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Ministerstwo” gospodarstwa
narodowego

Żydowska „Chwiia* (Lwów) do-
nosi, że po wyborach, w: październi-
ku lub listopadzie nastąpi zmiana
rządu.

„Premjerem — pisze — zostałby
po wyborach b. prem. Prystor, pod-
czas gdy dla płk. Sławka,  dzisiej-
szego premjera zarezerwowane jest
stanowisko marszałka Sejmu lub
marszałka Senatu.

Coraz silniej wysuwa się na
czoło kombinacyj politycznych 050-
bę byłego ministra przemysłu i han-
dlu a dzisiejszego naczelnego dyrek
tora Miościc, inž. Eugenjusza Kwiat-
kowskiego. Jest rzeczą powszech-
nie znaną, że b. min, Kwiatkowski
jako uczeń i bliski współpracownik
P. Prezydenta Mościckiego był jesz-
cze dyrektorem Chorzowa — cie-
szy się ogromnem zaufaniem P. Pre-
zydenta. P. Prezydent, który inte-
resuje się wszelkiemi dziedzinami
życia państwowego, radby widzieć
na stanowisku odpowiedzialnego
kierownika prac gospodarczych
rządu p. Kwiatkowskiego. Mówi się
zatem, że p. Kwiatkowski zostanie

Pocieszają się jak mogą
Niezwykle małe zainteresowanie

szerszych kół ludności nadchodzą-
cemi wyborami spędza sen z po-
wiek redaktorów pism sanacyjnych. ...
Przed kilku dniami  zdawaliśmy
sprawę ze zmyślonych iniormacji
„Kurjera Wileńskiego", jakoby „en-
decja“ równolegle z urzędowym
bojkotem ukradkiem chciała się do-
stąć do Sejmu.

Obecine tenže sam. „Kurjer Wi-
leński' podaje informacje od „wła-
snego korespondenta z Warszawy”,
że na terenie pow. warszawskiego
reprezentanci wszystkich  stron-
nictw opozycyjnych „uchwalili je
dnomyślnie wziąć udział w wybo-
rach”.

Naturalnie w tej informacji jest
akurat tyle prawdy, co w poprzed-
niej, ale widocznie mało jest chęt-
nych do udziału w wyborach nawet
w samem BB, skoro sanacyjny— ог-
śan takiei zmyśleniami musi dopin-
$gować swoich czytelników, aby szli
do urny.
W dniu wcozrajszym zamieściło

również „Słowo melancholijny ar-
tykuł o wyborach. Dowiadujemy się
z niego, że walka pomiędzy grupą

GŁOSY CZYTELNIKÓW

Na przednówku
P. Z. P. Z. zakończyły swą dzią-

łalność na polu podtrzymywania
cen na zboże na naszych rynkach
wewnętrznych. Za dobre żyto obec-
nie płacą w nas 1 zł. 20 za pud (bez
odbiorców na większe partje) tj. 7
zł. 20 gr. za centnar, można jednak
mieć uzasadnioną nadzieję, że po
żniwach cena ta spadnie poniżej 1
zł. 20 za pud, tj. do 5—%6 zł. za cent.
Są to rezultaty akcji interwencyjnej,
która kosztowała nasze społeczeń-
stwo dużo setek 'miljonów, a osta-
tecznie dała zgoła smutne wyniki.
Dla pocieszenia ogółu obywateli
lansuje się myśl, że ta katastrofalna
cena na zboże uderzy przeważnie w
większą własność ziemską, z którą
talk, czy inaczej trzeba zakończyć...
Nie będę tu się rozwodził o wartości
produkcyjnej większej, lub mniej-
szej własności. Pisało się i pisze o
tem wiele, a obecny nawrót nawet
radyaklnej  Bolszewji do dużych
ikompleksów gospodarczych (sow. i
kołchozy) daje dużo do myślenia,
Dziś tylko wskażę na to, iż przy-
pisywanie większym warsztatom
rolnym roli producentów w pierw-
szej mierze ziarna, jest zasadniczo
mylne. Trzeba tylko zwiedzić pierw
szy lepszy „rynek* w jednem z na-

w przyszłym gabinecie po wyborach
bądź wicepremjerem gospodarczym,
któremu podlegałyby wszystkie re-
sorty gospodarcze, bądź ministrem
gospodarstwa narodowego, który
objąłby agendy dotychczasowych
ministerstw: skarbu, z którego wy-
łączone byłyby sprawy budżetowe,
przemysłu i handlu, rolnictwa, z
którego wyłączonoby domeny i ma-
jątki państwowe oraz komunikacji.

Nowy minister gospodarstwa na-
rodowego miałby oczywiście do dy-
spozycji iachowych  podsekretarzy
stanu. Układ stosunków wyglądał-
by w przyszłym rządzie tak, że za-'

i przemy-miast ministerstw skarbu,
stu i handlu, rolnictwa i reform rol-
nych oraz komunikacji

wego, ministerstwo budżetu i mini-
sterstwo demon i majątków pań-
stwowych. W, każdym razie nie ule-
ga kwestji, że we wszystkich rachu-
bach inż. Kwiatkowski wysuwany
jest na pierwszy plan jako mąż za-
ułania P. Prezydenta Rzplitej w spra
wach gospodarczych'.

reprezentowaną w BB przez „Sło-
wo“, a drugą reprezentowaną przez
„Kurjer“ idzie na ostre.

„Wykazaly. to wybory „do zgro-
madzenia wyborczego, przeprowa-
"dzone w sejmiku wileńsko-trockim.
Przepadły w nich wszystkie asy z
pod sztandaru „Słowa', a więc hr.
Tyszkiewicz, płk.  Wędziagolski,
p. Houwaldt, p. Węckowicz, p. Bo-
kszański, natomiast zwyciężyła li-
sta osadników i t zw. naprawiaczy.

„Słowo” pociesza się, jak zwy-
kle z rosyjska przysłowiem „pier-
"wyj blin komom” (możnaby to wy-
razić po polsku: „pierwsze koty za

|płoty*), oraz faktem, że gen. Żeli-
gowski, który figurował na wszyst-
kich listach, przeszedł do zgroma-

| dzenia wyborczego.
Z artykułu „Słowa* przeziera o-

bawa, którą czuć w całej sanacji:
zapowiada się walka między kandy-
datami sanacyjnymi (bo innych nie

  

będzie), a jaki mieć będzie ona
przebieg i do czego doprowadzi?
Trudno to dziś przewidzieć, ale
jasne jest, że mandaty poselskie pp.
Tyszkiewiczów, Wędziagolskich są
więcej niż wątpliwe. 

szych miasteczek, by się przekonać,
jakie kolosalne ilości zboża jeszcze
obecnie, na przednówku, wywożą

„włościanie na sprzedaż.
Nic też dziwnego, że wśród tych

„małych producentów* zapanowa-
ła czarna rozpacz. „Całą zimę jedli
"same kartofle, chleb zostawiali na
sprzedaż, a oł i doczekali się ce-
ny!”.. W] rzeczy samej te 20, 50, a
nieraz i 100 pudów
za pomocą „zaciągania pasa“ i to w
literalnem znaczeniu tej ministerjal-

ус! powstatyby.
ministerstwo gospodarstwa narodo-|

ZAOCZCZECZOME | Szpaka wydobyto. (h).

wojna czy pokój?
WOJSKO I BROŃ

NEAPOL. (Pat). Parowiec Bian-
ca  Mano' odpłynął do Afryki
(Wschodniej, mając na pokładzie
180 oficerów, 1900 żołnierzy, robot-
ników specjalistów i materjał wo-
jenny. W! Messynie „Bianca Mano"
zabierze przeszło 200 oficerów i 3
tys. żołnierzy.

LONYN. (Pat). Specjalny spra-
wozdawca ,„Times' donosi z Addis-
Abeba, że armja abisyńska posiada
30 tys. nowoczesnych karabinów i
15 miljonów naboi. Samolotów jest
tylko 11, z czego jedynie 5 przezna-
czonych jest do bombardownia. Po-
zostałe zaś oddane będą Czerwone-
mu Krzyżowi. Armja północna,
"mająca przed sobą większość armji
wfoskiej, liczy 160 tys, ludzi, uzbro-
|jonych w karabiny z  ołowianemi
(kulami,

MANIFESTACJE.
RZYM, (Pat). Organizowane od

ikilku dni w całym kraju manifesta-
cje antysemickie osiągnęły punkt
kulminacyjny wczoraj wieczorem w
Rzymie. W wygłoszonych przemó-
wieniach wskazywano na zadania
kolonizacyjne Włoch i występowa-
no niezwykle ostro przeciwko abi-
syńczykom i ich poplecznikom. Z
entuzjazmem  aprobowano politykę
„Mussoliniego. Niezliczone tłumy z
muzyką i transpąreatami skierowa*
nemi przeciwko angielsko - japoń-
skim dostawcom broni, przeciwko
Lidze Narodów, a przedewszystkiem
przeciwiko Abisynji, przeszły przez
ulice miasta i zebrały się na piazza
Colonna, gdzie wygłosił przemó-
wienie sekretarz partji faszystow-
skiej na okręg rzymski. Reportaż o
maniłestacji nadawał przez  radjo
Marinetti, członek akademji wło-
skej, Reportaż swój zakończył Ma-
rinetti słowami: „Abisynja musi być
nasza”, Wczesnym wieczorem  od-
była się manifestacja przed amba-
sadą francuską, w czasie której wy-
szedł na balkon ambasador Cham-
brun, który w odpowiedzi na okrzy-
ki na cześć Francji, wzniósł okrzyk
„niech żyją Włochy”, Część demon-
strantów z plakatami udała się
przed ambasadę angielską, nie do-
szło tam jednak do żadnych zajść,

!

AEGiOEEDZEIYGWNIKEGWCODA IE ZAKOCZW

" TRUP DZIECKA NA ŁĄCE.
W osadzie Zbłaniwi gm. Bielickiej

znaleziono na łące trup dziecka.
Dochodzenie ustaliło, iż dziecko w
zagadkowych ooklicznościach zmar-
ło. Do wyniku dochodzenia zatrzy-
ano matkę zmarłego dziecka Marję
Urbanowiczową. (h)

WYPADŁ Z ŁÓDKI I UTONĄŁ.

We wsi Cyganie gm. niedžwiec-
kiej miał miejsce nieszczęśliwy wy-
padek: Mieszkaniec tejże wsi Józef
Szpak w trakcie przewożenia siana
łódką przez rzekę nagle wypadł z
łódki do wody i utonął, ŻŹwłoki

|PATRIOTIEEE ЧЕа оВОЫ nej rady, dawało ongi od 120 do 600
zł, dziś zaś 30 do 120. Cyfry te są
zbyt wymowne, by nawet nasz
ciemny „drobny producent“ nad
niemi się nie zastanowił.

Że chłop zaczyna się nieźle or-
jentować we wszystkiem, co się |
wokół niego dzieje, może świadczyć
kalkulacja cen zbożai zapałek, któ-
rą słyszałem od jednego z tych
„małych producentów”, Kalkulacja
ta jest talk ciekawa, że nie mogę
nie podzielić się nią z czytelnikami,
Przed wojną cena żyta była 80 kop.
za co można było kupić 100 pude-
łek zapałek. W  każdem pudełku
było 75 zapałek, za jeden więc pud
zboża nabywało
Dziś zaś, przy cenie żyta 1 zł, 20

$r. można nabyć tylko 12 pudełek o
zawartości 48 sztuk, co razem daje
576 zapałek. Cyfry te są tak wy-
|mowne, że komentarzy nie potrze-
Ъща. Ciekawą tylko jest rzeczą,
kto robi interesa na biednym rolni-
Iku, bo wszak i przed wojną fabryki
coś nie coś zarabiały, a rząd zabor-
czy pobierał dość wysoką akcyzę.

Mówią, że obecnie po zalkończe-
niu elkksperymentów w dziedzinie
produkcji ziarna, sfery miarodajne
zaczną eksperymentować w sferze
produkcji zwierzęcej.

ekspery-Czy nie za dużo tych
mentów?! Nawet świnka morska

się 7500 zapałek. wytrzymuje ich tylko pewnąilość.| od niejakiego Waltera Gierskiego
: lzą sumę około 1.500.000 zł.Obserwator.

NEGUS O WOJNIE. ciężkich chwilach w Ual-Ual i dalej
RZYM. (Pat). Agencja Stefa- udziela pomocy.

niego donosi: „Giornale d'ltalia" W, komentarzach do tych infar-
ogłasza ważne szczegóły dotyczące macyj „Giornale d'Italia" wskazuje,
przemówienia, które cesarz Abi- że oświadczenia negusa 0 nadcho-
synji Heile-Sellasi wygłosił przed dzącej wojnie są w sprzeczności z
podróżą do Harrasu i Ogadeanu. M. deklaracją jakgdyby pokory, które
in. cesarz twierdził, że panuje nie- czyni się w Addis Abebie dla Euro-
tylko nad abisyńczykami ale i nad py i Ligi Narodów i z deklaracją o
murzynami z Somalji, Kenyi, wy-| solidarności pomiędzy Abisynją a
brzeża francuskiego i Erytrei Ce-| Anglją przeciw Włochom.
sarz twierdził, że wszyscy europej-
czycy winni być traktowani nietyl- A CO LIGA NARODÓW?
ko jako cudzoziemcy, ale nawet ja-| PARYŻ. (Pat). Wedle  „Paris-
ko wrogowie. Negus podnosił zna-|.Soir' cesarz Abisynji miał oświad-
czenie swoich bogactw, uzbrojenia |czyć przedstawicielowi dziennika,
armji abisyńskiej, mówiąc, że dy-|że ma zaułanie do decyzji Ligi Na-
sponuje ona 12.000 karabinów ma-|rodów.
szynowych i wielką ilość dział, Czy- Żadne ustępstwo — terytorjalne
niąc aluzję do munduru barwy kha-|ani gospodarcze na rzecz Włoch,
ki, w którym ukazał się po raz
pierwszy, oświadczył, że już ten ko-
lor świadczy o bliskości wojny i że
wszyscy przewódcy, którzy go słu-
chają, będą musieli wdziać mundu-
TY koloru khaki, to jest barwy zie-
mi, Cesarz chwalił się przyjaźnią
Anglii, która pomagała Abisynji w

Nowy rząd w.hHolandji
LONDYN. (Pat). W, ciągu nocy AMSTERDAM, (Pat). Desygno-

„dzisiejszej ogłoszono w Hadze, że wanemu na premiera profesorowi
stopa procentowa Banku  Nider- Aalberse przypisują zamiar utrzy-
landzkiego podniesiona została z 5 mania obecnego parytetu złota.
proc. do 6 proc. oraz, że rząd Colija- Rząd Colijna ma dalej, do czasu u-
na podał się do dymisji. Królowa formowania nowego rządu, prawo
jednak nie przyjęła dymisji gabine- wydawania zarządzeń mających na
tu, złożonej na jej ręce przez pre-, celu ochronę waluty.
mjera Colijana, zastrzegając sobie, Koła finansowe nie przyjęły
czas do namysłu i polecając człon-|jednomyślnie wyboru Aalberse. Da-
kom obecnego rządu, aby uczynili |ją się nawet słyszeć głosy, że nie
wszystko, co jest w mocy, dla do-| zdoła on znaleźć poparcia innych
bra kraju. stronnictw, co koniecznie jest dla

HAGA, (Pat). Aalberse, prze-| zapewnienia większości. Żłoto w
wódca partji katolickiej, otrzymał| dalszym ciągu odpłynęło dzisiaj do

„od królowej misję utworzenia rządu. Francji i Stanów Zjednoczonych,

Reformy finansowe we Francji
| PARYŻ. (Pat). Rozmach polityki zastrzeżenia zaznacza prezes
|finansowej rządu Laavla wywołuje Garnier — to jednak uznają one, iż
(ciągle żywe echo w  opinji Poza wobec, wyjątkowego kryzysu go-
protestami rząd odbiera równieżż|spodarczego należy dokonać nad-
szereg dowodów poparcia i aproba-| zwyczajnych posunięć, które winny

zdaniem jego, nie jest możliwe.
GENEWA. (Pat). Sekretarz ge-

neralny Ligi Narodów Aevnol wy-
stosował depeszę do wszystikich
członków rady Ligi, proponując, by
rada zebrała się dn. 31.VLI lub 1.VIII
roku bież.

  

ty. Przewodniczący związku fran-| przynieść uzdrowienie kraju. Izby
cuskich izb handlowych Gernier| handlowe uzależniają jednakże
mwystosowai na ręce premjera Lavala |anożność całkowitego uzdrowienia
list, w którym zgłasza imieniem izb| stosunków gospodarczych od refor-
handlowych całej Francji poparcie łmy stosunków politycznych t. zn. od
akcji gospodarczej rządu.  Jalkkol- , reformy państwa.
wiek izby handlowe żywią pęwne;

Francja wymiera
PARYŻ, at)

dzisiaj prowizorycznych cyfr ruchu le rb. urodziło
ogłoszonych nad urodzinami. W 1-szym kwarta-

się 166.590 żywych
ludności za 1-szy kwartał roku bie- dzieci, podczas gdy ogólna liczba
żącego wynika, że w porównaniu z zgonów wynosiła 200.455. W ana-
analogicznym okresem roku ubieg- logicznym okresie ubiegłego roku

Francji cyłra ta wynosiła tylko 12.282.
zgonów

Emisja 50 milj. pożyczki
__ inwestycyjnej

WARSZAWA. (Pat). W Dzien-
niku Ustaw RP. nr. 54 z 26.VII r. b.
opublikowano zostało rozporządze-
nie ministra skarbu z dnia 12.VII w
sprawie wypuszczenia 6 proc. po-
życzki inwestycyjnej na kwotę
imienną 50.000.000 zł. w zł. w obli-
gacjach na okaziciela. Odsetki bę-
dą wypłacane półrocznie. Pierw-

Min. Beck nie kupuje majątku
WARSZAWA, (Pat). „Kurjer

Poznański' oraz . „Polonja* kato-
wicka dnia 26 bm. zamieściły wia-
domość, jakoby minister spraw
(zagr. Józeł Beck zamierzał nabyć

łego, powiększyła się we
znacznie przewaga liczby
 

szy kupon płatny będzie 15.1 36 r.
Umorzenie pożyczki nastąpi w ciągu
30 lat drogą losowania lub skupu z
wolnej ręki, począwszy od 15.VII r.
Cena emisyjna pożyczki wynosi zł.
100 za jedną obligację imiennej war-
tości 100 zł. w zł. Zaznaczyć należy,
że omawiana pożyczka nie będzie
umieszczona na wolnym rynku.

szą posiadłość ziemską pod Krusz-
wicą.

Podane przez wymienione pisma
informacje są od początku do koń-
ca fałszywe i w najmniejszym nawet
stopniu nie odpowiadają prawdzie.
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Czy Liga Narodów zda egzamin
rozważając zatarg włosko-abisyński?

Rada Ligi ztiera się 30 lub 31 lipca:

CZY JAPONJA WYWOZI BROŃ
DO ABISYNJI?

LONDYN, 25.7 (PAT.). Agencja
Reutera donosi z Tokio: Władze woj*
skowe odmawiają potwierdzenia po-
głoski o tem, że Japonja dostarcza
broń Abisynji. W kołach tych mówią,
że różne pogłoski powtarza się naj-
widoczniej w tym celu, aby wciągnąć
Japonję w zatarg włosko-abisyński.
Władze wojskowe japońskie nie wi-

dzą żadnej potrzeby potwierdzania
lub zaprzeczania wiadomości o wy-
wozie broni z Japonji do Abisynji.
Japoński minister spraw zagranicz-
nych oświadczył  korespondentowi
Reutera, iż żadnych zezwoleń na wy-
wóz broni z Japonji do Abisynji nie
wydawano.

TUBYLCY JUŻ MÓWIĄ O WOJNIE

PARYŻ, 25.7 (PAT.). „Le Temps”
donosi z Dżibuti, iż wśród ludności
tubylczej wybrzeża wschodnio-afry-
kańskiego krążą już pogłoski o zbli-
żającej się wojnie między Abisynią i
Włochami, Mówi się o pomocy, któ-
та otrzymają Abisyńczycy od swych
kolorowych braci.

Pogłoski te sprzyjają powstaniu a:
„frykańskiego nacjonalizmu, który był
uśpiony od czasu zdobycia Chartumu,
jak również szerzeniu się wrogiej Eu-
ropejczykom propagandy panislami-
stycznej i panafrykańskiej.

NOWE PROPOZYCJE

LONDYN, 25.7 (PAT.), „Daily Te-
legraph'* donosi, że ambasador fran-
cuski odwiedził wczoraj ministra
spraw zagranicznych, sir Samuela
Hoare'a i zaznajomił go z nowemi
propozycjami w sprawie Abisynji, bę-
dącemi rezultatem rozmów pomiędzy

rządami Francji i Włoch.
W myśl tej propozycji Włosi goto-

wi byliby wszcząć ponownie prace
komisji koncyljacyjno - arbitrażowej.
Włochy — stwierdza dziennik — pra-
gną uniknąć rozpatrywania  cało-
kształtu sporu przez radę Ligi.

DYSKUSJA BĘDZIE DŁUGA
I DRAŹLIWA

PARYŻ, 25.7 (PAT.). Prasa fran-
cuska omawia nadchodzącą sesję nad-
zwyczajną rady Ligi narodów i wska-

stojące przed
Ligą, jest bardzo trudne do rozwią-
zania. Ścisła data otwarcia sesji bę-
dzie oznaczona dziś, Laval stanie o-
sobiście na czele delegacji francu-
skiej,
Korespondent  genewski gazety

„Le Jour" twierdzi, że tezy angiel-
skie zostaną poparte przez Kanadę,
Danję i Hiszpanię, Litwinow i Ruszdi
Aras domagać się będą '/ całkowitego
zastosowania paktu, natomiast Fran-
cja i Ameryka południowa szukać bę-
dą kompromisu, dającego daleko idą-
cą satysfakcję Włochom.
Brak jednomyślności — pisze gaze-

ta — pozwoli Włochom na podjęcie
dyskusji bez zastrzeżeń. Gazeta notu-
je też pogłoskę, że Stany Zjednoczone
wraz z Japonją ogłoszą w dniu ©-
twarcia sesji notę do Włoch z przy-
pomnieniem paktu Briand-Kellogg, co
zgodne jest z tezą brytyjską.

„L'Oeuvre' podkreśla, że na Quai
d'Orsay nie panuje optymizm, gdyż
dyskusja zapowiada się jako długa,
pracowita i drażliwa.

ILE WOJSKA WYSŁAŁY
WŁOCHY?

PARYŻ, 25.7 (PAT.). Gen. Niessel
oblicza w „Figaro” liczbę regularnych
wojsk włoskich, wysłanych z metro-
polji do Afryki wschodniej, na 90
tysięcy. Do tego jednak należy do-
dać 4 dywizje i 7 samodzielnych ba-
taljonów milicji faszystowskiej oraz
25-tysięczny korpus, złożony z tubyl-

ców.
Wraz z 30 tysiącami robotników,

Włochy posiadają więc w  Airy-
ce wschodniej ogółem około 200 ty-

sięcy ludzi. Ich zaopatrzenie w żyw-

ność w okolicach pustynnych i pozba-

wionych dróg będzie, zdaniem gen.

Niessela, nieraz trafiało na duże trud-

ności.
Włochy — pisze dalej generał —

przystępują do realizacji na szeroką

skalę zakrojonego przedsięwzięcia i

metodycznie się do tego przygotowu-

ją. Posiadać pozatem będą w ręku

len atut, że operacje zostaną rozpo-

częte w momencie, który będą uwa-

żały za stosowne.

