnia włącznie.
URZĘDOWE.

— Powrót wojewody. Pan Wo-
jewoda Wileński Władysław — а-

szczołt powrócił z podróży inspek-
cyjnej powiatów: oszmiańskiego,

mołodeczańskiego i wilejskiego i
objął urzędowanie. '

SPRAWY MIEJSKIE
— Nadzwyczajne posiedzenie

Rady Miejskiej. Dnia 1 sierpnia rb.
odbędzie się nadzwyczajne posie-

dzenie Rady Miejskiej. Na porząd-

ku dziennym: wybory delegatów do

okręgowych zgromadzeń  wybor-

czych, (h)
— Roboty miejskie w  MWilnie.

Na terenie miasta w 11 punktach
prowadzone są prace inwestycyjne.
Przy robotach tych zarząd miasta

zatrudnia około 340 robotników.
Wśród prac inwestycyjnych na-

leży zaznaczyć, iż prowadzone są
na 5 ulicach regulacje jezdni oraz

układanie nowych chodników, (h)

— Ławki na bulwarze. Zarząd

Miasta po urządzeniu bulwaru nad

Wilją na odcinku od szpitala Św,

Jakóba do Mostu Zielonego, ustawił

dla wygody publiczności ławki beto-
nowe.

Z MIASTA.

— Oczyszczenie miasta z żebra-

ków i włóczęgów. W. ciągu bieżą-

cego miesiąca w terminie od dnia

1 do 20 bm. z miasta wysiedlono 27

żebraków i włóczęgów, przybyłych
z prowincji. Niezależnie od tego ©-
koło 10 żebraków i żebraczek u-
mieszczono w przytułkach.

Prowadzona akcja do walki z
żebractwem i włóczęgostwem w

Wilnie przyniosła już pożądane re-
zultaty, gdyż od 1 stycznia do poło-
wy lipca rb. ilość żebraków w mie-
ście uległa zmniejszeniu o przeszło
400 osób. (h)
— Dziennikarze węgierscy w

Wilnie. W sobotę dnia 27 bm, dro-
$а przez. Zawiasy przybywają z
Kowna do Wilna dziennikarze wę-

gierscy: dr. L. Boros, p. dr. Boros,

Karol Lovik, Gustaw Rab, Zoltan
Kar, Roli Krauze i inni, Dziennika-
rze węgierscy zabawią w Wilnie je-
den dzień, w czasie którego zapoz-
nają się z zabytkami Wilna i tegoż
dnia wieczorem wyjadą do War-
szawy.
A Z

— Pielgrzymka do Kalwarii.

W niedzielę 28 lipca b. r. odbędzie

ni i zapewnione pierwszorzędne

rozrywki dla uczestników naszej

imprezy,
Kto jeszcze nie nabył udziału w

wycieczce nadmorskiej niech śpie-
szy, gdyż już daje się odczuwać
brak biletów.

Cena biletu III klasy 20 zł. 50 śr.
Bilety sprzedaje Administracja i
biuro „Orbis“.
 

mjalnego udziału wraz z rodzinami i

AANDEL I PRZEMYSŁ.
— Umowa w przemyśle drzew-

nym, W) dniu 24 bm. została zawar-
ta umowa zbiorowa pomiędzy Związ
kiem Właścicieli Tartaków a Związ-
kiem Zawodowym Robotników
Przemysłu Drzewnego Z.Z.Z. Umo-
wa ta likwiduje groźbę strajku,
który groził na wypadek gdyby
przemysłowcy nie zgodzili się na
obowiązujące dotychczas warunki
płący i pracy.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Rewizja cechów rzemiešlni-

czych. Urząd Przemysłowy zarządu
m. Wilna przystąpił do rewizji ce-
chów rzemieślniczych. Urząd prze-
prowadzi rewizję gospodarki wileń-
skich cechów rzemieślniczych. Re-
wizja potrwa kilkadni. (h)

