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Rok XIX

„Legjon Miodych“nie, rozwiązal sie
Tegoroczny zjazd „Legjonu Mło-, Sławkiem na czele wysiąpili z koła|

dych” był zapowiedziany do Gdyni, |senjorów i potępili w ten sposób,
jednak organizatorzy nie mogli uzy-| „Legjon Młodych”, a Janusz Jędrze

Wilno, Piątek 2 Sierpnia 1935 r,

Rezolucja Rady Ligi Narodów -
GENEWA. (Pat). Minister Eden PARYŻ, (Pat), Korespondent

skać żadnego lokalu i urządzili zjazdj jewicz 'w wywiadzie domagał się roz i Premjer Laval uzgodnił tekst pro- Havasa w Genewie donosi, iż mini-o 3 km. od Jastarni w swoim daw-| wiązania organizacji.
nym obozie. Nie otrzymali już daw- Zjazd postanowił nie rozwiązy-* ; : ‚
nych zniżek kolejowych, pomimo to|wać organizacji, ale prowadzić ją w e ads doйAE
przyjechało około 600 delegatów. dalszym ciągu. Komendantem głów- Tu. k 2 ля A ie ZE ше

Na zjeździe doszło do starcia po-|nym wybrano Bielskiego, którego RA ore ia pr akmiędzy grupą obecnego komendanta mandat przedłużono na trzy lata, ik OCE Gł Sai,
Bielskiego a grupą dawnego komen-|Zastępcą komendanta został Bociań S ME Ra kie yk dA 4
danta Zapasiewicza, który uzyskał! ski z Poznania. BRONAA Sa й ae azaledwie 30 zwolenników. Zabierało|  Żjazd postanowił wysłać depesze Porozumienia, proj OZ
głos około 50 mówców, poczemu-; do Prezydenta Pić ‚ A 1chwalono rezolucję, w której wyra- ksandry Piłsudskiej oraz gen. Ry- IV oWronki oz oa
żono żal z powodu wystąpienia t.' dza - Śmigłego. Zwracało uwagę, że a S ucieka „x z
zw. koła senjorów, domagającego nie wysłano depesz tę do RA OZI iż nie uciekną się
się likwidacji „Legionu Młodych”. ani do założyciela „Legjonu”b. pre-, SKY: sz, . Biusi
Jak wiadomo, przed kilku miesiąca- mjera Janusza Jędrzejewicza, я GENEWA, (Fat). ię oomi czołowi przywódcy sanacji z płk. się tu pogłoski, że projekt rezolucji

opracowany przez delegację fran-

= ° сизКа został „w ogólnych zarysachAmatorzy mandatów poselskich ‘ "Angi,
w $tronnictwie Ludowem

'przyjęty przez delegata Anglji, min.
isdena. Jednakowoż strona włoska

.... zgłasza poważne zastrzeżenia w
W. kołach politycznych dużo się gresu, nie odważyli się głosować stosunku do propozycyj, przedsta-'

mówi o kilku b. posłach Stronni- przeciw ustawie bojkotowej, teraz wionych jej wczoraj w nocy, a
ctwa Ludowego, rekrutujących się jednak prowadzą na wsi agitację za zwłaszcza do poprawek angieiskich.
z dawnego Wyzwolenia, którzy głosowaniem, strasząc chłopów; Wioskie koła prasowe donoszą, że
wibrew uchwale kongresu o bojko-|prześladowaniem władz i obiecując|delinitywna odpowiedź Rzymu na
cie wyborów żywią jeszcze apetyty| różne korzyści, p. Langer zaś wglę- | propozycję irancusko -- angielską
na mandaty poselskie. Wymieniają|bokiej tajemnicy przed władzami|jeszcze nie nadeszła. Włosi sądzą
się przytem nazwiska b. posłów:|stronnictwa ogłosił swe wynurzenia|jednak, że w obecnej postaci, pro-

Wyrzykowskiego. Panowie ci, z wy- akcja ich ma niezmiernie mało szans|te przez Mussoliniego. :
jątkiem Sawickiego, widząc zdecy- powodzenia. Główne zastrzeżenia włoskie do-

‚ ; L : , która przewiduje, że w razie niepo-

Już 2 miesiąceduchowieństwo | owies dad|
kiele Ki b Z osażeń Iz r. 1906] Rada Ligi Narodów zaj-

c e e up įmie się caioksztaitem stosunków

wieństwa pomorskiego czytamy co Warszawie, lecz bezskutecznie, Baron Aloisi znajduje się w sta-
następuje: Czy wstrzymanie należności stoi! łym koniakcie telefonicznym z sze-

stwo diecezji kieleckiej nie otrzy- przez sanację na J. E. Ks,Biskupa | Wiadomość © ‚ ромудзгусЬ za-
muje od rządu skromnychpensyj Losińskiego? — pyta „Pielgrzym*. Strzeżeniach włoskich rozeszła się

Fakt ten ma swoją wymowę. Kon- |sażenia otrzymują jedynie księża- , nach przedpołudniowych, wywołu-
kordat dotąd ponoć obowiązuje rząd| emeryci. Natomiast wypłata uposa- j4c nastroje pewnego pesymizmu.

Langera, Sawickiego,  Walerona,w „Kurjerze Porannym”. Podobno|pozycje nie będą mogły być przyję-

dowaną postawę uczestników kon- |tyczą podobno tej części rezolucji,

Włoch (jako sygnatarjuszy traktatu

"W.„Pielgrzymie organie ducho- interwenjowała już kilkakrotnie w | wiosko-abisyńskich.

„„Już drugi miesiąc duchowień- S związku z nagonką, urządzoną tem rządu włoskiego Mussolinim.

zagwarantowanych konkordatem. —| Wedłu gnaszych informacyj upo- | W Ruluarach Ligi Narodów w godzi-

polski, a i obywatele - katolicy pła-! żeń ks. biskupowi diecezji kieleckiejj  LUNDYN. (Pat). Według krążą-
cą podatki, które idą na wszystkiei duchowieństwu oraz dotacji na in- cych w Genewie pogłosek, jak do-,cele... ne cele kościelne została z dn. 1 nosi Keuter, brytyjskie

Wi tej sprawie kielecka diecezja czerwca b. r. wstrzymana,

„Zajšcia antysemickie pod Łomżą
W, ostatnich czasach kilkakrotnie gm. Drozdowo,

propozycje

powodzenia rokowań na podstawie
traktatu z 1906 r., całokształt za-

.gadnienia sporu włosko-abisyńskie-
stanowiącej przed- | Ś0 byiby omówiony wszechstron-

doszło do zajść pomiędzy „junaka- mieście Łomży, „Junacy” zrzucili RE 5 ee woz
mi' z obozów pracy, a ludnością žy grobli na drodze z Łomży do Piątni- NSA ZAWiórAĆ "wad specjale”
dowską w. poszczególnych ośrod- cy niejakiego Szaję Zaleszyna, któ- Ją 2%

powołanie się na zobowiązania trak
tatu włosko - abisyńskiego z r. 1928
o nieuciekaniu się do siły.

kach Polski, Lakoniczne komunika- ry uległ złamaniu ręki i żebra. Poza-
ty agencyjne donoszą zwykle o zaj-| tem w czasie bójki zostali pobici Eli
ściach z „miejscową ludnością'| | Brzoza, Chaim Rybica i inni.

Rzplitej, do p. Ale- przybliżeniu datę 25 sierpnia w ce-.

mają przewidywać, że w razie nie-,

! wybitnych

jektu rezolucji, który Laval o godz. sier Laval rozmawiał dziś telefonicz
"23 min. 30 wręczył Aloisiemu dla nie z Mussolinim, prosząc $o o za-

niechanie opozycji wobec projektu
angielskiego, zmie:zającego do za-
żegnania wojny. Mussolini miał ja-
|koby na to odpowiedzieć, że plan
ten jest zbyt miejasny i że rolkowa-
nia mogą się przeciągnąć znacznie
poza termiń, jaki w. tej sprawie wy-
znaczyiaby Liga Narodów. W. obec-
nej chwili toczą się w sprawie abi-
'syńskiej dalsze rokowania między
kŁdenem, Lavalem i Aloisim. Jeżeli
główni delegaci nie będą mogii
przedstawić projektu rozwiązania
sprawy na publicznem posiedzeniu
Kady, wyznaczonem dziś na godz.
i/-tą, to posiedzenie to będzie za-
pewne odroczone,

LONDYN, (Pat). Korespondeni

 

LONDYN, (Fatj. Korespondent
Reutera w Addis-Abebie donosi, iż
minister spraw zagranicznych Etjo-
pji oświadczył dziś rano, że Etjopja
nie zgodzi się w żadnym razie, aby
jakiemukolwiek państwu Liga Na-
rodów miała powierzyć mandat nad

Abisynją. Šu
WŁUCHY SĄ NIEUSTĘPLIWE.
LONDYN. (Patj. Agencja Reute-

ra donosi z Kzymu: MW „Popolo
altalia' ukazał się arytkuł, przypi-
sywany Mussoliniemu, w którym m.
in. powiedziano: Rzym uważa, że
problemat włosko - abisyński do-
puszcza tylko jedno  roztrzygnięcie
z Genewą, bez Genewy, lub prze-
ciw Genewie. lstnieją dwa nieod-
parte argumenty, aby położyć kres
wszelkiej

jznaąć potrzeby naiodu włoskiego i

 

PARYŻ. (Fat). Zapowiedziane na
, wczoraj koiejne posiedzenie komi-,
„tetu delegatów partyj lewicy, po-;
|święcone zbadaniu taktyki walki u-
śrupowań lewicowych z rządem i
zebraniu podpisów pod petycją o
zwołanie parlamentu, wykazaio po-
ważmy brak koowdynacji taktyki i
programu.

bradach nie wziął udziału szereg!
członków stronnictwa

_Spór włosko-abisyński

próbie polemiki: trzeba| Londynu do Captown zaofiarowat
|swe usługi cesarzowi Abisyniji.

Lewica Francuska wobec.

Przedewszystkiem w 0-:dzielana została nie w. celu zwola-
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Reutera w Genewie donosi, že jedy-
nym, istotnym punktem, co do któ-
rego nie zdołano dotychczas osiąg:
nąć porozumienia, ma być dekla-
racja o nieodwoływaniu się do siły.
W. sprawie tej Włochy dotychczas
zajmowały stanowisko  nieprzejed-
nane, :

GENEWIA. (Pat), Dziś rano mi-
nister Laval przyjął przedstawiciela
Abisynji Hawariate, któremu zako-
munikował projekt rezolucji, uzgod-
niony z Ministrem Edenem.

GENEWA, (Pat). Publicznepo
siedzenie Rady Ligi, które wyzna-
czone było dziś na godz, 17-tą nie
doszło do skutku, ponieważ w toku
rozmów  zakulisowych 'pomiedzyj
Edenem, Laavlem i Aloisim nie zdo-
łano uzgodnić tekstu rezolucji, któ-
ra miała być przyjęta przez Radę. 
zagadnienie bezpieczeństwa  wo-
jennego Włoch w Afryce wschod-
niej. [o ostatnie jest decydujące”.

! OCHRONA POSELSTWA °
| BRYTYJSKIEGO. 3| LONDYN. (Patj. Rząd oczekuje
| na wiadomość z Addis - Abeby, na|
podstawie których zdecyduje czy
jnależy wzmocnić ochronę poselstwa
Wielkiej Brytanji. Gdyby to bylo
koniecznem, do Addis - Abeby zo-
stanie wysłany jeden lub dwa od-
działy wojska z lndyj. я

LOTNIK ABISYŃSKI.
LONDYN. (Pat). Znany

południowo - afrykański Trocikett,
który w roku 1922 przeleciał z

 

radykaiow, których zawzymały w
Londynie obrady międzynarodowe-|
jgo konkresu partyj radykalnych.
Aczkolwiek okazało się, że zebrano|
już 308,podpisów pod petycją o zwo--
ianie pariamentu, to jednak puzy 0-
mawianiu tej kwestji podniesiono,
iż poważna ilość podpisów tych u-|

nia parlamentu do walki z dekreta-
mi, lecz na wypadek „zamachu fa-

Jak informuje żydowski „Nasz „Nasz Przegląd“ pisze, że lud- szystowskiego“. Pozatem ilość pod-_ROBAKZ ER ik T k AS SII B ka   Przegląd“ w ub. tygodniu doszło do
zajść z żydami we wsi Piątnica,

 

ność żydowska w Piąinicy „przeży-
wa dni, pełne niepokoju i strachu”.

pisów zebranych w senacie okazała.
się niewystarczająca. W. czasie dy-

 

DEBA(A W IZBIE GMIN

 

skusji deputowany Doriot
Echa Katastrofy w Warszawie

WARSZAWA. (Pat). W. dal-|
szym ciągu trwa akcja przy usuwa-
niu gruzów przy ul. Freta 16. Pra-
ca przytem potrwa jeszcze do wie-
czora.

LONDYN. (Pat). Podczas  dzi-
siejszej debaty w lzbie Gmin na te-
mat brytyjskiej polityki gospodar-
czej zabrai głos min. Hoare, który
w związku z wysuniętym przez
przywódcę opozycji Lansbury'ego
ządaniem ponownego zwołania
wszechświatowej konterencji gospo-
darczej i wznowienia przez inicjaty-
wę brytyjską prac konferencji roz-

Obecnie trwa również akcja przy
umacnianiu pozostałych  zagrożo-
nych części domu.

Komisja budowlana bada  puzy-
czyny katastrofy, Fod gruzami dal-

(Wczoraj wieczorem zmarł wsku-| szych ołiar nie znaleziono wobec
tek odniesionych ran Szajndla| czego wczorajsza wersja, iż brak
Goldblatt, Jest to już siódma ofia-| jeszcze 1 osób okazała się niepraw-

brojeniowej — oświadczył, iż jestra katastrofy budowlanej, dziwa,

jprzeciwny konferencjom 'międzyna-
Wypadek na Helu / rodowym, jeżeli uprzednio nie u-

& zgodni się tormy porozumienia mię-HEL. (Pat). W, pobliżu cypla. Czerwińskiego. Rzucone koło ra-| dzy najważniejszemi  zainteresowa-helskiego wydarzył się tragiczny tunikowe nie dosięgło tonącego, a|nemi stronami, Konierencja gospo-wypadek, w którym zginęła 1 oso- silna tala odepchnęła go na wodę.| darcza załamała się przed 3 latyba. Podczas wycieczki yachtem Po chwili Czerwiński pogrążył się| właśnie z tego powodu, Dziś niema„Poświst” w czasie gwałtownej bu-| w falach, zanim zdołano mu pośpie-| widoków jej wznowienia. To samorzy na morzu fala zmyła z pokładu szyć z pomocą. dotyczy konferencji rozbrojeniowej.studenta politechniki lwowskiej Dopóki nie zostaną Es t0z-
ь 2 bieżności poglądów między FrancjąKu czci Warneńczyka Ę Niemcami, wznawianie prac kon-SOFJA. (Pat). Polska delegacja cywilnego Wasilew, sekretarze mi-| rencji rozbrojeniowej byłoby bez-

wojskowa, która weźmie udział w ust ród zagr. Stamenow i Ra-| gelowe i szkodliwe, Taktyką poli-uroczystości odsłonięcia mauzoleum dew oraz przedstawiciele posel-, tyki. zagranicznej W. Brytanji ERkróla Władysława Warneńczyka, ' stwa R. P, radca Korsak i sekretarz realizm, którego bynajmniej nie |przybyła dziś samolotem do  Sotfji, Zembrzuski, leży utożsamiać z cynizmem lub;Na czele delegacji stoi gen. Orlicz- Dowódca garnizonu Sofji gen.Dreszer. Delegację powitał na lot- Złatanow podejmował delegację o-nisku w imieniu ministra wojny gen. biadem. W sobotę zrana delegacjaBojczew, w imieniu szefa sztabu udaje się do Warny.
płk. Marynow, dyrektor lotnictwa|

  
L ŁUKOWSKI

(Choroby dzieci)

| Dr. med.

! Zawalna 2. Tel. 592,
A AAAA

ratować. Przyczyną katastrofy było d
powrócił ||zderzenie łodzi podwodnej w chwili aobycia zatoniętej

pogrąženia z jednym z okrętów.

wskazał,8
    

   
   
  

  
  
  
    

  

      

  

  

   
   
   

  
  

  

ЫЙ kas iż przed usiłowaniami zwołaniapar
A w sprawie Abisynji — lamentu dla obalenia rządu, należy

oświadczył Hoare — stanowisko W.] 9p'acować program dla nowego rząd
Brytanji jest realistyczne lecz by-| du, który mógiby zastąpić o. La-
najmniej nie cyniczne, W. Brytanja| a: Deputowany Campinchi, któ-będąc przeciwna zapalczywej i pó- TY zabrał głos imieniem radykałów
śpiesznej akcji, sioi wytrwale i oświadczył, że delegacjaugrupowań
szczerze przy swych zobowiąza- |lewicy jest jednomyślna, o ile cho-
niach co do współpracy w Lidze] dzi o walkę z faszyzmem i dekreta-
Narodów. Wybuch wojny byłby zja-| mi deflacyjnemi. Celem uniknięcia
wiskiem zawsze ujemnem bez wzglę|] "eporozumień trzeba jednakżedu na to, gdziekolwiek wojna była-| Pszystąpić do ponownego zbierania
by prowadzona i kto byłby zwy-|Podpisów pod to pismo, już z wy- |cięzcą, Wi Brytanja taksamo, jak i raźnem zaznaczeniem, iż chodzi tu.
Francja unika walk między białą i, 9 zwołanie parlamentu dla zbada-
kolorową rasą. Min. Hoarepotwier- nia  kwestji dekretów gospodar-
dził raz jeszcze sympatje Anglji dla| czych. Po zredagowaniu komuni- !
ekspansji kolonjalnej Włoch, zazna-| katu, delegacja ugrupowań lewicy
czył, iż interesy imperjum  brytyj- oczyła swoje obrady bez wyzna-
skiego nie pozwalają na to, aby do-|czenia terminu. Nie jest wylkluczo-
prowadzić do zaognienia między ra-|ne, iż przed wrześniem nie odbędziei się żadne zebrąnie.

 
 

su Už ės Uša | ra ОБ A

Sowiecka łódź podwodna zatonęła
MOSKWA. (Pat). W, zatoce B 3 była łodzią starego typu,

Finlandzkiej, podczas manewrów| czynną od 1917 r.
floty sowieckiej dn. 25 lipca br, wy-| Rząd sowiecki postanowił przy-
darzyła się katastrofa, Zatonęła| znać jednorazowo wodzinom ofiar
łódź podwodna B. 3 wraz z całą za- katastrofy po 10.000 rb, oraz о-
łogą 55 ludzi. Nikt nie zdołał się u- żywotnie renty.

Wydano zarządzenia w celu wy-
łodzi. Pogrzeb

|ofiar odbędzie się w Kronsztacie,  
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znaczyć 2 godziny wykładów religji

"ważnych głosów 
xp jemniejsze.

pedagogów stosuje się u nas koedu- '- różne święta laickie,
- matki, dziecka,

2

*Wolnomyślicielstwo a wychowanie Wilno w prasie litewskiej
(INAWRÓT DO

Zagadnienie religijnego kierunku
w wychowaniu jest dzisiaj w Polsce

zagadnieniem aktualnem. Przy roz-

ważeniu tej sprawy musimy jednak
ustalić przedewszystkiem znaczenie

samego wyrazu wychowanie. Po-

wstał on w naszej mowie za prasta-

rych czasów pogańskich i oznaczał
—chowanie, czyli ukrywanie dzie-
cka przed jakiemś niebezpieczeń-
stwem, zagrażającem jego cielesnej
istocie. Podobne znaczenie, dbania

o fizyczną stronę dziecka, miało

wyrażenie, używane dla tegoż poję-
cia przez pobratymcze plemiona
ruskie, które dzieci „odkarmiały”
czyli — wospitywały, W. starożytnej
pogańskiej Grecji wychowanie mło-
dzieży polegało głównie na gimna-
styce — stąd nazwa naszych gimna-
zjów do dziś utrzymana. W) życiu
pogan na pierwszem miejscu stało
staranie o sprawy natury cielesne:;
w Sparcie władza państwowa zabi-
jała dzieci słabe i nie rokujące sil-
nych organizmów. Dopiero chrze-
ścijaństwo a w Polsce duchowień-
stwo katolickie i zakony sprowa-
dzone przez Mieszka I i Bolesława
Chrobrego, wlało inną treść w po-
jęcie wychowania; — treścią tą
stała się troska o rozwój strony du-
chowej człowieka. Zasada wycho-
wania  chrześcijańsikego streszcza
się w krótkiej definicji katechizmo-
wej: nauczyć młodzież żyć według
zasady: „żyjesz abyś Boga znał, ko-
chał, Jemu służył a po śmierci był
zbawiony”. A jakiemi drogami wie-
dzie Kościół do tego celu? Droga
jaką nam wskazał Chrystus: „Za-
parciemi się siebie, walką o prawa
Boskie przyrodzone i nadprzyro-
dzone'. Nie o szczęście osobiste
wychowanka zabiegają te metody,
ale o zdobycie dla niego silnej pod-
stawy moralnej, według której są-
dzić będzie innych a przedewszyst-
kiem siebie samego.

Dzisiaj, gdy wychowanie mło-
dzieży spoczywa przeważnie w rę-
ku ludzi świeckich (bo cóż może

wobec szerokiego wpływu całości
otoczenia?) słyszy się wśród po-

pedagogów narze-
kania na brak celu wyraźnego w
wychowaniu. Szuka się - tego celu!
naokoło, zapożycza się go od ob-
cych a w PRI oddziaływuje
żywym prz em.