ABISYNJA SZUKA KREDYTU

LONDYN, 25.7 (PAT.). Poseł Abi-

synji w Berlinie oświadczył gazecie 

„News Chronicle", że stara się o po-
życzkę od 2 do 5 mili, f. st., śwaran-
towaną przez koncesje na kopalnie
złota, nafty i miedzi w Abisynji. Ma-
my nadzieję — oświadczył poseł —
iż rząd brytyjski zagwarantuje nam
kredyty, a w ten sposób będziemy
mośli nabyć broń.
W wywiadzie w „News Chronicle“

o pożyczce dla Abisynji poseł abisyń-
ski oświadczył m. in., że Abisynja po-
trzebować będzie przedewszystkiem
wiele amunicji dla mauzerów, gdyż
wojna może trwać bardzo długo.

Abisyńczycy — mówił poseł —
mają około 200.000 mauzerów, nie-
które są nowe, inne pochodzą z r.
1895 z pod Adui. Do tego dochodzi
nieco karabinów maszynowych i sa-
molotów. Liczby sił zbrojnych poseł
dokładnie nie określił, ale oświad-
czył, że wszyscy mężczyźni staną do

walki, a kobiety będą im towarzyszyć
i pomagać,

WIELKIE ZAKUPY WŁOSKIE
W EGIPCIE

LONDYN — 25.7 (ATE). — „Ti-
mes“, omawiając konflikt włosko - abi-
syński, podkreśla, że Francja. pragnie
utrzymać swe przyjazne stosunki z
Włochami
trzech mocarstw, które brały udział w
konferencji w Stresie. “

Dziennik zaznacza, że, wedłuś wia-
domości, otrzymanych z Addis Abeby,
rząd włoski przesłał rzadowi  abisyń-
skiemu nową nołę. W abisvńskichko+
łach dworskich panuje wielkie oburze-
nie spowodu nieobecności posła wło +
skiego na przyjęciu z okazji urodzin
cesarza Haile Selassie. Koła te wska-
zują, że konsulowie włoscy w Harrar i
Gondar brali udział w obchodzie uro-
dzin cesarskich w swych okręgach.
Według wiadomości z Aleksandrji,

Włochy zakupują w dalszym ciadu
wielkie ilości towarów w Egipcie. O-
statnio wvsłano do Erytrei 300 samo -
chodów Forda wraz z częściami zapa:
sowemi,

POLUBOWNE ZAŁATWIENIE
NIEMOŻLIWE?

LONDYN, 25.7 (ATE.). Specjalnie
wysłany do Rzymu korespondent dy-
plomatyczny „News Chronicle" dono-
si, że włoskie słery wojskowe zwró-
ciły jeszcze przed rokiem uwagę
Mussoliniego na konieczność utwó-
rzenia korytarza, któryby połączył
obie kolonje włoskie w Afryce
wschodniej, — Erytreę i kraj Somali.
Korespondent wskazuje, że projekt

ten napotkał w pewnych kołach na
silne sprzeciwy. Obecnie przygotowa-
nia do działań wojennych zaszły zbyt
daleko, aby można mniemać, że Li-
ga narodów rozwiąże polubownie za-
targ, Włochy wysunęły żądania, któ-
re są nie do przyjęcia dla Abisynji.
Według korespondenta rząd wło-

ski domaga się odstąpienia trzech-
czterech prowincyj, na co Abisynja
nie zgodzi się bez walki. Dlatego też
tylko cud może zażeśnać wojnę, któ-
ra zapowiada się na walkę niezwykle
zażartą,

ABISYNJA DOMAGA SIĘ
ZWOŁANIA RADY LIGI

NARODÓW

BERLIN, 25, 7. (PAT.). Niemieckie
biuro informacyjne donosi z Genewy,
że do sekretarjatu generalnego Ligi
Narodów nadeszła dziś nota rządu a-
bisyńskieśo, domagająca się natych-
miastowego zwołania rady Ligi w
trybie nasłym.
Jak słychać, sekretarz generalny

Ligi w rozmowie z posłem abisyńskim
w Paryżu odmówił uwzślędnienia te-
go wniosku i obstawał przy sposo-

bie zwołania rady, zśodnym z rezolu-
cią z dn. 25 maja. Praktyczne znacze-
nie tej kwestji poleśa na tem, że w
postępowaniu nasłem rada moglaby

się zająć, bez możności sprzeciwu za-
interesowanych stron, całokształtem
stosunków  włosko-abisyńskich. Zło-
żony dziś na piśmie wniosek abisyń-
ski był już zakomunikowany Aveno-

lowi w ubiesłym tysodniu ustnie. Nie

przyiał on 60 jednak do wiadomości.

WŁOCHY NIE OPUSZCZAJĄ LIGI

RZYM, 25.7 (PAT).  Zaprzeczają

tu urzędowo wiadomości, ogłoszonej

zagranicą, jakoby rząd włoski miał
postanowić wystąpienie z Ligi Nar -
dów. Narazie kwestja ta nie była
brana pod uwagę, przeciwnie, rząd
włoski wysłał telegram, w którym
wyraża gotowość podjęcia prac w ko-

misji konsyljacyjno - arbitrażowej nad

incydentem w Ual - Ual, której obra-

dy zostały odłożone na czas nieogra-

„kroki,

i zapewnić, współpracę|

 

niczony. O swym zamiarze poinfor-
mował rząd włoski również Addis -
Abebę,

Podsekretarz stanu, Suvich, odbył

dziś rozmowy z ambasadorem angiel-

skim Drummondem i ambasadorem

francuskim, de Chambrun, co wedlug

kół dziennikarskich wskazuje, że roz-

mowy we trzech toczą się w dalszym

ciągu.

„SOCZYSTY* TON WŁOCH
POD ADRESEM JAPONII

RZYM, 25.7 (PAT). Jak donoszą

z Tokio, przewodniczący wpływowej

organizacji patrjotycznej, „Czarnego

smoka”, wysłał do Mussoliniego tele-

gram, w którym protestuje przeciwko

naciskowi wojskowemu, wywierane-

mu przez Włochy na Abisynję, nazy-

wając tę presję sprzeczną z zasada-
mi sprawiedliwości międzynarodowej,

i domaga się ,aby Rzym zaniechał a-

gresywnej polityki wobec Addis -

Abeby. Równocześnie organizacja

„Czarnego smoka'* interwenjowała u

premjera i ministrów spraw zagra-
nicznych, wojny i
rząd japoński -podjął odpowiednie

Wiadomość.ta wywołała oburzenie

we włoskich kołach politycznych i
przyczyniła się do zaostrzenia kampa-

nji prasy tutejszej przeciw Japonii.

„La Stampa* wywodzi, że te same

koła japońskie, które w ciągu ostat-

nich kilkudziesięciu lat pchały Tokio
do coraz to nowych akcyj agresyw-

nych, które dokonywały raz po raz

zamachów na bardziej umiarkowa-
nych ministrów ,które wreszcie repre-

„zentują skrajnie szowinistyczne i za-

borcze tendencje, występują teraz w

obronie sprawiedliwości międzynaro-

dowej. Trudno — pisze dziennik — o

większą hipokryzję, niż ta, której do-
puścili się „zbirowie” japońscy.

„Il Tevre' nazywa organizację
„Czarnego smoka" stowarzyszeniem

gangsterów politycznych i reprezen-

„|. tantami bandytyzmu,

STANOWISKO FRANCJI
PARYŻ, 25.7 (PAT). Po posiedze-

niu rady ministrów agencja Havasa o-

głosiła następujący komunikat:

W obliczu zebrania się rady Ligi
Narodów — stanowisko rządu fran-

cuskieśo nie jest jeszcze ostatecznie

ustalone, Wszystko przemawia za

przypuszczeniem, że premier Laval,

który uznaje zasadę metody empi-

rycznej w rokowaniach, udaje się do

Szwajcarji bez określonych decyzyj.

Dopiero na miejscu, zgodnie z możli-

wościami, jakie nasuną się w czasie

obrad tej instytucji międzynarodowej,

jak również w czasie rozmów prywat-

nych z poszczególnymi delegatami,

szef rządu francuskiego  przedsię-
weźmie akcję, zgodną zresztą z ten-
dencjami, jakich dotychczas prze-
strzegała dyplomacja francuska.

Data zwołania rady Ligi Narodów

do tej chwili nie jest jeszcze określo-

na i nie można zaryzykować jakich-
kolwiek prognostyków co do sposo-
bu, w jaki potoczą się jej obrady, Jak-
kolwiek nie chcą tego wyłuszczać w
sposób absolutny, mało jednak dają
wiary możliwościom dojścia w najbliż-
szym czasie do porozumienia, któreby
uczyniło zbytecznem zebranie się ra-
dy Ligi, a to tembardziej ,że Londyn
gorąco sobie tego zebrania życzy.

W każdym razie można było zau-
ważyć pewne, jakkolwiek kruche,
możliwości porozumienia, jakie ujaw-

niły się w nocie wystosowanej wczo-

raj przez rząd włoski do Addis-Abe-

bv. Zwróciły również, według komu-

nikatu Havasa, uwaśę pewne idee,

jakiemi, według doniesień prasowych,

miał się kierować w swej odpowiedzi

rząd abisyński.

Mussolini sądzi, iż procedura poje-
dnawcza, opierająca się na traktacie
włosko - abisyńskim z r. 1928, może
być nanowo podjęta, pod warunkiem
wyłączenia kwestji granic. Mussolini
domaga się . również niemianowania

piątego arbitra. Cesarz Abisynji ze
swej strony sądzi, że ponieważ Wło-
chy i Abisynja nie mogły dojść do zgo.
dy co do sprawy granic, zagadnienie
to powinna rozstrzygnąć rada Ligi Na-
rodów.
Cesarz uważa, iż rada Ligi, jeśli nie:

będzie mogła doprowadzić do nomina-
cji piątego neutralnego arbitra, winna.
zastosować postępowanie, przewidzia-
ne w pakcie Ligi. Jakkolwiek te dwie
tezy zdają się być przeciwstawne, za”

wierają one jednak pewne możliwości
rokowań, a nawet może układu.

„| przedstawicielowi

marynarki, aby

 

Herriot 0 zarządzeniach gospodarczych
we Francji

PARYŻ 25. 7. (PAT.). Prezes stron-
nictwa radykałów społecznych, min.
Herriot w wywiadzie udzielonym

prasy w Lyonie,
gorąco bronił ostatnich zarządzeń go-
spodarczych rządu.

Nie mieliśmy wyboru — oświad-
czył Herriot — pozostawała tylko ta
droga, lub bankructwo. Słyszeliśmy
dużo krytyk, lecz nie zauważyliśmy,
by przeciwstawiano naszemu planowi
jakikolwiek inny program, nadający
się do realizacji.

Ze swej strony, mając oczy zwró-
cone na zachęcający przykład Anglii,
starałem się go zgłębić. Jeżeli nam
się uda, jak to zrobiła Anólja, obniżyć
stopę procentową, ożywią się inte-  

resy gospodarcze, a co za tem idzie,
ogólne życie ekonomiczne kra'u.
Z pewnością było bardzo uciąžli-

wem zadaniem obniżyć wysokość bu-
dżetu z sumy 51 miljarda (1932 r.) do
42 miliardów (cyfra obecna), lecz w
tem leżało ocalenie kraju.

Dziś już wiadomo, po eksperymen-
cie belgijskim, że rozwiązanie, jakie
przynosi dewaluacja, jest tvlko mira-
żem, śdyż nawet przy dewaluacji na-
leży dokonać heroicznych redukcyj.
Nie szukaliśmy popularności, chcieliś-
my tylko być pożytecznymi. Jest to
obowiązek i sprawa honoru ludzi, sto-.
jących u steru rządu. Należv tak po-
ważać lud, by mu nie schlebiać, lecz
służyć.

Połączenie lewicy i komunistów
we francuskim ruchu zawodowym

PARYŻ, 25.7. (PAT). Wspólne po-
siedzenie delegacyj generalnej konfe-
deracji pracy i unitarnej konfederacji
pracy.w sprawie doprowadzenia do
zjednoczenia ruchu zawodowego i e-
wentualnego połą.zenia obu tych or-
ganizacy; doprowadziło tym razem do
konkretnych wyników.

Zdołano uzgodnić stanowiska obu
organizacyj co do formuły. t. zw. nie-
zależności ruchu zawodowego, co gen.
„konfederacja pracy uważała za waru-
nek zasadniczy, domagając się uzna-

nia go przez unitarną konfederację
pracy. 3

Po obradach wydano wspólny. ko-
munikat, który m. in. stwierdza, iż
ruch zawodowy na wszystkich swych
szczeblach rządzi się i decyduje o so-
bie w całkówitej niezależności od
przedsiębiorców, rządów, partyj poli-
tycznych, sekt filozoficznych i innych
grup zewnętrznych.

Przyjęcie tej zasady przez unitarną
konfederację pracy usuwa dotychcza*
sowy największy szkopuł prowadzo-
nych pertraktacyj.

„Za wyjącym motłochem komunistycznym
kryje się finansjera żydowska'*

LONDYN — 25.7 (ATE) — Wczo-
raj w wielkiej sali ratusza w Stratford
odbyło się zgromadzenie partji faszy-
stowskiej Mosley'a,
Przywódca partji, Oswald Mosley,

wygłosił dłuższe przemówienie, w
którem atakował gwałtownie komuni-
stów i Żydów. „Za wyjącym motło-
chem komunistycznym” — oświadczył
Mosley m. in. — -kryje się finansjera
żydowska”.
Zdanie to wywołało niebywałą wrza-

wę. Z największym trudem udało się

policji przywrócić porządek.

W sprawie zatargu włosko - abisyń-
skiego Mosley oświadczył, iż Anglja
powinna się cieszyć, że wielkie cywili-
zowane mocarstwo chce zaprowadzić
porządek w kraju, w którym dotych-
czas panuje niewolnictwo. Również ta
część przemówienia wywołała' ostre
sprzeciwy ze strony obecnych,
Pomiędzy zwolennikami Mosley'a i

jego antagonistami doszło do starcia. w
którym kilkanaście osób zostało potur-
bowanych. 4 opozycjonistów faszyści

- przemocą usunęli z sali. ki

„żydzi! Dajemy wam 24 godziny”
Coraz ostrzejszy kurs w Niemczech

BERLIN, 25. 7. (PAT.). Zarząd m.
„Monachjum zwraca uwagę ludności

żydowskiej na wydany w r. 1933 za-

kaz uczęszczania do miejscowych u-
rządzeń kąpielowych. Zarząd miasta

wskazuje z naciskiem, że nie stoso-

wanie się do powyżsześo zarządzenia
karane będzie, jak za przekroczenia
przepisów o naruszeniu porządku pu-

blicznego. Podobny zakaz wydany zo-

stał również w Karlsruhe, Mannheim,

Fryburgu, Brisgow, Willingen i Bo-

chum.
W Hanowerze aresztowano 40-let-

niego Żyda, nazwiskiem Behrenc, za

to, iż ubliżał zatrudnionemu u siebie
b. kombatantowi.

mieiscowości kąpielowej Mis-

droy nad Bałtykiem doszło w środę

p ZIOMEKEŁADEZOD

Nieustacne

szykanowane ka'olikėw
BERLIN, 25.7 (PAT). Z Monasty-

ru donoszą, iż prezes regencji odebrał
dwóm proboszczom katolickim prawo
nauczania religii w szkołach. W

Osnabrueck zawieszony został na o-

kres półtora miesiąca tygodnik kato-

licki miejscowej djecezji. T

Z Królewca donoszą, iż tajna poli-

cja odebrała dziekanowi katolickiemu,

Buchholzowi, prawo przebywania na

terenie Prus Wschodnich. į

BERLIN, 25.7 (PAT). W katolic-

kich krajach Rzeszy następują jedne

po drugich, ujęte w bardzo katego-

ryczną formę, wezwania władz miej-

scowych, polecające urzędnikom wy-

cofywanie dzieci z katolickich szkół

wyznaniowych i katolickich związków

młodzieży.
Po tego rodzaju wezwaniu w Nad-

renji (Duisburg) oraz w Westfalii (Bo-
chum), prezes regencji Dolnej Bawa-

rji i Górnego Palatynu bawarskiego o-

głosił podobne zarządzenie, motywu-

jąc je tem, że wyższe władze kościel-

ne, wpływające na podwładnych im

duchownych, ujawniały stanowisko 0-

pozycyjne w stosunku do państwa i

kanclerza. Dzieci więc urzędników

państwowych powinny należeć do or-

ganizacyj młodzieży hitlerowskiej a

nie katolickiej. ,
 

wieczorem do gwałtownych manife-
stacyj antyżydowskich. Manifestanci,
śpiewając pieśni antysemickie, prze-
ciąśali od pensjonatu do pensjonatu,
niosąc transparenty z napisami: „Ży-
dzi! dajemy wam 24 godziny czasu”

Właściciele pensjonatów wyrazili go-

towość wypowiedzenia pokojów $o-
ściom żydowskim.
W Kolonii aresztowano 6 Żydów

czeskich, którym udowodniono niele-
$alnv wywóz marek regestrowych za-
granicę.
 
о—

Gorąco robi się
w Grecji

ATENY 25.7 (PAT). — W teatrze
rewiowym doszło wczoraj wieczorem
do zajścia. Artyści wykonali piosenkę,
którą obecni na widowni wojskowi
uznali za obraźliwą dla króla. Woj-
skowi wdarli się na scenę, poturbo-
wali artystów i wyrzucili ich ze sceny.
Gdy publiczność w panice opuszczała
teatr, na sali rozległy się strzały re-
wolwerowe. :
АТЕМУ 25.7 (PAT). — Robotnicy

fabryk tytuniowych w Patrasie roz-
poczęli strajk, jako protest przeciw
planom przywrócenia monarchii. Kil-
ka związków ' robotniczych w Ate-
nach, Pireusie i Salonikach zapowie-
działo również strajki protestacyjne
na dziś. Policja zabroniła wszelkich
zgromadzeń publicznvch.
ATENY 25.7 (PAT), — „Lefteres

Antropos' donosi, że poraniono na
dworcu.w Patrasie emeryt. gen. Vla-
„chojanis'a, który przemawiał za utrzy-
maniem republiki. Żołnierz Panayoti
Pitas, który zadał mu kilka ciężkich
ran w śłowę baśnetem, jest monar-
chistą. Ranneśo $enerała przewiezio-
no do szpitala w Patrasie,

Kronika te'egraficzna
— W Algierze na szosie pod Bel-Ąbbes

w pobliżu Oranu nastąpiło zderzenie auto-

busu z pociągiem. Pięć osób poniosło śmierć,

Liczba ranionych jest znaczna,

— W kopalni węgla w Joktiabadzie pod

Giridih (Indje) nastąpił wybuch gazów. 33

górników poniosło śmierć, 43 jest ranionych,

 



 

GOSPODARSTWO
I OBRONA

„Polska Zbrojna”, pisząc o stosun-

ku wojska do spraw gospodarczych,

zaznacza ,że zainteresowanie się nie-

mi wojskowych powinno być nie-

mniejsze, niż reszty społeczeństwa, a-

le „gatunkowo inne", Płynie to z te-

go, że wojsko musi patrzeć na proce-

sy, zachodzące w życiu gospodar-

czem, pod kątem potrzeb obrony pań-

stwa i oceniać politykę ekonomiczną

narodu  przedewszystkiem z tego

punktu widzenia. Wojskowi muszą się

interesować stanem kraju, a co za tem

idzie i charakterem jego stosunków

gospodarczych, aby zdawać sobie

sprawę, czy naród w chwili starcia o-

rężnego zdoła sprostać zadaniom.

Wywody „Polski Zbrojnej” są zu-

pełnie słuszne, kiedy wskazuje ona na

to, że szybkie zmniejszanie się w Pol-

sce urodzeń oznacza zmniejszenie się

za lat kilkanaście rocznika poboro-

wych i pogorszenie się stosunku na-

szej prężności do prężności niemiec-

kiej i sowieckiej. Również ma rację,

pisząc o dodatnich skutkach dla obro-

ny narodowej motoryzacji i rozwoju

przemysłu maszynowego, oraz wska-

zując na wagę zagadnienia spolszcze-

nia „kluczowych przemysłów”: hut-

niczego, maszynowego i chemicznego.

Z punktu widzenia bowiem wojsko-

wego, sprawy gospodarcze łączą się

-nietyle z kwestją zysków jednostki

lub grupy, ile z takim rozwojem go-

spodarstwa społecznego, któryby u-

możliwiał zwycięskie prowadzenie

wojny,

Ale ten punkt widzenia nie powi-

nien być wyłącznie właściwością woj-

ską, Dziś, kiedy prowadzenie wojny

wymaga — obok armji — „narodu

pod bronią”, kiedy dla celów obrony
i zwycięstwa mobilizuje się całe ży-

cie kraju, ten punkt widzenia nie po-

winien być obcy i reszcie społeczeń-

stwa. Koła gospodarcze, które w dzi-
siejszym ustroju ekonomicznym  nie-

zawsze chcą się liczyć z potrzebami

obrony, powinny być zmuszone zą-

rówńo przez politykę państwa, jak i

przez opinię społeczną do respekto-

wania tych wymagań, I jeśli w okre-

sie pokoju — jak pisze „Polska Zbroj-

na'* — między „ściśle wojskowym po-
glądem (na zagadnienia gospodarcze),

a życiowemi koniecznościami musi do-

chodzić do układów, do porozumie-

nia, do kompromisu, to jednak po-
winniśmy wszyscy czuwać, aby. ten

kompromis nie szedł za daleko,

Z tego punktu widzenia potrzebne

są .w Polsce bardzo szerokie gospo-

darcze reformy. Chodzi tu nietylko o

takie czy inne dziedziny przemysłu.
Chodzi o całość naszego gospodar-

stwa społecznego, które domaga się

zasadniczej przebudowy. Czyż może
trwać tak dłużej, bez szkody dla o-
brony państwa, aby najszersze war-

stwy społeczeństwa składały się z

biedaków, aby podstawowa gałęź na-

szej wytwórczości — rolnictwo, z któ-

rego żyje przeszło 70 proc. ludności,

znajdowało się na skraju ruiny?

Czyż można pogodzić się z tem, aby

naszem życiem gospodarczem kiero-

wał żywioł obcy — Żydzi, którzy od-
 grywają w niem największą rolę,

jawnie lub z ukrycia?
Te wielkie zagadnienia wiążą się

bardzo ściśle z kwestją obrony pań-
stwa i jego sił w najbliższej wojnie.

Są to zagadnienia nietylko ważne, ale
i pilne. Powinny one stanowić główną

troskę naszej polityki wewnętrznej.

Wojskowi francuscy utrzymują, że

tylko ten naród jest podczas wojny

wielki, który ma nienaruszone siły

moralne „który posiada — wielką du-
szę. Jest to możliwe tylko wtedy.

kiedy naród jest faktycznym  gospo-

darzem we własnem państwie, kiedy

nie jest on ograniczony w swych pra-

wach na rzecz sztucznie wytworzonej

elity. Naród pozbawiony tych wa-

runków, karleje i traci wiele sił mo-

ralnych, które są najcenniejszą war-
tością, jaką podczas wojny rozporzą-

dzają wodzowie i organizatorzy zwy-

cięstwa.
 

Wspomnienie Faszody
Zbliżający się obecnie konflikt mię-

dzy Włochami a Abisynją wywołuje
wspomnienia z przed czterdziestu bli-
sko laty, gdy na tej samej ziemi afry-
kańskiej, u źródeł tegoż Nilu, o mało
co nie doszło do starcia między Fran-
cją a Anglją. Było to w roku 189%, z
Konga francuskiego wyruszyła ekspe-
dycja wojskowo - naukowa pod wo-
dzą kapitana Marchanda, mająca na
celu dotarcie do źródeł Białego Nilu
od strony środka Afryki Ekspedycja
ta miała z inicjatywy ministerstwa
wojny cele wojskowe, była prawdopo-
dobnie wysłana za wiedzą minister-
stwa spraw zagranicznych i miała tak-
że cele polityczne w związku z usa-
dowieniem się Anglików w Egipcie.
Nie było wówczas rzeczą zdecydowa-
ną, kto obejmie ostatecznie protek-
torat nad Egiptem — Francja czy
Anglja. Wyprawa kapitana Marchan-
da miała między innemi na celu zdo-
bycie atutów terytorjalnych i strate-
gicznych dla Francji, potrzebnych
przy rozgrywce w sprawie przyszło-
ści Egiptu.