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzieże. Frydman Estera

(Juljusza Klaczki 19) zameldowala
w policji, iż zięć jej Ślepak  Josel
skradł z niezamkniętej szaty 965
złotych, i za te pieniądze kupił
dwie jatki przy ul. Klaczki. Šiepaka
policja zatrzymała,
— Na szkodę Franciszka Łuka-

szewicza zamieszkałego w  Łopa-
ciszkach Nr. 13, nieznani sprawcy
skradli garderobę i inne przedmio-
ty, ogólnej wartości zł. 150.
— Ujęcie złodzieja. Do miesz-

kania, mieszczącego się przy ul. Ki-
jowskiej 37, Kazimiery Błockiej do-

stał się w czasie jej nieobecności
złodziej Henryk Smogorzewski (ul.
Kolejowa 5), który skradł na szko-
dę Stanisława Jenmolowicza mary-
narkę, wartości 25 zł. W: wyniku na-
tychmiastowego pościgu za złodzie-
jem został on ujęty i oddany w ręce
policji. (h)

—Porzuciła 7 letniego syna.
G. Endelson (Ostrobramska 20) do-
starczyła do I Ikomisarjatu P. P.

7 letniego St Stachowicza, którego

to matka (Warszawska 4), będąc

posługaczką Engelsonowej przypro-

| czeladzią.

wadziła do mieszkania swej chlebo-.
dawczyni, a sama zbiegła.

Policja poszukuje matki, (h)
—Że złości odgryzł nos ex na-

rzeczonej, Niezwykle przykra przy-
goda spotkała Annę Cieleszównę
(Piwna 4), pracując w  piwiarni w
roli kelnerki poznała niejakiego
Miednikowa, z którym zawarła
przyjaźń, Po pewnym czasie nici
przyjaźni poczęły powoli się zrywać
i w dniu wczorajszym nastąpiło zu-

 

Sport.
Reprezentacja Polski trenować bę-

dzie w Wilnie.
Jesteśmy w przededniu wielkich

zawodów: sportowych, które odbę-
dą się w Tallinie z udziałem lekiko-
atletów: Polski, Łotwy i Estongi. Od-
będzie się szósty Trójmecz Bałtycki,
który dla sportu polskiego ma wiel-
kie znaczenie propagandowe, gdyż
dotychczas na 5 meczów Polska
zwyciężyła cztery razy, a zawody
zawsze stoją na wysokim poziomie.

Przywiązując więc wielkie zna-
czenie do Trójmeczu postanowiono,
że w przededniu wyjazdu reprezen-
tacji Polski z kraju ie się w

wiem decydują zazwyczaj o zwycię-
stwie, gdyż punktacja sztafet jest

podwójna.
W. poniedziałek więc rano o 11,

a potem o godz. 17 na Pióromoncie
pod kierownictwem  Cejzika treno-
wać będą najlepsi biegacze Polski.

Wyjazd reprezentacji Polski do
Tallina nastąpi we wtorek rano o

godz. 7 min. 50. Razem z reprezen-
tacją Polski na północ pojedzie red.

Jarosław Nieciecki jako dzienni-
karz.

Zawodnicy wrócą do Polski do-
piero w sobotę w nocy. Trójmecz

odbędzie się w dni powszednie 1 i 2

sierpnia.
Wielki raid motocyklowy do

Białegostoku.
W. niedzielę odbędzie się trady-

cyjny rajd motocyklowy ma trasie

Wilno — Białystok — Wilno. Jest
to jeden z najdłuższych rajdów or-
ganizowanych przez kluby wileń-
skie. W. danym wypadku organiza-
torem jest Wil. Tow. Cykl. i Moto-
cyklistów.

Start i meta rajdu mieścić się
będą na Placu Katedralnym. Start

nastąpi o 4 rano, a na metę
zawodnicy przybywać zaczną już
koło godz. 18.

Komandorem rajdu będzie pre-
zes Wil. Tow. Cykl. i Mot. mec, Li-
tyński, a wicekomandorem mec.
Gorzuchowski.

/ W rajdzie udział biorą moto-
cykliści Wil, Tow. Cykl, i Mot, oraz
zawodnicy Ogniska. Wiobec zerwa-
nia stosunków sportowych między
Strzelcem a WTC i M. strzelcy u-
działu nie biorą.