Lė Arm większość. obecnych
wychowawców należy do ubiegłego
pokolenia, wychowanego w indy-
ierentyźmie religijnym i dlatego
nieuchwytnie sączy się w duszę
dziecka poglądy streszczające się w
zasadzie, że religja to przesąd. O-
bok zaś ludzi indyferentnych religij-
nie znajdują się wśród  nauczyciel-
stwa nieraz ludzie aźnie antyre-
ligijnie nastrojeni, bojownicy bez-
wyznaniowości,

Co jest dzisiaj celem ich dążeń i
co chcą oni przekazać młodzieży?
Przedewszystkiem zerwać krępują-
ce więzy, jakie nakłada chrześcijań-
ska zasada wyrzeczenia się szczę-
ścia osobistego — dla innych, wyż-
szych wartości, nadprzyrodzonych.
Wolnomyśliciel nie wierzy w Boga,
ami w życie przyszłe, świat materjal-
ny to początek i koniec — z życiem
kończy się człowiek, więc prosty
stąd wniosek — używać życia —
być szczęśliwym, urządzać się jak
każdy uważa dla siebie za najprzy-

Jeśli do tego dodamy, że mło-
dzież widzi dokoła siebie bardzo
często zły przykład i to niestety na-
wet wśród swoich - kierowników 1
nauczycieli, to stwierdzić musimy,
że wychowanie u nas przedstawia
wiele do życzenia. luż to naokoło
mamy rozwodników, aaieniewewoh
wiyznanie, wreszcie żydów lub

POGAŃSTWA.) |

musimy się cofnąć do pierwszych
wieków chrześcijaństwa. Uczeni dłu
go bardzo nie umieli sobie wyjaśnić
przyczyn, dla których Rzym prze-
śladował chrześcijan na całym ob-
szarze swego państwa; nie mogły to
być przyczyny natury religijnej, bo,
w granicach rjum znajdowały
się różne ludy, wyznające różne re-
ligje, które nie były prześladowane.
W samem mieście Rzymie była
świątynia zwana Panteonem, w któ-
rej stały posągi wszystkich bożków,
czczonych na obszarze całego pań-
stwa — tolearncja była dla wszyst-,
kich, dla czegoż tylko chrześcijan;
nienawidzono i prześladowali ich;
najlepsi i skądinąd najsprawiedliwsi|
nawet cesarze jak: Trajon, Hadry-,

Prześla-|

Wilno i sprawa stosunków pol-
sko - litewskich nie schodzą ze
szpalt prasy litewskiej. Śmiało rzec
można, że w okresie czasu od śmier-
ci Marszałka Piłsudskiego w prasie
litewskiej ukazało się więcej arty-
kułów na ten temat, niż w ciągu
ostatnich lat pięciu.

Ton prasy litewskiej nie uległ
zasadniczej zmianie, Wprawdzie .tu
i ówdzie dają się słyszeć nieśmiałe
głosy (np. dr. Bistrasa w „Rytasie“
i p. Žemiorybassa w „Uevu Žeme“) o
konieczności nawiązania stosunków|

ton urzędówek, które|
żądają przedtem „wyrównania |
krzywdy”, t. zn. oddania Litwie
Wiina. Uporczywość, z którą prasa|
litewska wbija w głowy swych czy-
telników tę tezę, mie wynajdując

przejednany

jan, Sewer i Dyoklecjan? S 2 =
dee ich s Sakae wrogamiżadnych nowych argumentów, ani
pastwa Rzymskiego — a przecież,nie siląc A na nowe oświetlenie

' P . aa „| sprawy, każe przypuszczač, že pro-
iai prtymoWal & Sami | srami włączenia ' Wilna do państwa

|litewskiego nie jest wcaleani tak
Dzisiaj zagadka ta się wyjaśnia—|

chodziło tu mianowicie o prawo-
dawstwo rzymskie, opante na mo-
ralności, niezgodnej z moralnością
chrześcijańską.

Według Rzymskiego praw:
stwa wolino było rozwodzić się, u-|
prawiać sodomję, zabijać niewolni-
ków — stanowiących własność pa-
na i t. p. popełniać czyny, które mo-
ralność i nauka chrześcijańska su-

 

Św. Paweł już u zarania chrze-
ścijaństwa zabraniał udawania się w
sprawach spornych о sprawiedli-
wość do sądów pogańskich. Z cza-

 

całe ustawy, i kodeksy, według Ikto-
rych sądzili się chrześcijanie, uni-|
kając .sądów i,
chrześcijaństwo szerzyło się wśród
żydów i innych narodowości—rzym:|
scy cesarze nie zwracali na to uwa-
gi, ale gdy chrzest przejmowali oby*
watele Rzymu, zgoła wysocy urzęd-
nicy, senatorowie, konsulowie i ci|
prawowali się przed biskupami, u-
rzędującemi gdzieś wkatakumbach
— godność cesarza rzymskiego|
znieść tego nie mogła i stąd ogłoszo-
no chrześcijan jako wrogów pań-
stwa rzymskiego. Kazano im skła-
dać ofiary przed posągiem cesarzów
—jak przed bogami, a gdy się temu|
opierali, I

pierwsi bojownicy o sprawiedliwe,|
moralne ustawy praw  ogólnopań-
stwowych. Walka ta jak wiemy,
trwała do roku 313, w którym ce-

prawniony. Od tej pory biskupi
chrześcijańscy wpływali na istnieją-|
ce prawa, modyfikowano je i przy-
stosowywano do moralności chrze-
ścijańskiej, a zbiór tych ustaw i
rozporządzeń stanowi tak zwany
zwany kodeks Justynjana,zebrany w
VI w. po Chrystusie, stanowiący
dotychczas podstawę, na której bu-
dowała się tak zwana kultura łaciń-
ska czyli zachodnia; zawdzięczamy
ją — jak z powyższego widać —
pierwszym  Ojcom kościoła kato-
lickiego. į

Jakiż z tego wyciągamy  wnio-
sek? 8

Oto, że kościół katolicki współ-
działał i współdziała w powstawa-
niu i modyfikacji praw, zasad ogól-
nych życia, a między innemii usta-
leniu zasad wychowania. Jest to je-
go prawo i jego obowiązek. Uznane
to zostało także przez nowoodbu-
dowane Państwo Polskie w postaci
konkordatu zawartego z Rzymem,
gdzie zagwarantowane zostały pra-
wa Kościoła w różnych dziedzinach,
między innemi w dziedzinie wycho-
wania moralnego.

Niestety liczne są w Polsce ele-
menty, którym prawa Kościoła i  przechrztów, czyniących wszystko

naopak, niż głoszone nawetprzez |
nich samych szumne zasady huma-'
nitaryzmu i nowoczesnej
stycznej etyki.

Programy szkolne też mie są
wolne od zarzutów. Cechuje je dba-
łość przedewszystkiem o ciało: a
więc gimnastyka, sporty. Mimo
sprzeciwu wszystkich wytrawnych!

a ponadto propaguje się
jak: święto

oszczędności, lasu,
sadzenia drzewek itd.

Ale jeżeli mówimy o wychowa-
niu, nie należy zapominać, że naród
wychowuje się nietylko w szkole; —
każdy z nas kształci się do końca
życia. Wychowuje nas państwo
przez swoje ustawy i instytucje; wy-
chowuje nas sądownictwo, wojsko,
prasa, cenzura państwowa, która
sj książki zaleca — inne kon-

'kację,

Konkordat są nie po myśli i dlatego,
katolicy pilnie baczyć powinni, aby,
zasada ,„oddać co cesarskie cesa-

życiu przestrzegana. I

MG, |

W dniu wczorajszym odbyło się
posiedzenie Rady Miejskiej, zwoła-
ne celem obioru delegatów Rady
Miejskiej do zgromadzenia wybor-,
czego 'w 45-tym i 46-tym okręgu
wył 5

Posiedzenie odbyło się-w sali
konferencyjnej Urzędu  Wojewódz-
kiego. Na posiedzeniu obowiązywał
specjalny regulamin, ustalony przez
Min. Spr. Wewnętrznych. a mo-
cy tego regulaminu wzbronione by-
ły wszelkie oko i oświad- kuje,

Żeby zrozumieć, jaka rolaprzy
pada w tej dziedzinie Kościołowi,

czenia, di alne zaś było tyl-
ko zgłaszanie list kandydatów i
wybory. :

Na  zebranie tyl-
ko radni z

odaw-|ten stawiała w warunkach zupełnie

: | tego programu, ani na przyznanie

ów PRA: się do błędu. ‹

sem, wytwaczycy.aię sąly. skupie ] tewslkich, Przejawy takie są natu-

szymskich, Dopóki, zdarzył się o

|Ąutoi artykułu (Testis) nawraca tu
|do dawno
|że możnaby nie oddając Wilna Li-

|przez bardzo nieliczne grono ludzi.

siano "ibispožarcie | Skie patrzą na stosunki polsko-li-

dzikimi bestjom. Tak więc ginęli ci, (eWSkie pouczyć

sarz Konstantyn Wielki uznałko- się z Polską, przyczem „Rytas“ do-
ściół chrześcijański jako równou-| daje, że i z Niemcami. Rząd litew-

powszechny ani tak popularny na
Litwie, jak możnaby było mniemać.

Jest to raczej postulat oficjalnej
polityki litewskiej, która program

odmiennej 'konsielacji sił europej-
ślkich, mająć po swojej stronie So-
wiety i Niemcy, i dziś przy nowym
układzie stosunków nie potrafi się
zdobyć ani na nowoczesne ujęcie

Prasa litewska z  niesłychaną
dkwapliwością podchwytuje wszel-
kie przejawy skłonności do ustępstw
po stronie polskiej na rzecz tez li-

bardzo rzadkie, a ostatnio
Mowa tu o arty-

kule w „Kurj. | z dn. 12 lipca
p. t. „Niesłusznie zapomnianaidea .

ralnie

pogrzebanego pomysłu,

twie przyznać w Wilnie dla Litwy
pewne „prawa suwerenne. Teza
oczywiście zupełnie bałamutna i nie
życiowa. Mimo to artykuł p. Testisa
znalazł żywe echo na Litwie, cho-
ciaż Litwini wiedzą, że pogląd p.
'Testisa mógłby być popierany tylko

O tem, jak stery urzędowe: litew-

nas: może artykuł
w „L. Aidas“ z dn, 27 lipca b. r.:

„L. Žinios“ i „Rytas“' przestra-
szeni możliwościami przyszłej woj-
ny, wtrzymują, iż należy porozumieć

|ski i opozycja żywo się poruszyły
po śmierci Marszałka Piłsudskiego,
zastanawiając się nad tem co będzie
dalej i czy łatwiej dojdzie do roko-
wań i ukiadów z Polską. Jedni mó-
wili, że Piłsudski czuł, że wyrządził
Litwie krzywdę i chciał ją napra-
wić; w związku z tem należałoby
jeszcze za życia Piłsudskiego szukać  porozumienia z Polską. Inni mówili,
że to wszystko są głupstwa:
tylko rząd litewski okaże dobrą wo-,
lę, a wszystko pójdzie gładko; Pił-
sudski umarł, lecz żyją piłsudczycy,
potężniejsi jeszcze od samego Pił-
sudskiego. Tak rozmawiali ze sobąj
litewscy politycy wolnych zawodów.!
Nagle rozeszła się wieść, że Piłsud-
ski przed śmiercią kazał pochować:
swe serce iw. Wilnie. Politycy litew-
scy osłupieli, sądząc, że wobec ar-|
gumentėw sercowych nic się nie .da
wskórać w Polsce. Piłsudski był.
Marszałkiem Polski, jej twórcą idy-|
ktatorem, Wydarł on WilnoLitwi-
nom i obecnie niby testamentem;
nakazał Wilna nikomu nie oddawać.
Nawet ciało swej matki kazał prze-
wieść z Litwy do Wilna i pochować
obok swego serca,

Piłsudski zachwycony romansami
Sienkiewiczadążył do wskrzeszenia
wielkiej Polski, do której. byliby
wciągnięci © Litwini, Białorusini i

racjonali-|rzowi, a co boskie — Bogu” była w. Ukraińcy. "Wilno wydarte podstęp-
nie Litwinom miało być twierdzą
dla zajęcią całej Litwy aż do Kłaj”

Posiedzenie Rady Miejskiej |
darczego. Narodowe Koło Rad-1
nych w myśl ogólnie przyjętej w;
całym kraju taktyki na posiedzenie-
wyborcze nie przybyło. Radni ży-
dzi POWIE wprawdzie do gmachu
Urzędu Wiojewódzkiego, ale w po-
siedzeniu udziału nie wzięli, Przy-,
czymą tego postępowania jest stan|
liczebny (klubu żydowskiego. a
nych żydów jest wogóle 11-tu, a dla
zgłoszenia listy kandydatów trzeba
było conajmniej 13 podpisów. Po-

niech -

pedy i Połągi. To się jednak Mar-
szałkowi polskiemu nie udało, gdyż
Piłsudski jako szlachcic, który stał
się mieszczaninem, był obcy wło-
ścianom białoruskim i ukraińskim,
oczekującym na ziemię, zaś Litwa
była narodowo uświadomiona. Pił-
sudski opierał się na szlachcie i
mieszczanąch. Gdyby więc zażądał
podobnej reformy wolnej, co w kra-
jach bałtyckich, to cały jego sojusz
ze szlachią i mieszczanami by runął,
Piłsudski został dyktatorem. Wilno
zostało zagarnięte na rozkaz Pił-

|z Polską, ale dominuje ciągle nie-' sudskiego przez obszarnika Želi-
gowskiego. Wilnem zaczęli rządzić
zbiegli z wolnej Litwy  obszarnicy,
jak Meysztowicz. Ani Piłsudski, ani
inni obszarnicy nie dowierzali: miej-
scowej ludności. Świadczy. o tem
takt, że instytucje były zapełnione
galicjanami i poznaniakami. Żadnej
reformy rolnej dotychczas w' Wileń-
szczyźnie niema, Ža przykładem
Rosjan Polacy kolonizują Wileń-
szczyznę przy pomocy osadników.
За więc zdobywcami a nie tutejszy-
mi. (dyby ludność Wileńszczyzny
była polska, jak to Poiacy głoszą, to
poco w takim razie imiportowanoby
z Kongiesówiki, Śląska i Poznania
osadników? Przecież nie tak dawnó
miejscowi włościanie palili dwory i
gospodarstwa kolonistów za włada-
nie ziemią miejscowej ludności,
W Polsce powinnaby nastąpić

refonma rolna. System wielkich go-
spódarstw już się przeżył. Obszar-
nicy toną w długach, zaś włościanie
liczący ok. 10 milj. ludzi, a więc sta-
nowiący 1/3 ludności polskiej są
głodni i obdarci, mając 1 — 5 ha.

 

Między obszarnikami a korłowate-
mi gospodarstwami wytwarza się
wielka przepaść, Przepaść ta mogła-
by wypełnić rełorma rolna. O ile
zaś uefonmy mnie będzie, może to
rozstrzygnąć rewolucja socjalna.
Jednak retorma rolna wymaga mii-
ardów złotych. Skąd je weźmie za-
dłużona Polska? Pozatem reformie
sprzeciwiać się będą obszarnicy.
Gospodarstwo polskie wykazuje na-
wet cołanie się wstecz. Najgorzej
pod tym względem dzieje się w Wi-
leńszczyźnie,

Litwini są w stosunku do Pola-
ków mocni z punktu widzenia pra-
wa. Dzisiaj prawo niemal wszędzie
się depcze. Jadnak niezawsze tak
będzie, Polska podstępnie wydarła
Wileńszczyznę i szczyci się, lże jest
silniejsza od. Litwy.. Carska Rosja
również się szczyciła a jednak runę-
ła. Obowiązkiem Polaków jest na-
prawić krzywdę wyrządzoną przez
„nieboszczyka Piłsudskiego Litwie z
pomocą Żeligowskiego. Dopiero wte
"dy Litwa z Polską będą mogły zno-
wu żyć zgodnie, a serce Piłsudskie-
„go będzie miało lżejszy wypoczynek
"w stolicy Gedymina. Od naprawie-
nia tej krzywdy Polska powinnaby
'zacząć rokowania z Litwą. Litwini z
„Wilnem byliby silniejsi, zaś Polska
, stałaby się silniejszą bez Wilna.

Skoro Polacy mie chcą z Litwi-
„nami o Wilnie rozmawiać, w takim
„razie Litwini też nie mają poco pro-
,wadzić rozmów z Polakami, Litwini
powinni być ostrożni i rozmawiać z

' Polakami dopiero wtedy, gdy ci
ostatni przemówią do Litwinów po-

! ważnie”,
 

 

Ceramika kafiowa bogactwem
wykopaliskowem*Wiina

Dziwić się trzeba naprawdę, że
mając, że tak się wyrażę, pod nosem
takie ciekawe przyczynki do badań
kulturalnych ceramiki lokalnej, jak-
że często marnujące się śród gru-
zów miasta, nawet u kolekcjonerów
amatorów stare kaile nie są dotych-
czas ochraniane i badane...

Wiele, kardzo wiele pięknych о-
kazów kafli piecowych, «kominko-
wych i ściennych napotykanych u
nas w takiej ilości”jak nigdzie in-
dziej w Polsce, pochodzących głów-
nie z wieku XVII, a nadto XVI-go,
ginie w nas dla archeologa, dla hi-
storyka sztuki, dia artysty, miłośni-
ka sztuki stosowanej... I otóż. znowu
pewien bardzoskromny a niezmier-
nie zabiegliwy kolekcjoner - anty-
kwarjusz odkrył świeżo parę pou-
czających fragmentów  kaili, z któ-
rych na jednym widzimy dobrze wy-
konaną postać jakąś, trzymającą
sporą tarczę z częścią herbu (na
tarczy ocalało wyobrażenie orła
polskiego), niestety data wykonania
objektu uszkodzona. Drugi szczątek
kolorowy, glazurowany z niebieskie
mi i żółtemi ozdobami (kwiaty) niile
nęci oko. Rzeczy te obecnie znale-
zione zostały około kościoła unickie
go (ongi księży Augustjanów) przy
ulicy Saiwicz. Może zabytki te, jak
tyle innych, trafią szczęśliwie tam,
gdzie tyle posegregowanych już oka
zów znalazło rzetelną opiekę człon-
ków wydziału oświaty i kultury w
magistracie naszym. Jeszcze przed
30 laty dzięki kierownikowi archi-
wum miejskiego roztoczoną była na
mieście stosowna ochrona miejsc
gdzie dokonywały się roboty ziemne
w Wilnie, 'wynajmowano niekiedy
robotników, zabezpieczających od
|zmarnowań znaleziska przygodne.
W ten sposób powstał ten ilościowo
poważny zawiązek zbiorów kaflii
kantonów początkujących wówczas

„lartystek malarek wileńskich (Łuka-
szewiczówna, która odbyła niedaw-
no studja artystyczne we Włoszech,
wykonała pastelami szereg kopji z
cenniejszych motywów  kailowych
ze zbiorów przygodnego muzeum|
miejskiego). Dlaczego dzisiaj pp.
akademicy wydz. sztuk pięknych w
U. S. B. nie mogliby systematycznie
ochraniać, w poważnych swych
studjach mad charakterem  wileń-
skiej ceramiki, te niezmiernie cie-
kawe co do ornamentacji i w innych

 

|łach przez żydów, oraz o
|więźniów w

dzące snać z zamku dolnego zrujno-
j wanego i rozebranego przez Moskali
w r. 1799, przewiezione na stronę i
tam zagrzebane..

Czujną jest opieka nad wszelkie-
$o rodzaju znaleziskami spotykane-
mi podczas robót restauracyjnych w
bazylice św. Stanisława, ale mogą
być tu niedopatrzenia, stąd wśród
gruzów znajdują niekiedy amatorzy
starożytności, ułamki kaili i cieka-
we okazy cegieł zpoczątku XVI
wieku (późno-gotyckiej, |

Oglądałem szereg podobnych
zbiorów prywatnych, :

Miasto nasze było tyle razy ni-
szczone. pożarami, iż niedziw, że
wiele |kamienic starych poszło w
gruzy. Nietyliko podczas robót ulicz-
nych, ale i podwórzowych wykopa-
no jeszcze niedawno mnóstwo cen-
nych okazów ceramiki i innych za-
bytków. Takiego ogromu kafli jaki
Wilno już zmarnowało lekkomyślnie
mogłoby nam pozazdrościć każde
miasto polskie, podczas śdy na mar-
notrawsiwo zabytków kultury na-
wet u nas nie miejsce.

Polonus.

‚ < Ч KOGOS CODR CA A i RIо.

Sprawa KS. ii. Małynicz
Malickiego

Dziś rozpocznie się w wileńskim
Sądzie Okręgowym. proces przeciw-
ko proboszczowi z Nowych Trok,
ks. Mieczysławowi Małynicz-Malic-
kiemu.

W. komplecie sądzącym zasiadać
mają sędziowie: Brzozowski (prze-
wodniczącyj, Bobrowski i Bułhak,
Oskariżenie ma popierać podproku-
rator Pawluć. Bronią oskarżonego
adwokaci: Jankowski i Borowski,
ten ostatni z Warszawy.