Wyprawa ta dotarła w lipcu 1898 r.
szczęśliwie do Nilu, a przywódca jej
po trwających miesiące całe trudach
i wysiłkach, miał tę radosną chwilę,
że w Faszodzie zatkną! sztandar Fran-
cji.Žolnierze pod dow6dztwem porucz-
nika Mangin'a,później generała wwiel-
kiej wojnie, sprezentowali broń, Lecz
rychło spotkała wyprawę kap. Mar-
chanda niemiła niespodzianka—od
strony Egiptu zjawił się oddział an-
gielski pod wodzą późniejsze *'o głoś-
nego generala angielskiego—Kitsche-
nera. Nastąpiło dramatyczne spotka-
nie przedstawicieli dwóch państw eu-
ropejskich wśród piasków pustyni a-
frykańskiej...

Kto wie, do czego byłoby doszło,
śdyby nie to, że wdała się w sprawę
dyplomacja dwóch krajów. Dyploma-
cja angielska miała za sobą zwartą
opinję swego kraju; dyplomacja fran-
cuska zaś walkę zawziętąwewłasnem
społeczeństwie. Bo był to drugi rok
głośnej „Sprawy”, która stała się
punktem wyjścia prawdziwej rewolu-
cji we Francji przez ostateczne przyj-
ście do władzy wolnomularstwa —
sprawy Dreyfusa. Na czele rządu
francuskiego stało trzech ludzi nie-  

zależnych od masonerji — prezydent
Faure, premjer Móline i minister
spraw zagranicznych —. Hanotaux;
byli jednak bezsilni naskutek rozdar-
cia, jakie istniało w narodzie. We
Francji jest do dziś rozpowszechnione
mniemanie, że w rozpaleniu ognia,
wywołanego sprawą Dreyfusa, nie by-
ła obca ręka angielska...

Dość ,że rząd francuski cofnął się,
odwołał kapitana Marchanda i wy-
rzekł się swych planów co do Egiptu.
Francja poniosła decydującą i ciężką
klęskę. Dzieje Europy potoczyły się
po nowych torach, a wypadki decy-
dujące rozegrały się poza świadomoś-
cią opinji europejskiej między odległą
oazą afrykańską a urzędami na Quai
d'Orsay...

Dzis historja się powtarza — cho-
dzi znów o źródła Nilu, w grze są
znów interesy Anglji w Egipcie i w
całej Afryce Wschodniej. Tym razem
jednak sytuacja jest bardzo różna, bo
z jednej strony Anglja nie posiada już
tych sił i tego prestige'u, jaki miała
przed czterdziestu laty, a z drugiej ma
do czynienia z narodem wewnętrznie
zjednoczonym, rozumiejącym znacze-
nie ekspansji afrykańskiej i mającym  

przywódców, wiedzących dokładnie,
czego chcą i jakiemi drogami iść mo-
gą do celu. Gdyby w Abisynji zjawił
się jaki następca sirdara Kitschenera,
to nie znalazłby przed sobą kilkudzie-
sięciu zmęczonych i wyczerpanych
żołnierzy kapitana Marchand'a, lecz
200.000 armję włoską, dobrze zaopa-
trzoną i przygotowaną, To też Anglja
dzisiejsza nie grozi wojną, jak to zro-
biła Anglja z przed laty czterdziestu,
lecz odwołuje się do uczuć i poglą-
dów humanitarnych, wskazuje na Li-
śę Narodów i używa sztuki dyploma-
tycznej.

Jeśli jednak wziąć istotę rzeczy, to
położenie jest dziś to samo, jakie było
w chwili zetknięcia się Marchand'a z
Kitschenerem. Dalszy bieg wydarzeń
będzie jednak dziś prawdopodobnie
inny. Jeśliby nawet udało się Anglii
powstrzymać pochód Włochów w
Abisynji, to będzie to ich kosztowało
o wiele drożej, niż zlikwidowanie in-
cydentu Faszody. Coraz więcej jest
wszakże oznak, dowodzących, że
sprawy między Włochami a Abisynją
na drodze pokojowej zlikwidować się
już nie uda.

S, K.

 

Król Karol rumuński przy poświęceniu nowej świątyni w Costesti

 

W sprawie wyborów delegatów
do zgiomadzeń okręgowych

Z kół prawniczych otrzymujemy
następujące uwagi:

Do dnia 4-go sierpnia mają być u-
kończone wybory delegatów do
zgromadzeń okręgowych. Wojewo-
dowie (w Warszawie komisarz rządu)
wydali już rozporządzenia z oznacze-
niem „organów”, mających dokonać
wyborów delegatów do zgromadzeń
i określeniem liczby delegatów, przy-
padających na każdy „organ'.

Wśród tych „organów są rady po-
wiatowe, gminne i miejskie samorządu
terytorjalnego, rady izb rolniczych,
ebrania plenarne izb przemysłowo-
handlowych i rzemieślniczych, zebra-
nia przedstawicieli zarządów „podsta-
wowych jednostek organizacyjnych”,
organizacyj zawodowych,- technicz-
nych, kobiecych, rady izb lekarskich,
adwokackich i notarjalnych, wreszcie,
senaty szkół akademickich.

Wszystkie te organy były powoły-
wane w swoim czasie do zupełnie o-
kreślonych czynności, związanych z
prowadzeniem tych zrzeszeń, do któ-

rych to czynności wybory delegatów
do zgromadzeń okręgowych nie nale-
żały, gdyż wogóle instytucji zgroma-
dzeń okręgowych nie było. W pełno-
mocnictwach 'zatem tych organów,
zawartych czy to w ustawach pań:
stwowych,czy to w statutach organi-
zacyjnych—prawo wybierania delega-
tów do zgromadzeń okręgowych nie
jest przewidziane.
Rozwiązane dekretem Pana Prezy-

denta izby ustawodawcze, nie prze-

Dlatego to współczesne ruchy naro-

dowe, które kwestję zdolności wo-

jennej narodu stawiają na jednem z

pierwszych miejsc, nie ograniczająsię

do krzewienia cnót rycerskich wśród

młodzieży, ale, unikając szumnego

frazesu, usiłują tak przeobrazić poli-

tyczne i gospodarcze stosunki kraju,

aby sprostać wszystkim potrzebom

obrony państwa.
 

prowadziły odpowiednich zmian w u-
stawach, dotyczących instytucyj, któ-
re obecnie są powoływane do czynno-
ści ,w swoich statutach zupełnie nie
przewidzianych.

Dopóki zmiany te w odpowiednich
ustawach nie będą przeprowadzone,
przepisy ordynacyj wyborczych o wy-
bieraniu delegatów do zgromadzeń o-
kręgowych — są niewykonalne. Tech-
nice ustawodawczej znane są takie
wypadki, dla których w nauce prawa
jest ustalona nazwa „lex imperfecta".

Jeszcze większe trudności napoty-
ka wybór delegatów w stowarzysze-
niach, gdyż poza zmianą prawa o sto-
warzyszeniach, muszą być przeprowa:
dzone zmiany w statutach poszcze-
gólnych stowarzyszeń, W tym celu
powinny być zwołane walne zgroma-
dzenia i na nich uzyskana zgoda kwa-  

lifikowanej większości _ obecnych
członków.

Dopiero wledy, śdy te wszystkie
zmiany w ustawach i statutach będą
przeprowadzone, można będzie mó-
wić o wyborze delegatów do zgroma-
dzeń okręgowych i to nie przez „or-
$any'” pochodzące z dotychczasowych
wyborów, lecz przez wybrane już po
ogłoszeniu ordynacji wyborczej, po-
wołane świadomie, z myślą o nowych
uprawnieniach, jakie im ona przy-
znaje.

Oczywista te wszystkie zmiany w
ustawach, statutach i organach nie
mogą być przeprowadzone do dnia
4-go sierpnia, a zatem i wybór delega
tów do tej daty prawnie przeprowa-
dzony. hvė nie może,
Z kogo zatem będą się składać

zgromadzenia okręgowe? :
J. S.
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Likwidacja kolonizacji polskiej w Peru
Z Peru przybył do Kurytyby ks. Fran-

ciszek Sokół, duszpasterz emigracji pol-

skiej w Montanji peruwiańskiej. Jak wia-

domo, wszczęta przed kilku laty koloni-

zacja polska w Peru nie udała się, przed-

siębiorstwa kolonizacyjne zbankrutowa-

ły, a emigranci polscy zostali narażeni na

liczne straty, szykany i niepowodzenia.

Dzięki wielkiemu taktowi, doświadczeniu

i powadze, jaką cieszył się wśród emi-

grantów ks, Sokół, wysłany tam z ramie-

nia JEm. ks. Kardynała Prymasa Hlon-

da, jako duszpasterz, wyjazd z Peru nie-

dobitków odbył się spokojnie i bez zło-

rzeczeń zawiedzonych ofiar. Ks. Sokół,

który pojechał do Montanji w 1930 r.

przetrwał tam aż do chwili, gdy zdołał

wyprawić już to do Polski, już to do

Brazylji wszystkich polskich emigrantów.

Ostatnia grupa złożona z około 20 o-

sób wraz z ks. Sokołem opuściła głośne

tereny peruwiańskie w połowie kwietnia

b. r.; część emigrantów udała się do Sta-

mu Espirito Santo, a część wraz z ks.

Sokołem po 60 dniach podróży przybyła

do Kurytyby.  

W/ czasie wojny światowej ks. Sokół
był kapelanem wojskowym armji śen.
Hallera we Francji, a następnie w Polsce
spędził kilka lat na froncie. Po wojnie
przez kilka lat pracował w diecezji lu-
belskiej na stanowisku proboszcza, a na-
stępnie katechety. Ponieważ jednak nad-
szarpnięte trudami wojennemi zdrowie
wymagało cieplejszego klimatu,zamierzał
wyjechać w 1929 r. do jednego z krajów
południowych.
Przyjąwszy propozycję objęcia urzędu

duszpasterskiego wśród emigracji peru-
wjańskiej, ks, Sokół wyjechał do Peru i
przebył tam pięć lat, patrząc na liczne
niepowodzenia kolonizacji polskiej. Je-
mu też władze polskie zleciły przepro-
wadzenie ostatecznej likwidacji nieuda-
łej kolonizacji. Z niewdzięcznej tej roli
ks. Sokół wywiązał się z całem poświęce-
niem, nietylko starając się ulżyć doli nie-
szczęśliwych ofiar emigranckich, ale dba-

jąc też o to, by imię polskie wyszło bez
skazy z tej sprawy. (KAP)  
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| PRZEGLĄD PRASY
„PIAST* PRZECIW LEWICY

*  SANACYJNEJ

Lewica sanacyjna miała nadzieję, że
dojdzie do jakiegoś porozumienia wy-
borczego z lewicą opozycyjną. Bojkot
wyborów, uchwalony przez kongres
ludowców, pokrzyżował te plany. Pi-
sze o tem „Piast', komentując jeden
z artykułów „Kur. Porannego:
„Pomiędzy rządkami wyczuwa się żal, że

koncepcja odtworzenia dawnego lewicowe-

$o obozu Piłsudskiego rozbiła się o twar-

dy mur zorganizowanego chłopstwa, które

niedopuszczalne jakiekolwiek

kumanie się z pseudodemokratycznemi od-

łamami sanacji. Wobec stanowczej posta-

wy chłopstwa zamilknąć musieli różni am-

basadorowie tak zwanej lewicy sanacyjnej

w obozie ludowym i jest nadzieja, że nie

dojdą już do głosu wogóle, gdyż zdecydowa-

ny prąd od dołu zmiecie każdego, ktoby

jeszcze dziś odważył się frymarczyć losem

polskiego ludu".

W tymsamym numerze „Piast” ata-
kuje ostro posłów pseudoludowych z
BB., którzy brali udział w ołiarowa-

uważa za

„ niu p. Sławkowi zagrody w Racławi-
cach, „z wdzięczności — jak pisze —
za pozbawienie praw masy chłopskiej
w Polsce", Pismo podnosi, że nowe-
go właściciela zagrody ,,z miejsca u-
przywilejowano, zwalniając go od о-
bowiązku szarwarku”, który „Piast”
nazywa „nowoczesną pańszczyzną dla
chłopa”. Czytamy dalej:

„Nie wiem, czy gospodarowanie na osa-

dzie w Racławicach będzie budziło u są-

siadów uznanie. Na osadzie wzorowej, nada-

nej p. Sławkowi w Sucharach pod Nakłem

w Wielkopolsce, gospodarka byla niżej

krytyki. Jeszcze dzisiaj po zmianie właści-

ciela, gospodarstwo to jest żywem świa-

dectwem kiepskiej gospodarki poprzed-

nika”,

Poza tem „Piast“ cytuje dosłownie
odezwę p. Witosa, jako premjera, wy-
daną 30 lipca 1920 r. do chłopów w
całej Polsce. Odezwa wzywała do
wstępowania w szeregi armji, walczą-
cej z bolszewikami.

OPOZYCJA „BEZ WPŁYWÓW*

Zdumiewające: sanacja pozostała
sama na placu ,bez przeciwnika, bez
potrzeby walki — a mimo to w całej
prasie prorządowej bombarduje się
codziennie artykułami stronnictwa 0-
pozycyjne. Ten przeciwnik, pozbawio-
ny rzekomo znaczenia, wyrasta do
rozmiarów potęgi wprost fantastycz-
rej. Żadne uchwały opozycyjne nie
wywołałyby tyle polemik, co to
„przyznanie się do słabości”, jak na-
zywają niektórzy gorliwcy sanacyjni
uchwały bojkotowe. Konserwatywny

„Czas” poświęca tym uchwałom zno-
wu artykuł wstępny, gdzie czytamy
stare zapewnienia:
„Widocznie opozycja nasza obrachunku

się boi, Sama nie wierzy w głoszone swe

rzekome wpływy. Po pięcioletniej, bezpłod-

nej opozycji, pomimo ciężkiego  gospo-

darczego kryzysu, niema stanąć

przed wyborcami, a:różne scysje i secesje

dały jej wiele do myślenia. Woli więc śla-

dami strusia, schronić głowę w piasek ab-

stynencji. Nie jest to więc żadne zasadnicze

stanowisko, a zwykła dymowa zasłona dla

pokrycia klęski, do której zawsze prowadzić

musi czysta negacja i tylko negacja”.

Opozycja boi się raczej tego, że ju-
tro „Czas” znowu będzie zanudzał
swych czytelników bredniami, iż o-
pozycja nie istnieje i że 100 procent
wyborców pójdzie z orkiestrą na cze-
le do urn wyborczych, by wybrać sa-
nacyjnych kandydatów.

GDY PRAWO RZĄDZI...

z czem

Naturalnie, panuje u nas teraz pra-
wo. Warto przeto za „Kur. Poran.“
zacytować taki oto obrazek z dzisiej-
szej rzeczywistości polskiej:

„Dyrekcja okręgowa kolei państwowych

w Poznaniu wydała w dniu 13 czerwca r. b.

okólnik (nr. dz. P/le — 107-8-35), dotyczą-

cy rozpowszechniania „Nowego Kurjera“,

który to dziennik, jak wiadomo, przeszedł

z rąk chrześcijańsko-demokratycznych na

własność „sanacyjnej“ spółki z ogr. odp.

Powołując się na ten okólnik, wydawnictwo

„Nowego Kurjera' zwraca się pismem do

poszczególnych organów kolejowych „z u-

przejmą prośbą o łaskawe wydanie pole-

ceń podległemu personelowi, zmierzających

do zaabonowania „Nowego Kurjera" przez

wszystkich pracowników”.

W ustępie drugim pisma swego „Nowy
Kurjer" udziela organom, podległym dy-

rekcji kolejowej, ze swej strony już wręcz

„zaleceń” i nakłada na czynniki te państ-

wowe „obowiązek” organizowania propa-

gandy, by „każdy pracownik" kolejowy za-

abonował „Nowy Kurjer“,

Równocześnie zaś mówi się, że trze-
ba u nas wyplenić protekcję, że trze-
ba wyrzucić ludzi, którzy przystępują
do obozu rządowego dla korzyści ma-
terjalnych...



Uniwersytet
w epoce humanizmu

Napady Żydów na studentów w XVI W.
W pięćsetlecie krakowskiej akade-

mji, obchodzone jako wielkie święto
nauki polskiej w 1900 r., wydał znako-
mity humanista prof. Kazimierz Mo-
rawski w dwóch dużych tomach słynną
„Historję Uniwersytetu Jagiellońskie-
go”, w której zamknął jej losy w śred-
niowieczu i pierwszej ćwierci złotego
wieku. Klasyczne to dzieło znalazło
dopiero obecnie, po 34 latach kontynu-
atora w osobie młodego krakowskiego
historyka, dr. Henryka Barycza, który
świeżo w potężnym tomie zawarł „Hi-
storję Uniwersytetu Jagiellońskiego w
epoce humanizmu' (Kraków 1935, str.
XVI, 762, nakładem Uniw. Jag. skład
głów. Akad. Umiejętności).

Niemałej trzeba było odwagi, ażeby
po takim mistrzu jak Morawski, pod-
jąć ciąg dalszy dziejów krakowskiej
wszechnicy, Autor zdawał sobie do-
brze sprawę z dystansu dzielącego go
od twórcy pierwszej monografji, „Ten
mistrz prozy polskiej — pisze o Mo-
rawskim — jeden z najtęższych uczo-
nych polskich w dziedzinie humanisty-
ki, niezrównany latynista a zarazem
znawca kultury polskiej XV i XVI w..
rylcem prawdziwego artysty - history:
ka wyrył dzieło, które niewątpliwie
należy dziś do najwybitniejszych w hi-
storjografji polskiej. Autor niniejszej
pracy czuje, jak daleki jest od znako-
mitego pierwowzoru swego poprzedni-
ka. Do podjęcia jednak tego problemu
skłonił go,,podziw dla bogatej i wszech.
stronnej, renesansowej kultury pol-
skiej, oraz gorąca wdzięczność dla
swej własnej „matki žywicielki“ —
Wszechnicy krakowskiej'...
Epoka humanizmu wymagała jed-

nak odmiennego ujęcia przedmiotu, niż
dzieje rozkwitu akademji w średnio -
wieczu. Wiek XVI przynosił, po wieku
triumfów, zwolna upadek szkoły ja-
giellońskiej, To też autor również mu-
siał sobie uświadomić, że w  przeci-
wieństwie do Morawskiego, z polotem
malującego fakty rozwoju akademii,
będzie musiał wgłębić się w drobiazgo-
wą analizę przyczyn jej rozstroju. Sta-
nął więc jakby na odmiennym krańcu
badań, Dał w nich jednak dowód opa-
nowania olbrzymiego materjału, sięg-
nął do bogatych archiwów krakow-
skich, wyczerpał źródła drukowane, i
w pięciu księgach nakreślił żywot Uni-
wersytetu w ciągu całego złotego
wieku do 1610 roku. Omówił więc naj-
pierw jego pełnię rokwitu, 1500 —
1535, raz jeszcze szerzej charaktery -
zując dzieje humanizmu, skreślone już
przez Morawskiego. Następnie odtwo-

rzył okres pogłębiającego się upadku

1535 — 1572, w trzeciej księdze: ostat-
nie błyski humanizmu i próby regene-
racji dawnego znaczenia uniwersytetu.
W czwartej skreślił ciekawe przyczyn-
ki do wewnętrznego życia uniwersyte-
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tu, bytowania magistrów, obyczajów i
zwyczajów młodzieży, Księga ostatnia
zawarła dzieje księgozbiorów uniwer-
syteckich. W krótkiem zakończeniu o0-
świetlił autor rolę Akademji w dzie-
jach naszej oświaty XVI wieku, w re-
cepcji kultury humanistycznej, uprawy
języka i literatury ojczystej.

Pięknie i żywo pisane dzieło Henry-
ka Barycza, stanowi nowy poważny
wkład w nasze dzieje wieku złotego,
którego znajomość tak niebywale w la-
tach ostatnich pomnożoną, dalej świet-
nie pogłębia i rozwija.

х

W księdze czwartej, monogralji dr
Barycza, omawiającej życie magistrów
1 schoiarów, mamy bardzo krótki roz-
działek poświęcony sprawie stosunku
młodzieży do Żydów, Oczywiście autor
nie mógł przeznaczyć dużo miejsca w
ogólnej historji wszechnicy tym dzie -
jom wciąż czekającym na obszerną
monografję. W tem jednak, co napisał
godne jest podkreślenia, że już wten-
czas zdarzały się wypadki, iż stroną
zaczepną bywali Żydzi. Tak np. w
1560 r. M. Szadek z drugim proieso-
zem F. Bendorskim oraz kanonikiem
Janem Korczbokiem ustanawiają zgo*
dę między dwoma studentami z Burs
Ubogich a Żydami, z powodu zadanych
ran i innych krzywd (occasione vulne-
rum ac aliarum iniuriarum). Żydzi zo-
bowiązali się wypłacić studentom wy-
sokie wówczas odszkodowanie w sumie
35 złp.

Kiedyindziej, w 1573 r. — pisze da-
lej autor na 652 stronie — znowuż sa-
mi Żydzi przez poturbowanie studen -
tów dają powód do poważnego tumul-
tu, połączonego z częściowym rabun-
kiem domów żydowskich.
Czasem obie strony były winne jak

np. w 1581 r., kiedyto na mocy, sądu
rektorskiego pewien student został ska-

zany ża zadane Żydowi rany na zapła-
cenie3 talarów odszkodowania, Żyd
zaś „pro verbis inhonestis“ (za obrazę
słowną) poszedł odsiedzieć w więzie-
niu Kolegium Większego.

Sczasem wobec zwrócenia całej u-

wagi na różnowierców zatargi i tumul-

ty z Żydami znacznie się zmniejszają.

Dochodzi do kompromisu: Żydzi wza-

mian za zostawienie ich w spokoju zo-

bowiązują się płacić studentom co-
rocznie haracz t. zw. „kozubalec”, a

później nawet (od 1752 r.) składają o-

ticjalńie na potrzeby uniwersytetu
roczny okup w kwocie 500 złp. (str.
653).
W VXI wieku umiano jednak agre-

sywność Żydów znacznie poskromić.

Dziś okup płacą Polacy, tysiące Ży-

ców zapełnia uniwersytety polskie, co-
raz więcej wypierając z różnych zawo-

dów inteligencję polską. (Leg. art.)

ZEWSZĄD...
"W OBRONIE RELIGIJNEGO CHARAK.

TERU PRZYSIĘGI WE FRANCJI

Deputowany Grisoni. burmistrz jedne-

go z miast francuskich i członek Wiel-

kiej Ložy Francji wystapit z projektem,

by uczniowie szkoły świeckiej złożyli

tak zw. przysięgę „obywatelską” w cza-

sie uroczystości w związku z otwarciem

stadjonu miejskiego. Rodzice dzieci pod-

nieśli protest przeciwko temu aktowi i

władze zmuszone były ze swego projek-

tu zrezygnować. Opinja katolicka we

Francji bacznie śledzi wszelkie „šwieta“

świeckie i dążenia do składania podczas

nich przysiąg świeckich i obywatelskich.

Czasopismo „la France Catholique" za-

powiada dalszą akcjęprotestacyjną.

WYZNANIA W STANACH
ZJEDNOCZONYCH

"Według danych statystycznych, przy-

toczonych przez „Christian Herald), licz-

ba wyznawców poszczególnych kościo-

łów w Stanach Zjednoczonych wzrosla w

roku 1934 o 1,222,064 osób. Obecnie

Kościół katolicki liczy 20.398.509 dusz i

w roku ubiegłym liczba jego wyznawców

wzrosła o 198,915 osób. Jest to najlicz-

niejszy Kościół w Ameryce. Statystyka

wyznań protestanckich przedstawia się

następująco: baptyści mają 10.027.925 o-

sób, metodyści — 8.976.492 osób; są to

najliczniejsze wyznania protestanckie

W roku ubiegłym metodystom przybyło

210.475 wyznawców, baptystom 161.720,

prezbiterjanom 21,764, wyznawcom ko:

ścioła episkopalnego 22.159 osób.