Dotychczas zgłosiło się 12 moto-
cyklistów.

Długodystansowe mistrzostwa
ackie,

W Trokach odbędą się w nie-
dzielę długodystansowe mistrzostwa
pływackie Wilna. Dystans wynosić
będzie 4 kmtr. Startować ma około
10 pływaków na czele ze Stankie-
wiczem rekordzistą Wilna na 100
mtr. stylem dowolnym.

 

pełne zerwanie. W/ czasie kłótni
póeżgnalnej, wywołanej przez Mied-
nikowa, ten ostatni rzucił się na

dziewczynę ipoczął ją dusić, na-

stępnie zł  Cieleszównie nos.

Ofiarę bestjalskiej napaści wezwane
pogotowie ratunkowe  odwiozło do
szpitala miejskiego. _ Miednikowa aresztowano. (h)

ZGROWABE FAERATAKAEOŁY

Dzień Chorych w Żupranach
W. dn. 13 b. m. po raz drugi w pa-

ralji naszej odbyło się święto cho-

rych według programu i porządku
ustalonego przez ks. Dziekana.
W sobotę od samego rana zebra-

ło się z 60 chorych z terenu całej
parałji Nie wszyscy oczywiście
cierpieli na choroby ciężkie, lecz
kilku chorych wniesiono na noszach
do kościoła, jedna kobieta była ob-

łożnie chora, gdyż ad 30 lat leży w

łóżku.
Przybyło na ten dzień kilku księ-

ży z sąsiednich parafji, by wyspo-
wiadać chorych i osobiście pomóc

w obsługiwaniu cierpiących.

O godzinie 10 lks, dziekan Pie-
karski powitał chorych serdecznemi

słowy i odprawił w  asyscie Mszę
św. Kazanie wygłosił ks. proboszcz
Holak z parafji Oszmiańskiej, który
swemi gorącemi słowami wlał otu-
chę i bezgraniczną ufność w serca
chorych: mówiąc, „że co tylko do-
brego zrobiono w świecie, wszystko
stało się przez cierpienie; chorzy
tworzą dalszy ciąg dzieła odkupie-
nia dla swoich rodzin, dla swojej
Ojczyzny, dla Kościoła i świata ca-

się pielgrzymika do Kalwarji Cechu];go
Rzeźników i Wędliniarzy oraz Wy-
działu Czytelników w Wilnie.

Zbiórka o godz. 7.30 rano w ka-
plicy Matki Boskiej Bolesnej w Kal-
warji, gdzie odbędzie się Msza św.
Wzywa się wszystkich Członków Cechu i Wydziału do wzięcia gre-

Po Mszy św. było wspólne śnia-
danie dla chorych, które zostało
urządzone przez T-wo „Caritas“.
iial as a iii ai  „CHCESZ ROZRYWKI? ‚

SLUCHAJRADJA".

Po k:ótkiej przerwie drugi raz
wniesiono i wprowadzono chorych
do kościoła, gdzie się odbyła ado-
racja Najświętszego Sakramentu,
wkładanie rąk przez kapłanów: na
głowę każdego chorego według słów
Zbawiciela: „Na chorych ręce kłaść
będę a dobrze mieć się będą'. Po-
tem błogosławieństwo każdego z
osobna Panem Jezusem w Mon-
strancji.

Widok był wzruszający, chorzy i
wierni zapłakali. Na zakończenie
odbyła się procesja między chorymi
i wspólne dziękczynienie iewa-
no słowami: „Ciebie Boga chwali-
my“.

Ks. Dziekan jeszcze raz pożegnał
chorych i obiecał za nich codzien-
nie się modlić i częściej odwiedzać
cierpiących, rozdał symboliczne wi-
no i oliwę, na'dzień chorych prze-
znaczone. Dziewczynki z Krucjaty
Eucharystycznej obdarzyły chorych
wiązankami kwiatów.

Dzięki niech będą Chrystusowi
PanuiMatce Najświętszej za tyle
łask udzielonych parafjanom.

Dzięki ks. dziekanowi, kapłanom,
lekarzowi i wszystkim, którzy po-
mogli w przygotowaniu i obsługiwa-
niu chorych w Żupranach.