Ks. Małynicz-Malicki oskarżony
jest z art. 170, 248 par, 1 i 152 KK,
Artykuły te mówią o rozpowszech-
nianiu wiadomości fałszywych, mo*

 
igących obudzić niepokój publiczny,
jo pozbawieniu wolności oraz o lże-
niu narodu polskiego. Czynów tych
miał się Adas 2. Maścz-Ma
licki przez wygłaszanie kazań, w
których mówił o prześladowaniu
przez rząd polski księży katolic-
kich, obsadzeniu stanowisk w szko*

ożeniu
erezie rtusikiej,

szczegółach zdobnictwa  kaflowego,|?zestępstwo z art, 152 miał doko-
zabytki wileńskie.
chowanikowie

awy- | 2ač przez wygłoszenie kazania w

szkoły technicznej i: dn. 10 czerwca rb, w Landwarowie,
zaś przestępstwo z art. 248 przezinnych zakładów... Bi knięcię, na dzwonicy kościelnej

Oglądałem u zbieracza,
oŽa początku artykułu, Rów: kilku uczniów oraz woźnych Semi-
nież bardzo piękne z rysunku i bar- S 5 ; 2 '
wy całe okazy kafli znalezioneasię na wieżę kościelną bez
ogrodzie po-Bernardyńskim, pocho-

narjum Nauczycielskiego, którzy

księdza: proboszcza, by
dzwonić w chwilach  eksportacji

nieważ radni żydzi nię zdołali uzy-|MAKAK|zwłok Marszałka Piłsudskiego.
skać brakujących im“ 2-ch podpi:|45-g0 i takaż lista dla okręgu 46-go0.: Ze strony oskarżenia wezwano

sów, więc w posiedzeniu udziału| Wszystkie osoby na listach tych za- 19 świadków, głównie z pośród
nie: wzięli. -

ybyli Na posiedzeniu zgłoszona zosta-|brane zostały do zgromadzenia wy- ny: odwodowej
Bloku « Gospo-| ła tylko jedna lista BB dla okręgu borczego. iadków.

mieszćzone w ogólnej liczbie 48 wy- funkcjonarjuszy Sa. zaś ze stro-
dopuścił3-ch
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NOWOCZESNE
ZAGADNIENIE
SPOŁECZNE

Gdy się dawniej mówiło o sprawie

społecznej, to się miało przedewszyst-

kiem na myśli przeciwieństwo intere-

sów między „proletarjuszami“ a „ka-

pitalistami'. Na tem tle wyrósł ruch

socjalistyczny, który przez długie la-
ta miał pretensię do tego, że posiada

jedyny sposób na rozwiązanie „,spra-

wy społecznej.

Po wielkiej wojnie europejskiej za-

szły w budowie społecznej i gospodar-

czej społeczeństw europejskich donio-

słe i głębokie przemiany. Nie odrazu

je dostrzeżono; właściwy umysłowi

ludzkiemu konserwatyzm skłaniał do

niyślenia dawnemi kategorjami, wy-

dawało się ludziom, że po wstrząsie

wojennym wszystko wróci do dawne-

go stanu. Tymczasem powrót ten nie

następował, w życiu gospodarczem,

społecznem į politycznem Europy za-

częły się dziać rzeczy, których nie

rozumiano i wobec których nie wie-

dz ano, jak się zachować.

Między innemi zaczął tracić grunt

pod nogami socjalizm. W szeregu kra-

jów Europy Zachodniej uległ on zu-

pełnej likwidacji, w innych przestał

być prądem dominującym; w Rosji

przybrał formy, które pozornie tylko

pokrywają realizację ideałów socjali-

stycznych, bo bolszewizm jest w dzie-

dzinie gospodarczej kapitalizmem pań-
stwowym, a w dziedzinie politycznej

zerwał z całą ideologią przedwojenne-

go socjalizmu.

Zmierzch socjalizmu ma liczne po-

wody i źródła, jest jednak niewątpli-

wie wyrazem doniosłych przemian

społecznych i gospodarczych w łonie

społeczeństw zachodnio - europej-

skich, jest — między innemi — na-

stępstwem przeobrażenia w dziedzinie

zagadnienia społecznego, Wobec roz-

kładu gospodarki światowej, wobec

rozstroju gospodarki krajów europej-

skich, zaburzeń walutowych i cofnię-

cia się wytwórczości, nie podział do-
chodu społecznego stanowi „sprawę

społeczną', lecz samo zagadnienie

produkcji, którego istota wyraża się

w tem ,że współczesny aparat pań-

stwowy jest zbyt kosztowny, a przez

to obciąża nadmiernie warstwy pro-

dukujące. Jeśli chodzi o wydarzenia

ostatnich tygodni, to wystarczy przy-

pomnieć to, co się dzieje we Francji.

Rząd p. Lavala, zmuszony do tego

przez konieczności natury gospodar-

czej, rozpoczął zabiegi, zmierzające

do naprawy przez wprowadzenie dra-

końskich oszczędności w wydatkach

państwowych. Niezależnie zaś od sta-

rych stronnictw politycznych, ruchy

społeczne (np. ruch agrarno - ludo-

wy) wysuwają na czoło swego progra-

mu zmniejszenie ciężarów, spoczywa-

jących na barkach warstw produku-

jących.
Francja nie jest pod tym względem

wyjątkiem. To samo dzieje się we

wszystkich państwach Europy zacho-

dniej, Wszędzie istotną treścią nowo-

czesnego zagadnienia społecznego jest

przeprowadzenie reform, któreby do-

prowadziły do zmniejszenia kosztów

utrzymania aparatu państwowego, sa-

morządowego i różnych instytucyj

społecznych, tak, by warstwy produk-
tywne mogły utrzymać i rozwinąć

swe warsztaty pracy, oraz robić osz-

czę 'ności, prowadzące do zdobycia

zasobów, potrzebnych dla rozwoju

produkcji.
Tak rozumiane zagadnienie społecz-

ne musi znaleźć swój wyraz zarówno

w życiu gospodarczem, jak politycz-

nem i moralnem narodów. Ażeby bo-

wiem tę nowoczesną „sprawę społecz-

ną' rozwiązać, trzeba przedewszyst-
kiem wprawić w ruch odpowiednie

czynniki polityczne, oraz oddziałać

we właściwym kierunku na psychikę

społeczeństw.

Polska jest ściśle związana z Euro-

pą zachodnią. Jest tedy rzeczą natu-

ralną i zrozumiałą, że i u nas istotę

not'oczesnego zagadnienia społeczne-

go stanowi takie odciążenie warstw

produkcyjnych i spowodowanie takich  

Prawdziwe dramatis personae
Gdy się chce coś rozumieć z polity-

ki, to trzeba zacząć od dobrego wi-
dzenia rzeczywistości i od ścisłego
myślenia. Niema nic niebezpiecz-
niejszego, jak widzenie świata takim,
jakim by się chciało, ażeby był, a nie
takim, jakim jest. Zastosujmy tę za-
sadę do tego zjawiska, które się w
prasie naszej nazywa zatargiem wło-
sko - abisyńskim. Nie jest to właści-
wie ani zatarg, ani włosko-abisyński.
Jest to natomiast zamiar Włoch eks-
pansji politycznej i gospodarczej na te-
rytorjum Abisynji, oraz zatarg włosko-
angielski.

Ludzie, myślący o zagadnieniach
politycznych w sposób „pryncypalny”
a więc naiwny, rozumują tak: Między
Włochami a Abisynją istnieje zatarg;
© ile nie będzie on załatwiony przez
kochającą pokój Ligę Narodów, to
dojdzie do wojny, której wynik zale-
żeć będzie od stosunku sił dwóch

„, stron wojnę prowadzących. Tymcza-
sem należy rozumować tak: Włosi
chcą rozszerzyć swe terytorja i swe
wpływy polityczne i gospodarcze na
terenie Afryki; 'w tem swojem dąże-
niu napotykają na żywotne interesy
polityczne W. Rrytanji, która chce
posuwanie się Włochów powstrzymać,
oraz na interesy gospodarcze Japonii,
która nie chce utracić zdobytych nie-
dawno rynków zbytu i rozległych mo-
żliwości rynkowych na przyszłość.
Kontlikt bezpośredni *est tedy przede-
wszystkiem między Włochami a An-
ślią. Jeśli Abisynja ma wogóle możli-
wość przeciwstawiania się Włochom
w sposób taki, jak to czyni obecnie. to
We dlatego, że ma poza sobą An-
glię.

`
 

To też w całej tej sprawie ma o wie-
le większe znaczenie dyplomacja, niż
te się dzieje normalnie, w przededniu
zwykłych zatargów między dwoma
równemi sobie państwami. Włochy
mają określone cele i plany w stosun-
ku do Abisynji, Dla nich rzeczą naj-
dogodniejszą byłoby te cele osiąśnąć
i te plany urzeczywistnić bez rozle-
wu krwi. Włosi wiedzą, że podbój
takiego kraju, jak Abisynja, musi
trwać długo (podobno obliczają ewen-
tualną ekspedycję na cztery lata), mu-
si kosztować dużo ludzi i pieniędzy.
Włosi wiedzą dalej, że urzeczywist-
nienie ich zamierzeń zależy przede-
wszystkiem od tego, czypotrafią
przełamać na drodze dy-
plomatycznej opór An-
ślji. Istotne dramatis personae w
odbywających się przed oczami na-
szemi wypadkach, są tedy Włochy
i W. Brytanja. Rozstrzygnięcie
nastąpi najprawdopodobniej nie na
polu walki, lecz w grze dyplomatycz-
nej. W tej grze atutami naiwažniei-
szemi dla Włoch sa rzeczy takie, jak
odpowiednie przygotowanie psychicz-
ne narodu, wola zwycięstwa jeso
przywódców, materjalna gotowość do
ekspedycji afrvkańskiej, gruntowne
przygotowanie działań wojennych, To
wszystko musi w przeciwnikach ; w
świecie całym budzić przeświadczenie,
że Włosi się nie cofną, że są gotowi
na wszystko, że, jeśli ich plan nie bę-
dzie urzeczywistniony na drodze po-
kojowej, tn się nie zawahają wyjąć
miecz z pochwy,

Anglicy — jak to już wskazywaliś-
my na tem miejscu — wiedzą, jak do-
niosłe interesy ich Imperjum wchodzą  

tutaj w grę: nadzór nad jeziorem Tsa-
na, z którego czerpie swe wody Nil
Niebieski, pozycja w Sudanie i w E-
gipcie, oraz na całym kontynencie a-
frykańskim, wreszcie przyszłość ich
panowania w Afryce, na morzu Śród-
ziemnem i nad drogą morską do In-
dyj.. To też dyplomacja angielska
nie próżnuje, działa wszystkiemi środ-
kami, jakie ma w swem rozporządze-
niu.

Rozpoczęła się walka niekrwawa
między Włochami a Anglją, walka,
której trwanie liczyć trzeba nie na la-
ta, a na lat dziesiątki, Jej przebieg bę-
dzie miał duży wpływ na rozwój sto-
sunków nietylko na naszym kontynen-
cie, lecz na świecie całym. To też
znaczenie tego konfliktu wybiega da-
leko i wysoko ponad to, co zachodzi
lub zajść może między Włochami a
Abisynją. Powtarzamy: Istota rzeczy
tkwi w tem, że W. Brytanja spotyka
na drodze swej ekspansji światowej
nowego współzawodnika i zamierza
odrazu na początku jego pochód na-
przód powstrzymać... To prowadzi nas
do wniosku, że rozgrywka nastapi nie
między Włochami a  Abisynją, a
między Włochami a Anglją. Z tego by
zaś wynikało, że będzie to rozgrywka
dyplomatyczna, a nie, wojenna. A je-
śli tak, to Abisynja zapłaci wszystkie
jej koszty, bo kompromis może dojść
do skutku na podstawie podziału sier
wpływu na terenie abisyńskim. Z tego
wynika dalej, że dużą rolę może ode-
grać w całej tej sprawie Francja —
właśnie na terenie dyplomatycznym.

S. K.

 

Hitler, Żydzi i katolicyzm
Hitler zwalcza Żydów. I Obóz Na-

rodowy politykę jego w tej dziedzinie
chwali. Hitler zwalcza Kościół kato-
licki. I Obóz Narodowy politykę jego
w te, dziedzinie potępia.
Ta rzekoma niekonsekwencja na-

szej postawy budzi w szeregach na-
szych przeciwników zdumienie, Wciąż
nam ją wytykają. W tych dniach znów
sanacyjny ,„Kurjer Wileński'* wystąpił
z wielkim artykułem, poświęconym tej
sprawie, w którym woła z patosem:
„Kto mówi a, musi powiedzieć i b!*,
Poświęćmyż więc i my parę słów

tej sprawie,
Hitleryzm — tak jak każde zjawisko

dużych wymiarów — jest zjawiskiem
skomplikowanem. Jest to po pierw-
sze doktryna, a przynajmniej pewien
splot myśli i poglądów, z których się
coś w rodzaju doktryny, lub grupy
doktryn wyłania. Jest to po drugie
ruch polityczno - organizacyjny, —
jest to zjawisko społeczne. Jest to po
trzecie pewna metoda działania. Jest
to po czwarte konkretna, praktyczna
polityka.
Doktryna hitleryzmu jest nam obca,

Nikt, jako żywo, nie słyszał z ust na-
rodowca aprobaty hitlerowskiej teorji
„rasizmu”, — tej teorji, zbudowanej
na czysto materjalistycznych przesłan-
kach, Nikt również nie słyszał apro-
baty ncopoganizmu. Nasz šwiatopo-
gląd — a światopośląd hitlerowski, to
są dwie rzeczy całkiem różne, oparte
na innych zupełnie założeniach i prze-
słankach rozumowych, a nawet na in-
nych uczuciach, dążeniach i instynk-
tach.

Hitleryzm, jako żywiołowy ruch nie-
mieckich mas, jest zjawiskiem obcem
nam już choćby dlatego, że mającem
miejsce wśród wrogiego nam narodu
niemieckiego — ale jest nam mimo to
w pewnym stopniu bliski, stanowiąc
wynik analogicznego co Obóz Naro-
dowy w Polsce ruchu, będącego wy-
razem spontanicznego odrodzenia dą-
żeń narodowych w masach. Niemcy
są całkiem inne niż Polska, a więci
nacjonalizm niemiecki jest inny, niż
nacjonalizm polski. Ale mimo wszyst-
ko, żyjąc w świecie jednej cywilizacji,
przeżywamy w Polsce i w Niemcze h
dość analogiczne przemiany.

Hitlerowska taktyka i metoda dzia-
łania zawiera w sobie niektóre pier-
wiastki wspólne wszystkim nowo-
czesnym ruchom narodowym, naszego
nie wyłączając. Ale ma ona i właści-
wości, u nas do zastosowania się nie
nadające. Że bezkrytycznie nie zapa-
trzyliśmy się na hitlerowskie metody,
jak nam to „„Kurjer Wileński” zarzuca,
dowodzi choćby ten fakt, że właśnie

przemian, któreby sprawę przyszłości

tych warstw postawiły na pierwszem

miejscu w naszem życiu gospodarczem

i politycznem.  

na tle różnicy w poglądach na metodę | wyjścia do zdobycia przez nas nie-
działania, doszło w naszym obozie w
zeszłym roku do secesji pewnej grupy
ludzi — i że zwolennicy metod hitle-
rowskich znaleźli się poza nawiasem
naszego ruchu, tworząc ugrupowanie
własne (O.N.R.).

Arwreszcie — sprawa polityki prak-
tycznej.

Hitleryzm — jest to nowy czynnik,
który się zjawił na szachownicy poli-
tyki europejskiej i zmienił na niej u-
kład sił. Polityka europejska — to nie
jest tylko wynik działań i dążeń ist-
niejących w Europie, czy poza Europą
państw: na sytuację europejską od-
działują też i pewne czynniki poza-
państwowe. Wśród nich na pierwsze
miejsce wybija się — żydostwo.

Czynnik ten jest tradycyjnie wrogi
Polsce. Co więcej, był on tradycyjnie
przyjazny Prusom i związany z niemi
silnemi węzłami współdziałania ji soli-
darności.

Czynnik ten w ostatnich czasach
prawie nie napotykał w. Europie na
przeciwwagę. Przeciwwagą taka w
dziedzinie moralnej był wprawdzie
zawsze dla żydostwa Kościół katolic-
ki — ale w ostatnich czasach nie usiło-
wał on rzucać na szalę przeciw żydo-
stwu swoich sił w dziedzinie politycz-
nej. W pewnym stopniu przeciwsta-
wiała się Żydom przedwojenna Ro-
sja — ale nie było to stanowisko sta-
łe i konsekwentne, Bez przesady rzec
można, że do niedawna najpoważniej-
szym w Europie czynnikiem politycz-
nym, jaki przeciwstawiał się Żydom,
był Obóz Narodowy polski,

Przez zjawienie się ruchu hitlerow-
skiego, a następnie objęcie przezeń
władzy w Niemczech, sytuacja pod
tym względem zmieniła się radykalnie.
Obóz żydowski znalazł się naraz w
obliczu potężnych sił, zajmujących wo-
bec niego stanowisko przeciwstawne.
Rzecz prosta, że wywołało to w na-
szym obozie uczucie wielkiej ulgi. Ca-
łe poprostu oblicze polityczne Euro-

- uleóło gruntownej zmianie i to
zmianie na naszą korzyść. Dwaj nasi
główni, a solidarni dotąd wrogowie:
Prusy i Żydzi, znaleźli się odrazu we
wrogich obozach. Powtórzyło się tu a-
nalogiczne zjawisko do pamiętnego
rozejścia się dróg Prus i Rosji, —- ro-
zejścia się, które się stało punktem  

podległości.
Ale to nie znaczy, byśmy się mieli

z tego powodu zachwycać wszystkiem,
co ruch hitlerowski z sobą niesie. Po-
lityka jest rzeczą skomplikowaną, —
niemal nigdy nie bywa w niej przy-
jaźni, nie zamąconych jakąś niechęcią,
albo nieprzyjaźni, nie uzupełnionych
jakąś solidarnością interesów. Anglja
złączona jest z Abisynją obawą, że
Włochy usadowią się na angielskiej
drodze do Indyj, położą rękę na jezio-
rze Tsana i na masie wodnej Nilu, za-
grożą Sudanowi i Egiptowi. Ale rów-
nocześnie złączona jest z Włochami
obawą, że Abisynja pobije Włochy, a
tem samem obali prestiż białej rasy i
da hasło rebeljanckie Indjom, Egipto-
wi, krajom arabskim, afrykańskim
terytorjom murzyńskim. Anglja przed-
wojenna rozdzielona była z Rosją
przez sprzeczność interesów w Persji
i w centralnej Azji, oraz z Francją
przez sprzeczność interesów w Maro-
ku, w Egipcie, w Faszodzie — ale złą-
czona była i z jedną i z drugą solidar-
nością wobec niebezpieczeństwa nie-
mieckiego.
Tak samo i my wobec hitleryzmu:

widzimy w nim czynnik wrogi nam
przez to, że wzmacnia naród niemiec-
ki, czynnik przyjazny, bo osłabia Ży-
dów i czynnik wrogi, bo zwalcza Ko-
ściół katolicki. To też i nasza postawa
wobec hitleryzmu, jako zjawiska poli-
tycznego, jest skomplikowana, — tak
jak to zwykle w stosunkach politycz-
nych bywa. Na tem właśnie polityka
polega, by w istniejących sytuacjach
politycznych umieć nic, lub prawie
nic z dóbr, których broni, nie uro-
nić, a równocześnie jak najwięcej
faktów niepożądanych zwalczyć, lub
obalić. A tego się nigdy nie osiąga
przez politykę „pryncypjalną” i szty-
wną.
Ale nie rozumieją tego półinteli-

genci. Oni nie widzą tego, że świa
nie jest prosty, że życie nie jest prm-
stolinijne, Im się wszystko wydaje £a-
kiem nieskomplikowanem i jasnen i
łatwem „jak problematy pokoju Azie-
cinnego, lub szkoły powszechnej,

Oniby chcieli, aby o każdej rzeczy
móc mówić: „czarne, lub „bia/e”, Ale
co zrobić, jeśli coś jest popiela/te, albo
pstre, — w prążki, lub w ksatkę?
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PRZEGLAD PRASY
ŻYDZI I NOWA WARSZAWA

Żydom coraz mniej podoba się
wielka nowoczesna Warszawa. Typ
Polaka, jaki w niej spotykają, odbiega
od dawnego, miłego Żydom Warsza-
wianina.
„Już nie dostrzega się — pisze p. Kaga-

nowski w „Hajncie“ — dobrodusznych, li-

rycznych, łagodnych pijaków, warszaw-

skich „obywateli* o długich wąsach i roz-

marzonych oczach, szukających „sprawie-

dliwošci“ i „porządku“!... „Wielka Warsza-

wa uciekła od Żydów. Żydowska Warsza-

wa nie wyszła ze swoich ulic, nie wpłynęła

do żył wielkiego miasta, ugrzęzła w szarej

ciasnocie, nie nabrała nowego tchu dla wiel-

kiej, nowożytnej, szeroko rozpostartej, eu-

ropejskiej Warszawy”.

Tak dobrze niestety nie jest. I w tę
nowożyłną Warszawę wchodzą częś-
ciowo Nalewki, choć trochę wymyte,
trochę zeuropeizowane, a przede-
wszystkiem zamaskowane anonimo-
wvmi szyldami. Musi jednak przyjść
czas, kiedy polska Warszawa wtar-
śnie zdobywczo za Żelazną Bramę i
te niesamowite oazy brudnego, wro-
śiego, spisukującego Orjentu przylą-
czy do polskości. Nie zrobią tego je-
dnak obywatele ,, o długich wąsach i
rozmarzonych oczach”,  karmieni
przez żydowskich i judaizujacych pi-
sarzy ideałami „sprawiedliwości.