ILE ALKOHOLU KONSUMUJE SIĘ

ROCZNIE W NIEMCZECH

Pewien specjalista, biadający nad sy-

tuacją w produkcji wina niemieckiego

obliczył, że Niemiec stanowczo pije za-

mało wina i za mało alkoholu wogóle.

We Francji spożycie wina wynosi na

głowę rocznie 140 litrów, w Italji 92 li-  

trów, w Hiszpanii 80, w Szwajcarji 20,

nawet w Austrji 15, a w Niemczech tyl-

ko 4 —5 litrów. Jednak wszędzie wino

jest kilkakrotnie tańsze, aniżeli wino

niemieckie w Niemczech. Podczas gdy

we Francji butelka doskonałego kilku-

letniego Graves kosztuje 4 — 5 frs., to w

Niemczech butelka średniego wina reń-

skiego kosztuje 3 — 4 marki, czyli 18 —

24 frs, Okazuje się przytem, że spożycie

czystego alkoholu w Niemczech jest bar-

dzo nieznaczne. Wprawdzie pije się w

Niemczech wiele piwa, ale nisko - pro-

centowego. Gdybyśmy z trunków spiia-

nych w poszczególnych krajach wydzie-

lili czysty alkohol, to spożycie wynosi na

głowę rocznie: we Francji 35 litrów, w

Hiszpanji nawet 35,96, w Italji 28, w

Szwecji 23, w Belgji 19, w Austrji prawie

11, a w Niemczech tylko 5 litrów.

PRZESZŁO MILJON BILETÓW
DZIENNIE

Przeszło miljon biletów dziennie wy-

dają konduktorzy i kasy biletowe tram-

wajów, kolejek podziemnych i kolei do-

jazdowych w Wielkim Berlinie, Po wy

dawnictwach pism, Berliūskie Towarzy-

stwo Przewozowe jest największym kon-

sumentem papieru w stolicy, W roku u-

biegłym liczba wydanych biletów wynosi-

ła ogółem 683 miljonów, Gdyby owe mi-

ljony biletów ułożyć we wstęgę, długość

jej wynosiłaby 69 tysięcy kilometrów.

Możnaby nią opasać kulę ziemską półtora

raza, Gdyby zaś ułożyć te bilety war-

stwą, jej wysokość wynosiłaby 70 kilome-

trów. Biletami temi możnaby zakryć po-

wierzchnię 3,6 km „kwadratowych. Waga

zużytego na bilety papieru wynosi 400

tonn, na których przwiezienie potrzeba

20 wagonów kolejowych.

KOPERNIK ZNOWU... NIEMCEM!

Niemieckie wydawnictwo „Propylien-

Verlag", które było ongiś oddziałem wy-

ZE ŚWIATA
KULTURY

KRONIKA NAUKOWA
 

Z Wydziału lekarskiego Uniw. Jagielloń-
skiego. — Podania o przyjęcie naWydział

lekarski Uniw. Jagiellońskiego przyjmuje
sekretarjat Dziekanatu Wydziału lekarskie-
go od 1 do 15 września włącznie. O przy-

jęcie starać się mogą przedewszystkiem kan-

dydaci posiadający świadectwa dojrzałości

z gimn. na terenie woj. krakowskiego, kie-

leckiego i śląskiego; kandydaci z innych

województw mają minimalne szanse przy-

jęcia. Z powodu zbyt małej liczby miejsc

w pracowniach i salach wykładowych liczba

przyjętych na I rok studjów będzie ograni-

czona, — na wyższe zaś lata przyjęcie moż-

liwe jest w ograniczonym zakresie tylko z

uniwersytetów polskich. Termin egzaminu

konkursowego, obowiązującego kandydatów

na I rok studjów będzie ogłoszony dodat-

kowo około 15 września b. r. Rozstrzygnię-

cie podań przez Radę Wydziałową nastąpi

około 29.IX b. r.

NOWE KSIĄŻKI

Erazm Branowski: Kobieta innego gatun-

ku, — Powieść współczesna. Nakładem Dru-

karni „Labor” w Poznaniu zł. 1,95.

\/ tej popularnej powieści, ważnej dla

dialektologa, pełnej w dodatku dziwolągów

językowych i niemającej żadnej pretensji

literackiej — tak rozmawia Jadzia Szarucka

z Filą Łężanką (w pewnem miasteczku na

Podolu):

— Ja słyszała ‚ % Bilous pomaga żydom

łapać dzieci na macę, W zeszłym roku zła-

pali Władzia Gałeckiego, zabrali go do lo-

chu żydowskiego i tam włożyli do beczki

nabitej gwoździami. Potem beczkę obracali

tak długo po ziemi, aż wydobyli wszystką

krew. W tedy zebrali do naczynia i odesłali

do tego, co wypieka mace. Żydowska maca

bez krwi niewinnych dzieci, nic nie warta.

— W to ja nie wierzę.

— Kiedy to prawda, bo później znaleźli

ciało Włodzia całe pokłute,

O Conradzie Korzeniowskim, — Nakładem

Jarroldsa w Londynie ukazała się książka

p. Jessie Conrad p. t. „Joseph Conrad and

his circle") „Józef Conrad i jego otoczenie").

Pani Jessie Conrad, żona wielkiego pisarza

wydała już przed kilku laty wspomnienia

6 mężu pt. „Conrad, jakim go znałam”.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Zgon artysty-malarza. — W dniuwczoraj-

szym zmarł w Krakowie w wieku 77 lat ce-

niony i zasłużony artysta malarz ś. p.Leo-

nard  Strzemię-Stroynowski, Zmarły był

długoletnim prezesem Zaw. Zw. Polskich

Attystów Plastyków w Krakowie.

ŚPIEW

Zbiorowy koncert chórów w Gdyni. —

Na niedzielę 4 sierpnia na wystawie Prze-

mysłowo-Rzemieślniczej w Gdyni zapowie-

dziano występ zbiorowego chóru, składają-

cego się z chórów kilkunastu miastPolski,

pod batutą Feliksa Nowowiejskiego. Kon-

cert ma być transmitowany przez radjo.

 

dawnictwa Ullsteina, wydaje teraz czte-

rotomową encyklopedję, zawierającą ży-

ciorysy wszystkich wybitnychNiemców,

którzy przyczynili się do wielkości i

świetności Rzeszy. Jest oczywiście też

Veit Stoss (Wit Stwosz), ale pozatem na

tej liście figuruje Kopernik i Pestalozzi,

słynny szwajcarski pedagog, na cześć

którego Szwajcarja wydała teraz specjal-

ny znaczek pocztowy.

OSADA DLA CHORYCH UMYSŁOWO

Książę Kentu patronował w tych

dniach otwarciu osady Tuner Village pod

Colchester, gdzie mieścić się będzie sie-

dziba chorych umysłowo. Jest to pierw-

sze tego rodzaju osiedle w Anglii.

Około czterysta osób zaludni nowe o-

siedle. Domy pobudowane są wśród ogro-

dów i pól. Chorzy będą brali udział w

robotach rolnych, przy pracy w ogrodzie,

Osiedle ma być samowystarczalne pod

względem wyżywienia. W tym celu zain-

stalowano we wzorowych oborach kilka-

set krów, sprowadzono konie do robót w

polu, urządzono hodowlę drobiu i niero-

gacizny, maślarnię, serownię, drwalnię,

pralnię etc. ;

Personel lekarski i pielęgniarze miesz-

kają w tych samych domach razem z cho-

rymi, Całe osiedle otoczone jest wyso -

kim płotem drucianym, ale wewnątrz o-

sady chorzy korzystają z zupełnej swobo.

dy ruchów, tak, iż nie odczuwają skrępo-

wania, W Turner Village nie przyjmują

jednak chorych dotkniętych ostrym ata-

kiem furji, oraz nieuleczalnych. Do osie-

dla należy również szpital zaopatrzony

w najnowoczešniejsze urządznia į apa-

raty.

Osiedle to istnieje od 1859 roku, ale

jako zwykły zakład dla obłąkanych, w

którym mieściło się dotychczas 1.500 pa:

cientów. Dzięki fundacji lorda Stadbroke

umożliwiona została fundamentalna prze-

brdowa osiedla i zamiana zamkniętego

zakładu dla obłąkanych na otwarte osie-

dle. Dla obecnych pensjonarjuszy osiedla zorganizowano też warsztaty stolarskiei 

| Skandaliczne przedstawienie
w Operze

Wiadomo było przynajmniej od
roku, że w Polsce dbide się zlot ju-
bileuszowy harcerstwa polskiego, że na
zlot ten przybędą harcerze z licznych
krajów europejskich i zamorskich, i
niestety wiadomo już, że teatry sto-
łeczne... nie przygotowały ani jednego
przedstawienia dla tej młodzieży,
przybyłej z „całego świata”.

Aż tu nadchodzi wieść: Skauci za-
graniczi:: przyjeżdżają ze Spały na je-
den dzień, by poznać Bliżej stolicę i w
teatrze Wielkim cdvędzie się dla nich
specjalne przedstawerie „Tańce pol-
skie”. No, nareszcie!

Dnia 19 Ъ. т о gačz. 4 popołudniu
w piątek, wypełnia się widownia po
brzegi rozradowaną młodzieżą w tak
dobrze znanych mundurkach. Są i
Szkoci w charakterystycznych spód-
niczkach kraciastych, słychać wesoły
śwar pomieszanych języków: włoski,
angielski, francuski, niemiecki, węgier-
ski; dyskretne pokrzykiwania, ten i ów
podnosi rękę, na znak, że dostrzegł
blizszego mu rodaka, niejeden z go”
rączkowym niepokojem, by zdążyć
przed podniesieniem kurtyny, odszu-
kuje z biletem w ręku swe krzesło, w
czem. pomagają przygodni sąsiedzi a u-
sadowieni już w fotelach przeglądają
w skupieniu przewodniki i mapy po
Polsce, drukowane w obcych językach
1 program przedstawienia, orkiestra
stro! instrumenty, atmosłera radosnego
podniecenia wzrasta,

Nagle cisza, jak na komendę. Przy-
gasły światła, reżyser i conferencier p.
Zdzitowiecki wita w kilku słowach
gości i zapowiada po polsku i po fran-
cusku pierwszy numer programu: „Po-
lonez" (wizja). Znak pałeczką —i...
pierwsze takty poloneza Ogińskiego,
kurtyna podnosi się.
Co to jest? Po przyćmionej scenie

snują się w takt muzyki pary, jak w
tumanach kurzu, rozświetlone na
mgnienie, gdy dostają się w linję świ”-
tei reflektorów. To ma byč „wizja“?
Nic podobnego! Czekamy jednak dal-
szych numerów. Trudno. Nieraz tak
bywa, że „pierwsze koty za płoty”, a
potem jest „pierwsza klasa”. Lecz nie"
stety, „pierwszej klasy' niema, przed-
stawienie jest banalne, bez charakteru,
nie dające nawet pojęcia o tańcu pol-
skim, nietisprawiedfwia jące zupełnie,

choćby tylko samego tytułu. Bo cóż z

tego, że afisz mówi o krakowiaku, o-

berku, mazurze? gdy tańczono wszyst-

AIK AR€8DUROKOWI ЛЕЧО НОНЕ ОЕОЕЗШИСТаОСЛНОССАЕ

MUZYKA

Proiesor Berdiajew w Rydze. — Przybył

do Rygi profesor Konserwatorjum Warszaw-

skiego Berdiajew, zaproszony do dyrygowa-

nia szeregiem koncertów symfonicznych.

Prof, Berdiejew dyrygować będzie orkie-

strą ryskiej rozgłośni radjowej.

 

ślusarskie, w których będą mogli odda-

wać się pracy fizycznej.

Personel lekarski i nadzorczy otrzy-

mał dla siebie nowocześnie urządzone la-

boratorja i pracownie, gdyż Turner Vil-

lage ma być w myśl intencji fundatora

nietylko zakładem leczniczym, ale i la-

boratorjum doświadczalno - naukowem,

sdzie będzie się odbywać badanie prze-

biegu i rozwoju chorób umysłowych i ner-

wowych na większą skalę. Dzięki urzą”

dzeniom swoim i rozmachowi, z jakim o-

s.edle jest rozplanowane i zorganizowa-

ne Turner Village ma się stać nową Mek+

ką spółczesnej psychjatrji.

BOJKOT I KARA

Po ostatnich starciach ideowych mię -

dzy kilku ministrami, a biskupem Miin-

steru w Westfalji, zamożny gospodarz

Partmann z Telgte, katolik, zapowiedział

swemu zwykłemu dostawcy maszyn i na-

rzędzi rolniczych, sympatykowi ruchu na-

rodowo - socjalistycznego, że przestaje

być jego odbiorcą, ponieważ podczas

przejazdu przez Telgte ministra Alfreda

Rosenberga córka dostawcy, należąca do

narodowo - socjalistycznego związku nie-

mieckich dziewcząt, ofiarowała ministro-

wi kwiaty. Gospodarz Partmann, zade-

nuncjonowany przez dostawcę, został a-

resztowany i odstawiony do obozu kon -

centracyjnego, a ponadto pociągnięty zo-

stanie do odpowiedzialności sądowej.

KOŚCIOŁY MUSZĄ BYĆ TEŻ
DEKOROWANE

Delegat rządu w Osnabrueck ogłosił

zarządzenie, dotyczące dekorowania fla-

gami świątyń i budynków parafjalnych z

okazji uroczystości „narodowo - socjali-

stycznego państwa”. „Nie zważając na о-

bowiązek wierności wobec państwa —

głosi zarządzenie — duchowni obu wy -

znań sprzeciwiali się dotąd stale naka-

zom dekorowania flagami świątyń i bu-

dynków parafjalnych. Wielu duchownych

nie posłuchało nawet wezwania rządu do

wywieszenia żałobnych dekoracyj w dniu

pogrzebu ofiar eksplozji w Reinsdorf. 

ko „na jedno kopyto”, W tych samych
prawie kostjumach, z gestykulacją, za-
sługującą raczej na nazwę „tańca św.
Wita”, Nawet rodowici Polacy nie by-
li w stanie odróżnić jednego tańca od
drugiego. Śląski trojak, któremu nada-
no w pewnym stopniu charakter grote-
ski był raczej obrazem padaczki, Moż-
liwe były jedynie tańce góralskie, w
których tancerki starały się w mniej-
szym stopniu przekonać widzów, że
mimo kryzysu, mają dessous (wysiłek,
jak na przedstawienie dla młodzieży,
chyba zbyteczny).

arcerze polscy ratowali sytuację
tłumaczeniem obszernein, czem właś-
ciwie jest taniec polski, jak w rzeczy-
wistości wygląda i zapewne dyskret-
nie niejeden obiecał swemu druhowi
cudzoziemskiemu, że autentyczne zo-
baczy.., w Spale.Ale ci, co nie zasiada*
li w towarzystwie naszych harcerzy,
przestali wkońcu interesować się sce-
ną, a zajęli się studjowaniem map i
przewodników, ziewali, a kilku spokoj-
nie wyszło z widowni przed końcem
spektaklu, już się nawet nie wstydząc,
że łamią karność harcerską, Nie do
pokonania była jednak potrzeba ruchu
i tę wyładowywała młodzież, bijąc
brawa, gdy kurtyna spadała. Prawdo-
podobnie dając wyraz zadowoleniu, że
jest przerwa i można popatrzeć poro-
zumiewawczo druhowi w oczy. To też
niejako odruchem było frenetyczne o-
klaskiwanie polskiego harcerza, który
stanąwszy w czasie przerwy przed
kurytną, by powitać kilku słowy każdą
nację w jej ojczystym języku, po bez-
radnym i zaprzeczającym ruchu rąk
rzucił słowa: Ja? —nie, nie będę tań-
czył!..
To był istotnie skandal, Mazur tań -

czony, jako fragment ze „Strasznego
dworu" ,niczem prawie się nie różnił
od obertasa z „Wesela w Ojcowie”. A
taniec „łowicki'* — lepiej nie mówić,
Tańczyła go solo tancerka.
Jednym słowem: skandal i wstyd i. »

krzywda, niczem nie zasłużona. Krzy-
wda dla naszego baletu o tak dobrych
tradycjach, krzywda dla naszej kultu-
ry.
W Poz były także pieśni lu*

dowe i żołnierskie, P. Wejsis śpiewał:
„Szumią jodty“ i arję z kurantem ze

„Strasznego dworu“, pp. Perkowska i
Karlewska po parę piosenek. Jedna z

ostatnich kończyła się: „bo u dwora,

Sodoma — Gomora'.. Sufler przy

śpiewaniu jednej z piosenek podpowia-

dał słowa, krzycząc prawie. — Pojęcie

o naszych pieśniach ludowych będzie

słabe, o żołnierskich — żadne.

Zawstydzeni, z ulgą wychodziliśmy:
z teatru.

Biedni druhowie! — jak się namę =

czyć musieli, tłumacząc swym kole

gom treść przedstawienia...
PELAGJA MICHALSKA,

Duchowni ci wykluczyli się tym czynem

sami ze społeczności niemieckiej", Zarzą-
dżenie kończy się groźbą, że delegat rzą-

du wystąpi surowo przeciw każdemu po -

szczególnemu duchownemu, który będzie

nadal usiłował sprzeciwiać się nakazom

dekorowania,

MIĘDZYNARODOWY KONGRES
TECHNIKI FILMOWEJ

Z okazji uroczystości, związanych z

czterdziestoleciem istnienia kinemato<

grafji, które odbędzie się w listopadzie

r. b., francuskie stowarzyszenie techni-

ków filmowych organizuje Międzynaro-

dowy Kongres Techniki Filmowej, na

który zaproszono osobistości ze świata

naukowego i technicznego. Równocześ-

nie odbędzie się wystawa techniki filmo-

wej, która ma się zamienić w stały mię-

dzynarodowy urząd dolumentacji filmo -

wej. Wszystkie powyższe projekty zapo-

czątkowane przez p. Charles Delacom-

mune'a, prezesa Stowarzyszenia techni-

ków filmowych, zostały przyjęte przez

naczelną radę radjofonji i przez komitet

uczczenia Lumiere'a.

KONKURS DLA FILMOWCÓW=
AMATORÓW

Szwajcarski klub amatorów filmowych

urządza wielki konkurs filmów amator-

skich, który odbędzie się w czasie od

1-go do 30-go listopada r. b. Konkurs ten

dostępny będzie dla wszystkich filmow-

ców - amatorów i fachowców, zarówno

Szwajcarów jak i cudzoziemców.

FILM „MARKIZA YORISAKA"
ZAKAZANY W JAPONII

Z Tokio donoszą, że japońska cenzura

filmowa zakazała wyświetlania francu -

skiego filmu „Markiza Yorisaka" podłuś

głośnej powieści Claude Farróre'a. Po-

wodem zakazu jest fakt, że lilm ten za-

wiera szereg scen, które mogą urazić ja-

pońskich marynarzy. Ambasadzie japoń.

w Paryżu przesłano odpowiednie instruk-

cje zwrócenia się do wytwórców teśo

filmu, by drażliwe sceny usunęli.

 

 



Żydowskie podkopy pod armią
odsłonił sensacyjny proces chełmskich komunistów

Teren powiatu chełmskiego jest od
cawna przedmiotem bardzo silnego ob-
strzału partji komunistycznej. Sąsiedz-
two Wołynia, oddziałującego w tym kie
runku na ludność ruską, następnie silne

zażydzenie samego Chełma tworzą bar-
dzo podatny grunt dla dziaialności ko -
munistów. Złym duchem ludności rusiń-
skiejj a w bardzo rzadkich wypadkach
nawet polskiej, jest element żydowski.
Zydzi stanowią 99 proc. działaczy komu-
nistycznych.

PRZYGOTOWANIA DO DYWERSJI

Jedną z największych akcyj przeciw-
państwowych, obliczanych przez Żydów
cheimskich przy pomocy K. P. Z. U. by-
ła robota dywersyjna, przygotowywana
przez nich w szeregach armji polskiej na
wypadek wojny z zachodnim lub wschod-
nim sąsiadem. Żydowscy komuniści w
Chełmie otrzymali w końcu 1932 roku, w
chwili wielkiego naprężenia polityczne-
$o w świecie, w związku z rysującą się
przewagą Hitlera w Niemczech, dyrekty-
wy do przygotowania akcji dywersyjnej

Przygotowania te doszły na szczęście
już w początkach 1933 r. do wiadomości
wydziału śledcześo w Chełmie. Wywia-
dy i doniesienia stwierdziły, że K. P.
Zachodniej Ukrainy przystąpiła do two-
rzenia na terenie całego powiatu chełm-
skiego specjalnych „jaczejek* o charak-
terze wojskowym, zwanych w terminolo-
$ji komunistycznej „oddziałami rezer-
wy”. Także zorganizowano komórki dla
poborowych i kobiet.

ZADANIA „ODDZIAŁÓW REZERWY”
Zadaniem „oddziałów rezerwy” kom -

partji było — i jest zawsze — bojowe
przygotowanie członków na wypadek re-
wolucji oraz przygotowanie z nich kadr
armji czerwonej w Polsce. W razie woj-
ny Z 4SRR. członkowie kompartji mieli
przechodzić całemi oddziałami na stronę
wojsk sowieckich, lub na tyłach walczą-
cych armij polskich tworzyć powstańcze
oddziały dywersyjne, któreby wspoma-
gały armję sowiecką, Jako robotę tym -
czasową, na okres trwającego jeszcze po-
koju i dla wprawy najwidoczniej, t. zw.
„oddziały rezerwy” miały dopuszczać się
aktów terorystyczno - sabotażowych i
miały być w tym celu zaopatrzone w
broń. Do „oddziałów rezerwy” wciągano
głównie mężczyzn po służbie wojskowej.

DEMORALIZACJA MŁODZIEŻY
PUBORUWEJ

Inne zadanie miały komórki poborowe,

tworzone z młodzieży przedpoborowej.
Celem tworzenia komórek poborowych
było wytwarzanie nastrojów przeciwwoj-
skowych wśród młodzieży, agitowanie
przeciw wojnie zarówno w wojsku przez

przeszkolonych komunistów podczas od-
bywania służby wojskowej, jak i wśród
1miodzieży przedpoborowej, oraz dywer-
sja rewolucyjna. W razie powołania
członków komórek do wojska mieli oni

natychmiast rozpocząć działalność w ar-
mi, tworzyć komórki wywrotowe i sta-
rać się opanować oddziały, w których
służyli, by na wypadek wojny spowodo.
wać przejście ich do nieprzyjaciela, a w
wypadku rewolucji wewnętrznej, komu-
nistycznej, uniemożliwić użycie ich prze-
ciw rewolcie,

ROLA KOMUNISTEK

Komitety antywojenne kobiet miały
polecenie agitować przeciw wojnie,
zwłaszcza wśród ojców, mężów i braci
i uświadamiać ich politycznie w kierun*
ku komunizmu, następnie przygotować
apteczki na wypadek rewolucji lub za -
mierzonych działań powstańczych i oka-
zywać pomoc walczącym oddziałom ko-
muaistycznym.

SAMI ZYDZI

Fodkomisarz PP., Józef Hejwowski,
stwierdził istnienie na terenie Chełma
niektórych oddziałów, zwłaszcza, że po-
częły one odrazu działać,Stwierdzono ist-
nienie komórki poborowej i Komitetu
anlywojennego kobiet. Komótkę poboro-
wą tworzyli: Srul Berman (sekretarz),
Moszkc Kožankier, Moszko Goren, Lu-
zer kosenblum, Moszko Klbaum, Dawid
brojtraan, Chaskiel Druskier, Moszko
Sztal'man, Jankiel Mandelbaum. Człon-
kowie komórki kontaktowali się z wielu
innemi osobami, podejrzanemi o komu-
nizm, m. in. z Janklem Szusterem i z
Chają Kratkówną. Szuster, ślusarz z za-
wodu, ukrywał w swym warsztacie ści-
ganych komunistów również Żydów,
przynależnych do K. P. Z. U.