Dzień ten jest najpiękniejszym
dniem w naszem życiu, z utęsknie-
niemi będziemy czekali do roku na-
stępnego.

Czl. z komt. „Caritas“.

 

Wilnie trening ształet. Sztafetybo-|

Przed paru dniami we wsi Po-
jłuknie gm. jaźwińskiej zmarł z wy-
cieńczenia i głodu 69 letni żebrak
Jan Dańko, który w ciągu ostatnich
15 lat trudnił się żebraniną. Dańko
mając. lat 54 sprzedał całe gospodar-
stwo sąsiadowi, sam zaś  opuścii

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance, Chór

Juranda w Teatrze na Pohulance. Znako-
mity Chór Juranda gościć będzie w Wilnie
w niedzielę, dn. 28 b. m. we wtorek 30

„lipca r. b. w featrze na Pohulance. Ceny
| zniżone.

— Miejski Teatr Letni o ogrodzie po-
Bernardyńskim. Dziś 0 godz. 8.30 wiecz.
odbędzie się premjera iarsy w 3-ch aktach
Arnolda i Bacha — autorów znanych ze
swego humoru i niewyczerpanego dowcipu
p. t „Hiszpańska Mucha" w reżyserji J.
Boneckiego. Ceny zniżone.

— Ostatnie przedstawienie „Kochanek
to ja. Popołudniówka w Teatrze Letnim.
W niedzielę dn. 28 b. m. o godz. 4-ej pp.
po raz ostatni zobaczymy komedję R. Nie-
wiarowicza p. t. „Kochanek to ja” w pre-
mjerowej obsadzie. Ceny propagandowe.
— Teatr „Rewja”. Dziś mała rewja pt.

„Szalona Noc”. Początek seansów o godz.
6.30 9.15,

Polskie Radjo Wilno
Piątek, dnia 26 lipca.

6.30 Pieśń. 6.33 Pobudka do gimnasty-
ki. 6.50 Muzyka. 7,20 Dzien. por. 7.30 Po-
gadanka spor.-turyst. 7.55 d. c. muzyki.8.25
Wskazówki praktyczne. 11.57 Czas. 12.03
Wiad. meteor. 12.05 Dzien. poł. 12.15 Kon-
cert. 13.00 Chwilka dla kobiet. 13.05 płyty.
13.30 Z rynku pracy. 15.15 płyty. 15.25 Ży-
cie art. i kultur. miasta. 15.30 Drobne utwo
ry Schumann w wyk. zesp. N. Mańskiej.
16.00 „Wispółzależność roślin i zwierząt
wodnych” odczyt. 16.15 Koncert. 16.35 Po-
gadanka dla chorych w opr. ks. M. Rękasa.
16.50 Codz. odc. prozy. 17.00 „Wycieczka

do Czechosłowacji”, Koncert. 18,00 „Szla-
kiem autobusowym: Przez siarczane uzdro-
wiska do basenu pod szczytem góry” re-|
portaż. 18.00 „Cała Polska śpiewa”.
Djalo$ o muzyce. 18.45 płyty. 19.15 Konc.
reklamowy. 19,50 Recital śspiewaczy Eug.
Mossakowskiego. 19.50 „Pirat radjowy“ —
Impertynencje M. Hemara. 20.00 Pogadan-

ka aktualna. 2010 W 35 minut naokoło
świata (płyty). 20,45 Dzien. wiecz. 20.55
„Dom wychowawczy im. Żeromskiego w
Łodzi”. 21.00 Koncert symfoniczny. 22.00
Wiad. sport. 22.10 Koncert życzeń (płyty).

 

 18.30| -

- **Zgon skąpca żebraka
wieś, Okazuje się, iż w ciągu 10 lat
Dańko przebywał w MWilnie i tu
trudnił się żebraniną. Następnie
wyjechał on do Warszawy, gdzie
również uprawiał proceder  żebra-
czy. Z Warszawy został wysiedio-
ny. Od tego czasu włóczył się on od
miasteczka do miasteczka, od wsi
do wsi zbierając grosze i produkty.
Będąc z natury skąpym i chciwym
otrzymane produkty spożywcze
spieniężał, sam zaś żywił się u lito-
ściwych gospodyń.