DWÓR W OCZACH
ŻYDOWSKIEGO LITERATA

P. Słonimski opisuje w „ Wiad, Li-
terackich' wieś polską. Zobaczył na
tej wsi rzeczv, które go śmieszą swą
staroświeckością:

„Wieczorem lampy naftowe palą się we

dworze. P. Henryk, praktykant, ogorzały

blondyn czyta Sienkiewicza,, Chłopi całują

w rękę jaśnie panienkę, a jaśnie panienka

całuje w rękę plebana... Na bramie wjazdo-

wej wisi napis: „ Przejście bez park zabro-

nione przez żadnych wyjontków”.

Ale ta idylla to tylko pozór. P. Sło-
nimski odkrywa we wsi — (i można w
tej ieśo prozie wyczuć utajone wzru-
szenie)

„Ślady wielkich przemian, które wstrząs-

nęły światem. Tu, w tym majątku, jak i

wszędzie dokoła były kiedyś czerwone woj-

ska zwycięskiej rewolucji  proletarjackiej.

Na podwórzu folwarcznem jakiś Kola Rża-

now, stojąc na drabiniastym wozie, prze-

mawiał do parobków i do robotników rol-

nych. Mówił im o wolności ludzkiej, o walce

klas, o zbrodniach, które przez wieki całe

zraszały te ziemie potem i krwią chłopską”.

Tak mówił Kola Rżanow i odnosi
sie wrażenie, że cieszy się on więk-
sza sympatją autora niż ów prakty
kant, czvtajacy (o zgrozo!) Sienkie-
wicza. Pozałem — twierdzi p. Sło-
nimski: p
„Większość sumiastych szlagonów pea-

śnie trzymać za mordę i bogacić się. W'iy k-

szość chłopów zaś ma proste i jasno sfo/mu-

łowane marzenia: wytłuc kijami, spalić

dwór i wziąć ziemię”.

Kończv się ten opis zapewnieniem,
że ludzie wsi „zapraśną szeyokiej dro
śi wolności powszechnej.

Jakiej wolności? czy ł/j którą sła-
wił Kola Rżanow? Poc5 mówić taki-
mi tajemniczymi ogólr /kami?..

„B. WIĘZIEŃ BRZESKI”
„Robotnik”* polemizował onegdaj o-

stro ze „Słowem”, które zaatakowało
b. posła socjały;tycznego Dubois za
to, że na jakier,ś zebraniu tytułował
się „b. więźniem brzeskim”.
„Tytut ten —, pisało „Słowo” — mówi o

karze za warc/ńolstwo we własnem państwie

za występki niezgodne z kodeksem karnym,

Więc tytuł, „kryminalista” a nie „więzień”

odpowiade, całkowicie istocie rzeczy. Ale

cóż na *© poradzić, że są ludzie, którzy

gustują/ w tytułach które mówią raczej o

hańb'£, ale nie o zaszczycie“,

Mie obchodzi nas ani p. Dubois, ani
Polemika o niego. Ale fakt, iż tytuł
„b: więźnia” uważany jest i przez sa-
mego b. więźnia i przez szerokie śro-
dowisko za tytuł zaszczytny, powinien
dać „Słowu' okazję do całkiem. in-
nych refleksyj...

SIC TRANSIT...

Korespondent waszyngtoński „Ga-
zety Polskiej" donosi o upadku słyn-
nego Callesa, dyktatora Meksyku, o-
krutnego prześladowcy katolicyzmu,
twórcy socjalistycznej szkoły, Obecny
prezydent Meksyku, p. Cardenas, wy-
zwolił się z pod wpływów Callesa, wo-
bec czego b. dyktator pośpiesznie um-
knął z rodziną do Kaliforni w St.
Zjedn. Zamierza osiedlić się defini-
tywnie gdzieś poza amerykańskim
kontynentem, może w Honolulu, może
w Hiszpanii. Prezydent Cardenas
„uzbroił chłopów rozpędził „czerwone ko-

szule” i... niewiadomo w jakim teraz pójdzie
kierunku, Tymczasem na ulicach miasta
Meksyku studenci demonstrują na rzecz
szefa państwa przy akompanjamencie o-
krzyków niebywałych jak na dotychczaso-

we meksykańskie stosunki: — Muerte a Ca  Iles! — Viva Cristo-Rey!“        



 

Polszczyzna w Radio.
„nadajemy dziennik wieczorny““...

„A teraz nadajemy państwu dzien-
nik wieczorny'... „Nadaliśmy  poga-
dankę'.. Nadamy utwór Chopina na
płytach firmy Feigenbaum, Bielań-
ska 20“...
Wprost uszy puchną od tego „na-

dawania” i od... Feisenbaumów w pol-
skiem radjo. Wierzyć się nie chce, że
można tak uporczywie propagować
błędnie użyte zwroty. Pewna liczba
słuchaczy, karmiona codziennie tem
„nadawaniem'', zatraciła może już od-
czucie niepoprawnego użycia tego wy-
razu. Ale bardzo wielu, nie sycących
się wyłącznie programem radjo i lek-
turą LK. C., wyczuwa tu przykry i
drażniący błąd, niepoprawność oraz
niewolnicze tłumaczenie niemieckiego
„aulgeben“.

Po polsku nadać można: prze-
zwisko, tytuł, urząd, przywilej; mo-
żna nadąć wolność włościanom, ludo-
wi prawa, krajowi konstytucję. ,„Ko-
ściół mi rozkazuje i nadaje wla-
dzę oświecać lud', mówi Mickiewicz.
Można nadać postać, mogą „diabli
nadać taką robotę”, mogą czyjeś wy-
biegi na nic się nie nadać, można „na-
dawać komu prezentów bez liku”
(Mickiewicz), ale nie można „nadawać
dziennika wieczornego, bo to jest
nonsens, błąd i niepoprawność.

„Słownik Warszawski (tom 3) wyli-
cza aż sześć grup znaczeniowych wy-
razu; nadać, ale pod żadną z nich nie
można podciągnąć zwrotu: „nadać po-
gadankę'!
Język polski jest bardzo zasobny w

różne odcienie znaczeń, które mu na-
dają (właśnie: nadają!) t. zw. przed-
rostki postaciowe. Jaka duża różnica
znaczeniowa jest np. pomiędzy wyra-
zami jednego pochodzenia: zgadnąć —
zagadnąć, skazać — rozkazać! Owe

 

Z EKRANÓW

Obraz przedstawia środowisko szpi-
talne pojęte po protestancku i po ame-
rykańsku. A więc zracjonalizowanie,
zmechanizowanie życia, przemyślany,
niemal idealny system i tylko system
aż do zabicia człowieka w służbie...
człowieczeństwa. To też młode kandy-
datki na siostry miłosierdzia nie zaw-
sze mogą przebrnąć przez sui , generis
nowicjat — trzyletni kurs praktyczny,
łamiąc się pod ciężarem zbyt krańco-
wo pojętego rygoryzmu. Nie wiele po-
nagają wygłaszane niekiedy kazania
4 temat wzniosłości humanitaryzmu

с Mowna bohaterka (Loretta Young)
aśka vy do tych, które jednak dobrnęły
do kon: "2 jest dobrą sanitarjuszką ale
© swojej kobiecošci, Mimo ide-kosztem| « 7 : :осН (emal warunkėw nie potrafi

1

  

różnice często są jednak dosyć subtel-
ne, ale Polak, znający swój język о-
skonale się wnich orjentuje, 9 bę-
gactwo przedrostków jest źródłem po-
dziwu obcych językoznawców, z któ-
rych jeden, Szwed, dr,Sigurd
napisał po polskuolbrzymią pracę, a-

we czasowników polskich* (Kraków
1918, str. 620). .
Jakże więc powiedzieć w naszym

wypadku poprawnie? R
Jest na to wiele różnych sposobów.

Zamiast np, błędnego zwrotu: „nada-
liśmy dziennik wieczorny”, można po-
wiedzieć poprawnie: podaliśmy, da-
liśmy, usłyszeli państwo, odczytali-
śmy... it.d.it.d„ ale nigdy „nada-
liśmy . o
Troska o dobrą polszczyznę musi

być w radjo szczególnie intensywna,
nic bowiem łatwiejszego, jak utrwalić
błąd tysiącami głośników, żywem sło-
wem.

Zmiany, które zaszły ostatnio w Pol-
skiem Radjo powinny przynieść wy-
zwolenie z pod wpływów Feigen-
baumów, a również troskę o poprawny
język polski, 3 к

Nawiasem dodajmy, że siewcą ро-
dobnie przykrego błędu jest, inne
przedsiębiorstwo państwowe: Poczta i
Telegraf, kiedy na miljonach pocztó-
wek drukuje „austryjacki' wyraz „na-
dawca, Polski bowiem wyraz nadaw-
ca znaczy jedynie tego, co coś komuś
nadaje, czyli kogoś czymś obdarza.
Niedawno obwieszczano, że jednym

z naczelnych zadań naszej Akademji
om ma być podobno troska o.
czystość i poprawność polszczyzny.
Czemuż przeto Aa?Literary
nie protestuje przeciw szerzeniu tego
rodzaju błędów? (Art. Leg.). 

SR 7———7>————9777777.)

STOLECZNYCH
„Biata parada“ — w kinie „Pan'”

dać szczęścia mężczyźnie, Coprawda
mężczyzna ten poza walorami fizycz-
nemi nie przedstawia typuimponują-
cego. Mistrzostwo gry w polo nie
wszystkich przyprawia o szał zac wy-
tu. To też długi, wlokący się film nie
kończy się małżeństwem a rozstaniem.
Ona wraca do białych sal kąpać nowo-
narodzone cudze dzieci „on odchodziz,
prawdziwym i uzasadnionym żalem 0-
raz zapasem wspomnień, |
Tak pojęta służba idei nie bierze nas

już dzisiaj. Inaczej patrzymy na pó-
wołanie kobiety i w pięknej sanitar-
juszce dostrzegamy jakby jakieś krzy-
wizny. Mimo współczesnej formy, ob-
raz nosi cechy typowo dziewiętnasto-
wieczne. (Set.) 

W BUŁGARII

*pod Sofją kolonię
wsza sekta liczy
eisrutujących się
"nych, przeważ-

NOWA SEKTA

Piotr Dunow založyi

czcicieli słońca. Najno

już sporo I r

z różnych warstw społecz. dE 7

nie jednak spośród intelige NE”

idąc za przykładem Gandhie. gy zapółóe

je przez jeden dżień w tygod. doj

milczenie. Naśladują go w tem 360

niowie, Dunowišci, jak, ich naz, ka

Bułgarji, noszą białe tuniki, obyw 8 "Ei

bez obuwia, aby nie wnosićbłota Nei

rzu do mieszkania,pogrążają sięw х ię

templację przy wschodzie i zacho t: в

słońca, oraz odprawiają rozmaiteprak K

tyki mniej lub więcejmistyczne, a mają-

ce służyć „oczyszczeniu duszy”. Sekta

jest'wolna, t. zn. nie rejestruje członków,

którzy mogą należeć do niej.według

własnej woli tak: długo jak. im się podo-

ba, Niema żadnego przymusu, ani też u-

stalonego dla wszystkich rytuału.

NAJGŁĘBSZY SZYB NAFTOWY

Szczycący. się dotychczas rekordową

głębokością 2961 m. pewien szyb naftowy

w -Kalifornji został zdeklasowany prze -

prowadzonemi niedawno. w.Meksyku

wierceniami na głębokość 3328 m. Nowe

źródło naftowe. w Meksyku posiada nie-

zwykłą worostwydajność,

NIEOCZEKIWANE SKUTKI:WIELKIEJ

REWJI JUBILEUSZOWEJ

Najwspanialsze widowisko morskie, ja-

kie niedawno rozwinęło się przed oczy-

ma seiek tysięcy widzów wPortsmouth.

pozostawiło nieoczekiwane następstwa

Większość okrętów, biorących. udział w

wielk'ej rewji jubileuszowej opalanąbyla

ropą. Na morzu pomiędzy Portsmouth i nadbrzeżnemi kąpieliskami morskiemi

potworzyły się gęste szerokie plamy od

rapy i oliwy, które zanieszyšcily  wody
nadbrzeżne, uniemożliwiając letnikom,
korzystanie z kąpieli, morskich. Plaże w,

pobliżu Portsmouth skutkiem tego nagle
opustoszały, narażając właścicieli kąpie-
lisk, hoteli i pensjonatów „morskich na

dotkliwe straty.

GDZIE DWÓCHSIĘ BIJE
Ostatnie niepokoje w Belfaście przy-

niosły rolnikom irlandzkim po. drugiej
stronie granicy wolnego państwa nieo+
czekiwane korzyści. Wskutek, ogołocenia,
granicy irlandzko - ulsterskiej z strażni-
ków i policji, która skonsygnowaną Z0-
stala w olbrzymiej ilości w,Belłaście,
<chiopi irlandzcy zdołali przeszmuglować
4/9 Ulsteru bez cła olbrzymie ilości trzo-
dy * Jak obliczono, chłopi jednej z wiosek,
irią mdzkich, położonej tuż, nad granicą
Ulst. u zdołali w okresie niepokojóww
Bella. ie przemycić około 1000 sztuk by-

dla, za rabiająę na, każdej sztuce, około
176-zł..

GDZIE'SPALA SIĘ NAJWIĘKSZĄ,
ILOść ZWŁOK

Najwięks 7a ilość zwłok spala rocznie

Japonja, a »wi owicie, ponad. 50.000., W:

9 e a RAR 82się,

rocznie 10.710 ciał. W Niemczech —

5,700 zwłok w „93 krematorjach, Półto-.

ra kilograma pułpiołu, pozostałego,R
2-godziennem pa teniu ciała, w,piecu,od-

powiednio do teg, » zbudowanym, nie za-

wiera wcale zaraz! ów, w którychmiljar-

dy gnieżdżą się «w.zwłokach, pogrzeba-

nych w ziemi.

* Tak więc za zwolennikami kremator-

jów przemawiają - przedewszystkiem,

względy higjeniczne.

Agrell !

nalizującą owe „„Przedrostki postacio-

ZE ŚWIATA
"KULTURY
KRONIKA LITERACKA
Francuskie nagrody literackie, — Paryż

(PAT.). Ufundowane przez dziennik „Paris-
Soir” „Prix du róman d'amour" otrzymali:

Nagrodę I w wysokości 30,000 fr. — Jean

Nomis ża powieść w rękopisie „Monsieur du

bois aux reves'; nagrodę II — (20,000 fr)
G. A. Gonnet za powieść „Alcha; nagrodę
NI— (15,000 &) Nore Brumel za powieść

4Cahier d'Amour", wreszcie nagrodę IV —

(12.000 fr.) pani Koning — Sisor Za powięść
„Chevrette“. '

Odznaczente pisarzy trancuskich — Z o-
kazji 200-lecia Akademji Francuskiej, nastę-

pujący pisarze francuscy, członkowie Aką-

demji odznaczeni zostali Legją Honorową,

Wielkim Krzyżem: Paul Bourget i Marcel
Prevost. Wielkim Oficerskim: Maurice Don-

nay, Henri de Regnier, Komandorją: Henri

Marie Baudrillart, Andree Chaumeix, Renć
Doumic, Krzyżem Oficerskim: Abel Bon-
nard, Victor Giraud, Georges Goyau.

KRONIKA NAUKOWA
Kongres historyków literatury, — W dn.

od 18 do ŻŻ września odbędzie 'się w Amster-

damie międzynarodowy kongres historji li-
teratury. Temat obrad kongresu — Okresy
w historji literatury nowoczesnej. Zgło-

szenia przyjmuje prof. K, R. Gallas, Miner-
walaan 34, Amsterdam. Będzie to drugi sko-
lei kongres historyków literatury. Pierwszy

odbył się przed 5 laty w Budapeszcie. Był

jednak bardzo słabo zorganizowany i dał

nikłe rezultaty. Obawiać się należy, czy i 0-
becny komgres spełńi należycie swe zadanie.

Studja' polskie w Paryżu. — W paryskim
Centre d'Etudes Polonaises odbyło się zam-

knięcie roku szkolnego. Na uroczystości by-

li obecni prof. Z, L. Zalewski, delegat Min.

W. R, i,O.P.i Andrć Mason, profesor Col-
lege de France, delegat francuskiego Min.

Wychowania Narodowego. Doroczne sty-
pendja na wyjazd w celach naukowych do

Pólskiotrzymali: P. p. dr. Marietta Mertin,

Anna Marie Cabrini, literatka oraz trzech
studentów: K, H. Verrier, R. Jegon i J. Pon-

ie, 1

Prof. WŁ Tatarkiewicz w Ameryce, — W
tych. dniach wyjechał prof. Wł, Tatarkie-
wicz do Rio de Janeiro, gdzie wygłosić ma
dwa odczyty — jeden o architekturze w
Polsce w okresie Renesansu i Baroku, drugi
z dziedziny zagadnień cywilizacji polskiej. Z

Rio uczony polski udaje się do innych

miast brazyli skich, a następnie do innych

krajów  południowo-amerykańskich, gdzie
odczyty swe powtórzy.

SZTUKI PLASTYCZNE

Witrażdla fary wrzesińskiej. — Zabytko-
wa fara wrzesińska, utrzymana w czystym

stylu gotyckim, otrzyma do okna, znajdują-

cego się między dwoma wejściami do głów-

nej nawy kościelnej, witraż przedstawiają-

cy. Chrystusa, błogosławiącego miasto 1

dzieci wrzesińskie, Witraż ten, umiejętnie
godzący wymagania sztuki kościelnej ze
,współczesnemi walorami malarskiemi, jest
jdziełem Marjana Turwida, artysty malarzaYZ URZ s !
zamieszkałego w Bydgoszczy. 
ОЬ -РО КА

NAJTRWALSZE OBUWIE

Najpraktyczniejsze i najbardziej trwa-

łe obuwie posiadają Maltańczycy. Prze-

chodzi ano z pokolenia na pokolenie i

jest zawsze nowe. Nie jest to jednak za-
«sługą trwałej skóry, lecz samych miesz-
kańców wyspy, noszą śo bowiem stale...
w ręku, nawet w dnie świąteczne.

ORYGINALNY. WYNALAZEK

Inżynier Marrico Compare м Мефо-

lanie skonsiruował nowy aparat, pozwa-
lający nabezpośrednią radjotransmisję
przypomocy normalnej maszyny do pisa-
nia, półączonej naturalnie z odpowied -

„nio małą stacyjką emisyjną. Stacyjka ta,
reagująca na pociśnięcie klawiszy ma -

'szyny do pisania, emituje dwa rodzaje

_fal, nośneimodulacyjne, Zapewniona jest

„selekcja, gwarantująca komunikację z
pożądaną, stacją odbiorczą, gdzie treść

;komunikatu automatycznie pisana jest

„przez maszyny do pisania.

' ODKRYCIE Z,CZASÓW, RZYMSKICH
NY ATECA ET

W, czasie kopania fundamentów pod

dėmy dla uchodźców greckich z Małej

(Azji w dzielnicy „Koile” pad Akropolem

'nattafiono na szereg grobów z III wie-

ku przed Chrystusem z epoki rzymskiej.