ŁĄCZNIK DLA MŁODZIEŻY
POLSKIEJ

Komórka działała i rozrastała się. M. in.
wstąpił do niej niejaki Dawid Anger z
Warszawy, inteligentny 19-letni Żyd
Wyrobił on się wkrótce bardzo. Poleco.
no mu być łącznikiem między młodzieżą
żydowską i polską, na którą miał zarzu-
cić sieci komunistyczne. Na jednem z ze-
brań chwalił się, iż udało mu się zwerbo-

wać dwóch członków pewnej organizacji
młodzieży polskiej.  

(Od własnego korespondenta)

ROBOTA KOMUNISTYCZNA

Odbyło się kilkanaście zebrań komór-
ki i wywieszono liczne transparenty o
treści komunistycznej. Na zebraniach о-
mawiano różne możliwości wojenne w
świecie, w których kompartja miała dzia.
iać destrukcyjnie na poszczególne arm-
je, walczące przeciw ZSRR. Omawiano

też możliwość bliskiej wojny między Pol-
ską a Niemcami lub ZSRR., Berman na
jednem z zebrań oświadczył, że komór-
ka przystąpi wkrótce do or$anizowania
zamachów terorystycznych przeciw a-
gentom śledczym i policjantom.

23-$o maja 1933 r. urzędowała w
Chełmie komisja poborowa, z czego ko-
mórka skorzystała, wywieszając w chwi-
li, kiedy poborowi wychodzili z lokalu
komisji, w pobliżu lokalu szereg transpa-
rentów i plakatów o treści podburzają-
cej przeciw wojsku polskiemu, państwu i
nawołujących do wstępowania w szeregi

komunistyczne. M. in. wywiesił transpa -
rent Anger, który zresztą wielokrotnie
tem się zajmował. Zaznaczyć należy, że
transparenty zrywała ludność polska, od-
dając je policji.

SŁUSZNA KARA

W sierpniu 1933-go roku władze przy-
stąpiły do likwidacji „roboty”, aresztu-
jąc wielu Żydów. Kilku z nich przyzna-
ło się częściowo do winy, reszta nato-

miast nie. W rezultacie sporo żydów za-
siadło w ub. jeszcze roku na ławie oskar-
żonych i zostało skazanych na wysokie
kary; wyroki już się częściowo uprawo-
mocniły.

Wyłączono z tego procesu sprawę Da-

 

 

Chełm, w lipcu.

wida Angera, jednego z czołowych dzia-
łaczy komunistycznych wśród młodych
Żydów cheimskich. Zasiadł on na ławie

oskarżonych przez s. o. w Lublinie dnia
23-$0 b. m., oskarżony z art. 97 w połą-
czeniu z 93 k.k. o zbrodnię stanu. Kom-
pletowi przewodniczył wicepr. s. 0. sę-
dzia Góra, wotowali sędziowie Zaleski i
Gajerski, oskarżał podpr. Radomski, bro-
nił adwokat Hochsemajn.
Anger przyznał się do winy działania

w K.P. Z. U, do wywieszania transpa-

rentów, do przynależności do komórki,
wymienił kilka nazwisk innych jej człon-
ków - Żydów i t. d. Taktykę obrony obrał
bardzo oryginalną, jak na komunistę, u-
dając prawie matołka, który nie rozumie,
co się do niego mówi. Przewodniczący

miał sporo kłopotu, by zeń wydobyć od-
powiedzi.

Po przesłuchaniu świadków i przewo-
dzie sądowym sąd ogłosił wyrok, skazu-
jący Angera na 5 lat więzienia i 6 lat u-
traty praw.

ŻYDZI NIE ZMIENILI SIĘ OD R. 1920.

lak zakończył się proces, który od-
słonił działalność ludności żydowskiej w
kompartji, a zwłaszcza jej zamiary w

stosunku do armji polskiej, Wynika z te-
$o procesu, iż od chwili sławnych w hi -
storji wojsk polskich rozkazów ówczes-

nego ministra spraw wojskowych, gen.
Sosnkowskiego, wydanych przezeń w r.
1920 w chwili bitwy pod Warszawą, izo-
lujących Żydów z walczącej armji pol -
skiej i osadzających ich w obozie kon-
centracyjnym w Jabłonnie — Żydzi ani
na jotę się nie zmienili.

K. W.

RENEYSTERDA

 

Rozrzutna gospodarka w K.K.0.
w Nowym Targu

(Od własnego korespondenta)

Jedną z najpoważniejszych instytucyj
finansowych na Podhalu, była przez dłu-
gie lata Komunalna Kasa Oszczędności
w Nowym Targu. Wsparta na zaufaniu
społeczeństwa, któte lokowało w niej
miljonowe wkłady oszczędnościowe —
zasilała wydatnie życie gospodarcze ca-
łego powiatu. Stan ten trwał przez dłu-
gie lata, aż zrodziła się radosna twór-
czość i rozpoczęto usuwać wytrawnych

dyrektorów. W gronie nowych dygnita-
rzy K. K, O. znalazł się również osławio-
ny na Podhalu agitator BB. Drużbacki,
który gospodarkę rozpoczął od kupna
placu pod budowę dla KKO. za przeszło
50.000 zł. ,a następnie przystąpił do bu-
dowy kosztem ponad 200.000 zł. Placu
było dwa razy więcej, jak potrzeba, a mi-
mo to Drużbacki tak budową pokierował
(wbrew komisji gminnej), że budynek
znajduje się na drodze i to wąskiej, z
metrowym chodnikiem. Wskutek tej ka-
rygodności wartość budowli znacznie się
obniżyła. Wtedy Drużbacki zamienił no-
wą budowlę za stary budynek Rady po-
wiatowej, w którym KKO. mieści się do-
tąd. X
Po formalnej zamianie, „szef radosnej

twórczości”, przystąpił do remontu na-
bytego budynku, i kosztem blisko 100.000
zł. wprowadził różne luksusowe urządze-
nia jak w Banku Gosp. Kraj. w Warsza-
wie. Ponieważ mimo tych kosztownych
inwestycyj, fundusze zasobowe niezo -
stały całkiem wyczerpane, przeto
„wszechwładny* Drużbacki, wsparty o
posła Gwiżdża, otwiera w Zakopanem fil-
ję KKO., jakó konkurencję dla Banku Lu-
dowo - Podhalańskiego w Zakopanem i

 

Z CAŁEGO KRAJU
CZĘSTOCHOWA
—н

Proces o „šmierė Žydom!“. — We wto-
rek sąd okręgowy rozpatrywał sprawę
młodych narodowców, studentów pp. Ry-
szarda Szczęsnego, Euzebjusza Lajtnera,
Wacława Piekarskiego oraz robotnika
Tadeusza Studnickiego, oskarżonych o
to, że wiosną 1933 r. w nocy na murze
domu Nr. 28 przy Al. Kościuszki mieli
malować napis: „śmierć Żydom!”, doko-

nany odręcznie, gdy inne napisy — „nie
kupuj u Żydów”, „Żyd”* — były malo-
wane szablonami, Prokurator zarzucane
im czyny zakwalifikował, jako nawoły-
wanie do popełnienia przestępstwa (art.
154, par. 1 k.k.). Jedynym świadkiem był
policjant, na rozprawie wspomagany
przez innych policjantów i funkcjonarju-
szów urzędu śledczego.

Obrońca oskarżonych, mec. Konrad
Borowski z Warszawy, w dłuższem prze-
mówieniu dowodził iż w napisie o treści
ogólnej „śmierć Żydom”, bez podania
konkretnych osób, nie mieści się treść
karalna i wskazał, że i p. prokurator
zdaje się zgadzać z takiem stanowiskiem
obrony, gdyż nie podał, do jakiego mia-
nowicie przestępstwa mieli oskarżeni na-
woływać. Obrońca wnosił o uniewinnie-
nie oskarżonych. Sąd skazał każdego z
oskarżonych pó 3 miesiące aresztu. Spra-
wa znajdzie się niewątpliwie w apelacji.

KALISZ

Wielkie zebranie narodowe, W nie-
dzielę, dnia 21 b. m. odbyło się w Kaliszu
wielkie zebranie, poświęcone decyzji Str.
Nar. w sprawie wyborów,
Już na parę dni przedtem wywieszono

plakaty, zawiadamiające ludność o mają-
cem się odbyć zebraniu, urządzonem na
podstawie przepisów, obowiązujących w
okresie przedwyborczym. W zebraniu
wzięło udział ponad 600 osób.

Zebranie otworzył prezes Herbich
przemówieniem ku czci ś. p. brygadjera
Czesława Mączyńskiego, bohaterskiego
komendanta walk o Lwów, przewódcy w
rozprawie pod Zadwėrzem, „„.-ucznia
Popławskich, Dmowskich, Balickich*,
czynnego członka Stronnictwa Narodo-
wego. Zebrani powstaniem z miejsc i je-
dnominutową ciszą dali wyraz swoim u-
czuciom. |
Następnie kol. Herbich odczytał dekla-

rację sejmową Klubu Narodowego wy-
jaśniającą stanowisko Stronnictwa wo-
bec nowej ordynacji wyborczej i jej kon-
sekwencyj. ю

Skolei zabrał glos powitany oklaska-
mi b. poseł ziemi kaliskiej Ignacy Chry -
stowski, który zilustrował rolę Klubu
Narodowego w czasie ubiegłej kadencji
Po przemówieniu, gorąco przez obecnych
oklaskiwanem, zabrał głos kol. Jan Baj.
kowski z Warszawy, komunikując, iż ak-
ces do wyborów zgłosili do tej pory je-
dynie mniejszości narodowe i BB.

Ruch narodowy ma przed sobą wiel
kie cele i do nich stale dąży. Nadchodzi
w całym świecie era panowania nacjona-

 

 

lizmów i temu nikt nie jest w stanie się
przeciwstawić, Realizacja programu nie
nastąpi przz udział w sejmie czy wybo-
rach.

Po przemówieniu wszyscy obecni pow-
stawszy z miejsc odśpiewali entuzjastycz-
nie „Hymn Młodych”,

Zaznaczyć należy, iż w_ dniach tych
odbył się na terenie kaliskiego cały sze-
reg zebrań, które były jedną manifestacją
na rzecz rosnącego z dnia na dzień ruchu
narodowgo. (BA)

RZESZÓW

Zamordował niewierną żonę. — Lud-
wik Pańczak ze Staromieścia zauważył
we Wisłoku wystającą głowę kobiety.
Pańczak doniósł o tem policji śledczej w

Rzeszowie, która wysłała tam natych-
miast komisję z psem policyjnym. Wy
wiadowcy ustalili, iż ponad wodą Wi-
słoka wystawała głowa i ramię młodej
niewiasty. Po wyciągnięciu zwłok z rze-
k' stwierdzono „iż kobietę zamordowano
pclnięciem noża ‚а następnie wrzucono
do wody.

 

O kilka metrów od miejsca, w którem
zna'eziono zwłoki, znaleziono dwie ka:
luże krwi. Ustalono, że osobnik, łowiący
w nocy ryby w Wisłoku, 200 m. od zbrod-
ni, siyszał wołanie kobiety: „Daruj mi
życie”.

W zwłokach rozpoznano 22-letnią Ka
tarzynę Pięciakową, żonę Franciszka,
pomocnika murarskiego z Pobitnej pod
Rzeszowem.

Pięciakowa przed kilku miesiącami
wyszła zamąż. Małżonkowie jednak nie
żyli w zgodzie, gdyż urodziwa Pięciako-
wa, miała liczne znajomości.

W czasie rewizji u Franciszka Pięcia-
ka, zakwest;onowano jego ubranie i bie-
liznę, na którem zauważono ślady krwi.
Pięciak na pilicji po dłuższem badaniu
zeznai ze skruchą, że on zamordował żo-
nę. 2 ia usprawiedliwienie swoje podaje,
że nie mógł znieść jej zachowania się. —

"potkawszy ją w Rzeszowie wieczorem

nalegał by poszła na zabawę do Załęża
lecz odmówiła, oświadczając, że pójdzie
na zabawę z innymi.

Pięciak śledził ją i stwierdził, że udała
się nad Wisłok, prawdopodobnie celem

spotkania się z przyjacielem. Pięciak
przystąpił do niej i prosił ją, by udała się
< nim. Odmowa żony doprowadziła do
kłótni, która zakończyła się morde"-
stwem.

MŁAWA

Oryginalne wybory delegatów. — Dn.
22 lipca r. b. na zebraniu rady miejskiej
odbyły się bardzo oryginalne wybory
4-ch delegatów do okręgowego zgroma-
dzenia wyborczego. Przebieg był nastę -
pujący: Komisarski burmistrz p. Marjań-
ski nie udzielił głosu nawet w kwestjach
formalnych i nie chciał odczytać żadnych
przepisów prawa i oświadczył, że w da-
nym razie nie kieruje się regulaminem,

  

lecz otrzymanem poleceniem. Na skutek
tego stanowiska p. burmistrza opuściło
posiedzenie Narodowe Koło Radzieckie
w liczbie 11 osób oraz 4-ch socjalistów.
Na sali pozostało 5-ciu radnych BB. w
czem jeden Żyd. I tych pięciu radnych
wybrało 4-ch delegatów. Galerje były
puste.  

Nowy Targ, w lipcu.

na tej imprezie KKO. straciła znów prze-
szło 20.000 zł. Nie koniec na tem. P.
Drużbacki chce się odkuć, więc kupuje
dla KKO. plac w Zakopanem za przeszło
30.000 zł. pod własny budynek dla filji,
w której zamierza urządzić lombard.

Tak oto wygląda gospodarka w KKO,,
odkąd nieukończony weterynarz, dostał
się na dyrektora instytucji finansowej. A
tymczasem ludzie klną i narzekają, że na
cele gospodarcze trudno dziś w KKO. o-
trzymać 100 czy 200 zł. Możeby nowy p
starosta Głut, który dał się poznać, jako
rzeczowy i pracowity administrator po-
wiatu, wślądnął także w gospodarkę
KKO. i uwolnił KKO. od „fachowych”
dyrektorów, aby temsamem uchronić
ją przed takiemi aferami, jak to mia-
ło miejsce z protegowanym p. Drużbac-
kiego — Konteckim, który zabrawszy
większą sumę wyjechał do... Bolszewji.
Władze muszą wejrzeć w tutejsze sto-
sunki i uzdrowić je nareszcie.

BLCZ

Katastrofa budowlana

w Zabrzu
We wtorek, dnia 23 lipca 1935 r.

przed południem wydarzyła się w Zab-
rzu podczas przebudowy domu przy ul.
Gwidona 24 wielka katastrofa budowla-
na. Mianowicie podczas pracy zawaliła
się nagle główna ściana szczytowa do -
mu, przyczem runęło również rusztowa-

nie, na którem znajdowało się właśnie 5
robotników budowlanych, Wszyscy ro-
botnicy zostali zasypani przez walące się
gruzy ściany. Rozpoczęto natychmiast
akcję ratunkową, w wyniku której wy-
dobyto spod gruzów zwłoki ś. p. Alfreda
Mańki z Zabrza, Dalszych dwuch robot-
ników wydobyto spod gruzów z cięższe-
mi okaleczeniami, a wreszcie pozosta-
tych dwuch z lekkiemi ranami,

Początkowe dochodzenia wykazały, że
przyczyną katastrofy była prawdopodob-
nie wadliwa budowa starego domu, a
wreszcie ostatnie deszcze, które po częś-
ciowem rozebraniu starego domu osła-
biły fundament ściany szczytowej.

 

ZE LWOWA
Co grają w teatrach?
Teatr Rozmaitości: Dziś o 20-tej „A-

wantura w z.
Teatr Wielki: nieczynny.
Repertuar kin:
Apollo: I. F. 1. niea
Atlantic; Katastrofa Czeluskina.
Casino: Żona z ogłoszenia i Kryjówka

szczęścia.
Colosseum: nieczynne.
Chimera: nieczynne. S
Grażyna: Nie chcę wiedżieć kim jesteś
Kopernik: Serce Indjanki i Rumba.
Marysieńka: Jiskor.
Muza: Uwielbiana,
Palace: Księżna i chłopiec hotelowy.
Pan: Gdy miłość króluje.
Raj: Jakiej miłości praśną kobiety.
Stylowy: Uwodzicielka j rewia.
Pośrzeb ś. p. ks. Infułata Czajsowskie-

go, dziekana kapituły i prałata Jeśo
Świątobliwości odbył się w środę rano.
przeddzień wieczorem zwłoki przenie
siono z kaplicy Boimów do katedry,
gdzie spoczęły na katafalku. W środę ra-
no, po nabożeństwie celebrowanem przez
ks. arcybiskupa dr. Twardowskiego w 0-
toczeniu kapituły, kleru świeckiego i za-
konnego ruszył kondukt na cmentarz £.y-
czakowski, xa którym złożono zwłoki
świątobliwego a wielce dla Kościoła i oj-
czyzny zasłużonego kapłana na wieczny
spoczynek W pogrzebie, mimo niepewnej
pogody, wzięły udział tłumy wiernych.
Sukolice polskie ze Stanów Zj. przyie-

chały do Lwowa nie w poniedziałek, lecz
We? w środę popołudniu pociągiem z
Zakopanego. Wycieczkę, liczącą 2 ożóD,
a prowadzoną przez wiceprezeskę sokol-
stwa p. Korpanty ową i wiceprezeskę o
kręgu nev-yorskiego p. Kradynową, po-
witali na dworcu wiceprezes dzielnicy
małopolskiej p. Podłowski, prezes okrę-
gu p. Czaykowski i prezes Sokoła — Ma
cierzy, dr. Borowiec. Właściwe powita-
nie odbyło Ray sali czytelni Akademic-
kiej przy ul. Łozińskiego, śdzie przemó-
wili p. Podłowski i prezes Czytelni, p.
Witold Nowosad. W serdecznych sło-
wach odpowiedziała p. Korpanty'owa,

Goście byli wieczorem w teatrze Roz-
maitości, a następnie na kolacji w Soko-
le - Macierzy, w czwartek zaś zwiedzali
miasto i jego zabytki, poczem rozjechali
się do swych rodzin. Wycieczce towarzy-
szy prezes sokolstwa polskiego w Sta-
nach Zjedn. p, Wasilewski z małżonką.
Nowe „ciało'* sanacyjne. — Kilkanaś.

cie organizacyj sanacyjnych we Lwowie
(Zw. Legjonistów, Zw. Strzelecki i t. d.)
utworzyło wspólną „komigię dla spraw
polityczno - społecznych”, Dyskusja na
zebraniu była pod wielu względami cie-
kawa. M. in. zwrócono uwagę, że „w
pewnych kołach brak entuzjazmu w pra-
cy nad dziełem przebudowy Rzplitej sto-
sownie do nowych form ustrojowych, za
znaczając, że luka ta musi byćwypełnio-
naw nafbliższym czasie energiczną pra-
cą_.

Treść i ton przytoczonych słów nie-
dwuznacznie ujawniająwłaściwe nastro-
je w społeczeństwie. Sanacja usiłuje, jak  

widać, przeciwstawić się tym nastrojom
za wszelką cenę. Jak wynika z innych
przemówień, wygłoszonych na wspom-
nianem zebraniu, „nowa organizacja sta-
nowić będzie ośrodek propagandy i zdą-
żać będzie do ustanowienia norm jednoli-
tej akcji na terenie pracy polityczno-spo-
łecznej we Lwowie”. .

Jest to zatem pierwsza we Lwowie
próba przewidzianej „reorganizacji“ BB.
na podstawach  „społecznyćh”, Dodać
należy, że pierwszem z zadań, jakie po-
stawiła sobie nowa organizacja sanacyj-
na, jek: „doprowadzić do masowego u-
działu w wyborach”. Jak się to jej uda,
zobaczymy.
Warto jeszcze nadmienić, że w spra-

wach ukraińskich zabrał głos wicepreżes
Zw. obrońców Lwowa p. Kwiatkowski,
wypowiadając się za porozumieniem z u-
kraińcami (jak pan to rozamie, panie Ka-
pitanie?) oraz podkreślając, że w spra-
wie tej nieodzowne jest liczenie się z o-
pinią społeczeństwa polskiego. д
Obniżkę czynszów w domach miej-

skich, zresztą nadmiernie wyśrubowa-
nych, uchwalił na ostatniem posiedzeniu
zarząd miejski. Obniżka, w wysokości 5
— 15 proc. dotyczy mieszkań w domach
miejskich przy ul. Arciszewskiego, Peł-
tewnej, bocznej Pełtewnej i Žrūdlanej.
Równocześnie załatwiono przychylnie
kilka podań o obniżkę czynszu w @о-
mach miej. przy ul. Stryjskiej,

Ponadto zarząd przyjął do wiadomości,
że z państw. funduszu zapomogowo po-
žyczkowego przyznano gminie 140.000 zł.
tytułem kompensaty za ubytek dochodów
z podatku ładunkoweso. W dalszym cią-

iu zatwierdzono uchwałę w sprawie bu-
owy domu administracyjnego elektrow-

ni przy ul. Pełczyńskiej oraz plany zabu-
dowania gruntów przy drodze Kulpar-
kowskiej i gościńcu gródeckim.
Pod koła pociągu rzucił się na moście

zamarstynowskim 21-letni zarobnik Iwan
Maćków. Desperat poniósł śmierć, Po-
wody samobójstwa nieznane.
Dwa Xnamiońne doniesienia. — Em.

PR gazowni Jan Cymbalista
doniósł policji, że żona jego Michalina, z
którą żyje w niezgodzie usiłowała kilka-
krotnie pozbawić śo życia. Ostatnio np.
dolała mu do kawy jakiejś trucizny.
Podobne doniesienie złożyła na poli-

cji 27-letnia Walerja Robowska, zam.
przy ul, Rutowskiego 1, która o usiłowa-
ne otrucie jej oskarżyła... własną mat-
kę. Jak się następnie okazało, Robowska
cierpi na manię prześladowczą.

Epilog dzikiego napadu. — Trybunał
apelacyjny skazał Józefa Kotowskiego z
Lesienic pod Lwowem na 2 lata więzie-
nia za przebicie nożem narciarza Tadeu-
sza Kamiūskiego. Brat potowskiejo Ro-
man, który uczestniczył w napadzie ra
narciarza, skazany został na 8 miesięcy
więzienia.

rzytoczony wyrok jest epilogiem na.
padu, jakieśo z błahej przyczyny doko-
nali Kotowscy ub. zimy na śrupę narcia-
rzy, z których p. T. Kamiński odniósł
ciężkie rany,



   

 

Trudności finansowe Włoch
Prasa włoska żywo komentuje ogło-

szony w „Gazzetta Ufficiale" dekret,
upoważniający Bank Włoch do obni-
żenia dolnej granicy pokrycia obiegu
i natychmiast płatnych zobowiązań
poniżej 40 proc., oraz deklarację, zło”
żoną w tej sprawie Agencji Havasa
przez włoskiego ministra finansów.
Dzienniki kładą nacisk na przejściowy
charakter zarządzenia i zapewniają, że
w przyszłości Włochy zamierzają po-
wrócić do poprzedniej normy pokry-
cia. Broniąc kredytu zagranicznego—
wywodzi prasa — rząd broni tem sa-
mem zaufania do lira. Niezaspakaja-
nie zobowiązań wobec zagranicy pod-
kopałoby stopniowo kredyt Włoch i
ich walutę. Dzienniki twierdzą, że
bank emisyjny, po przekazaniu odpo-
wiedniej kwoty na spłatę zaległych
zobowiązań towarowych, uzyska mo-
żność stosowania bardziej elastycznej
i skutecznej akcji obrony waluty.

„Stampa' donosi, że sfery przemy-
słowe i handlowe są zadowolone z o-
stalniego posunięcia finansowego rzą-
du, gdyż handel i przemysł włoski są
już blisko od roku winne zagranicy o-
koło pół miljarda lirów. Niemożność
uiszczenia tej sumy nietylko szkodzi:
ła firmie importerów, ale powodowała
narastanie odsetek zwłoki.