Od roku Dańko bawił w rodzin-
nej wsi, mieszkając u swej zamęż-
nej siostry. Wycieńczony głodem i
dłuższą włóczęgą Dańko zapadł
ciężko na zdrowiu i w dniu 23 b, m.
zmarł, Przed śmiercią zdołał on na-
być trumnę, gdzie między deskami
ukrył 2600 rb. carskich nie przed-
stawiających żadnej wartości, 3000
zł. i 30 dolarów. Pieniądze te przy-
padkiem zostały odnalezione przez
jego siostrę, bowiem w czasie zno-
szenia ze strychu trumna spadła z
góry, przyczem pękło dno, W d.u-
giej połowie dna znajdowały się u-

Jak się okazało Dańko będąc
chciwym padł ofiarą oszustwa przy
sprzedaży domu, gdyż sąsiad przy
kupnie domu zdołał przekonac
Dańkę, iż papierowe banknoty car-
skie zwłaszcza 500 i 100 rb. są rów-
noznaczne ze złotem i że banki bę-
dą je zamieniały.

Obecnie siostra zmarłego Dańki
postanowiła wystąpić na drogę są-
dową przeciwiko nieuczciwemu są-
siadowi. (h)

ZA ZABICIE ZWIERZCHNIKA.*
dół

'kryte pieniądze,

Boba Зн
W dniu 24 lipca Sąd Apela-

cyjny rozpatrywał sprawę urzędnika
lzby Skarbowej w Wilnie A. Ga-
wrońskiego, który w ub. roku za-
strzelił naczelnika W. Grzybowskie-
go. Sąd Apelacyjny, porozpatrze-
niu sprawy, zatwierdził wyrok I in- 23.05 Niemodna muzyka taneczna (płyty).

PAN|

iNad program: Potężay dramat niesamo

 

stancji, t. j. 6 lat więzienia, (h)

AEK w SPRssEA,

Dziš PREMJERA
UROCZY FILM AUSTRYJACKI

SCAMPOLO—URWIS_Z WIEDNIA
W rol gł. DOLLY HAAS I PAWEŁ HOERBIGEV.

wity wg. powieści Edgara Wallacea p. t.:

CZŁOWIEK BEZ:TWARZY
` Balkon na wszystkie seanse 25 gr. parter od 54 gr.
 

Na wszystkie

HELIOS|

 

 
Atrakeyjaa rewja na aeroplanach.

seanse; balkon 25 gr, parter od 54 gr.
1) Wspaniały film, pełny werwy humoru

1 pikanterji

TAJEMNICZY DETEKTYW
W roli gł. Lee,Tracy I Madge Evans.

2) Rewelacja sezonu! Dwieście najpiekniejszych dziewcząt w filmle

; W roli głównej.

„Karioka“ Dolores Dei Rio.
Nad program: Aktualja.
 

Biuro Pośrednictwa Pracy przy Wileń-
sko-Nowogródzkiej Izbie Lekarskiej ogla-
sza KONKURS na stanowisko lekarza
gminnego w_ Kiemieliszkach pow. Śświę-

ciańskiego. Bliższe iniormacje oraz skła-

danie podań w Kancelarji Izby Lekarskiej

(Wileńska 25) do dnia 10 sierpnia rb.
4YYYYYYYYYVYTYYYTYYYYTYYYYYYVYYYYYVYYVYTYVI

GABAZGERZEĆ.5%) czo Е
Kupno

i i sprzedaż b i NAUKA. į
EEKKA

) MAJĄTEK a ч
do 100 ha z długiemUDŻIELĘ  KOREPE-
kupię. Miejscowość TYCJI w zakresie
obojętna. Zgłpszenia 6-cju klas gimnazjum,

 

do Adm. „Dz. Wil" ewentualnie  przygo-
dla „W. Ku” tuję do egzaminów
moto GIRA |Państwowej _ Szkoły

„ |Technicznej lub ja-
ZGUBY. a a zaakla:

: || dy, o skromną о-
„KPRMŻY: й
EGUBIONTPE AI

kwit zastawniczy
„K. O. na naz о
„Olgi Baran, Warecka g

 

|

PRACA. £
„4, Warszawa, wyda-
„ny na palto iokowe—
|się.