+ Wgnobach znaleziono przedmioty złote
nieoceyionej wartości artysżycznej, a

tajiodjcie, wieńiec z liści oliwkowych
niezwykjle precyzyjnej roboty oraz złote

kolczyki. iais MA te zostały pokry-

(jomu spraedane handlarzom starożytnoś-

di. odktórych odebrała jepolicja i zło-
żyła do muzeum,

"Dalszemi badaniami powyższego tere-

nu zajmą się archeologowie, gdyž zacho-

dzi przypuszczenie, że na tem miejscu

odkryto całe osiedle rzymskie z okresu,

„sięgającego V. wieku przed Chrystusem, „obejmujące, setki, mieszkań wykutych w
skale z cysternami i wodociągami,

Niedawno prasa polska powtórzyła ża
żydowskim „Hajntem” opis ciekawego
zajścia w prywałnem gimnazjum żydow-
skiem w Warszawie. Odbywa się wręcze-'
nie sztandaru szkolnego. Rodzice, nauczy-
ciele, uczniowie w pełnym składzie biorą

udział w tej uroczystości, 2

„Uroczystość — pisze żydowski infot-
mator — rozpoczęła się od sensacji, Pod-
czas śpiewania polskiego hymnu narodo-
wego, niektórzy uczniowie póczęli jednó-
cześnie śpiewać  „Hatikwę” ' (dosłownie
„Nadzżieję”; hymn syjonistów). Stoptiio-
wo podchwytują tę nutę pozostali ucz-
niowie, a nawet rodzice: Wkrótce cała sa-
la grzmiala od dźwięczneśo natchnione-

śo śpiewtl „Hatikwy”. Śpiewali nietylko
nastrojeni syjonistycznie, lecz nawet'ci,
któtzy są wyznawcami Karola Marxa i
uważają siebie za „międzynarodowców”,
Wszystkich opanował nastrój żydowskiej
narodowej manifestacji”,

Po tym śpiewie jeden z gości, student,
który ukończył to gimnazjum, wystąpił z
płomienną mową, w której krytykował
rodziców, że sztandar nie zawiera barw

palestyńskich, że rodzice tych barw wsty-

 

SprawyNos Ro у
Ukazały się w druku Spisy książek

szkolnych i środków naukowych na rok
szkolny 1935-36, a dozwolonych do użyt-
ku w szkołach średnich ogólnokształcą -
cych. Pierwszy zawiera ponadto spis
książek pomocniczych dla nauczycieli.
Poprzedza oba spisy okólnik normujący
wprowadzenie objętych spisem książek
szkolnych į środków naukowych w
związku z realizacją reformy; Dla semi-
narjów nauczycielskich obowiązuje spis
z roku ubiegłego.
Zakończono prace związane z progra-

mami tych rodzajów gimnazjów zawodo-
wych, które mają być uruchomione w je-
sieni r. b. Programy te, jako projekt o-
głoszono drukiem, obejmują one 4 tomy
po przeszło 400 stron. Są to: Projekt pro-

 

TEATR

Z teatru łódzkiego. — Nowy sezon teatru
łódzkiego pod kierównictwem K, Wroczyń-

skiego rozpoczyna się 1 września. Na pierw-

szy ogień pójdą sztuki: „Zemsta”, „Uciekła

mi przepióreczka”, „Więcej niż miłość”,

„Ludzie w bieli”, misterium Hoffmannstahla

w przekłądzie J. Iwaszkiewicza „Kto bądź”

(„Jedermann“). Zespół składać się będzie

częściowo z dotychczasowych sił częściowo

z nowozaangażowanych, z których wymienić

należy m. in.: pp. Hildę Skrzydłowską, Zulę

Dywińską, Hierowskiego, Pelińskiego, Ka-

linowskiego, Łukaszewicza i Friedlera. а

Jaracz w Ateneum. — Stefan Jaracz pod-

pisał umowę na przyszły sezon z teatrem

„Ateneum'w Warszawie. Głównym reży-

serem teatru będzie nadal p, Perzanowska.
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NA. MARGINESIE LOTU
MOSKWA — SAN FRANCISCO

Przygotowany z wielką starannością

lot bez lądowania Moskwa — San Fran-

cisco, którego trasa prowadzi ponad.
biegunem północnym, jest pierwszą pró-

bą realizacji wielkiego planu otwarcia

nowych dróg powietrznych w stref'e

podbiegunowej..Jako taki lot ten łączy

się z prowadzonemi ostatnio intensyw-

nie, sowieckiemi badaniami strefy pod-

biegunowej: a) pod kątem gospodar-
czym dla zbadania możliwości eksploa-
tacji bogatych złóż mineralnych w ókrę-

gach położonych nadBiałem Morzem o-

raz móżliwości uprawy rolnej w tych
obszarach i b) militarnym.

Jak to potwierdzają wielokrotne enun-

cjacje odpowiedzialnych czynników so-
wieckich, rozbudowa sowieckich stacyj
meteorologicznych w strefie podbiegu-
nowej głównie ma na celu znalezienie
najdogodniejszych dróg powietrznych i
morskich, łączących Syberję z centrum
kraju. Poszukiwania te prowadzone są

głównie w obawie możliwej wojny so-
wiecko - japońskiej, która mogłaby prze-

ciąć połączenia lądowe pomiędzy Syber-
ją i Rosją europejską. Militarny punkt

widzenia w prowadzonych w tym roku

na szeroką skalę sowieckich badaniach

arktycznych, podkreślany jest obecnie

przez prasę sowiecką, która otwarcie o-

mawia doniosłe znaczenie strategiczne

nowych linij powietrznych w strefie pod-

biegunowej, stwarzających dogodne po-
łączenia pomiędzy centrum kraju i Da-
lekim Wschodem. kk

Bzace, badawcze, 04, wałĄch popie”
nowych prowadzone są w tym roku z

wyjątkową energią. W tej chwili na wo-

dach tych znajduje się nie mniej, nie wię-

cej jak 100 statków, w tem trzy typu

„Czeluskina“. Statki te operując grupa- mi, posiadają rozsiane na wyspach i nad-

 

 

Z:ZAGADNIEŃ WYCHOWAWCZYCH
(bwa hymny,

dzą się, że unikają podkreślenia swojej

narodowości, pomimo, że ich-dzieci, czy

cheą, czy nie chcą, pozostaną Żydami.

Ktokolwiek  orjentuje się trochę w

przejawach *życia żydowskiego, dla "tega.

nie będą niespodzianką ani te objawy na

cjonaliztnu żydowskiego, ani ten niesly=

chany gdzieindziej na świecie stosunek:

młodych żydów do polskiego hymnu pań<

stwowego, ani wreszcie fakt, że 6 takich

demonstracjach przeciwko hymnowi pań

stwoweimu pisze się jawnie w prasie ży«

dowskiej. Nie wątpimy też ani na chwi+

lę, że gimnazjum, w którem się tostalo,

cieszy się nadal pelnią praw państwo<

wych.

Mimowoli przypomina się nam nie+

dawny wypadek gwaltownegoodebrania

praw państwowych w ciągu roku szkoł-

nego jediėmi ze znanych prywatnych

gimnazjów polskich za'to tylko, żekilka.

uczenńic w teatrze nie wstało w czasie

grania' „Pierwszej Brygady”. Uczennice

te usunięto wówczas z gimnazjum i nie

przyjęto ich do żadnego z gimnazjów.

warszawskich.

ы Qutsider.

у—ii

szkolne.
gramu dla gimnazjum kupieckiego; Pro

jekt' programu dla gimnazjum elektryćz=
nego; Projekt programu dla gimnazjum
mechanicznego, oraz' Projekt' programa
dla gimnazjum krawieckiego i bieliźniar:

skiego. Prace nad temi programami, о-

parte na uprzednio wydanych wytycz=

nych, trwały cały ubiegłyrok' szkolny.
Wzięło w”nich udział okóło 500 osób!z
poza Ministerstwa, ż licznym udziałem
przedstawicieli życia gospodarczego oraz

pedagogów.
Po próbie życia wydane programy bę*

dą zrewidowane i ostatecznie ustalone.
Dobiegają końca prace nad programami

dla liceów rolniczych, których urucho-
mienie ma nastąpić z początkiem roku
szkolńego. M ; e

Jaracz rozpoczyna w sobotę 27 b. m. goś=

cinne występy w Krakowie w sztuce „Pan

Biotonneau“, z Krakowazaś jedzfe do Pos

zńania, gdzie będzie grał w „Ktzyku”: |

OCHRONA PRZYRODY

W. sprawie parku narodowego. — Wi

dniach 27 i 28 lipca odbyła się częściowa

w Krościenku i Pieninach, częściowo w

Zakopanem konferencja w sprawie parka.

narodowego w Pieninach. Konferencji prze<

wodniczył b. podsekretarz stanu wmin. role

nictwa p. Leśniewski, a wzięli w niej udział

dyrektor Lasów Państwowych, p,Haus=

brandt, profesorowie Szafer, GoeteliSie-

dlecki oraz kilku wyższych urzędnikówf

ińżynierów z Dyrekcji lasów państwowych

brzeżu bazy lotnicze, z któremi są w

stałym kontakcie radjowym. |

"Przygotowania do lotu Lewoniewskie+

go ponad biegunem do 'Sam ' Francisco .

jest już ukończone. Termin rozpoczęcia

lotu trzymany jest jednak w ścisłej ta-
jemnicy. Start nastąpi prawdopodobnie

z jednego z lotnisk w pobliżu Moskwy,

jakkolwiek nie jest wykluczonem przeło<

żenie punktu startu do Leningradu.

Samolot, na którym poleci Lewoniew<
ski, skonstruowany żostał według pła-

nów ińżyniera Topolewa; konstruktora

samolotu „Maksym Gorkij”. Jest to mo-

noplan jednomotorowy, na którym nie

dawno pobito rekord szybkošci na linji

Moskwa — Świerdłowsk. Motor, w jaki

zaopatrzony będzie samolot Lewoniew=

skiego, jest najnowszej konstrukcji i zo-

stałwyróżniony nawystawie lotniczej wr

Paryżu. Załoga samolotu składać się bę*

dzie poza Lewoniewskim z jednego pilos

ta i obserwatora.

Trasa lotu wynosi 6000 km. Prowadzi

ona ponad Banks Land, Post Simson,

Vancouver do San Francisco. Banks

Land jest wyspą położoną na północ od

Kanady między 70 st. 180 st. szerokości

północnej, przeciętą przez 120 południk

nazachód od Greanwich. Post-Simson

leży na wybrzeżu zachodniem Stanów

Zjednoczonych nad QceanemSpokojnym

w pobliżu 54 st. szerokości północnej.

Według tej trasy "Lewoniewski polect

najpierw w kierunku wyritžiiė“ pėlnioc-

nym na biegun, poczem wizdłuż półudni+

ka 120, skąd skieruje się na Post Sim.

son w pobliżu Alaski.

WRESTAURACJI
— (o dzisiaj na obiad?
— Zupa, cielęcina z jarzynką, lego"

mina.
— Panie starszy, chciałbym zamienią

zupę na telefon? Tų DA  
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W| ckódźprzed wyborami
ВНО ВЬАЫ swolca _| - Rewolwerowa gazeta. —Nasi: „natodowty”. —

odbyło się „Bomba na: wiecu. — Nasiroje. 4„dy miejskiej w Pabja-

4 12-tu radnych Obozu | [Od własnego korespondenta)
„P' o odczytaniu ostrej dekla-

JLECIWgo „wyborom”*, ze śpiewer
;“ OP aściło salę obrad, Podobne s* „.
/sk0, zajęło 8-miu radnych z P. P ъ

/ostali sami swoi:

Sanag>a, Zydzi, „grupa WE galera"
(rzyudówka „sanacji”) Ch. D{^ (żrapa

/ wsładcyjna"), którzy w liczbie , 19 pag.

—

Przebieg wyborów do kolegi:
558: 79 1 t

;
t žo “t Bł v N i

| ( sgatów do koleśjum. Klub Obozu Naro-

   

" "SiRžELINO"
Klub Narodowy w.radzie miejskiej w

Strzelnie zajął:na. posiedzizniu. «wybor:
czem delegatów do zśr oma dzenia okrę- |

dowego odczytał deklarację, w której

wyjaśnił, żę udziału. w. nadchodzących
wyborach nie weźmie. Deklarację swoją
odczytali również socjaliści.Po odczyta-
niu deklaracyj obie trakcje, zebranie opu-

ściły. Na sali zostali czionkowie, BB., Ży-
dziiNiemiec, którzy wyboru dokonali.
Rada miejska w Zgierzu liczy32 człon-

ków. W tem Str. Nar. posiada 16 man-
datów, a socjaliści 5. A więc w wyborach

uczestniczyło na 32 tylko 11 radnych,

PRZEMYŚL

Korespon dę nt nasz doša,
tajne posie. gzyznie rr 1
nicach, n' 4 którer
Narodor „ego,
racji p“

„koty:
now
Po -

gowego takie same sta: iowisko, jak Po--
znań, Gniezno oraz innq: miiasta Wielko-

polski, © * : *
Na ogólną ilość 16 ra dnydh w głosowa

niu wzięło udział tylko, trzech sanatonów ,
mimo, że klub BBWR, liczy 6 członkóry. :

Jeden z nich. przyłąc zył: się do N. B. JR.
a dwóch dalszych w ogóle nie przyby lo
na zebranie... \

Łódź, w lipcu.

narodowego. Nawet bezpłatne rozdawa
nie brukowca nie zjedna BB. zwolenni-
ków, a liryczne wylewy żydowskich
redaktorów. nad niedolą robotnika
przed wyborami są obliczone już nie
na naiwność lecz wprost głupotę, Nie
znają widać robotników łódzkich.

Rozpocżyna się w Łodzi sezon: wy =
borczy, Poznać to można po ukazują-
cysh się w gazetach. żydowskich dłu -
tich wykazach osób mianowańych do
komisyj wyborczych, oraż po usiłowa-
niach zmobiliżowania -wyberców do
głosowania.

sobiekomplecie, ale ty” jro'w charakterze. .v /i-
dza, zasiadła nie; na krzesłach dla ra d-
nych, tylko wśród. publiczności, . ›

czy. Po

+N. 4R. 2jawila się naposiedzeniu w

"Zaznaczyć należy, że w Strzelnie p a-
nuje nastrój, £ mtywyborczy.

SAR CHODZIEŻ
W dniu 2 6 lipca rada naszego miasia

dokonała ! pybory dwóch delegatów., di >

zgromadz enia wyborczego w Bydgosz:'
zagajeniu zebrania burmistrz

rady miejskiej.
radni narodowi. Kiedy miano przystąp iš

do, wyboru 13 delegatów, dr. Kropiń. |
oświadczył w dłuższem przemówieni:
skoro ordynacją wyborcza krzywd”sA naj-

szersze, warstwy narodu. polskie do;

scy mieszkańcy Przemyślą..d.опга ›

cyjnie od wyborów postanow

lić i,dlażego: narodowy. Fm таdziec! 1
zgodnie z, zarządzenie „;
władz Stronnictwa Na"

26 b. m. odbyło się wyborcze zebranie
Ton obradom nadawa! 4

“že

poł-

di się uchy -

/odowego Nie W: 2ź-
wyborcze mi“

"mych wybrali z pośród siebie (1; 12_tu de.
Yegatów do okręgowego kc/egjum wybor-
czego, z dr. Lichlerem —/prezesem B. B
ÓW. R. — p. Gołogiow*kim, Wendlerem i
Dąbrowskim na czele, ;

Warto zaznaczyć, żeprzed posiedze-
niem rady miejskiej we/swano do komi-
 satjatu P. P. w Pabjay'iczch fawnika Ob.
[ N. — Stanisława K'uszmidra i radnego

zwólniońo poukoś czeniu „wyborów” da

narodowego Artua  Wajsa, których

Starym zwyczajem przed wyborami
rozpoczęło swój żywot w Łodzi: nowe
pismo, W maju zeszłego roku podczas
wyborów miejskich „wychodził „organ”*
BB. p. n. „Haslo Przedwyborcze”.
którego celem było zohydzanie Obozu
Narodowego, wypisywanie potwarzy
na mec. Kowalskiego i siedzących w.
więzieniu narodowców. Jeszcże nie zoż
stał zakończony „proces. przeciw-daw-«
nym paszkwilantom już ukazuje się
nowy dziennik,

Sanacja i żydostwo zdają
sprawę z utraty swych wpływów w Ło-
dzi. Życie w Łodzi toczy się zdala od
wszelkiego oficjalnego, papierowego
wpływu wzbierając coraz potężniej
narodową falą, zagrażając wyrzuce-
niem na mieliznę starym potentalom
politycznym i gospodarczym. :Usiłuje
się wszelkiemi środkami złowić coraz
«więcej ludzi; na zbankrutowanym sa-
nacyjnym sklepiku wywieszając coraz
to-nowe szyldziki. -Mnożą się też jakMaron syysunął. wskazane z góry kandy- zgromadzenia okr£gowego. (J. L.).

daturry — swoją i p. Szalczyńskiego, któ- '

re.t€.ž zostaiy przez zebranych zaakcep-
tow ane. | i wia 56
Na ogólną liczbę 16-tu radnych, na ze-

ranie nie stawiło się sześciu, w tem 2;

Gazeta ta po.cenie 5 gr. jest wyraź-
nie filosemicka. Robi się w niej nastro
je, śrając na najniższych instynktach
ludzkich, by je w dalszych artykułach
zdyskontować, wypisując niesłychane

grzyby po deszczu różne partje i or-
śanizacje „narodowe”, Pojawiają się
dawno znane, już 'przez robotników
naznaczone twarze w roli apostołów:
„Polskiego Frontu /Faszystowskiego”,
„Narodowych Klubów Robotniczych”,

mie udziału w. żad МУа аНСЕ* УЙ „ore

czym.Po. tem oŚV: „aączeniu radni naro.
dow opuścił sa! „ęj podobnie tćżynił | so-
rialiści, 4 „2€ „śwydelegowaniapraw ybor-.
aów dokon: adi Żydzi, sanatorzy i i zdyny

 

| NOWOŚĆ!!
„andowie- JULJAN PODOSKI

radnych narodowców i aż czterech z kl 4

bu B. B. W zebraniu brali udział 3 socje -  łiści, 3 Niemcyi 4 członków B.B. Wśrć d
nieprzybyłych na zebranie. „sanatorów p*

znajdują się miejscowe filary tej: partji.,

PZŻ * WRONKI

W posiedzeniu rady miejskiej, V Agra
miała wybrać delegata do zśromad. zenia
okręgowego, na ogólną liczbę 16 rad-
nych, wzięło udział tylko 5. czł pnkó
rady miejskiej. | | ‚

VEF suo“ +ZBĄSZYN
W dniu 26 b. m. odbyło się tu zebra-

nie rady miejskiej dla do'konaaja wyboru -

dełegata do zgromadzen'j1 'okręgóweg:,,
Po odczytaniu przez br yrmistrza ' regu /ą-
minu wyborów radni , „sanacyjra“ Ay.
brali na delegata znane go na tutej'zym
terenie z kilku rozpraw” sądov rych tzade-
ra „sanacyjnego” kra! icisz/tą K'auziń-
skiego. Radni Obozu N=iroqowego ów licz-
bie 8 wogóle na zebran ie *nje przybyli.

W sobotę ,27-g0 od! »y' jo się zekranie
Związku Zawodoweść, Związków,  od-
dział w Zbąszyniu. N 4, zebranie tv przy-

była grupa przywó żców „sanacy/jnych”,
którzy zabiegaliu z ębranychrobotników,
by ci-w niedzielę -ż8 b. m, stąwili się
wraz zżonami do złożenia swych podpi-
sów na liście de) egatów, obiecując wza-
mian za to popr: wę bytu i t. d, W czasie
dyskusji kilku r obotników zabrało głos;
skrytykowali V /spomniarje obiecanki, tak
że „sanatorzy' *, widząc, żehic nie wsku-
rają, szybko opuścili zel branie,
Wszyscy* niemal robo taicy wyrażali u-

bolewanie pod adresem miejscowego za-
rządu Z.//,Z. że przy wódcy związku
chcą ich 'zaprzedać i oś: wiadczali, żeża-
den z ! obotników nie pój jdzie do podpisu.
Lrzeczywiście, tak, jak obiecali;w nie-
dzie'ę do podpisów nie s! iawili się:

ZGIERZ :
W dniu 29 lipća odbył » się posiedzenie

rady miejskiej, poświęco newyborowi de-

PRERZNFRCZZEDAŻAIZANZSNAK pWNFĘDZDIKCZEKWA
WIARĄ24

у T

Co grają w teat' mch?
Teatr Rozmaite ść

wantura w raju",
" Teatr Wielki: nieczynny,
Repertiarki „||
Apollo: Wła
Atlantic; K
Casino;
i. й

ZO|OSSEUT w, nieczynne.
Chimera* źmiedzyńiie.
Gražyn: „i Wżosónna parada,
„Koper“ Ark: Od: wieczora do północy.
Mary siefka: Jiskor.
Muz' 4; Grazmysłów.
Pal ace; Księżniczka przez 30 dni.
Pe n: Gdy miłość króluje. |

  

ałiastrofa Czeluskińa: “

MLC Ao: Dziś o 20-tej „A-

dczyni Libanu i Navarana.

ŻO: za z ogłoszenia i Kryjówka

jaj; Wesoła Zuzanna z Liljaną Hiervey.
* Stylowy: Uwodzicielkai rewia, |
«Nominacja.

"xe Lwowie został kom. Leopold

*danta powiatowego P. P.w Stanisławo-
wie |" A

Z trontu wyborczego. Jak się, dowia-
dujemy, okr. komisja Związków Zawodo-
«wych nie przeprowadziła przysługujące-
go jej wyboru 12 delegatówdi zgroma-

"dzėnia w 70-tym i 11 delegatów | do ta-
*kiegoż zgromadzenia w okr. 71,
* Pónadto. jak się dowiadujęmy, dużo
kłopotu sprawia doręczenie dekretów no
'minacyjnych przewodniczącyrn i człon.
kom «onisyj obwodowych. Niektórzy z
n'chębawią na wakacjach poza Lwowem,
"wielu zaś ińnych nadesłało świadectwa
lekarskie, stwierdzające niemożność ich
uczestniczenia w pracach wyborczych
Rzecz jasna, że w miejsce chorych i nie
zdolnych do spełnienia nałożonych obo-
wiązków trzeba będzie mianować innych.

Zastępcą komendanta. PP,

hol, Dotyche. E kom Rt;" holz, Dotychczasowy zastępca kom, Ku:
"barski Przószedł na stanowisko Котеп-

| stości odpustowe rozpoczęły się nie

+". Stanowisko radnych  naro-

1a, zostało przyjęte przez oś ół pol-
sardzo sympatycznie."* у

"W POWIECIE BRZOZOWSK 1M
Posiadamy wiadomości z 3-dh $min

zbiorowych o wyniku „wybierania'' dele.
| gatów do kolesjum wyborczego w Rze-
szowie, a to: z Domaradza, Hrz;ysietnicy

į Grabownicy Starzeūskiej. W  Domara-
dzu radni narodowcy nie uczestniczyli w
ceremonji „wyboru* delegatów. W Przy- |
sietnicy i Grabównicy Starzęńskiej radni
narodowcy i ludowcy równićż powstrzy-
mali się od głosowania, uzasadniając.

swoje postanowienie. н
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80 tysięcy pielśrzymów w Piekarach.