Pismo komunikuje w dalszym ciągu,
że w końcu czerwca r. b. pokrycie o-
biegu i natychmiast płatnych zobowią-
zań wynosiło w Banku Włoch zale-

dwie 41,55 proc. Po spłacie 500 miljo-
nów lirów długów handlowych, pokry-
cie będzie wynosiło mniej więcej 38,7
proc. W dalszym ciągu pismo wyraża
przypuszczenie, że ostre ograniczenia
dewizowe i importowe pozwolą na po”
nowny przyrost zapasu złota, przypo-
minając, że przyrost taki miał miejsce
od początku roku.

Zaznaczyć należy, że notowany do-
tąd przyrost zapasu pokrycia był fak-
tycznie minimalny. Dalsze intensy-
wne zakupy zagranicą, konieczne prze:
dewszystkiem z uwagi na przygotowa-
nia wojenne, będą niewątpliwie dzia-
łały w przeciwnym kierunku, niż o-
graniczenia dewizowe i importowe.
Dlatego też głosy prasy włoskiej na
ten temat wydają się nieco zbyt opty”
mistycznemi.

Prasa francuska komentuje w da|!-
szym cią$u decyzję rządu włoskiego
w sprawie zmiany ustawy o stosunku
pokrycia. „La Journėe Industrielle“
zauważa, że naskutek deficytu budże-
towego zapas złota w Banku Włoch
spadł ostatnio w znacznym stopniu
(nie jest to ścisłe, śdyż spadek zapasu
złota tłumaczy się niepomyślnem
kształtowaniem się bilansu dewiz —
przyp. red.). Decyzja rządu, zezwala:
jaca na obniżenie pokrycia waluty po-
niżej 40 proc., stwierdza właściwie
sytuację, której rząd włoski nie może
zmienić. Włochy przeprowadziły о-
szczędności budżetowe, i to bardzo e- 
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Bilans Banku Po'skiego
Obieg monet sr

W ciągu drugiej dekady lipca zapas zło-

ta w Banku Polskim wzrósł o 0,2 milj. zł.

do 510,9 milj. zł., natomiast stan pieniędzy

zagranicznych i dewiz obniżył się o 3,1 milj.

zł. do 14,0 milj. zł.

Suma wykorzystanych kredytów spadła o

24,8 miij. zł. do 715,8 milj. zł, wskutek spad-

ku portielu wekslowego o 6,1 milį. zł. do

638,0 milj. zł., stanu pożyczek zabezpieczo-

nych zastawami — o 4,7 milj, zł. do 43,6

milj. zł. oraz portielu zdyskontowanych bi-

letów skarbowych o 14,0 milj. zł, do 34,2

milj. zł. Portiel papierów procentowych

własnych wzrósł o 5,1 miij. zł. do 46,7 milj.

zlotych.

ebrnych i bilonu

Obieg biletów bankowych — w wyni-

ku wyżej omówionych zmian spadł o 30,8
milj. zł. do 901,0 milj, zł. Pokrycie złotem

wzrosło do 49,96 proc. i przekracza normę

statutową o prawie 20 punktów, Stopa dy-

skontowa 5 proc, od pożyczek zastawo-

wych 6 proc.

Obieg polskich monet srebrnych i bilonu
w dn. 20 b. m. przedstawiał się następująco:

(w milj. zł. — w nawiasach obieg w dn. 10

b. m.): ogółem 367,5 (385,1), w tem polskie

monety srebrne 282,2 (296,6), bilon niklo-

wy i bronzowy 85,2 (88,5).

Ziazd owocarski w Warszawie
Sadownictwo polskie przeżywa obe-

cnie okres przełomowy. Żywiołowy pęd

w kierunku zakładania sadów zwiastuje

w niedalekiej przyszłości duży wzrost

produkcji owoców, przewyższający, być

może, pojemność rynku wewnętrznego.

Czynniki państwowe i organizacje o-

grodnicze poświęciły sprawie sadownic-

twa wiele uwagi i pracy, jednakże daje

się odczuwać brak programu gospodar-

czego, zakjojonego na dalszą metę, obej-

mującego całokształt spraw sadowni-

czych. Koniecznem staje się więc stor-

mułowanie ścisłych wytycznych dla pro-

dukcji owoców, produkcji drzewek, prze-

twórstwa owocowego, ochrony drzew i

krzewów przed chorobami i szkodnika-

mi, handlu i standaryzacji, szkolenia za-

wodowego, słowem całokształtu polity-
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ki gospodarczej na odcinku owocarstwa.

W związku z tem Towarzystwo Ogro-

dnicze Warszawskie w porozumieniu ze

Związkiem Polskich Zrzeszeń Ogrodni-

czych postanowiło zwołać do Warszawy

w listopadzie roku bieżącego Ogėlnopol-

ski Zjazd Owocarski. Zjazd ten zajmie
się przedyskutowaniem i opracowaniem

wymienionych zagadnień, ze szczegól-

nem uwzględnieniem strony gospodar-

czej.

Jednocześnie ze ziazdem urządzona

zostanie Wystawa Owocarska. Zadaniem

jej będzie porównanie owoców poszcze-

gólnych odmian gatunkowych z różnych

okolic Polski. Wystawa będzie też pró-

bą wprowadzenia jednolitego opakowa-

nia owoców. 
wytrwałym golfowcem,
isprawnie. Faktem iest,

nergicznie, ale przygotowania ekspe-
dycji przeciw Abisynji wywołały nie-
produktywne wydatki. Jedynie przy”
szłość może pokazać, czy zubożenie
kraju, będące wynikiem tej kampanii,
zostanie skompensowane niepewnemi
zyskami, jakie Włochy mogą wycią-
śnąć z tej ekspedycji. Również
„L'Oeuvre“ sądzi, że ostatnia decyzja
rządu włoskiego jest rozpaczliwym
środkiem, pozwalającym Włochom na
opłacanie kosztów wojny kolonjalnej.

Korespondent „Paris - Soir'' donosi,
że w Rzymie wyrażane są obawy, aby
Anglja nie starała się wyzyskać obec-
nej sytuacji do zaatakowania waluty
włoskiej, spodziewając się, że w ten
sposób można byłoby odwrócić Wło-
ch od ich planów ekspansji w Afryce.
Z Nowego Jorku donoszą, iż „He-

rald Tribune“ dowiaduje się z kół fi-
nansowych, że w ostatnich czasach
przedstawiciele interesów włoskich
kilkakrotnie zwracali się do szeregu
nowojorskich wielkich instytucyj ban-
kowych z zapytaniami o możliwość
zaciągnięcia przez poważne przedsię-
biorstwa włoskie dalszych kredytów
krótkoterminowych. Dotychczas je-
dnak żaden z zapytywanych banków
nie wvkazał zainteresowania temi pro-
pozycjami.

Niezależnie od silnego spadku kur-
sów papierów włoskich na giełdach a-
merykańskich, które ostatnio nastąpi-
ło, :ząd włoski nie ma możności za-
ciąśnięcia pożyczki obligacyjnej w

S:anach Zjednoczonych już choćby z
tego tytułu, że — jako podpadający
pod postanowienia ustawy Johnsona
— wykluczony jest z możliwości ko-
rzystania z kredytu w Ameryce.

W Czechosłowacji zanotowano ostat-

nio tendencję wzrostu cen artykułów

spożywczych. W ciągu ostatniegomie-

siąca mięso wołowe i wieprzowe podro

žalo 0.4 proc., tłuszcze o 9 proc., wędli-

ny o 12 proc. Chleb, którego ceny wyka-

zują również pewien wzrost, ma być w

najbliższym czasie znowu droższy z po:

wodu nieurodzaju zboża.

Koszty utrzymania w Czechosłowacji

wzrosły w porównaniu z początkiem b.

r. o przeszło 8 proc.

Ponieważ Czechosłowacia jest krajem

w niemałym stopniu rolniczym, przeto

wzrost cen na produkty rolnicze odbije

się zapewne korzystnie na sytuacji wsi,

a przez to i kraju.
ж

Wpływy z podatków, opłat i mono-

poli do skarbu Czechosłowac'i wykazują

w ciągu pierwszych 5 miesięcy b. r. nie-

pokojący spadek. W ciągu tego czasu

wpływy te były o 567 mili. K. C. mniej-

sze, niż przewiduje preliminarz budżeto-

wy. Spadek wpływów wynosi około

21 i pół proc.

W/ sprawie tej bratyslawski „Slovak“

pisze, co następuje:

„Ponieważ budżet na r. 1935 posiada

słabą równowagę, a wydatków nie ogra-

nicza się, przeto zmniejszenie wpływów

| skarbowych w Czechosłowacji musi do-
 
niemasz zaś lepszej szkoły

 

 

Panika na rynku w Holandji
Odpływ kapitałów i złota

WARSZAWA, 25. 7. Na dzisiejszych giel-

dach walutowych najbardziej charaktery-

stycznem zjawiskiem była dalsza słabość

florena holenderskiego. Co dotyczy lira, po-

wrócił on mniej więcej do równowagi na po-

ziomie nieco niższym, niż poziom, notowa-

ny w ostatnich dniach przed powzięciem

przez rząd włoski decyzji w sprawie pokry-

cia obiegu. Dewizy anglo-saskie nie wyka-

zały większych zmian.

Według ostatnich wiadomości, w Holandji

zanosi się jednak raczej na dymisję gabi-

netu, niż na rozwiązanie parlamentu. Osta-

teczna decyzja ma być znana nieco później.

W związku z tem panika na rynku holen-

derskim trwa w dalszym ciągu, wyrażając

się w masowem wyzbywaniu się florenów i

w ucieczce kapitałów i złota. Wedłuś po-
głosek, w dniu 24 b. m. odpłynęło z Holan-

dji złota za kolosalną sumę 50 milj. flore-

nów. Floren trzyma się więc w okolicach

dolnego punktu złota, a ucieczka od niego

powoduje zwyżkę, względnie mocną tenden-

cję walut anglo-saskich i waluty belgijskiej.

Natomiast frank szwajcarski i francuski

przez „solidarność” są nieco, ale bardzo

nieznacznie, osłabione. Dewizę na Amster-

dam notowano: w Warszawie 356,75 wobec

356,00, w Zurichu 206,80 wobec 206,85, w

Paryżu przy otwarciu 10,18 1/4 wobec

10,18 1/2 wczoraj przy zamknięciu.

Dewiza na Medjolan w Warszawie nie by-

ła notowana (gotówka w obrotach prywat-

nych 38 1/2), w Zurichu wzrosła z 24,50 do

25,10, w Paryżu pozostała bez zmian 124,00

Dewiza na Londyn wykazała minimalne

tylko odchylenia, natomiast dolar nieco ©-

słabł, pozostając jednak na stosunkowo wy-

sokim poziomie: w Warszawie (kabel)

5,29 3/4 wobec 5,30 1/4, w Zurichu 3,05 5/8

Wzrost cen w Czechosłowacii
Deficyt w budżecie państwowym

prowadzić do wielkiego deficytu budže-

towego. O ile dochody skarbowe nie

zwiększą się w miesiącach następnych

należy się spodziewać deficytu budżeto-

wego w Czechosłowacji w wysokości 1

miljarda K. C.

 

W czerwcu b. r. eksport żywej trzody

chlewnej z Polski zmniejszył się w po-

równaniu do analogicznego okresu r ub.

o 198,9 tys. kg, czyli o 14,2 proc du

1,999,5 tys. k$., wartościowo zaś o 12,7

proc. do 841,6 tys. zł.

W tym samym czasie wywóz bitej

trzody chlewnej powiększył się z 525

tys. kg. wartości 49,4 tys. zł, do 177,2

tys. kg., wartości 130,9 tys. zł.

Pozatem w okresie sprawozdawczym

wywieziono do Francji 8,6 tys. kg. mięsa

wieprzowego świeżego nieprzerobionego

wartości 14,3 tys. zł. W czerwcu roku

ub. artykułu tego wogóle nie wywożono.

Równocześnie wzrósł eksport bydła z

93,9 tys. kg. wartości 48,9 tys zł w

czerwcu toku ub. do 424,9 tys. kg. war-

tości 223,3 tys. zł. w czerwcu b. r.

ZW

że Jerzy od wielu lat był | wlokące się przed chwilą po ziemi, trzepotały te-

raz w górnych regionach  Odmłodniał w jednej

P. G WODEHOUSE

UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angielskiego

Dziewczyna w bronzowym kostjumie była te-

raz zupełnie blisko i Jerzy mógł się jej przyjrzeć

dokładniej. Ponętna zdaleka, była jeszcze ładniej-

sza zbliska. Gdyby była zbudowana wedłuś wła-

snego pomysłu Jerzego, nie mogłaby mu się bar-

dziej podobać. I oto odchodzi teraz z jego życia

nazawsze. Z tragicznym grymasem duszy — niema

bowiem większej tragedji, jak kiedy rozstajemy

się z kimś nazawsze. — Jerzy zawołał na taksów-

kę, która pełzała wzdłuż chodnika; w uszach

dźwięczały mu wszystkie refreny sentymentalnych

piosenek, jakie kiedykolwiek ułożył, przy ich

akompanjamencie wsiadł do taksówki i minął

dziewczynę w bronzowym kostjumie.

— Nikczemny ten świat — mruczał, gdy tak-

sówka, posunąwszy się parę metrów, stanęła wsku-

tek zatarasowania drogi. — Nikczemny i nudny ten

świat; nic się w nim nie dzieje i nic nie stanie. Na-

wet taksówka zaraz staje i nie rusza się.

W tym punkcie jego rozmyślań drzwiczki tak-

sówki otwarły się i dziewczyna w bronzowym ko-

stjumie wskoczyła do środka.

— Przepraszam bardzo — odezwała się zdy-

szanym głosem, — czy nie mógłby pan mnie

ukryć?
ROZDZIAŁ III t

Jerzy ukrył ją. Zrobił to, nie marnując cen-

nego czasu na pytania. W sytuacji ,któraby mo-

gła wyprowadzić z równowagi nawet bardzo przy-

tomnego człowieka, działał szybko, inteligentnic

skupienia i uwagi, nad golf. Mało jestwypadków,

które mogą oszołomić człowieka, który tak opano-

wał swe ciało, że umie zgiąć nogę w lewem kola-

nie, podnieść lewą piętę, wyrzucić ramiona dale-

ko, skręcić się w kształt korkociągu i używać

mięśni napiąstka, jednocześnie utrzymując głowę

w spokoju i oczy wlepione w piłkę. Znawcy obli-

czają, że należy pamiętać o dwudziestu trzech

rzeczach w chwili, kiedy strzela się piłkę przy gol-

fe Nie dziwnego, że dla tego, który zdobył

sztukę pamiętania o tem wszystkiem, kwestja

ukrycia dziewczyny w taksówce jest zabawą dzie-

cinną, Opuścić zasłonki w tylnem okienku tak-

sówki, było dla Jerzego kwestją jednej sekundy

Poczem wychylił się w ten sposób, żeby zupełnie

zasłonić wnętrze taksówki przed widokiem pu-

blicznym.
— Dziękuję panu bardzo — rozległ się za

nim szept. — Pochodził on jakby z podłogi.

— Niema za co — odpowiedział Jerzy, usiłu-

jąc powiedzieć to kącikami ust tak, żeby głos padł

za nim z tyłu.
Patrzył na Picadilly oczyma, z którychopadły

łuski. Rozum perswadował mu, że wciąż jeszcze

znajduje się na Picadilly. Gdyby nie to, trudno

byłoby mu uwierzyć, że to ta sama ulica, o której

przed chwilą zawyrokował, że jest nudna i banal-

na. W gruncie rzeczy, najistotniejsze jej rysy nie ule-

gły zmianie. Ta sama ilość zaaferowanych ludzi

toczyła się po niej. Domy zachowały swoje nieu-

myte oblicza od epoki Tudorów. Dął ten sam

wiatr wschodni. Ale powierzchownie ta sama Pi-

cadilly zmieniła się gruntownie. Przedtem była to

tylko Picadilly, Teraz stała się złotą ulicą w Gro-

dzie Miłości, centrum Bagdadu, jedną z pryncypal- nych arteryj Krainy Czarów. Różowa mgła unosiła

| się przed oczyma Jerzego. Skrzydła jego duszy,  

chwili tak, że z sześćdziesięciopięcioletniego star-

ca o siwej brouzie, chorej wątrobie, stał się mło-

dzieńcem dwudziestcietnim w świecie wiosny

kwiatów i szumiących wesoło potoków. Jednem sło-

wem, Jerzy czuł się w tej chwili znakomicie. To,

c) uważał za nieinożliwe, stało się; niebo zesłało

mu Przygodę. wobec której nawet przenikliwy

wiatr wschodni stał się czarującym zefirkiem.

Możliwe ,że wskutek tej różowej mgły, która

unos:ła się przed oczyma Jerzego, nie zauważył on

nieskazitelnie ubranego młodzieńca, który podczas

jego przygotowań do zasłonięcia wnętrza taksów-

ki, pędził ku niej w sposób, przypominający prze-

karmionego gończego. Dopiero, kiedy młodzieniec

ten przystanął zdyszany na parę cali przed jego

twarzą, Jerzy zwrócił nań uwagę.
— Hej, panie! — odezwał się gończy, zdejmu-

jąc błyszczący cylinder, ocierając czoło i ustawia-
jąc nadbudówkę na dawne miejsce. — Hej,panie!

Cokolwiek da się powiedzieć o możliwości za

kochania się od pierwszego wejrzenia, której to
teorji Jerzy był teraz stanowczym zwolennikiem,
to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wprost
przeciwne zjawisko jest znacznie, częstsze. Wy-
starczy czasem spojrzeć na człowieka, aby odrazu
odczuć, że przyjaźń z nim jest zupełnie niemożliwa.
Takim typem, w przekonaniu Jerzego, był właśnie
ten wyrostek w jedwabnym cylindrze. Skupiał on
w sobie wszystkie właściwości, których Jerzy
ogromnie nie cierpiał. Był przedewszystkiem, jak na
młodzieńca, niesłychanie otyły. Ukazało się już
drugie wydanie jego podbródka, doskonale zaś
skrojona marynarka, otaczająca jego górną poło-
wę, wypinała się półkoliście. Nosił mały wąsik,
który — zdaniem Jerześo — był raczej skargą na
los, aniżeli wąsikiem. Twarz miał czerwoną, ma-

niery dyktatorskie.  

wobec 3,06 7/8, w Paryżu przy otwarciu"

15,13 1/4 wobec

zamknięciu.

Dewiza na Berlin w Warszawie i Paryżu
słabnie w dalszym ciągu: w Warszawie z

212,50 do 212,10 w Paryżu z 607 do 606.

siełdy pieniężne
Notowania z dnia 25 lipca

DEWIZŁY

Belgia 89,50 (sprzedaż 89,73, kupno
89,27); Holandja 356.75 (sprzedaż 357,65,

kupno 355.85); Londyn 26.25 (sprzedaż
26.38, kupno 26.12); Nowy Jork 5.29 i
pięć ósmych (sprzedaż 5.32 i pięć ósmych
kupno 5.26 i pięć ósmych); Nowy Jork
(kabel). 5,29 i trzy czwarte (sprzedaż 5.32
i trzy czwarte, kupno 5.26 i trzy czwar-
te); Paryż 34.98 (sprzedaż 35.07, kupno
34.89); Praga 21.92 (sprzedaż 21,97, kup-
no 21.87); Szwajcarja 172.70 (sprzedaż

173.13, kupno 172.27); Sztokholm 135.30

(sprzedaż 135.95, kupno 134.65); Berlin
212.10 (sprzedaż 213,10, kupno 211.10);

Madryt 72,54 (sprzedaż 72,90, kupno
72,18).
Obroty dewizami średnie, tendencja

dla dewiz niejednolita. Banknoty dolaro-
we w obrotach prywatnych 5.27 i pół;
rubel złoty 4,70; dolar złoty 9,09; gram
czystego złota 5.9244. W obrotach pry -
watnych marki niem. (banknoty) 176 i
jedna czwarta — 176.00. W obrotach pry-

watnych funty angielskie (banknoty) —
26.26. 3

PAPIERY PROCENTOWE
3 proc. poż. budowlana 42,75 — 42.00;

7 proc. poż. stabilizacyjna 65,63 — 66.00;
4 proc. państw. poż. premjowa dolarowa
53.25 — 53.15; 6 proc. konwersyjna 68.25
6 proc. poż. dolarowa 82.75 — 83.00 (w

proc.); 6 proc. poż. kolejowa konwersyj-
na 62.00; 8 proc. 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; 7 proc. L. Z. Tow. kredy-
towego przem. pol. funt. 82,00 (w proc );
4 i pół proc. L. Z. ziemskie 43,00; 4 proc.
L. Z. ziemskie 45.00; 5 proc. L. Z. War-
szawy 69,75 — 70.25; 5 proc. L. Z War-
szawy (1933 r.) 58,63 — 58,38 — 5863:

5 proc. L. Z. Łodzi (1933 r.) 52,50.
AKCJE

Bank Polski — 91,00 — 91.50; Warsz.
Tow. fabryk cukru — 33.25 — 33.50 —
33.25; Haberbusch — 36.00.

Dla pożyczek państwowych tendencja
mocniejsza, dla listów zastawnych i akcji
niejednolita. Pożyczki dolarowe w obro-

tach prywatnych: 8 proc. pożyczka z r.
1925 (Dil'enowska) 94.25 (w proc.); 7
proc. poż. śląska 74,50 (w proc.).

Notowania z dnia 25 lipca
Cery rozumieją się za 100 kg. parytet

wagon W-wa, w handlu hurtowym, ła-

dunkach wagonowych.
Pszenica czerw. jara szkl. 775 gl. 15.50

— 16.00; Pszenica jednolita 742 gl. 15.50
— 16.00; Pszenica zbierana 731 gl. 1500
— 15.50.
ŻytoI stanadart 700 gl. 11,25 — 11.50;

Żyto II standart 687 gl. 11,00 — 11,25;
Owies I 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 gl. bez obrotu — — —;
Jęczmień 678-673 gl. 14,00 — 14,50; Jęcz
mień 649 gl. 13,50 — 14,00; Jęczmień
620,5 gl. 13,00 — 13,50; Groch polny 23,00
— 25,00; Groch Victoria 29,00 — 32,00;
Wyka 27,00 — 28,00; Peluszka — — —
—; Seradela podwójnie czyszczona —;

Lubin niebieski — 12,00 — 12,50; Łu:
bin żółty 14,75 — 15,25; Rzepak i rze-

pik zimowy — — —; Rzepak i rze-

pik letni Siemie Iniane
basis 90 proc. — — —; Mak nie-

hiesx* 36,00 — 38,00; Ziemniaki jadalne

— — —; Mąka pszenna gat. I-A 020

proc. 30.00—33.00; Mąka pszen. gat. -В

0—45 proc. 27.00 — 30,00; I-C 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;

L-D 45—65 proc. 19.00 — 20,00; I1-F

55—65 proc 18.00 — 19.00; II-G 60—65
proc. 17.00 — 18.00: III-A 65—70 proc.
12.00 — 13,00: Mąka żytnia | 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; poślednia 12.00 -—
13,00; Otręby pszenne grube przem.
stand. 9.50 — 10.00; Otręby pszenne
średn'e przem. stand. 9,00 — 9,50; O-
tręby pszenne miałkie 9,00 — 950; O-
tręby żytnie 8,50 — 9,00; Kuchy Inia-
ne 16.50 — 17.00; Kuchy rzepakowe
11.75 — 12.25; Kuchy slonecznikowe
15.25 — 15.75; $ги!а sojowa 45 proc.
17,50 — 18.00.
Ogólny obrót 611 ton, w tem żyta 60

ton Usposobienie spokojne.

Uwaga! Ceny grochu, maku i śruty so-
jowej rozumieją się łącznie z workiem,

innych artykułów — luzem.