Lions |WOŽNY INKASENT
Mieszkania į |potrzebny jest ji

instytugji4 poważnej

4 i pokoje przemysło - handlo-

AEZAKWGACZKA |wej. Wiadomość w
DO WYNAJĘCIA |Biurze Ogłoszeń S.

4 i 5pokojowe miesz-, Grabowskiego, Gar-
kanie z wygodami, barska 1.
wolne od podatku.
Wiłkomierska 5-a

 

 

POSZUKUJĘ — ргасу
335|jako gospodyni lub

Sy —————|Ochmistrzyni, do ma-
ODSTĄPIĘ jątku, lub na miejscu,

mieszkanie 3 poko-|znam się na prowa-

jowe z  przedpoko- |dzeniu gospodarstwa,
jem, kuchnią wygo- |przyrządzaniu wę-

dami w  centrum,|dlin, hodowli drobiu;  borne powietrze, za|wać chorą osobę i

zwrot jednomiesięcz- |prowadzić dom. Pió-
nego komornego. |ramont 4 m. 8 w po-

Wiad, w Administr.|dwėrzu,
„Dz. Wil“ i 

śliczne otoczenie, wy-|zgodzę się pielęgno-|

—„|CZANIECAC

Dozorcy, Pomożmy
woźnego, do  pilno- bliźnim
wania sklepu, ogro-
dów, lub jakiej innej WDOWA

pracy poszukuję. Je- Z 5-giem dzieci, naj-

stem uczciwy, mam starszy lat 15, znaj-

świadectwa i poważ- dująca się w krytycz-

ne rekomendacje.nem położeniu, bez

Łask. zgłosz. do Adm. żadnych środków do
„Dzien. WiL* pod žycia, prosi o jaką-

„Pewny*. 320—4| kolwiek pracę lub
____. |pomoc. Žau Stra-

ŚLUSARZ zacki 4 m. 3, Forse-

z zawodu, z małą ro-|wicz, albo Adm. „Dz.

dziną, za mieszkanko| WiL*.
podbimie BĘ Wiele| umc zm

kiej pracy, albo przyj-|  GŁUCHONIEMA

mie na siebie obo-|Córka powstańca 1

wiązki dozorcy domu, |7., znajdująca się w

czy też stróża fa-|skrajnej nędzy, prosi
brycznego i t. p, Po-|0 pomoc  najskrom-
siada rekomenadcje u-|niejszym choćby dat-
rzędów państwowych. kiem. św. Mikołaja 3

UL Śniegowa 3 m. 2,|m. 18-a, Al Songi-

A. Ol. —4|nówna, albo Admin.
parAE | „Dz. Wil* dla „Głu-
MŁODA KOBIETA

 

 

choniemej*.
poszukuje pracy jako) - A
przychodząca lub aa) DO SERC LUDZI
stałe, zna kuchnię, współczujących
ma poważne  reko- szczęściu wołają ro-
mendacje i świadec-| gzice, znajdujący się
twa. UL Mała-Środ-| w rozpaczliwem
kowa 8—5, Helena įoženiu o ziekck1
Kondratowicz (w z | pomoc dla chorej na
cu ul. Beliny).  53-2| gruźlicę córki, która
—— zdała maturę, jest b.
PRACOWNIKÓW fi- zdolną, anie mażad-
zycznych i umyslo- nych środków dla

kwalifiko- poratowania zdrowia.
wych wykwalifiko- Aqm, „Dz. Wil.* dla
wanych sumiennych || „Chorej“.
uczciwych, — poleca

Wydział Mio- ARS)

dych Stron-|CZY JESTEŚ JUŻ

nictwa Naro-| CZŁONKIEM
dowego. Łaska-| STRONNICTWA
we zgłoszenia prosi-| wARODOWEGO?
my kierować: Mosto-
wa 1. „Dz. Wil”, ik; ik O
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