 

| Wielki odpust Matki Boskiej Szkaplerz-
nej w Piekarach obchodzono w tym ro-
ku bardzo uroczyście przy udziale 80 ty-
sięcy pielgrzymów ze wszystkich stron
województwa śląskiego, Śląska Opolskie-
$go, a także byłej Kongresówki, Uroc-

«żD0-
« udała

gtzerwano
„aa, Wkrótce

rami, poczem olbrzymia procesj?
się na Kalwarję. O zmroku *
obchodyprzy kaplicy Kajfae

potem zajaśniały wieże kr „;, ia.
kiego w morzu Świat” Atiola Marjac

ledly ci Ža „& a jednocześnie
CEZ BO WS okolicy kojnatyliodo.grane przez mie” ‚ I

; „scową orkiestrę chłop-
Addi"; ge liczni wierni spędzili па

Duos „óożnych śpiewach na Raj-
SEM WO” ze i w Kalwacji.
Bard-ska С.° liczne były pielgrzymki ze Ślą-

LATE kiej czci i nabożeństwie. tamtejszej aciemiężonej i prześladowanej. ludności
katolickiej do Matki Boskiej Piekarskiej,

 

ZE EWOWA
„Morderca kuratora Sobińskiego, na
wolności. Według, doniesień ruskich

| dzienników więzienie w Rawiczu opuści
Po 8i pół UA Rob tu jeden z morder-
ców Ś. p. kuratora Golitakiego: Wasyl
Atamańczuk, skazany swego czasu na

| 10 lat więzienia. Atamańczukowi daro-
wano napodstawie amnestji półtora ro-
ku. Drugi morderca,Iwan Werbicki, ska:
zany na 15 lat więzienia, odbywa nadał
swą karę.
W, pogoni za zbiegłym kanarkiem niej,

Stanisława Żółkiewska (ul. Józefata 11)
wychyliła się tak. nieszczęśliwie - przez
balustradę balkonu, że spadła na bruk i
doznała pęknięcia czaszki. Nięszczęśliwą
dziewczynę odwieziono do szpitala.

„Żżyletka i kwas solny. Spowodu niesna-
sek małżeńskich usiiowała popełnić sa-
mobójstwo Helena Tillowa, żona rekty-
fikatora gazów ziemnych, zamieszkałą w
Zamartynowie. Wymienioną opuścił mąż
3 dziesięciu latach, pożycia, co wywo-
ało u niej taką 52. że żyletką po-
przecinała sobie żyły u obu rąk.W dru-
$im wypadku 21-letnia Marja Hryóków
napiła się z nieustalonych dotąd powo-
dów kwasu solnego. Obie«desperatki
przewiozło Pogotowie do szpitala.

Aresztowanie żony wysokiego  urzęd-
nika w".— płk. z EK. stanowi

| sensację. w pewnych, kołach lwowskiego
światka. Według przeprowadzonych do-
chodzeń, pani K. była . tancerką lokali
nocnych, okradała systematycznie męża,
obdarowując skradzionemi rzeczami swe-.
$o przyjaciela. Gdy przestrogi nie pomo-.
ły, zdradzany mąż wniósł doniesienie
arne do prokuratury, oskarżając żonę o

kradzież i śwałt publiczny.
Opisana sprawa rzuca niewesołe świa-

tło na stosunki, panujące w  niedobra-
nych małżeństwach, kojarzonych maso
wo w czasach wojennych i powojennych, 

„śpolskiego,co świadczy dobitnie. o -

RA ZIEMI
POWIEŚĆ

z życia osadników kresowych, „któ.
rzy jak prawdziwy Orły, zstąpili ż
wyżyn bohaterztga „bez miary w szaj
re życie, pełne, łez i zawodów”,
240 stron cena 3 zł. 85 gr.

24   
W kościele »

Aarjackim i w.kościele na'Kalwarji, r :ścietami:: ARajskimDworze i przed ko-
fan A Kalwarji, gdzie się odprawia-

„ „my i sławni kaznodzieje głosili sło-
WO. doże, trudno było zdobyć choćby tyl-

» „0 jedno miejsce,

LUBLIN
(——

Fatalne żniwa. Tegoroczne żniwa od-
bywają się przy fatainej pogodzie. Usta-
wieczne opady deszczowe, nieraz ulew-
ne, pozwalają tylko „kraść” plon z pola.
O regularnej zwózce trudno mówić, Czę-
ste ulewne nawałnice kładą zboża, wsku-
tek czego sprzęt staje się uciążliwy i da-
leko droższy, aniżeli w norinalnych wa-
runkach. Ponieważ pogoda nie dopisuje
w całem województwie, rolnicy obawiają
się poważnych strat, zwłaszcza, że mno-
żą się coraz: bardziej pesymistyczne po-
glądy o cenach za nowe zboże.

STANISŁAWÓW

Aresztowanie bojówki O. U: N. P. P
aresztowała na terenie powiatu żyda-
czowskiego kilku terorystów O. U. N. w
osobach Teodora Stasika, Seinena Hora-

 

| ka i Iwana Demki. Aresztowani bojówka-
rze O. U. N. brali udział w morderczym
zamachu na Wasyla Kłymeńkę w Miko-
łajowie, do którego w biały dzień strze-
lali za to, że Kłymeńko jest lojalnym o-

bywatelem. Pozatem aresztowani należą
do terorystów O, U. N., którzy w grud-
niy ub. r. dokonali zbrodniczego zamachu

w Meryniu, gdzie usypali demonstracyj-
ną mogiłę, pod którą umieszczono +ma-
szynę piekielną.

+ Wielki proces komunistyczny, W nie-
długim czasie, odbędzie się w Stanisła-
wowie wielki proces komunistyczny. Na
ławie oskarżonych zasiądzie 25 komuni-
stów Żydów, z b. uczenicą*gimnazjalną

Salką Fischler na czele. Proces ten bę.
j dzie jeszcze jednym dowodem „lojalno-
ści” żydowskiej,

żydowski towar. Jeden z mieszkańców
Stanisławowa znalazł robaka w chlebie,
pochodzącym z żydowskiej piekarni
Kriegla, Tak wygląda żydowski towar.

-Prace wykopaliskowe pod Stanisławo-
„wem. Muzeum Pokuckie, prowadzi pod
kierownictwem Instytutu Prehistorji na
U. J. K. we Lwowie, prace wykopalisko-
we pod Haliczem. Dotychczas znaleziono
liczne narzędzia z epoki kamiennej, neo-
litycznej.

"Włamanie do kościoła. W Zielonej, w
pow. Nadwórna, niewyśledzony sprawca
dokonał włamania do tamtejszego ko-
ścioła i skradł pewną sumę pieniędzy ze
skarbonki,
Z ludzkiej nędzy. Na polach bratko-

wieckich znaleziono zwłoki jakiegoś
mężczyzny. Jak się okazało, był to bez-
robotny kelner z Tarnopola Z. Grusz- 

 

 

bzdury o Stronnictwie Narodowem. W
ostatnim z numerów np. rozpisywano
się szeroko 6 tzekomym napadzie bo-
jówki Str. Narodowego, w sile 80 ludzi,
zbrejnych w rury gazowe („paragra-
fy'), noże i rewolwery, na, wyrzuco -
nego za opilstwo członka Str. Nar., po-
zostającego na žoldzie sanacji —
Skierniewskiego, który — według: sa-
nacyjnego pisma — tylko swej nieo-
becności. zawdzięcza ocalenie. Takimi
to opowieściami raczy swych czytel-
ników gazetka, wydawana i finansowa-
na przez przemysł żydowski,

Bezsilne szamotanie się Żydów nic
nie pomoże wobec żywiołowego ruchu

НЕВОННЕЛкаонумннНЕ ЕСОИ

CAŁEGO KRBAFU
czewski, który wyruszył pieszo z rodzin-
nego miiasta w poszukiwaniu pracy. Ś; p.
Gruszczewski zamierzał udać się ido
miejscowości letniskowej. w woj. staai-
sławowskim Jaremcze, lecz « w drodze
z głodu i wycieńczenia zmarł.

TUCHOLA

Kłopoty Żyda. „Słowo Pomorskie” pi-

 

|.sze: „Ciężki orzech do/zgryzienia ma ei
migrant żydowski Herman Lisman, który
otworzył skład bławatów przy Rynku.
Jak chętnie się go tu widzi, świadczą
najlepiej częste napisy na murze domu i |
na chodniku przed jego domem, obwiesz.
czające społeczeństwu, że właścicielem
nowego składu jest Żyd,
Lisman się tem jednak nie przejmował,

dając sobie „na złość” wszystkim wyma-
lować wielki szyld z jego żydowską fir:
mą. Lecz tu znów 'zgotowano mu nową
niespodziankę: Bowiem w tej samej no-
cy, kiedy szyld pięknie w kolorach: wyż
<kończono, jacyś nieznani „malarze”, za-
malowali mu-go smołą.

Żyd narobił zrana '-dużo harmidru wy
zywaąc „gojów” za zrobienie tego wiel-
kiego „szwiństwa”. Zaangażował natych-

miastkilka kobiet, które przez pół dnia
zmyły farbę na chodniku i napis na pro-
gu, co im się jednak słabo udało. Farba
jest jakby „zakłęta”, i nie chce puścić.
Czasby już był aby Żyd Lisman wkońcu

zdezerterował, jak wielu innych do Pas
lestyny. Tuchola jest bowiem  samowy-
starczalna i da sobie najzupełniej radę|
bez plemienia żydowskiego”.

 

 
 

„Niezależnych Klubów Robotniczych'*
i innych. Oczywiście każdy w imieniu
swego „stronnictwo”' rozpoczyna od о-
biecanek; że będzie zlikwidowane bez-
robocie, że będzie nowy idealny po-
rządek rzeczy, że będą '„wybierać'*
przedstawiciele robotników, słowem

. powróci'epoka raju.

Te'złudne przyrzeczenia nikogo jed-
nak nie pociągają.
* Założono kursy, wykłady, zawodo-
we, prawne, wszystko to- oczywiście
zadarmo, bezpłatnie, gralis bez zapro-
szeń, bez legitymacji, jednego tylko
jak: niema, tak niema... członków.

< Wprost. humorystycznie «wygląda,
"gdy redaktor jednego z pism: sanacyj-
nych w wielkim na całą stronę artyku-
le-omawia położenie strajkujących ro-
botników,: obiecuje- solennie pomoc,
zorganizowanie walki i kończy swą e-
pistołę.... „przyślijcie nam choć dwóch
strajkujących". Bo na 2000 strajkują
cych nikt się w sanacji nie pojawił.

Czego się nie robi dla popularności?,
„Wszystko dla popularności* — oto
nowe hasło wyszłych już z obieśu
wprzywódców'. Jeden z kandydatów
„na*posłów p. * Malinowski (Wojtek),
były poseł Z. Z. Z. pojechał na wiec
do Pabjanic, który mu miały urządzić
sanacyjne N. P. R.-y.
Członków było mało, zwolenników,

"jeszcze mniej, na domiar złego rzuco-
na bombę łzawiącą. Powstał zamęt,
publiczność i prelegent musieli ucie-
kać. i

Według pabjanickiego koresponden+
ta „Gazety Fabrycznej“ odpowiedzial-
ność ponosi rozwiązany od 3 lat... Ox
boz Wielkiej Polski,

' Zresztą poco to wszystko! Jak do-
nosi żydowski „Głos Poranny'* wybra-
no kandydatów na posłów, będą nimi:
Pp: p. Mineberg, Trawkowski,' Wadow-
ski, "Wojtek + Malinowski, Algajer i
*Wyrzysłowski, Pismo żydowskie do-
daje, iż z pewnością nazwiska te nie
ulegną zmianie.
*Nikt w to z Łodzian nie wątpi.
Szkoda tylko czasu, a przedewszyst«

kiem pieniędzy na kursa — propagan<
dę.
Żydów chyba nie trzeba  -przekony-

wać, a stanowisko Polaków jest jedno-
lite i znane. Robotnik łódzki w wybo-
rachnieweźmie udziału. (5)

Stronnictwo "Narodowe czci pamieć
bryg. Mączyńskiego

'(Qd własnego korespondenta)

W ub, poniedziałek, 29 b. m., zebrali
się członkowie wszystkich Kół. Stron-
nictwa Narodowego we Lwowie-w zali
przy ul. Piłsudskiego 11, celem odda-
«nia hołdu zmarłemu niedawno  ś,-p:
bryg: Mączyńskiemu.' Szczelnie nabi-
ta sala: wysłuchała + przemówień mec.
dr. Jana Pierackiego, ' jednego: z'orga-
nizatorów Małopolskiej Straży Oby-
watelskiej w r. 1918-20 i'kpt; rez,*A-
dama Świeżawskiego, komendanta II
lwowskiego odcinka w listopadzie
1918 r.
Mec. Pieracki przemówienie swoje

poświęcił znaczeniu Obrony * Lwowa
dla powstającego "państwa polskiego.

| Mówca podkreślił, że gdyby nie zbroj-
ny wysiłek obrońców Lwowa ż komen-
dantem Mączyńskim na czele, nie mie-
libyśmy. na konferencji pokojowej w
Paryżu żadnych argumentów, na któ-  rych podstawie moglibyśmy domagać

LWÓW, w lipcu.

się Małopolski. Wschodniej dla Polski,
- Kpt, Świeżawski omówił szczegóło<
wo tworzenie  przez' ś. p. bryg. Mą-
„czyńskiego tajnej polskiej organizacji
wojskowej:w armji austrjackiej, t. zw.
polskich kadr'wojskowych. Dzisiejsza
sanacja — oświadczył mówca — usi-
uje pomniejszyć wysiłek polskiego
Obozu "Narodowego ' nad tworzeniem
wojska polskiego, ale działalność š. p.

' Czesława Mączyńskiego na tem polu
zadaje kłam stronniczym pseudo - hi-
"storykom. Bardzo dobitnie uwydatnił
skolei kpt, Świeżawski ten rys charak-

'teru, jakim w życiu ś. p. brygadjera
była żołnierska wierność dla wyzna-
wanej idei narodowej od wczesnej
młodości do końca życia.
"Przemówienia wywarły wielkie wra-
żenie na zebranych. Po zakończeniu
zebrania ódśpiewano Hymn Młodych,
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_My i obcy kapitał na Śląsku
W koncernach śląskich, rządzonych| có** obcych, aby zatrudniali 2 asadni- | wo pobytu,i pracy w przemyśle u nas.

przez kapitał obcy (nie niemiecki)
stosunek do państwa polskiego jest
różny i zależny od kierowników, na-
słanych przez kapitalistów zagranicz-
nych.

* Najważniejszem w tem zagadnieniu
jest zdaniem naszem, jednolita i kon-
sekwentna polityka władz w stosunku
do kapitału obcego i jego przedstawi-
cieli na Śląsku.

Tego, niestety o Śląsku powiedzieć
się tie da.

Prestiż Polski wymaga pod tym
względem szeregu zmian w dotych-
czasowych stosunkach. Ze strony
władz wymaga w pierwszym rzędzie
wyrzeczenia się narzucania swoich
kandydatów na stanowiska w przed-
siębiorstwach obcych.

Natomiast winny władze stanowczo
żądać i to od wszystkich pracodaw-

 

100 kig. żyta — 60 kig. otrab
' Jeden z czytelników naszych pisze
z Wyszkowa 30 lipca b. r.:

Dziś za metr nowego żyta kupcy żydow-

scy płacili 7 zł. (siedem zł.). Chłop sprze-

dał korzec (100 kg,) żyta a kupił otręby.

Proszę sobie wyobrazic: za 100 kg. żyta o-

trzymał 60 kg. (sześćdziesiąt kg.) otrąb.

Chleb razowy kosztuje 20 gr. a pytlowy 28

śr. kilogram, sól, cukier nafta machorka

b. drogie.

 

 

czo tylko rodowitych Polaków, a w

pierwszym rzędzie dawali pracę Po-
lakom - górnoślązakom. Stosunek PO”
między obcymi a  przedstawiciełami
władz polskich powinien wyjść z а7
ułka wzajemnych drobnych ad hcy
świadczonych sobie koncesyjek, a-4
by móc stanąć na jedynie możli-
wej płaszczyźnie ogólnych, zśóry
ustalonych zasad wzajemnego współ-
życia. Do zasad tych należy w
pierwszym rzędzie włączyć przepis,

że kapitał obcy nie może ani materjal-

nie ani moralnie dzielić współpracow-
ników na „swoich“, t. į. cudzoziem-

ców, i „tubylców”, czyli Polaków.
Drugą zasadą polityki miejscowych

władz państwowych w stosunku do
przedsiębiorców obcych, winno być
jaknajdalej idące ograniczenie ilości
cudzoziemców, którzy otrzymują pra-

 

Rozpiętość między cenami towa-
| rów przemysłowych a produktów rol-
nych jest wielka, ogólnie znana i wy-
soce dla wsi dotkliwa.

Szczególnie uderzajaca jest różnica
ceny zboża i chleba a fakt,, że.100 kg.
żyta równa się 60 kg: otrąb — sta-
nowi szczyt paradoksów, w jakich ży-

jemy.

Firmy gdańskie
usitowały ominąć zarządzenia celne

W związku z rozporządzeniem mini-
stra skarbu z dn. 18-VII b. r. w sprawie
clenia towarów w Gdańsku — egzekuty-
wa straży granicznej w Warszawie doko-
nała zajęcia 8 tysięcy 631 kg. kauczuku
wysłanego statkiem „Mars”, (własność
towarzystwa Vistula) przez firmę gdań-
ską „Ankerlager” dla zakładów kauczu-
kowych w Piastowie. Przeciw reprezen-
tantowi zakładów p. Wincentemu Cud-
nemu, który towar odbierał sporządzono
protokuł, Kauczuk odesłano do właści-
wego oclenia.
Pozatem firma szwedzka w Gdańsku

„Bergenske“ przesłała kole'ą dla firrsy

„$. K. F." (Wierzbowa 8) osiem skrzyń
łożysk kulkowych wagi po 9 i po 5 kę.
Towar zatrzymano na Dworcu Głównym.

prokurenłowi zaś firmy SKF p. Zelter-
cunda sporządzono protokuł. Łożyska
zajęto i odesłano do urzędu celnego.

Straż graniczna opieczętowała także
ładunek pieprzu, sprowadzony przez fir-
mę M. Cohn $ Co. Gdańsk. Firma ta
nadała pieprz za frachtem na okaziciela.
a po odbiór zgłosił się w Warszawie o-
sobiście jej dyrektor, któremu spisano
protokuł karno - skarbowy. Zatrzymane
zostały również na przystaniach ładun!.i
drutu stalowego Reginy Frydgold i Jó-
zeła Fa'esztajna, (Twarda 11). Zajęte
towary skierowano do składów dyrekcji
ceł w Warszawie, a naruszenie przepi-
sów o cleniu towarów z Gdańska, będzie
przedmiotem postępowania karno-skar-

bowego.

Ceny zboża w kraju i zagranicą

 

 

Słuszność tego twierdzenia staje się
oczywistą, jeśli się zważy, że pod fir-
mą specjalistów zatrudniają obce kon-
'cerny miernoty ludzkie, nic wspólnego
nie mające fachowo ze stanowiskiem,

| przez: siebie w przedsiębiorstwie zaj-
mowanem. Władze pod żadnym wa-
runkiem tego tolerować nie powinny.
„Jeden, lub najwyżej dwóch mężów
z.wufania kapitału obcego powinno wy-
sta; czyć, aby ochronić słuszne j legal-
ne in teresy obcego kapitalisty, a spro-
wadza.vie i utrzymrywanie pod płasz-
czykiem „speców* całych bataljonów
obcokrajowców trzeciorzędnego kali-
bru, jak to się rozpowszechniło na
Śląsku, nie "może być tolerowane.

Trzecia zasada — to bezwzględne
przestrzeganie tego, aby wszystkie
stanowiska Avrektorów personalnych,

zarówno w głt'wnych zarządach, jak i
na kopalniach 4 hutach, były powierza-
ne przez kapitał obcy wyłączniei je-
dynie Polakom, Ntórzy w swych czyn-
nościach  podlegaliky bezpośrednio
naczelnym dyrektorom lub Radzie
przedsiębiorstwa.

Każdy, kto choć pobieżnie zna ży-
cie koncernów, przyzna, że podniesio-
ne tu kwestje stają się b. palące i do-
magają się reform, które jedynie mo-
że podjąć władza publiczna, $dyż ona
rozporządza. źródłami dostatecznemi
na to.

Trzeba wreszcie, aby wszyscy ZA-
trudnieni na Śląsku obcokrajowcy
zrozumieli, 4e my jesteśmy tu gospo-
darzami i że stosunek ten nigdy i w
żadnym wypadku nie powinien być

przez nich zapoznawany. ы

Bank Nidertandzki
stracił złota 23 131 milf. flor.

Z Amsterdamu informują: Wbrew pierw-

szym informacjom, określującym wysokość

odpływu złota z Banku Nidorlandzkiego w
ub. tygodniu na ok. 150 milj. Hor, -— ostatnie

dene wskazują, że odpływ ten wyniósł 131

milj. flor. ilość ta wynosi niacałe 20 proc.

zapasu złota instytucji emisyfnej.

WARSZAWA 31.7 Na dzisiejszych giel-

dach walutowych trwała w dalszym ciągu

mocniejsza tendencja dlaflorena holender-

skiego. W związku ze spadkiem popytu na
waluty anglosaskie wyraźnie osłabły funt i

dolar.