15,14 przy wczorajszem

 

 



 

Wielkie imprezy lotnicze
odbędą sę we wrześniu w Warszawie

W dniach 14 i 15 września b. r. odbę-
dą się w Warszawie międzynarodowe za-
wody balonowe o puhar Gordon - Ben-
netta, organizowane przez Aeroklub
Rzplitej z racji zdobycia w ub. roku pu-
haru przez lotników polskich. W związ-

ku z tem odbędzie się w Warszawie
wielka impreza lotnicza,
W pierwszym dniu, t. j. 14 września r.

b., odbędzie się wielki zlot gwiaździsty
wszystkich aeroklubów polskich. Ze
względu na brak zawodów w sezonie bie
żącym oczekiwane jest przybycie kilku-
dziesięciu samolotów klubowych z całej
Polski, Pozatem odbędą się pokazy a-
krobacji, lotów zespołowych i t. p. Ten
punkt programu nie jest jeszcze ściśle u-
stalony. Wiadomo natomiast, że ujrzymy
szereg nieznanych dotychczas atrakcyj,
mianowicie, loty wirowca (autożyro), za-
kupionego w roku zeszłym w Anglii. Pi-
lotować go będzie prawdopodobnie płk.
Stachoń. Jak wiadomo, wirowiec nie po
siada skrzydeł, które zastępuje duży
wiatrak, obracający się w płaszczyźnie
poziomej, Pozatem odbędą się po raz
pierwszy w stolicy pokazy akrobacji na
szybowcu polskiej konstrukcji, spec'al-
nie przeznaczonym do wyczynów akro-
bacyjnych. Dużą wesołość wzbudzą skol.i
ludzi „bez wagi”, popularne w Anglji i
znane tam pod nazwą „jumpinś”. Piloci
przymoćowani będą do małych baloni-
ków. o pojemności około 100 m. sześcien-
nych, baloniki te równoważyć będą wagę
pilotów. Uczestnik zawodów będzie mógł
spacerować po lotnisku z przywiązanym
balonikiem, w chwili kiedy podskoczy,
balon wzniesie go na wysokość kilku lub

DATATARVIKEVRKTATSIA ОО

Brak sędziów
Min. sprawiedliwości ogłosiło konkurs

na obsadzenie 6 wakujących stanowisk
sędziowskich. M, in. wakuje stanowisko
sędziego sądu okręgowego w Warsza-
wie. (i).

Echa wybuchu

maszyny piekielnej
Zapadł wyrok w sprawie Ottona Mar-

tyny, oskarżonego o nieumyślne spowo-
„ dowanie ciężkiego uszkodzenia ciała Jó-
zefa Kaliny,

Martyna, chroniąc swe pole przed zło-
dziejami, założył na niem własnego po-
mysłu maszynę piekielną, Wybuch jej
rozszarpał rękę sąsiadowi Martyny —
Józefowi Kalinie.

Sąd skazał Martynę na półtora roku
więzienia.

Skazanie handlarzy
kokainy

Wywiadowcy policji śledczej zauwa-
Żyli swego czasu, że w jednym z lokali
warszawskich odbywają się jakieś po-
dejrzane tranzakcje. Roztoczona obser-
wacja ujawniła, że odbywał się tam nie-
legalny handel przemycaną z Niemiec
kokainą. W wyniku śledztwa areszto-
wano Romana Skrzyneckiego, Włady-
sława Misiaka i Aleksandra Kra'ewskie-
$o, przy których znaleziono 14 kg. ko-
kainy.

Sąd okręgowy skazał Skrzyneckiego i
Misiaka po dwa i pół roku więzienia,
Krajewskiego zaś na rok. Sąd apelacyj-
ny wyrok ten zatwierdził.

 

 

kilkunastu metrów i później opuści łago-
dnie na ziemię. Skoki takie wyglądają
bardzo zabawnie.
W ramach meetingu odbędzie się po-

kaz najnowszych typów samolotów kon-
strukcji polskiej, Nie jest wykluczone,
że pokażą nam również nowe samoloty
„RWD”, mianowicie „RWD” przeznaczo-
ne do akrobacji, oraz „RWD” przezna-
czone dla obsługi linij komunikacyjnych,
Prawdopodobnie odbędą się również

loty na niedawno zakupionych w Ame-

 

ryce dwumotorowych samolotach pasa-
žerskich „Douglas“, rozwijających prze-

ciętną szybkość 300 klm. na godzinę
Główną atrakcją będą zawody o puhar

im. Gordon Bennetta, które się odbędą
dnia 15 września. Program jest układa-
ny pod kątem widzenia interesów pu
bliczności, której nasi lotnicy zaprezen-
tują wszystkie najnowsze zdobycze w tej
dziedzinie, oraz dadzą pokaz brawury i
odwagi podczas lotów akrobatycznych
motorowych i szybowcowych.

 

Śtosunki w młynie Grazberga
Kompromitacja związku klasowego

Niejednokrotnie pisaliśmy o traktowa-
niu robotników - Polaków przez praco-
dawców Żydów, naogół tłomaczono to
brakiem kontroli ze strony inspekcji
pracy, która jakoby nie może wszędzie
dotrzeć,

Jednak. i w stolicy, tuż pod bokiem
władz centralnych częstokroć popełnia-
ne są wykroczenia przeciw ustawodaw-
stwu pracy i to właśnie wywołuje wśród
społeczeństwa zgorszenie.
Przykladem mogą służyć chociażby

stosunki, panujące w młynie Grazberga
Hersza przy ul. Solec. Robotnicy nie-
których działów zmuszani są groźbą u-
traty zarobku do pracy po 12 — 14 go-
dzin na dobę, oczywiście bez dodatko-

wego wynagrodzenia, Ostatnio Grazberg
wywiesił zawiadomienie, iż furmani bę-
dą zatrudniani tylko 3/4 dniówki i stoso-
wnię do tego obniżono im zarobki, tym-
czasem furmani faktycznie pracują tak,
jak uprzednio, przy pełnej dniówce po
kilkanaście godzin na dobę.

Administracja młyna składa się z Ży-
dów, którzy w niesłychany sposób trak-
tuą robotników Polaków, nie szczędząc
wymysłów, gróźb i t. p., a przedewszyst-
kiem stale grożą wyrzuceniem na bruk

Ostatnio robotnicy owego młyna zo-  

stali poruszeni wiadomością o zamierzo-
nej redukcji płac o dalszą złotówkę.
Obniżka dokonana w styczniu r. b. rów-
nież wynosiła 1 zł. dziennie.
Klasowy związek zawodowy jest na

tym terenie szczególnie skompromito-
wany. Dotychczasowy działacz klasowy,
niejaki Laskowski, posądzony został
przez robotników młynarzy o defrauda-
cję tysiąca zł. z kasy zaw. związku kla-
sowego. Sprawę skierowano do prokura-
tora, który skolei przekazał sprawę są-
dowi. Mimo, iż upłynęło sporo czasu od
wniesienia sprawy do władz sądowych,
robotnicy dotychczas nie mogą doczekać
się rozprawy. A tymczasem p. Laskow-
ski pracuje we młynie Grazberga, cieszy
się wyjątkowem poparciem administra-
cjii zarabia dziennie po 16 złotych. Fakt
ten wywołuje wśród robotników bardzo
ciekawe komentarze. Robotnik powoli,
acz zdecydowanie, odwraca się od so-
cjalistów, którzy dziwnie z kapitalistą-
Żydem znajdują wspólne cele. Robotnik
szuka nowych dróg do obrony swych in-
teresów, kierując coraz częściej wzrok w
stronę Obozu Narodowego i coraz licz-
niej zasila szeregi organizacyj, zdecydo-
wanie sto'ących przy haśle „Chleb i pra-
ca w Polsce tylko dla Polaków!”, (g).

Wybuch gazu przy ul. Jasnej
Zniszczene sklepu starożytności

Wczoraj koło godz. 10,15 wydarzył się
wypadek wybuchu gazu przy ul. Jasnej
16 w sklepie starożytności p. Puł'ańskiej.
Skutek wybuchu był straszny, Wyle-

ciała olbrzymia szyba frontowa grubości
13 mm. Kawałki szkła sypnęły się na u-
licę, pokrywając chodnik, taksówki zaś,
które stały na postoju przy ul. Jasnej i
Ś-to Krzyskiej, zostały odrzucone na bok,

a w kilku z nich pękły grube szyby.
Silny wstrząs odczuto we wszystkich

sklepach, znajdujących się nietylko w
domu przy ulicy Jasnej, lecz również w
domach sąsiednich, W kilku sklepach
wyleciały szyby. Natychmiast po wybu-
chu, publiczność rzuciła się z pomocą w
kierunku sklepu, skąd dochodziły strasz-
ne ckrzyki.
W sklepie w czasie wybuchu znajdo-

wały się ekspedjentka Anna Manowska,
mała dziewczynka Stanisława Wiśniew-
ska i ekspedientka sklepu spożywczego
Marja Staniszewska. Pośpieszono im na
ratunek, ugaszono płonące ubrania i
przeniesiono do pobliskiego sklepu, gdzie
udzielono doraźnej pomocy, smarując 0-
lejami spalone ciała, Wezwano pogoto-
wie, które przewiozło ofiary wybuchu do
szpitala.

 

Letniska

pośwarszawskie za drutem kolczast m
Chastyczna parcelacja i zły stan bezpieczeństwa

Gmina letniskowa Falenica, obsługi-
wana jest przez 9 stacyj kolejki wa-
werskiej, licząc od Anina. Stacji ko-

lei szeroko - torowej jest w obrębie

gminy również 9. Mimo względnej gę-

stości tych stacyj, obecna sieć komunika-
cyjna nie jest w stanie letnisk tych obsłu-
żyć ze względu na duże obszary gminy,

Jeżeli gmina ta nie jest w stanie upo-

rządkować nabliższych okolic, cóż do-
piero mówić o bardziej odległych miej-
scowościach. Jedynem udogodnieniem,

jakie gmina daje letniskom, jest elek-

tryczność, która jednak jest zbyt droga,
gdyż kosztue 1zł. 10gr. za kilowat-

godzinę ((est najdroższa w Polsce), gdy

w Warszawie kosztuje 53 gr.
Wszystkie letniska płacą wysokie po-

datki, nie otrzymują natomiast wzamian
żadnego ekwiwalentu. Gmina nie może

zdobyć się nawet na to, aby chociażby
raz na miesiąc uprzątnąć odpadki na

drogach publicznych. Z powodu rozle
głości gminy, stan bezpieczeństwa pu-
blicznego stale się pogarsza. Nie do odo-
sobnionych należą wypadki wywożenia  

przez złodziejów wozami całego urzą-
dzenia will.

Osiedla letniskowe, które, jak naprz.
Józefów i Świder „należałoby chronić, al-

bowiem mają one wartość klimatyczną,
rozbudowują się fatalnie. Parcelacia od
bywa się bez żadnego planu. Często wła-
Ściciele parcel, jak się później okazuje,
nie mają dostępu do swej posesji, $dyż
przejazd prowadzi przez prywatne tere-
ny. Dzięki temu letnicy nie mają zupeł-
nie dostępu do rzeki Świdra, która oto-
czona jest całkowicie drutami kolczaste-
mi, z wyątkiem małych skrawków przy
mostach kolei i kolejki.
W tym stanie rzeczy zupełnie zrozu-

miałe staje się powszechne dążenie
mieszkańcćw tych letnisk do wydziele-
nia ich z gminy Falenica, która znów,
jak skądinąd wiadomo, stara się o pod-
niesienie do rzędu miast, co dałoby się
pogodzić. Niewątpliwie zainteresowane
czynniki zgodzą się na to, gdyż zarówno
Falenica, jak i letniska, mogłyby się za
jąć swoimi odrębnymi interesami, (b)  

Na miejsce wypadku zjechała komi-
sja, która rozpoczęła śledztwo. Jak przy-
puszczają wybuch nastąpił wskutek ulat-
niania się gazu świetlnego, Właścicielka
bowiem sklepu kilkakrotnie dzwoniła do
$azowni , zawiadamiając o ulatnianiu się

gazu. Nie mogąc doczekać się pomocy
technicznej wybrała się nawet wczoraj
rano do gazowni osobiście. Wybuch na-
stąpił podczas nieobecności p. Pułjań-
skiej.

Spustoszenie poczynione w sklepie
przez wybuch jest olbrzymie. Wszystkie
przedmioty zostały poprzewracane. Wy-
buch wyrwał nietylko szybę lustrzaną,
lecz również ramę, drzwi do drugiego
pokoju oraz zniszczył część antresoli,
Musiano natychmiast zabezpieczyć cen-
niejsze przedmioty, które się znaidowa-
ły na wystawie. Sąsiedzi pośpieszyli z
pomocą, udzielając skrzynek i pudełek,
dla złożenia tam drogocennych pierścion-
l>w, bransoletek i zegarków, które le-
żały na wystawie i zostały częściowo
rzycone na chodnik.

Strażacy, szukając miejsca ulatniania
się gazu, pracowali w maskach.

S'raik

w majątku ziems*'im
W majątku Załusków, pow. socha-

czewskiego, wybuchł strajk na tle nie-
wypłacania należności, który objął służ-
bę folwarczną. Nie były uregulowane
mianowicie zalesłości za maj i czerwiec
Na skutek interwencji inspektora pracy
VIII obwodu p. Dubownika, zaleglošci
zostaly splacone częšciowo, reszta ma
być uiszczona w ciąśu sierpnia, wobec
czego robotnicy wznowili pracę. (b).

   

Jak w sensacyjnej powieści...
Życie b. skazańca bolszewickiego

Na wokandzie sądu okręgowego zna-
lazł się proces Jana Aleksandra Roz-
wadowskiego, oskarżonego o usiłowanie
zabójstwa por. Jana Kerślewicza.
Rozwadowski, po przewrocie bolsze-

wickim w Rosji, wstąpił jako oficer do
szeregów białej gwardji. Gdy została o-
ną zlikwidowana, Rozwadowskiego wraz
z kilku kolegami aresztowano, W czasie
pobytu w więzieniu dopomógł on w u-
cieczce kilku więźniów, za co został ska-

zany na śmierć, Wraz z nim skazano na
śmierć kilka innych osób. Wyrok został
wykonany, a ciała skazańców przewie-
ziono do prosektorjum.

Tam, na stole sekcyjnym, okazało się,
że Rozwadowski żyje. Stwierdziła to
jedna z lekarek, w chwili, sdy miała do-
konać sekcji „zwłok”* Rozwadowskiego.
Lekarka owa zabrała w tajemnicy Roz-
wadowskiego do siebie, podając w rapor-
cie, iż zwłoki odesłano na cmentarz,
Dzięki troskliwej opiece b. skazaniec,
który otrzymał szereg ciężkich ran od
kul karabinowych, wrócił po pewnym
czasie do zdrowia.  

Zdołał on następnie zbiec z Rosji i po
wrócił do kraju, Tu zakochał się w pe*
wnej sanitarjuszce, z którą pragnął oże-
nić się. Ponieważ jednak pod wpływem
przeżyć stał się narkomanem, narzeczo-
na uzależniła swą zgodę od uzyskania od
Rozwadowskiego pisemnej deklaracji, w
której zobowiązałby się do zostawienia
żonie pełnej swobody,

Rozwadowski podpisał żądaną dekla«
rację. Ponieważ jednak żona wykorzy=
stywała całkowicie umowę, dochodziło
między małżonkami do częstych niepo-
rozumień, które zakończyły się wreszcie
rozwodem. Rozwadowski nie zaprze-
stał jednak odwiedzać żonę. W czasie
jednych z odwiedzin wynikła sprzeczka,

przyczem obecny przy tem por. Kergle-
wicz stanął w obronie Rozwadowskiej.
Zdenerwowany Rozwadowski wystrzelił
wówczas kilkakrotnie do Kerglewicza.

Sprawa nie była rozpatrywana, gdyż
ze względów formalnych sąd proces od-

roczył. ;

Wyrzucenie bezdomnych
ze sthroniska dla bezdomnych

W tych dniach zostały wyeksmitowa-
ne 3 ubogie rodziny, mianowicie z domu
przy ul. Górczewskiej 59 i Zagłoby Nr. 7.
Z pierwszego domu wyeksmitowano ro-
dzinę Antoniego Pazińskiego, składającą
się z 6 osób, Antoniego Kubałkiewicza,
składającą się z 8 osób, zaś z ul. Zagło-
by wysiedlono rodzinę Jana Bazylal,
składającą się z 6 osób. Rodziny te
zwróciły się zawczasu do Wydziału O-
pieki Społecznej z prośbą o przydział w
jednem ze schronisx. Wydział odmówił
tym prośbom, natomiast wyznaczył ka-
ždej rodzinie po 50 zł na wynajęcie
mieszkania. Jak jednak wiadomo, wła-

ściciele nieruchomości nie chcą odnaj«
mować mieszkań bezrobotnymi eksmito-
wanym, obawiając się kłopotów. To też
rodziny te siłą rzeczy nie znalazły
mieszkania i wprowadziły się samowol:
nie do schroniska miejskiego na Žolibo-
rzu. Tymczasem dn. 22 b. m. jak
stwierdziła policja, kierownik schroniską
wyrzucił bezdomnych na ulicę. Sprawa
ta oparła się o starostwo Warszawa-
Północ.
Należy przypuszczać, iż zarząd miej-

ski zwróci ttwagę kierownikowi schroni-
ska, iż wyrzucanie bezdomnych na ulicę

jest niedopuszczalne. (Om).

w - > -

Wywrótenie sie kajaka
3 osoby

Trzej koledzy: Jan Kaczorowski, ra:
djotechnik, (Tarczyńska 1), Heljodor Za-
leśny, kierowca - mechanik (Tarczyńska
24) i Sylwester Kuczewski, bezrobotny
(Tarczyńska 22) wyjechali kajakiem z
żaglem — na Wisłę. W pewnej chwili,
gdy kajak znajdował się na środku rzeki,
pomiędzy mostami Kierbedzia i ks. Po-

niatowskiego, wskutek wichury wywró-
cił się i wszyscy jadący wpadli do wo
dy. Na alarm przechodniów i posterun-
kowego, pełniącego służbę na moście,
natychmiast nadjechała motorówka z

w Wiśle
komis. rzecznego. St, post. Stachiewicz
i-pos. Walerysiak rzucili się na ratunek
tonącym, którzy zostali uratowani i

przewiezieni do komis. rzecznego. Spo-
rządzono protokuł, w następstwie które-
go Kaczorowski, Zaleśny i Kuczewski
będą ukarani, gdyż, według przepisów,
kajakiem mogą jechać tylko 2 osoby,
które muszą pływać. Na moście Kierbe-
dzia zgromadził się tłum przechodniów,
którzy z wielkiem zainteresowaniem śle-
dzili przebieg wypadku.

Stan wód na rzekach w lipcu 1935 r.
W roku bieżącym wyjątkowo wcze-

śnie zeszły śniegi z Tatr, pozatem w
drugiej połowie czerwca nie było więk
szych długotrwałych deszczów. Warun-
ki te spowodowały, że z poszątkiem lip
ca na wszystkich rzekach kraju utrzy-
mały się stany niskie. W drugiej poło-
wie lipca obfite deszcze padały w pół-
nocnej i wschodniej części kraju, na te-
renach płaskich, oraz w środkowych i
dolnych biegach rzek. Z deszczów tych
największe notowano dnia 15 VII —
Grodno — 37 mm., Orany 22 mm, 18.VII[

— Grodno 22 mm., 19.VII — w Warsza-
wie opad przekroczył 30 mm., 21.VII na
walny deszcz ob,ął teren od Warszawy
do Wilna, przekraczając 50 mm. Przybór
wody na Wiśle wynosi po kilka centy=
metrów dziennie, podobnie na Bugu ti
Narwi; to samo w dorzeczu Prypeci;
nieco więcej na Niemnie i Dźwinie. Do:
tychczasowe opady poprawiły warunki
żeglugi i zasiliły znacznie wody grunto-
we, nie powodując narazie nigdzie wy»
stąpienia rzek z brzegów.

w Л ; ; į įa

jak w żydowskiej mieścin e
. Sprawa wywozu odpadków i śmieci w
stolicy była już wielokrotnie poruszana w
prasie. Wskazywano na wysoce niehigje
niczny obecny stan rzeczy, gdy śmieci
w olbrzymiej ilości wywożone są przez
podwarszawskich włościan na wozach,
na których przywozi się do miasta różne-
go rodzaju produkty spożywcze.
Wracający po północy do domu mogą

przekonać się, jak są wywożone śmie-

 

Zmiana taryfy autobusów miejskich
Z dn. 1 sierpnia r. b. ulegnie zmianie

taryfa autobusów miejskich w tym sen-
sie, że ceny biletów na dalsze odległości
zostaną obniżone, a mianowicie: cena
biletu na przejazd 3 km. będzie obniżoną
z 30 gr. do 25 gr., na przejazd 4 km. i
więcej — z 40 gr. do 30 gr. Również zo-
stanie obniżona cena biletu korespon-
dencyjnego autobusowego z 40 gr. do
35 gr.
Przytem, jako nowość zostaną od tej-

że daty wprowadzone bilety korespon-
dencyjne z autobusów na tramwaje i z
tramwajów na autobusy, w tej samej ce-

nie, t. zn. 35 gr. za bilet do przesiadania.
Tak więc taryfa autobusowa będzie

kształtowała się, jak następuje: bilet je-
dnorazowy normalny na przejazd 1 km.
— 15 вг., па przejazd 2 km. — 20 gr., na
przejazd 3 km. — 25 gr., na przejazd 4
km. i więcej — 30 gr., bilet koresponden-
cyjny z autobusu na autobus lub z auto-
busu na tramwaj i odwrotnie — 25 gr
Ze względu na obawy, czy we wszyst-

kich okolicznościach autobusy podołają
przewiezieniu wszystkich przesiadają-
cych się z tramwajów, pasażerom, wyku-
pującym bilety korespondencyjne z
tramwaju na autobus, przysługiwać bę.
dzie również prawo korzystania z jazdy
tramwajem w kierunku obranym i zazna-
czonym na bilecie,  

ci. Ulicą, gzie pracują śmieciarze,
wprost trudno przejść, takie panują za-
pachy. Cuchnące odpadki wynoszone są
w koszach i załadowywane na wozy,

przyczera po drodze śmieci wylatują z
koszów.

Szczyt chyba niechlujstwa przy wywo=
żeniu śmieci osiągnięto ubiegłej nocy
przy zbiegu ul. Uniwersyteckiej i Mia -
nowskiego, gdzie z dziedzińca jednego
domu śmiecie wywożono wózkami, wy -
rzucano je na jezdnię ul. Mianowskiego,
a dopiero stąd ładowano na wozy. Wszy-
scy mieszkańcy sąsiednich domów zmu-
szeni byli pozamykać szczelnie okna,
gdyż smród przenikał do najwyżej poło-
żonych mieszkań.

„Przyjemnošci“ tego rodzaju może za-
żyć każdy mieszkaniec stolicy. Często
też słyszy się skargi z tego powodu, na
które jednak zupełnie nie reagują wła-
dze administracyjne. W swoim czasie du-
żo mówiło się o zamiarach magistratu
zakupienia specjalnego taboru, w którym
przewożonoby śmieci w hermetycznie
zamkniętych naczyniach. Skończyło się
jednak na zapowiedziach Śmieci w dal-
szym ciągu wywożone są w stolicy jak
w jakiejś żydowskiej mieścinie, a w nocy
po ulicach Warszawy mieszkańcy prze-
biegają, zatykając sobie nosy chustkami.
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Kronika wileńska.
Nieodwołalnie wyjeżdżamy do Gdyni

w dn. 3-go sierpnia
Wycieczka

bezwz$lędnie wyruszy nad morze w
sobotę dn. 3-go sierpnia, powraca-
my zaś do Wilna w dn. 7-go sierp-
nia, pozostając nad morzem

pełne 3 dni Sprzedaż pozosta-
łych w niewielkiej ilości biletów u-

JAKA DZiś BĘDZIE POGODA?
W całym kraju pogoda słonecz-

na. Rankiem mgły.

Ciepło. | ё е przez nieznanych sprawców doko-| RZECZONEGO.