Dewizę na Amsterdam notowano: w War-

szawie 328,90 wobec 358,10 wczoraj, w Zu-

rychu 207,70 wobec 207,35, w Paryżu przy

otwarciu 10,27 i pół wobec 10,24 przy wczo-

rajszem zamknięciu. Dewiżę na Londyn notowano: w Warsza-

| wie 26,18 wobec 26,23 wczoraj, w Zurychu

 

Zmiany w funduszu drogowym
Uchwalony ostatnio przez komitet: e-

konomiczny ministrów projekt rozporzą-

dzenia o zmianie opłat na rzecz państwo-
wego funduszu drogowego stanowi pewien
krok na drodze zmniejszenia niepomier-
nych ciężarów, któremi fundusz ten za-
hamował całkowicie rozwój motoryzacji
kraju i doprowadził do zmartwychwstania
pojazdów konnych, przewożących nieraz
na duże odległości towary i ludzi.

Rozporządzenie zmniejszy opłatę od
samochodów ciężarowych z 35 do 20 zł.
od 100 kg. wagi własnej samochodu,
zniesie pobieraną dotychczas opłatę od
miejsc w autobusach, wynoszącą 100 zł.
od każdego miejsca niezależnie od prze-
biegu, podwyższy natomiast z 40 do 50
śr. opłatę za jedno miejsce i jeden kilo-
metr przebiegu. Opłata ta dla nowych
linij autobusowych obniżona będzie do

połowy na przeciąg jednego roku od
chwili otwarcia linji. Obniżone będą rów-
nież o 25 proc. opłaty od miejsc w samo-

chodach, używanych doraźnie do zarob-
kowego przewozu osób poza obszarem
jednej gminy, zniesiona zaś całkowicie
dotychczasowa opłata w wysokości 40
zł. od rowerów z przyczepnemi motorka-
mi. Projektowane rozporządzenie pod-
wyższyć ma natomiast opłaty od kon-

 

Eksport chmielu

Według informacyj Izby Przemysłowo-
Handlowej we Lwowie, w czerwcu r. b.
sprzedano około 1.000 ctr. chmielu a 50
kg., wyłącznie na eksport, przyczem
największą część obrotów dokonano
chmielem najniższego gatunku (Geringe)
po cenie 50 zł. za 50 kg. franco wagon
łącznie z workiem. Przedmiotem tran-
zakcyj eksportowych lepszych gatun« św
chmielu (Bestvorhandene) było około
200 ctr., za które osiągano ceny od 180
do 210 zł. Słabsze gatunxi zostały sprze-
dane przeważnie do Wielkiej Brytanii,
lepsze zaś do Belgii i Niemiec.

Ożywienie w miesiącu czerwcu nie

przyniosło, mimo znikomych zapasów,
spodziewanej zwyżki cen, wręcz odwrot:
nie, tranzakcyj dokonywano po cenach
zniżkowych, a to w związku ze spadkiem

cen na wszystkich zagranicznych targach
chmielowych, oraz dobremi widokami
zbiorów sprzętu 1935 r. Objaw ten zo-
stał spowodowany również wydatnem
zmniejszeniem się konsumcji piwa w ca-

łej Europie, na co wpłynęła niekorzystna
pogoda w miesiącu maju r. b.

 

Mocniejsza tendencia dla florena
Funt i dolar — osiably

15,14 wobec 15,16 i pół. W Paryża przy 0-
twarciu 74,88 wobec 75.01 przy wczorajszem

zamknięciu. Późniejszenotowania londyń-

skie świadczą o dalszym spadku funta.

Dewiza na'Nowy York spadła: w Warsza-

wie (kabel) z 529 i jedna ósma wczoraj do

5,28 dziś, w Zurychu z 3,05 i jedna trzecia

do 3,05 i pół, w Paryżu przy otwarciu 15,11

wobec 15,12 i pół przy wczorajszem zam-

knięciu.

Pozostałe waluty nie wykazały większych

zmian.

TIVTT S in rrii iiiii i iaiski a

Przeciętne tygodniowe ceny czterech| Wilno 16.624 11.124 — 13.75

głównych zbóż w okresie od 22-g0 do| Katowice 17.00 13.33 — 17.17

28-go lipca 1935 r. wg. obliczenia biura |Kraków 17.21. 11.874. — 17621

Giełdy Zbożowo - Towarowej w War-|Lwów 1542 1300 — 1647
szawie. Ceny rozumieją się za 100 kg. w
złotych. GIEŁDY ZAGRANICZNE

GIEŁDY KRAJOWE Pszen. Żyto Jęczm. Owies

Pszen. Żyto Jęczm. Owies| Berlin 4494 36.46 — — —

Warszawa 15.58 11.75 — 1566 | Hamburg 1861 947 — 1163

Gdańsk — — — — Praga 40.35 31.82 32.34 28.09

Poznań 14.124 10.38 — 13.50 Brno 38.23 30.18 32.34 2761

Bydgoszcz 1425 10.653 — — Wiedeń 34.00 24.20 — 25.378

Łódź 16.50 12.50 — 16.25 Liverpool 1589 — — 21.74

Lublin 16.25 12.123 — 15.123| Chicago 1905 9.55 11.44 13.70

Równe 15.124 12.373 — — Buenos Aires 12.23 — — 997

15)

P.G WODEHOUSE

UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angielskiego

—Pan myśli o wszystkiem. I ma pan zupełną

rację. Byłabym okropnie głodna. Ale skąd pan wie,
że zwrócę panu te pieniądze?

— Ryzykuję.

— W takim razie ja muszę być natrętna i mu-

szę pana spytać o nazwisko i adres. Inaczej nie wie-

działabym, jak zwrócić dług.
— Och, co do mnie, to nie otaczam się żadną

tajemnicą. Jestem otwartą książką.
— Niepotrzebnie się pan irytuje. Proszę mi

wierzyć, że nie mogę postąpić inaczej. Nie miałam

tego na myśli. No, i któż jest moim dobroczyńcą?

— Nazywam się Jerzy Bevan. Mieszkam obec-

nie w hotelu Carlton.
— Zapamiętam sobie. М

Taksówka jechała wolno przez Haymarket.

Dziewczyna roześmiała się.
— Myślę o tem, co się stało. Nie podziękowa-

łam panu dostatecznie za to, co pan dla mnie zro-

„bił Był pan poprostu cudowny. 8

—Bardzo się cieszę, że pomogłem pani w

czemkolwiek. 4

— Ale co się stało naprawdę? Pas wie prze-

cież, że nic nie mogłam widzieć, prócz pańskich ple-

ców i że słyszałam również niewiele i niewyraźnie.

— Zaczęło się od tego, że jakiś jegomość ре-

dząc galopem wolal, že pani wskoczyła do taksów-

ki, Jegomość ten wyglądał na reklamę lekarstwa,

tak, jąk wygląda człowiek tłusty przed zażyciem

lekarstwa odchudzającego, miał on poza tem ma-
niery szympansa.

Dziewczyna kiwnęła głową potakująco.
— To napewno Percy! Nie omyliłam się.
—Percy?
— Takie ma imię.
— Jestem tego pewny. Mógłbym się o to za-

łożyć.
— Co się potem stało?
— Próbowałem go uspokoić, ale bez powodze-

nia, Ostatecznie chwycił za klamkę, wobec tego strą-

ciłem mu kapelusz z głowy i kiedy pobiegł za nim,

myśmy ruszyli i zniknęli mu z oczu.

— Ach, jaka szkoda, że tego nie widziałam.

Ale jaki pan pomysłowy! Skąd ten sposób przy-

szedł panu do głowy?
' — Tak jakoś — odparł skromnie Jerzy.

Twarzyczka dziewczyny nagle spoważniała.

Uśmiech zniknął z jej oczu. Wzdrygnęła się.

— Pomyślałam sobie, jak postąpiliby inni męż-
czyźni na pańskiem miejscu.

+ — Och, nie. Każdy zrobiłby to samo. Oczywi-

ście, strącenie kapelusza Percy'emu było aktem

zwykłej kurtuazji, który każdy spełniłby automa-

tycznie.
— Mógłby się pan okazać okropnym lajda-

kiem. Albo — co gorsza — tępym idjotą, który za-

trzymalby taksówkę i zaczął rozpytywać się, o co

chodzi. Jakie to szczęście, że właśnie na pana na-

trafiłam.
-— Sam to uważam za szczęście — oczywiście

z egoistycznego punktu widzenia. »

Pofożyła mu na ramieniu malutką rączkę i ode:

zwała się poważnym tonem. ;

— Panie Bevan, musi pan zrozumieć, że cho- ciaż roześmiałam się parę razy i pozornie traktuję

I to wszystko jako żart, to jednak naprawdę wybawił

Dziewczyna znowu roześmiała się srebrzyście.'

 

mnie pan z bardzo poważnego kłopotu. Stałaby się
rzecz straszna, gdyby pana nie bylo i gdyby pan nie
okazał tyle przytomności umysłu i energji.

— Przecież, jeśli ten drab napastował panią, to
mogła pani przywołać policjanta?

— Och, wcale tak nie było.
znacznie gorszą. Nie mogę jednak o
Wiem, że to nieładnie wobec pana.

Oczy jej rozbłysły uśmiechem.
— Wiem, że pan nie jest ciekaw moich spraw,

ale mógłby pan się zainieresować, gdybym się ota-
czała tajemniczością. Najzabawniejsza zaś historja,
że niema w tej sprawie żadnej tajemnicy. Tylko tyle,
że nie mogę o tem mówić.
— Już to samo stanowi dla mnie interesującą

zagadkę
— Chcę tylko powiedzieć, że nie jestem żadną

przebraną księżniczką, wymykającą się z rąk ana:
chistów, ani wogóle żadną figurą powieściową, lub
kryminalną. Poprostu jestem w kłopocie. Zanudzi-
łabym pana na śmierć, śdybym panu opowiedziała,
na czem on polega.
— Niech pani spróbuje. Zobaczymy, czy się pa-

ni uda tego dokonać.
Potrząsnęła glową.
— Nie. Pozatem, już przyjechaliśmy.
Taksówka stanęła przed hotelem i portjer już

otwierał drzwiczki.
— Jeśli więc pan nie żałuje swego postępku

i naprawdę chce pan być tak uprzejmy i pożyczyć
mi trochę pieniędzy, to niech pan się pośpieszy, bo
muiszę złapać pociąg.
— Żaczeka pani tutaj? Wrócę za chwilę.
— Doskonale.

Chodzi o rzecz
tem mówić.

(d. c. n.).  

nych pojazdów ciężarowych i  osobo-
wych, kursujących na drogach bitych. ce-
lem zmniejszenia ich siły konkurencyjnej

w stosunku do samochodów.

 

Giełdy pienieżne
DEWIZY

 

Notowania z dnia 31-go lipca 1935 r.

Belgja 89,50 — 89,73 — 89,27; Holan-

dja 358.90 — 359.80 — 358.00; Londyn

26.18 — 26.31 — 26.05; Nowy Jork 5.27

i 7/8 — 530 i 7/8 — 524 i 7/8; Nowy

Jork (kabel) 5.28 — 5.31 — 5.25, Paryż

34.98 i 1/2 — 35.07 — 34.90; Praga 21.93

— 21.98 — 21.88; Szwajcarja 173.05 —

173.48 — 172.62; Stokhołm 135.00 —

135.65 — 134.35; Włochy 43.43 — 43.55

— 43.31; Berlin 213.15 — 214.15—212.15.

Obroty dewizami mniej, miż średnie,

tendencja dla dewiz niejednolita. Ban-

knoty dolarowe w obrotach prywatnych

5.26 i pół, rubel złoty 4.70, dolar złoty

9.06 i pół, gram czystego złota 5.9244,W

obrotach prywatnych marki niem. (ban-

knoty) 181.25. W obrotach prywatnych

funty ang. (banknoty) 26.20,

PAPIERY PROCENTOWE

1 proc. poż. stabilizacyjna 66.50 —

66.38— 66.50 (w proc.); 4 proc. państw.

poż. premjowa dolarowa 52.90 — 52.85 —

52.90; 5 proc. konwersyjna 68.13 —

68,25; 5 proc. poż. kolejowa 61.50; 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. kred. przem. pol, funt,
82,00 (w proc.); 5 proc. L, Z. Warszawy
(1933 r.) 59.00 — 58.75; 5 proc. m. Sie-

dlec (1933 r.) 41.75.

AKCJE

Bank Polski 93.50; Warsz. Tow. fabr.
cukru 34.00; Węgiel 11,50; Starachowice

34,25 — 34.00.

Dla pożyczek państwowych tendencja
przeważnie mocniejsza, dla listów za-
stawnych przeważnie utrzymana, dla
akcji niejednolita. Pożyczki dolarowe w

obrotach prywatnych: 8 proc. poż, z r:
1925 (Dillonowska) 95.50 (w proc.); 7
proc. poż. Śląska 75.25 (w proc.); 7 proc.
poż. m. Warszawy (Magistrat) 73,75 (w

proc.).

Notowania z dnia 31-go lipca.

Ceny 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 gł. 15.50
— 16.00; Pszenica zbierana 731 gl. 1500
— 15.50.

Żyto I standart 700 gl. 10,75 — 11,00;
Żyto II standart 687 gl. 10,50 — 10.75;
Owies IIIst. (niezadesz.) 497 gl. 15,50 —
16,00; Owies II st. (lekko zadesz.) 468 gl.

15,00 — 15,50; Owies III st. (zadeszcz)
438 gl. 14.75 — 15,00; Jęczmień browar-
ny 689 gl. bez obrotu — — —;
Jęczmień 678-673 gl. 13,75—14,25; Jęcz-
mień 649 gl. 13,50 — 13,75; Jęczmień

620.5 gl. 13,00 — 13,50; Groch polny 23.00
— 25,00; Groch Victorja 27,00 — 30,00;

Wyka 27,00 — 28,00; Peluszka — — —
—; Seradela podwójnie czyszczona —;
Łubin niebieski — 12,50 — 13,00; Łu-
bin żółty 15,00 — 15,50; Rzepak i rze-
pik zimowy — — —; Rzepak i rze-
pik letni — — —; Siemie Iniane

basis 90 proc. — — —; Mak nie-

buesx 36,00 — 38,00; Ziemniaki jadalne

— — —; Mąka pszenna gat. I-A 020

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

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; 1-Е 0 — 65 proc. 21,00 —

23,00; II-B 20 — 65 proc. 20.00 — 22.00;
IT-D 45—65 proc. 19.00 — 20,00; |I-F

55—65 proc. 18,00 — 19.00; II-G 60—65
proc. 17.00 — 18.00; II|-A 65—70 proc.
12.00 — 13.00; Mąka żytnia | gat. 0—55
proc. 18,50 — 19,50; I gat. 0—%65 proc.
17,50 — 18.50; II gat. 15,00 — 15,50; ra-
zowa 15.00 — 16,00; poślednia 11,50 —
12,50, Otręby pszenne grube przem.
stand. 9,25 — 9.75; Otręby pszenne
średnie przem. stand. 875 — 9,25; O-
tręby pszenne miałkie 8,75 — 9,25; O-
tręby żytnie 8,00 — 8,50; Kuchy Inia-
ne 16.50 — 17.00; Kuchy rzepakowe
1175 — 12.25; Kuchy slonecznikowe
15.25 — 15.75; Śruta sojowa 45 proc.
18.00 — 18.50.
Ogólny obrót 1454 ton, w tem żyta 363

ton Usposobienie spokojne.

Uwaga! Ceny grochu, maku, mąki i
śruty sojowej rozumieją się łącznie z
workiem, innych artykułów — luzem

  



 

 

Proces o sprzedaž Siekierek
Sąd zasądzł powództwo

Przed kilkunastu laty właściciel roz:
ległych terenów na Siekierkach sprze-
dał je za sumę 186.000 rubli. Znaczna
część tej kwoty pozostała jednak na hi-
potece, gdyż właściciel w międzyczasie
zmarł, a wdowa po nim, wchodząca w
prawa męża, przebywała w Rosji so-
wieckiej.

Po powrocie do Warszawy i uzyska-
niu obywatelstwa polskiego wystąpiła
ona do sądu okręgowego o zwrot sumy,
żądając jednocześnie jej przerachowania
i podwyższenia, wobec podniesienia się

wartości Siekierek, które uzyskały tym-
czasem elektryczność, gaz i wodociągi.

Spłonąt żywcem
Wkrótce w sądzie apelacyjnym odbę-

dzie się proces Michała Wojtysiaka, ska-
zanego w pierwszej instancji na 6 lat
więzienia za straszną zbrodnię. Podpalił

on młyn Jana Połubiaka w Chęcinach, w
którym zamknął służącego Połubiaka,
Stanisława Solę.

W młynie Połubiaka od dłuższego
czasu powtarzały się systematycznie

kradzieże mąki, które wkrótce przybra-
ły niepokojące rozmiary. Połubiak po-
czął śledzić swych pracowników i przy-
łapał na gorącym uczynku kradzieży
swego parobka, Michała Wojtysiaka. Do
wykrycia sprawcy kradzieży dopomógł
Połubiakowi inny jego pracownik, Stani-
sław Soła. Oczywiście Wojtysiaka na-
tychmiast wydalono z pracy.

Pragnąc się zemścić Wojtysiak podpa-
lił młyn Połubiaka, zamykając w nim
Sołę.

Komisja kontroli miejskiej, sprawdza-
jąc kasowośći księgowość miejskiego
Instytutu hygjeny przy ul. Nowogrodz-
kiej, zwróciła uwagę na niedokładności
w aktach, prowadzonych przez urzędni-
ka Feliksa Malczewskiego (Ludwiki 6).
W toku dochodzenia okazało się, że.
Malczewski zdefraudował kwotę 1195
zł. Postępowanie dyscyplinarne zawiesi-
ło Malczewskiego w czynnościach.
zatem sprawę skierowano do prokurato-
ra. Malczewski został aresztowany. (Om)

Kradzież w K. K. 0.
w. Błoniu

Niewykryci sprawcy dokonali kradzie-
ży w K. K. O. w Błoniu. Skradzione zo-
stały maszyna do pisania, rower, płaszcz
itp. Kasy złodzieje nie mogli otworzyć

Ogólne straty wynoszą przeszło 2.000 zł.

Śmiertelność
niemowiąt

Jak wynika z ostatnich danych Głów-
nego Urzędu Statystycznego, śmiertel-
ność niemowląt w Polsce w I kwartale
r. b. wyrażała się liczbą 15.1 zgonów na
100 urodzeń.

Największa stosunkowo śmiertelność

niemowląt przypada na województwa
południowe, gdzie na 100 urodzeń zano-
towano przeciętnie 17.2 zgonów, W wo-
jewództwach zachodnich liczba ta wy-

nosi 16, w centralnych 14.8, we wschod-
nich 12.5.

Według wyznań największa śmiertel-
ność niemowląt przypada na wyznanie
grecko - katolickie, mianowicie 20.2
zgonów na 100 urodzeń. Dla wyznania

ewangelickiego liczba ta wynosi 18.3,
dla rzymsko-katolickiego 15.6, dla pra-
wosławnego 14, dla mojżeszowego 4.9,
oraz dla innych wyznań 11.4 zgonów na

100 urodzeń.

 

Po--

 

Pozwani dłużnicy  zakwestjonowali
przedewszystkiem polskość p. Rumszyc-
kiej. Wobec wniesionego protestu woje-
wództwo unieważniło decyzję starosty
o nadaniu p. Rumszyckiej obywatelstwa
polskiego. Sprawa oparła się o min.
spraw wewnętrznych, przyczem okazało
się, że petentka jest siostrą jednego z za-
łożycieli PPS. Stanisława Mendelsona,
a rodzice jej pomagali niegdyś oskarżo-
nym w procesach- „Proletarjatu”, Mini-
sterstwo przywróciło więc p. Rumszyc-

kiej prawa obywatelskie. i

Sąd okręgowy, wysłuchawszy opinii
ekspertów, którzy stwierdzili, że war-
tość Siekierek, od czasu dokonania tran-
sakcji, to jest od r. 1913, podniosła się
o 225 procent, przerachował w stu proc.
sumę hipoteczną i zasądził na rzecz p.
Rumszyckiej 850.000 złotych.  

Rangi woźnych i szoferów
państwowych

W „Dzienniku Ustaw” z dnia 30 lipca
ogłoszono rozporządzenie rady ministrów
c zaliczeniu poszczególnych grup funk-
cjonariuszów państwowych do kategorji
iunkcjonarjuszów niższych i ustaleniu ich
tytułów. Rozporządzenie dotyczy woż -
nych, szoferów, mechaników, monterów,
rzemieślników, palaczy, ogrodników i
dozorców griachów, pozostających w sta-
lej służbie państwowej, Dzieli ich ono na
trzy grupy, z których pierwsza obejmu-
je starszych wcźnych, szoferów i t. d.,
druga woźnych, ogrodników, palaczy itd
trzecia furkcjonarjuszów pomocniczych
Służbę 1ozpoczyna się w grupie trzeciej į
w charakterze prrwizorycznym. Pracow-
nicy kontraktowi. pełniący swe obowiąz-
ki przynajmniej od dwóch lat, mogą być
w dradze wyjątku: przeniesieni do grupy
drugiej Rozporządzenie nie dotyczy niż-
szych funkc'onariyszów administracji la-
sów państwowych.

 

PTS NATOTNTTK TIE OPETZOWFAZAE WYTOT EFTYROZPOCZĘTO "ZETOR TYTARERTTOODCZZCW

Czego nie widzi p. prez. Starzyński?
Zaniedh3ne ulice

Z kół naszych czytelników zwracają
naszą uwagę na niesłychane zaniedbania
w uporządkowaniu niektórych ulic.