Słabe wiatry zachodnie. nano dwóch kradzieży rowerów:! —№ nocy z 25 na 26 bm. 21 letnia

s. DYZUKY APTEK; ока рав szkodęa Banela, zam.|Stelanja i kia

ZIE оСУ WYDZ SAR SEDIA l. Rossa, który zostawił swój| zaściani An | kie;z przy ul y j|zaścianka Leoniszki gm. kozłowski

ASY rower wartości 450 zł. okołocu- | Ek Boz
Apteka Jundziia — Mickiewicza 33.

Narbutta — Świętojańska 2. Tuagiela Nie-
miecka 15. Sukcesorów  Mankowicza
„Piłsudskiego 20. 3

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
—Rekolekcję na Drogach Męki

Pańskiej w  Kalwarji Wileńskiej,
jutro, w niedzielę, dn. 28 lipca prze-

prowadzi ks. Stanisław Miłkowski.
Początek o godz. 8 u Matki Bożej.
Msza św. o godz, 8.30 w Trynopolu.

Z MIASTA.

—Bezdomność w Wiinie, W

ciągu czerwca i lipca rb. zarząd

miejski zarejestrował 120 zgłoszeń o

bezdomność, przyczem w przeszło
100 wypadkach wydział opieki spo-
łecznej udzielił pomocy.  Pozatem
tym czasie zgłosiło się o zapomogi

ti 30 rodzin wyeksmitowa-
nych. (h)
2 Powrót ze Spaly drużyn bar-

cerskich. W, dniu wczorajszym ze
zjazdu harcerskiego ze Spały po-

wróciły drużyny harcerskie żeńskie

i męskie. Jedna z drużyn, a miano-

wicie „Czarna 13 wyruszyła na

dłuższą wycieczkę do Węgier.
Powracających harcerzy i harce-

ski witały na dworcu kolejowym
tłumy publiczności. (h)
—Żatarg między dozorcami a

właścicielaui domów. Między

Chrześcijańskim Związkiem Zawo-

dowym -Dozorców Domowych w

Wilnie, a Związkiem Organizacyj

Właścieli Nieruchomości doszło 0-

statnio do zatargu z powodu odrzu-|

cenia przez właścicieli nieruchomo-

ści podpisania zbiorowej, regulującej

podstawowe warunki płacy i pracy.

W związku z tem zanosi się na

strajk dozorców domowych. (h)

—Lustracja na rynkach. W, dniu
wczorajszym na rynku łukiskimi

drzewnym z ramienia sekcji porząd-

kowej zarządu miasta przeprowa-
dzono lustrację porządkowo-sanitar-

ną. Komisja zlustrowała stragany

przekupniów, wozy wieśniaków

oraz przywiezione na sprzedaż pro-

dukty. (Wi wyniku lustracji sporzą-

dzono kilka protokułów za nie-
przestrzeganie przepisów porządko-
wo-sanitarnych przez  sprzedaw-

ców. (h)
SPRAWY MIEJSKIE

Remont lokali szkolnych.

Wydział szkolny zarządu m. Wilna

przystąpił do gruntownego remontu

szkół publicznych powszechnych,

położonych na terenie miasta. Bu-

dynki i lokale szkolne będą odre-

staurowane, wywietrzone i dostoso-

wane pod względem sanitarno-hi-
gjinicznym do użytku.

Jak się dowiadujemy z nowym

rokiem szkolnym 1935/36 do pu-

publicznych szkół powszechnych

będzie uczęszczać około 2 tys.

więcej dzieci, niż w roku ubieg-

łym. (b)
— Uporządkowanie ul Rossa.

Zarząd m. Wilna w najbliższych

dniach przystępuje do regulacji ul.

Rossa. (h) у

KRONIKA POLICYJNA.

— Kradzieże. W dinu 25 b. m.

Zofja Paszkacka, ul. Sołtaniska 27,

zameldowała, iż z nieazmkniętego

mieszkania skradziono jej aparat

fotograficzny firmy „Kodak” wart.

100 zł. O kradzież tę meldująca o-

skarża  Krasodomskiego Jana, ul.

Kalwaryjska 118. Dochodzenie w

toku.
— Kamila Kopciowa ul. Poznań-

ska 1 m. 9, zameldowała, że w dniu

25 bm. około godz. 13-ej z niezam-
kniętego mieszkania z komody,

skradziono bieliznę wart. 15 zł.

Kradzieży tej dokonała zawodowa

złodziejka ichalewiczowa  Rasja

ul. Wiłkomierska 48, Złodziejkę za-

trzymano wraz ze skradzioną bie-

lizną.
— Izabela Połczyńska ul. Popow-

ska 3, zameldowała, że w dniu 24

bm. z parkanu tegoż domu skradzio-

no 5 desek wart. 4 zł. Kradzieży tej]

włącznie w Redakcjach i Orbisie.

Cena biletów z Wilna do Gdyni
i spowrotem łącznie z jednym nocle-
giem wynosi — III klasa 20 zł. 50
groszy.

powska 41, którego wraz ze skra-
dzionemi deskami zatrzymano.
— Kradzież rowerów. Wczoraj :

Sprytni oszuści żerujący na nę-
dzy a zarazem na naiwności ludz-

kiej umieją wykorzystać każdą spo-

sobność, aby naciągnąć naiwnych.
Prasy Wileńskiej skuteczniamy tylko do poniedziałku! Rzadko notowany wypadek naciąg-

| nięciu kilkunastu młodych ludzi miał
|miejsce ostatnio w gminie ostrow-

przedstawicieli konsulatu Abisynji.

Z ZEMSTY ZA UWIEDZENIE
PODPALIŁA DOM Z ZAMIAREM
"SPALENIA NIEWIERNEGO NA-

 
podpaliło dom mieszkalny Domini-

Oszuści wykorzystują zatarg |
włosko-abisyński |

skiej, gdzie przybyło dwóch osobni-|
ków, którzy podali się w gminie za;

SKAZANIE BESTJALSKICH
MORDERCÓW.

W, maju r. ubiegłego dokonano
zbrodni, w której padł mieszkaniec
wsi Kowszewicze, pow.  wileńskie-
go Teodor Bochan, bestjalsko  za-

dlkuc po- kłuty nożami w bójce z Teodorem
siadających jakiekolwiek bądź fa- Kolado, któremu dopomogli żona i
chowe wykształcenie, Najwięcej ojciec. O cóż poszło? Drobne nie-
poszukiwano cieśli, stolarzy, kowa- porozumienie, bójka, nóż, trup.
li i ślusarzy na wyjazd do Abisyniji. W wyniku procesu w Sądzie
„Delegaci zwerbować zdołali oko- Okręgowym, który skazał Teodora
ło 25 mężczyzn z fachem, od któ- Kolado na 2 lata i 6 miesięcy, Pio-
rych tytułem kosztów „administra-| tra i Stefanję Koladów po 1 roku
cyjnych i kaucyj pobrali około 500,więzienia. Sąd Apelacyjny w dniu
zi. i zbiegli. . wczorajszym wyrok ten  zatwier-

Policja poszukuje oszustów. (h) dził. (Ik)

Szalene wilki
Z Różany gro-

dzieńskiej donoszą, że podczas o-
statnich upałów w bież miesią-
cu rozszalałe wilki kilka razy na-

'Rzekomi przedstawiciele  Abisynji
przybyli z zamiarem  zwerbowania
kilkudziesięciu młodych ludzi,

SŁONIM. zdechło już 10 krów. Obecnie dono-
szą, że wilki znów grasują w wiel-
kiej liczbie. Wczoraj wpadł na pod-
wórze gospodarza we wsi Blizna

kierni na ul. Wielkiej, oraz na szko- jika Wiśniewskiego, Wiśniewski zdo-
—|dę Kazimierza Revy (ul. Piwna a! es ygpęgia >

któremu skradziono rower wartości
70 zł. przy ul. Zawalnej. Policja
wszczęła dochodzenie. (k)

WYPADKI.
Samobójstwo. Franciszek

Ściepura l. 25 bez stałego miejsca
zamieszkania popełnił (vw dniu
wczorajszym samobójstwo, wypija-
jąc przy ul. Łokieć większą dozę
esencji octtowej.

Przyczyna targnięcia się na ży-
cie — zawód miłosny. (h)

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance, Dwa

gościnne występy znanego Chóru Juranda
w dn. 28, i 30 bm. — w Teatrze na Pohu-
lance. Ceny zniżone. Kupony i bilety bez-
płatne nie ważne.

—Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim. Dziś o godz. 8.30 wiecz. —
po raz drugi ujrzymy farsę w 3-ch aktach
Arnolda i Bacha pt. „Hiszpańska Mucha”
w reżyserji J. Boneckiego. Ceny zniżone.
— Popołudniówka w Teatrze Letnim.

W. niedzielę, o godz. 4-ej pop. — po raz o-
statni ujrzymy komedję w 3-ch aktach R.
Niewiarowicza „Kochanek to ja”. Ceny
propagandowe.
— Teatr „Rewja“. Dziś Rewja pt.

„Szalona Noc”, w której udział bierze cały
zespół z St. Janowskim, Al. Gronowskim,
Zddim, Niną Wilińską,. Trio Czerpanoff na
czele.

Początek seansów o godz, 6 min. 30
9 min. 15,

Z za kotar studjo.
„O Wicku, który pognębił śmierć

słuchowisko dla dzieci.
Kornel Makuszyński należy do tych

nielicznych pisarzy, którzy chcą  przemó-
wić do dzieci zawsze trafiają w odpowied-

których tak, jak na twarzy

buzerski uśmiech. Te cechy ma

bił śmierć”, zradjofonizowane przez

tis personae“:

początku do końca słuchowiska.
Wanda Roesler - Stokowska,

Pi znakomita śpiewaczka, b.

Stokowska z' audycją pt. „Nasze pieśni”.
Artystka wykona szereg pieśni nastrojo-
wych: Żeleńskiego, Niewiadomskiego, Galla
i Noskowskiego. Audycja ta transmitowa-

na będzie z Poznania na wszystkie roz-
śtośnie polskie.

„Odgłosy wsi”.
Sobotnie koncerty Orkiestry Symfonicz

nej Polskiego, Radja posiadają w sezonie
letnim zawsze jednolity program i treść.

Styszeliśmy już w muzyce góry, morze,

równiny, tym zaś razem tj. dnia 27 lipca o
godz. 21.30 będą to odgłosy wsi. Audycja ta
zasiuguje na szczególną uwagę, bo przyjdą
w niej do głosu utwory najmłodszych pol-
skich kompozytorów, którzy coraz więcej
zrozumienia znajdują w szerokich  war-
stwach publiczności. Kompozytorzy ci
czerpią często swe natchnienie z niewy-

czerpanego skarbca, jakim jest polska
pieśn ludowa, polski taniec i obyczaje. Tak
więc przedstawia J. Maklakiewicz w mu-
zyce Dożynki, Kondracki zaś komponuje
tańce kurpiowskie.. Oba te utwory składa-

mią strunę. 10 też po dziś dzień po kilka
razy czytają jego książki dla młodzieży, w

dziecka po
smętku odzwierciadla się radość, po łzach
wzruszenia ukazuje się wesoly, nieraz ło-

również
j i 16, icku, 6 -
jeża opowiada 02 ERY r lepszem nowojorskiem piśmie.

Obmińską - Simonową i B. Sołtysa. Nadto
to słuchowisko rozgłośnia lwowska w so-
botę, dnia 27 lipca o godz. 15.30 w reży-

!serji Ady Artzt. Zajmująca akcja i „drama-
12 letni kolporter warszaw-

ski Wicek, św. Piotr, Śmierć, Syrena i czu-
„purny Wróbel Wojciech trzymać będą w
napięciu uwagę małych radjosłuchaczy od

W sobotę dnia 27 lipca br. o godzinie
19.30 przed mikrofonem poznańskim wystą-

primadonna
opery poznańskiej p. Dr. Wanda Roesler-

łał w bieliźnie wydostać się na po-
dwórko i zanim zaalarmowano straż
ogniową wiejską budynek spłonął
doszczętnie. Podpalaczkę  areszto-
wano. Oświadczyła ona, że podpa-
lenia dokonała z zemsty za uwiedze-
nie i porzucenie przez Wiśniew-
skiego. (h).

DZIECKO UTONĘŁO W WANNIE.

padały na osiedla ludzkie pod pusz-
czą różańską. Niedawno jeden z
wilków rzucił się na stado pasącego

wilk, lecz został zabity przez chło-
pa. Władze administracyjne zarzą-
dziły obławę, a do poszkodowanych

się bydła i pogryzł 5-ciu pastuchów wsi wysłano weterynarzy. _

   oraz 12 krów. Do dnia dzisiejszego kruša kiti, @

Groźny pożar. we wsi Zaczepicze
UNE.
We wsi Zaczepicze pow. lidzkie- płonących krów i koni uległo po-

go ubiegłej nocy wybuchł groźny. parzeniu kilku włościan. (h)
pożar.
  

obecności domowników, utopił się
w wanience 1'/2 roczny syn Łozowi-
ika Eugenjusza, m-ca wsi Skoroda,
śm. dołhinowskiej.

п к @ао аба Saka 0 08508
UTONĘŁA W: STUDNI,

SŁONIM. Mieszkanka wsi
Dorohlony w pow. słonimskim, An-
na Atman tak nieostrożnie nabiera-
ła ze studni wodę, że wpadła do niej
i utonęła. Wkrótce wydobyto ją ze
studni, lecz była już martwa.

POKALECZONY PRZEZ BYKA.

WILNO-TROKI. W. dniu 21 bm.
w zaścianku Gasperolino, śm. wor-
niańskiej, pastuch Mieczysław. Mo-
żejko, lat 34, w czasie uwiązywania
trzody chlewnej został dwukrotnie
uderzony rogiem w prawy bok i
brzuch przez rozjuszonego byka.
'Możejkę odstawiono do szpitala w
| Szumsku w stanie ciężkim.

 
Żył z dorywczych zarobków, od śpiewów
na scenkach do śpiewów na chórze w ko-
ściołach, od śpiewów na weselach aż do
śpiewów na pogrzebach. Aż pewnego razu
po przełamaniu  niesłychanych trudności
uzyskał audjencję u dyrektora „Metropoli-
tan“. Po kilku taktach dyrektor wyszedł.
Windheim przekonany był o nowej klapie
— tymczasem w kancelarji zastał kontrakt,
który podpisał nie czytając. Dziś Windheim
szczyci się najlepszemi recenzjami w naj-

Cały świat
anglo-saski zna go doskonale, Pokazywał
mi autentyczne recenzje z ról „Dawida” w
„Špiewakach norymberskich* Wagnera, —
„Mizne* w  „Zyghrydzie, „Tomka“ w
„Sprzedanej Narzeczonej“ i w in. Krótko
mówiąc skok od piosenkarza lwowskich i
warszawskich kabaretów wyraźnie karko-
łomny. Możliwy tylko w jednym wypadku:
gdy talent podparty jest wytrwałością, pra-
cą i ambicją i to wszystko w najwyższych
dawkach.

Dziś Windheim jest człowiekiem szczę-
śliwym. Jest przecież stałym śpiewakiem
największej Opery świata „Metropolitan“.
Brak mu do szczęścia jedynie „kraju*. To
też tęsknota przywiała go w tym roku do
nas na 3 tygodnie. Polskie Radjo skorzy-
stało z tej okazji i zaprosiło Windheima na
„koncert (dnia 27 lipca o godz. 20.30 do
|20,45), w którym nasz rodak wykona: po-
„pularne amerykańskie piosenki „Shoes“,
!„The Star”, oraz Home on the Range“,
|„Ninę” i Niewiadomskiego „Trzej ptaszko-
wie” — piosenki, które Windheim b. czę-

j sto śpiewa w radjo nowojorskiem.
Będzie to jedyny występ Windheima w

kraju.

Polskie Radjo Wilno
Sobota, dnia 27 lipca 1935 r.

6.30: Pieśń. 6.36: Pobudka do gimna-
styki. 6.50: Muzyka. 7.20: Dzien. por. 7.30:
Pog. sport.-turyst. 7.35: D. c. muzyki. 8.25:
Giełda rolnicza. 11.57: Czas. 12.03: Wiad:
meteor. 12,05: Dzien. poł. 12.15: Płyty.
13.00: Chwilka dla kobiet. 13.05: Muzyka

 

„Karioka“

Pastwą płomieni padło 14 о-)
„ WILEJKA. Wi dniu 24 bm, po-; mów mieszkalnych i 38 budynków NKIEM

między godz, 7 a 8, w czasie nie- gospodarskich wraz z żywym inwen- cat ABS SU em
| tarzem. Podczas 'akcji ratunkkowej 1, О ВлР.

HELIOS | |" UVišiuviatasGia"

TAJEMNICZY DETEKTYW
1 pikanterji

W roli gł. Lee,Tracy i Madge Evans.
2) Rewelacja sezonu! Dwieście najpiekniejszych dzewcząt w filmie

W roli głównej

Nad program: Aktualja.

 

 

Atrakcyjaa rewja na aeroplanach.

Początek o godz. 2-ej

P A M | UROCZY FILM AUSTRYJACKI

SCAMPOLO —URWIS Z WIEDNIA
W rol. gł. DOLLY HAAS i PAWEŁĘHOERBIGEV.

Nad program: Potężny dramat niesamowity wg. powieści Edgara Wallacea p. t:

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

REWJA|
SZALONA NOC
Porywa swoim urokiem, budzi drzemiące Instynkty—niosiąc radość i zawody, Rewja

w 2 cz. 13 obr. Z udziałem Eddiego. Ninki Wilińskiej, Al Granowskiego, Trio Czerpanoff

St. Janowskiego J. Zgorzeiskiej, S$. Czerwińskiego. Ordęgi, Piątkowskiej | Duderewa.

Codz. 2 seanse: o 6.30 I 9.15 W niedzielę i święta 3 seanse: o 4.30, 7 i 9.30 W soboty
(kasa azynna do godz. 10:ej

OSTOJĄ
kandlu, przemysłu i rzemiosła

ua Reklamaumiejętna

zaś ogłoszenie w bardzo poczytnem piśmie

„Dziennik Wilenski“
nigdy nie zawiedzie.

ADMINISTRACJA przy ul. Mostowej 1 — jest czynna
odgodz. 9do 20-ej —tel. 12-44.

Balkon 25 gr..Program Nr. 31 p. t.:

   
  

 

   

 

    

    
      

POSZUKUJĘ Pomożmy
jako gospodyni  lul
ochmistrzyni, do ma

bližnim
jątku, lub na miejscu, :
znam się na prowa-' „WDOWA |
dzeniu gospodarstwa,|2 5-giem dzieci, naj-

przyrządzaniu _węejstarszy lat 15, znaj-

dlin, hodowli |. keine Aa
zgodzę się pie |0-|nem 2 . 2

wač chorą cis i|żadnych środków do

prowadzić dom, Pió-|życia, prosi o jaką-
ramont 4 m. 8 w po-|kolwiek pracę lub
dwórzu. pomoc.  Zauł. Stra-

zacki 4 m. 3, Forse-
wicz, albo Adm. „Dz.
WiL*,

CZYTAJCIE
I ROZPOWSZECHNIAJCIE
PRASĘ NARODOWĄ

Z DOKUMENTAMI
zgubiono 24—25 lipca. Uprzejmie proszę
o łaskawe dostarczenie dokumentów za
hojnem wynagrodzeniem pod adresem: Wil-
mo, Konarskiego Nr. 29 m. 9 Gabrjel
Czapliński,

pra

337—1
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sGORZYRSPDOCNZE
Mieszkania

i pokoje

POSZUKUJĘ
posady przy kościele:
dozorcy, stróża lub
kościelnego.  Obejmę

Kupno
i sprzedaż

    
córka powstańca 1863
r., znajdująca się w

GŁUCHONIEMA |

ne będą żywem słowem.

w Polskiem Radjo.
W okresie największej mody na

ją się na program sobotniego koncertu, pod
dyrekcją Józela Ozimskiego i komentowa-

Amerykanski piosenkarz — Windheim

te-

atrzyki, rewje i kabarety, a było to około
15 lat temu, jednym z najpopularniejszych,
był Marek Windheim. Śpiewał piosenki,
prowadził konferensjerkę, grywał role, mó-
wił monologi, Wszystko to robił doskonale.
Miał jeden „feler” — marzyła mu się usta-
wicznie opera. Kiedy w roku 1928  poje-
chał na tournće po polskich ośrodkach Sta-
nów Zjednoczonych — zaryzykował i po
ukończeniu objazdu zamiast wracać do
kraju z kolegami został w N. Jorku. Roz-
począł wędrówkę po agentach teatralnych,
kończącą się nieodmiennem fiaskiem. Pod-
trzymywała go jednak ambicja, która nie

 operetkowa. 14.30: Płyty. 15.15: Ulicami-
zaułkami — pog. 15.25: Życie art, i kult.
miasta. 15.30: Słuch. dla. dzieci, 16.00:
Skrzynka techniczna. 16.15: Koncert soli-
stów. 16.50: Codz. odc. prozy. 17.00: Kon-
cert. 18.00: Poradnik sportowy. 18,10: Mi-

 

DZIAŁKI
BUDOWLANE

przy ul. Belmont do
sprzedania. Dow. się
u właściciela W. Rut-

ODSTĄPIĘ
mieszkanie 3 poko-
fowe z  przedpoko-
jem, kuchnią wygo-
demi w _ centrum, nuta poezji. 18.15: „Cała Polska śpiewa”.

18.30: Monolog regjonalny L. Wołłejki.
18.45: Płyty. 19.15: Koncert rekl. 19.30:
Nasze pieśni w wyk. W. Roessler-Stokow-|
skiej. 19.50: Pogad. aktualna. 20.00: „Po-
trzeby komunikacyjne na Ziemiach Półn.
Wschod.* — odczyt. 20.10: „Dawna mi-
łość nie rdzewieje” — wesoła aud, muz.'
20.30: Recital śpiewaczy Marka  Wind-
heima. 20.45: Dzien. wiecz. 20.55: „Obrazki
z życia dawnej i współczesnej Polski".
21.00: Aud. dla Polaków z zagranicy. 21.30:
Koncert. 22.00: Wiad, sport. 22.10: „Ku-
kułka Wileńska”. — pióra Т. Łopalew-
skiego. 22.30: Płyty. 23,00: Wiad. meteor.

'

 
dokonał Wiersocki Antoni, ul. Po- pozwalała mu z fiaskiem wrócić do kraju.23,05: Płyty.

śliczne otoczenie,wy- | kowski, Belmont 31.
 

pracę za mieszkanie,
Rekomendacje że
służby na kolei i ze
starostwa.  Śniegowa
3—2.

PRACOWNIKÓW Ii-

skrajnej nędzy, prosi
o pomoc najskrom-
niejszym choćby dat-
kiem. Św. Mikołaja 3
m. 18-a, AL Songi-
nówna, albo Admin.
„Dz. WiL“ dia „Gła-

| zwrot
borne powietrze, za,

jednomiesięcz-
nego komornego.
Wiad, w Admini
„Dz. и

POSZUKUJĘ
pokoju za  konwer-
sację i udzielanie
lekcjj w językach
francuskim i niemiec-
kim. Oierty pod ad-
resem: Ag. poczt.
Bujwidze,  Tautulisz-
ki I. Kochanowska,

18—1

choniemej”.

DO SERC LUDZI
wspėlczujących  nie-

Iszczęšciu wołają ro-
dzice, znajdujący się
w rozpaczliwem
łożeniu o ratunek i
pomoc dla chorej na
gruźlicę córki, która
zdała maturę, jest b.
zdolną, a nie ma żad-
nych środków dla
poratowania zdrowia.
Adm. „Dz. Wil* dla
„Chorej“.

zycznych i umyslo-
wych wykwalifiko-

wanych sumiennych i
uczciwych — poleca
Wydział Mio-

dych Stro n-
nictwa Маго-
dow e go. Łaska-
we zgłoszenia prosi-
my kierować: Mosto-
wa 1. „Dz. Wil“,
mm

PRACA.
 

 

PRACY
w szpitalu, w zakła-
dzie leczniczym  po-
szukuje mężczyzna
lat 30. Zna
felczerstwie.
zl. w admin,
WiL* Nr. 135.     
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