Tak np. przy ulicy Topolowej naprz2-
ciwko pomnika poległych saperów znaj-
duje się zwał ziemi, wydobytej przy bu-
dowie gmachów, i śmieci; stan ten trwa
już dłuższy czas, gdyż i chwasty zdąży.
ły się bujnie rozwinąć.

Mieszkańcy ulicy Falęckiej oddawna
zastanawiali się, dlaczego połowa tej u-
licy od ul. Różanej jest pozbawiona cho-
dnika, i dlaczego mieszkańcy ul. Falęc:
kiej i Różanej po każdym deszczu mu-
szą brnąć po błocie. Mieli oni nadzieję,
że magistrat, poprawiając bruki na są-
siednich ulicach a także i na Falęckiej,
ułoży chodniki; jakie było ich zdziwie-
nie, gdy przed kilkoma dniami przywie-
ziono kilka fur żużla i usypano z niego
ścieżkę zupełnie tak, jakby ulice Różana  

i Falęcka leżały na krańcach jakiejś ma-
łej mieściny,

Takie traktowanie wymienionych ulic
zasługuję tembardziej na podkreślenie,
że przy ul. Szustra, równoległej do Ró
żanej znajduje się piękna willa obecne-
$0 prezydenta Warszawy p. Starzyńskie-
go; fakt ten wpływa niezwykle dodat-
nio na porządki przy ulicy Szustra, któ-
ra posiada piękne chodniki. Na jedno

tylko nie zwrócił p. prezydent uwagi
(widocznie samochód jego zbyt szybko.
przejeżdża), że w ogrodzie położonym
przy ulicy Szustra jest piękna hodowla
ostu, która nie przynosi zaszczytu mia-
stu. '

Wreszcie mieszkańcy ulic Madaliń-
skiego, Różanej j Falęckiej pragnęliby
bardzo aby p. prezydent zobaczył pięk-
ne jezioro, jakie powstaie po każdym
deszczu przed wykończaną szkołą po-
wszechną,

Adwokaci i aplikanci
""Ucawały Nacz. Rady Adwokackiej

Naczelna rada adwokacka wydała o-
statnio ważne dla palestry postanowie-
nia. M. in. rada zabroniła przyjmowania
do kancelarji jako pracownika byłego
właściciela biura porad, oraz posługiwa-
nia się środkami, które. przysparzają
klienteli z pokrzywdzeniem innych a-
dwokatów. Rada uznała, że adwokat
skazany prawomocnie na karę więzienia

za przestępstwo na szkodę klienta, po-
dlega skreśleniu z listy,
W dalszym ciągu Naczelna rada adwo-

kacka uznała za niedopuszczalny udział
aplikanta w dochodach patrona, co pro-
wadziłoby do zdobywania klienteli dla

Ś. p. Fr. Modliński
W dniu 30 lipca zmarł Franciszek Mo-

dliński, dyrektor „Osiedla dziennikar-
skiego” na Żoliborzu, emerytowany in-
spektor szkolny.

Zmarły od młodości pracował w or-
ganizacjach społecznych, a szczególnie
na polu tajnego szkolnictwa polskiego na
Podlasiu. Po odzyskaniu niepodległości
Zmarły obejmuje stanowisko inspektora
szkolnego w Kielcach, lecz choroba zmu-
sza go do przejścia na emeryturę.
Gdy zdrowie poprawia się, ś. p. Mo-

dliński, przenosi się do Warszawy, śdzie
sta'e do pracy w Osiedlu Dziennikar-
skiem najpierw jako członek rady, a po-
tem dyrektor. Na tem stanowisku pra-
cuje przez parę lat, przyczyniając się
wydatnie do uporządkowania finansów
Osiedla Dziennikarskiego.

Cześć Jego pamięci!

 

 

Nowe średnie szkoły zawodowe
Z nowym rokiem szkolnym 1935-36 о-

twartych będzie w Polsce 26 nowych
państwowych zawodowych szkół śred-

nich.
W Warszawie otwarte będą 3 żeńskie

gimnazja, a to: bieliźniarskie, krawiec-
kie i kupieckie oraz 1 męskie gimna-

zjum kupieckie.
W Krakowie powstają 2 żeńskie gim-

nazja: bieliźniarskie i krawieckie oraz
gimnazjum mechaniczne, w Tarnowie

koedukacyjne gimnazjum kupieckie.

W Wilnie otwarte będą 4 gimnazja

zawodowe, a to: elektryczne, mecha-

niczne, żeńskie krawieckie i żeńskie ku-
pieckie.

 

W Radomiu powstają: żeńskie gimna-
zjum krawieckie i gimnazjum  mecha-
niczne, w Łodzi 2 żeńskie gimnazja: kra-
wieckie i bieliźniarskie oraz męskie gi-
mnazjum kupieckie, w Lublinie żeńskie
gimnazjum krawieckie oraz koedukacyj-
ne gimnazjum kupieckie, we Włocławku
gimnazjum mechaniczne, w Poznaniu
żeńskie gimnazjum krawieckie.

We Lwowie otwarte będą: żeńskie
gimnazjum kupieckie oraz gimnazjum
mechaniczne, w Przemyśle jednoroczna

koedukacyjna szkoła  przysposobien'a
kupieckiego, w Stanisławowie koeduka
cy,ne gimnazjum kupieckie. (Pr)  

patrona, wreszcie ustaliła, że kandydat
do stanu adwokackiego, który będąc a-
plikantem sądowym zajmował się pisa-
niem dla stron podań za wynagrodze-

niem do tegoż sądu i udzielał za wyna-
grodzeniem porad prawnych osobom
prowadzącym sprawy w tym sądzie —
nie może być przyjęty następnie do a-

dwokatury.  

Szanownemu Duchowieństwu tak licznie obecnemu celem oddania ostatniej

posługi doczesnym szczątkom

$. +Р,
KSIĘDZA KANONIKA

JÓZEFA DĘBOWSKIEGO
PROBOSZCZA W ŻYCHLINIE

a w szczególności: Dziekanowi z Kutna ks, prałatowi Michałowi Woźniakowi, ks.

prałatowi Stępowskiemu, J. Wielmożnej pani prezesowej Grzybowskiej z Do-

*brzelina, jak również okolicznemu Ziemiaństwu, Instytucjom iy
i Komunalnym,społecznym, Władzom Państwowym

Organizacjom

Parafjanom, oraz Szanow-
nym. miejscowym wikarjuszom księżom: Pieniążkowi i Kościankowi za otoczenie

w ostatnich chwilach życia swego proboszcza prawdziwie synowską opieką i mi-

łością, składa niniejszem z głębi serc płynące podziękowanie i wyrazy szczerej

wdzięczności.
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Miedzynarodowy kongres
Tow. Opieki nad zwierzętami w Br.kseli
W dniach od 7 do 11 sierpnia r. b. od-

będzie się w. Brukseli międzynarodowy
kongres Tow. opieki nad zwierzętami i
walki z wiwisekcją. W kongresie tym
wezmą czynny udział delegaci Towarzy-
stwa opieki nad zwierzętami R. P. w
Warszawie (Wiejska 18), a mianowicie:
dr. med. W. Knappe oraz p. dr. Janina
Maszewska - Knappe, znana działaczka
na polu ochrony zwierząt i przewodni:
cząca komitetu do walki z ubojem ry-
tualmym przy T-wie opieki nad zwierzę-
tami R. P. Delegaci polscy wygłoszą na
kongresie następujące referaty: dr. med,
W. Knappe, pionier walki z wiwisekcją
w naszym kraju, wygłosi referat w ję-
zyku francuskim p. t. „Walka z wiwisek-

cją w Polsce"; p. Janina Maszewska-
Knappe mówić będzie po niemiecku ną
temat: „Rozwój idei ochrony zwierząt

w dziejach ludzkości aż do doby obec-
nej! oraz po francusku „Walka z ubo-
jem rytualnym w Polsce".
Kongres obradować będzie na wysta-  

wie powszechnej. Protektorat nad nim
objęła królewska para belgijska oraz
ministrowie: spraw wewnętrznych i hi-
śjeny, sprawiedliwości, oświecenia  pu-
blicznego, rolnictwa, pracy,. opieki spo-
łecznej, spraw ekonomicznych i admini-
stracji państwowej, Głównym punktem
obrad będzie ujednostajnienie wśród
wszystkich narodów sposobu uboju hu-
manitarnego oraz walka z wiwisekcją.

Kongres, organizowany dużym nakła-
dem pracy zarówno Towarzystw belgij-
skich ochrony zwierząt, jak federacji To-
warzystw francuskich į międzynarodo-
wego biura Tow. opieki nad zwierzęta-
mi w Paryżu, zapowiada się interesu'ą-
co. T-wo opieki nad zwierzętami R. P.
ma nadzieję, iż delegaci jego przywiozą
z brukselskiego kongresu ważne uchwa-
ły, które ułatwią definitywne i pomyśl-
ne załatwienie sprawy uboju rytualnego
w Polsce i dopomogą w uzyskaniu no-
wych przepisów, łagodzących praktyki
wiwisekcyjne.

Prywatnegimnazja:seminarja nauczycielskie
w nowym roku szkolnym

Min W. R. i O. P. ogłosiło wykaz
381 prywatnych gimnazjów ogólnokształ-
cących oraz seminarjów nauczyciel-

skich, które w roku szkolnym 1935-36

posiadają prawa szkół państwowych.
Na obszarze całego państwa jest 325

„gimnazjów prywatnych, z których 141
posiada pełne, a 184 niepełne prawa
gimnazjów państwowych. W Warszawie
istniee 77 prywatnych gimnazjów ogó!-
no-kształcących, w tem 1 z rosyjskim
językiem nauczania. Z gimnazjów war-
szawskich 48 posiada pełne a 29 niepeł-

ne prawa.

Hodowla psów zarażonych nosacizną
Helena Zabłocka (Puławska -3), naby-

ła w zakiadzie hodowli psów rasowych
p. L. „Poliemja” (Filtrowa 83), należącym
do Grety Syropowej, — szorstkowłose-
go foksa. Pies dostarczony dn. 26 lipca,
zaczął zdradzać objawy choroby, wobec
czego nabywczyni odniosła zwierzę do
lecznicy Tow. opieki nad zwierzętami
(Wie'ska 18), gdzie lekarz stwierdził no-
saciznę. Jak się okazało, wspomniany
pies już od dłuższego czasu był chory,
gdyż objawy nosacizny występują zew-
nętrznie dopiero po kilku dniach. Usta-
lono również, iż dowód, stwierdzający
nabycie psa, był celowo wystawiony z

datą wcześniejszą.

Zawiadomione o tem władze sanitar-
ne i bezpieczeństwa przedsięwzięły od-

powiednie kroki, celem zlokalizowania
nosacizny, którą prawdopodobnie zagro-

żone są wszystkie psy „Poliemii”, znaj

dujące się w zakładzie w Skolimowie i

w biurze sprzedaży w Warszawie, Za-

chodzi możliwość, że psy, uprzednio

sprzedawane przez właścicielkę „Po-

liemji", również są chore na nosaciznę.

Wobec tego należy zwrócić baczną uwa-

śę na psy, nabyte w tej firmie. Za sprze:

danie psa, chorego na nosaciznę, od któ

rego mogą zarazić się i ludzie, a zwłasz-

cza dzieci, grozi, „Poliemji” surowa od-

LI li

Przeniesienie klubów

wioślarskich

Odbyła się wstępna konferencja zainte-

resowanych władz w sprawie przeniesie-

nia przystani klubów wioślarskich w

zwiążku z pracami nad porządkowaniem

brzegów Wisły.

° W pierwszym rzędzie idzie o wszystkie
kluby położone między mostem ks. Po-
niatowskiego i kolejowym. Zostaną one
przeniesione w górę rzeki, powyżej plaży
Kozłowskiego. (6)  

powiedzialność, oraz zamknięcie zakla-
du i wystrzelanie psów, zdradzających
choćby na'mniejsze objawy tej strasznej

choroby.

Odpust

W dniu 4 sierpnia w kościele Św. Jac-
ka (Freta 10) odbędzie się odpust św
Dominika. W sobotę 3 sierpn. nieszpory
z wystawieniem Najświętszego Sakra-
mentu i procesją o godz. 7 m. 15 wiecz.,
w niedzielę 4 sierp. Msze Św.: prymarja
o $. 7-ej — wotywa ze wspólną komunią
św. o godz. 9-ej po wotywie przyjęcie

nowych członków i absolucja. Suma o
godz. 1l-ej z wystawieniem  Najświęt
szego Sakramentu z procesją i kazaniem.
Nieszpory z procesją i kazaniem o godz.
5-ej. Po nieszporach sesja III-$o zakonu

Św. Dominika.

Spadek frekwencii
w kinach

W miesiącach letnich w kinach war-
szawskich dał się zauważyć znaczny spa-
dek frekwencji. W porównaniu z rokiem
ubiegłym spadek wpływów w lipcu w
większych kinach doszedt do 10 proc. (g).

 

Nowa taryfa

 

W okręgu szkolnym lubelskim na 20
prywatnych gimnazjów tylko 4 gimnazja
otrzymały na nowy rok szkolny pełne
prawa gimnazjów państwowych.

Mniejszość niemiecka w Polsce posia-
da 6 gimnazjów prywatnych z niemiec-

kim językiem nauczania.
Prywatnych gimnazjów koedukacyj-

nych jest w Polsce 87 (wyłącznie na pro-
wincji), męskich — 97, żeńskich — 141.
Wykaz ministerjalny obejmuje nadto

56 prywatnych seminariów  nauczyciel-
skich, z których 21 posiada w roku
szkolnym 1935-36 pełne, a 35 niepełne
prawa szkół państwowych. Z ogółu pry-
watnych seminarjów nauczycielskich jest
tylko 1 męskie, 5 — koedukacyjnych i
50 — żeńskich. (PR)

PJ

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

mięsne i jarskie

OBIADY GOSPODARSKIE
od godz. 1-ej do 5-ej
z 2 dań —zł. 1.25

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

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

(Plac Teatralny dom PP. Sans
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Wykłady
na wyższych uczelniach
Wykłady i ćwiczenia na wyższych u-

czelniach w Polsce rozpoczną się 7 paź-

dziernika. Podział roku akademickiego
na semestry lub trymestry, przyjęty w
każdej szkole akademickiej, przerwy
między semestrami i trymestrami oraz
terminy egzaminów pozostają bez zmian.

Zapisy na wyższych uczelniach roz-
poczną się 1 września. Do 5 października
przeprowadzone będzie badanie doku-
mentów i stopni przygotowania kandy-
datów do studjów na danym wydziale,

 

autobusowa
i bilety przesadkowe
Obowiązią od 1 sierpnia

Od 1 sierpnia wprowadza się nową
taryfę autobusową w Warszawie. Cena
biletu na przejazd 3 klm. kosztuje od
dziś 25 zamiast 30 groszy. Cena przejaz-
du 4 klm. i więcej kosztuje zamiast 40
tylko 30 groszy. Również obniża się ce-
nę biletu korespondencyjnego autobuso-
wego z 40 groszy do 35 gr. Wprowadzone

zostają bilety korespondencyjne z auto-
busów na tramwaje i odwrotnie po ce-
nie 35 gr. Bilet korespondencyjny upra-
wnia do korzystania wyłącznie z tram-
wajów w określonym kierunku. Miejsca
przesiadania są ustalone, jak zwykle, w
puńktach skrzyżowania tras. (Om)
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„Kronika wileńska.
Przed wyjazdem Pociągu Prasowego

z wycieczką
UCZESTNICY WYCIECZKI WINNI ZGŁA

а KARTY UCZ

Wszystkie iormalności są już załatwio-

me, Karty Uczestnictwa przez Podkomisję
Turystyczną zostały wykupione i doręczo-

ne w redakcjach i Orbisie, gdzie są do

odebrania przez

którzy winni zgłosić się po nie osobiście.

na każdej Karcie Uczestnictwa figuruje

Nr. wagonu i miejsca w przedziale, które

należy ściśle przestrzegać przy zajmowa-

niu miejsca w Pociągu Prasowym do Gdy-

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W, całym kraju po miejscami

mglistym lub chmurnym ranku, w
ciągu dnia naogół dość pogodnie,
jednak z możliwością gdzieniegdzie
przelotnych deszczów. Cieplej. Sła-
be wiatry miejscowe.

DYŻURY: APTEK:
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Miejska — Wileńska 23,

skiego — W. Pohulanka 25, Chruścickie-
go — Ostrobramska 28, Filemonowicza —
Wielka 29,

Z MIASTA.
— Nowe wykopaliska w  pod-

ziemiach kościoła  po-Dominikań-
skiego. Podczas dalszych prac w
podziemiach kościoła Dominikanów
odkopano stare sklepienia oraz kil-
kadziesiąt szkieletów.

Zarządzono badania. (h)
— Zagrożony dom przy ul. Śle-

pej. Przy ul Ślepej nr. 5 zagrożony
jest dom mieszkalny, o czem donie-
śli mieszkańcy do
BRE

Na miejsce
budowlana, która
dorńu, (h)

SPRAWY MIEJSKIE.
— Nowe szalety. Zarząd miej-

ski opstanowił przystąpić do budo-
wy 2 nowych szaletów. Jednego
podziemnego przy ul. Łukiskiej,
gdzie mie cić się będzie rynek i na
rynku Kalwaryjskim, gdzie stanie
szalet nadziemny, (h)
— Nowy chodnik przy ul. 3 Ma-

ja. Zarząd miasta Wilna przystąpił
do układania
chodnika na ul. 3 Maja
od Mickiewicza do ul.
sikiej. (h)
— Program prac wodociągowo-

kanaliazcyjnych, Zarząd miasta
Wilna opracował plan robót wodo-

HELIOS |
Kryzys s

udała się komisja
zbada trwałość

począwszy
św. Jakób-

 

Premjera!

 

Rewelacyjna komedja muzyczna najnowszej

uczestników wycieczki, |

Chomiczew- ,

V komisarjatu

do„6dyni
SZAĆ SIĘ DO REDAKCJI I
ESTNICTWA. *

mi, Karty uczestnictwa dla czytelników z
prowincji zosiaie rozesłane.

Prasa Wileńska wydelegowala Ko-

„mendę pociągu składającą się z 5 osób,

która podczas podróży będzie się opieko-

waia wycieczkowiczami.

Przypominamy uczestnikom wycieczki
Prasowej do Gdyni, że pociąg wyruszy

dnia 3 sierpnia rb. punktualnie o godzinie

12,45 z I-go peronu. A

ORBISU PO

w ъ

ciągowo - kanalizacyjnych, których
koszta wyniosą 200 tys. złotych.

Prace zarząd miasta rozpocznie
około 6 sierpnia rb. (h)
— 1126 protokułów policyjnych.

Poszczególne komisarjaty P. P. spo-
rządziły w ciągu lipca rb. 1126 pro-
„tokutow karno - administracyjnych.
, Najwięcej protokułów sporządzono
|za zakłócenie spokoju publicznego i
'opilstwo (368). Następnie z kolei
lidą wypadki tamowania ruchu pie-
szegoi niestosowanie się do przepi-
,sów ruchu ulicznego zarówno przez
' właścicieli pojazdów jak i przechod-
|niów, oraz inne. (h)

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zamknięcie półkolonji „Cari-

|tasu* w Wilnie. Dnia 2 bm. o go-
dzinie 17 w parku Montwiłowskim,
przy ul. Witebskiej 21 odbędzie się
|zamknięcie półkolonji letniej
ritasu' pod wez. Ostrobramskiej
Matki Miłosierdzia, prowadzonej
przez SS, Dominikanki.

SPRAWY PRASOWE.
— Koniiskata czasopisma, Sta-

rosta grodzki zdrządził zajęcie cza-
sopisma litewskiego pod
„Vilniaus Žodis“ (Stowo Wileūskie)
nr. 22 z dnia 1 bm. za artykuł pod
tytułem „Dola—doleczka', zawiera-
jący nieprawdziwe wiadomości o
położeniu włościan i stosunku do
nich władz,

RÓŻNE.
— Są posady. Urząd wojewódz-

ki w Wilnie przyjmuje kandydatów
'z wykształceniem prawniczem do
 
jewództwa wileńskiego.

KRONIKA POLICYJNA.
{ — Około 306 przestępców bez-
„domnych. W Wilnie znajduje się o-
|koło 300 t. zw. Rajzerów tj. zwol-
inionych przestępców «z więzień,

 

Film pełen radości i humoru

kończony
produkcji europejskiej reżyserii Roberta

Siodmake. W rol. gł. Rlbert Prejean i Danielle Darrieux. Nad program: Parada sportowa
w Moskwie oraz aktualja,

PAN|

=BOL
Nad program: Najnowsze dodatki.
- Cl | m

 

jįLeiniska kd PRACA. i

W pensjonacie |  xuczanka,
p.  Żebrowskiej” W inteligentna, średnich
Łalesiu k/Smorgoń Są lai, skromnych wy-

jeszcze wolne p/0- magań, poszukuje|
koje na sierpień. |pracy. Podgórna 14,|
p no. [0 5, MA MuUSzCZYŚ:|

„AaiZRTCAGKPOZŃRA|ska. 350—0
z PN SZARER

i RÓŻNE. i MŁODY MĘŻCZYZNA
kas 9 poszukuje pracy stró-

Jas - wszel-+ |Za, wožnego,
———— ——— — Įkiego rodzaju pracy

Garaż izycznej za b. skro-
mną opiatą. Ma na

do wynajęcia przy ul. |utrzymanju .żonę i
Wieikiej, dowiegzieč| dziecko. Poważne
się Żeligowskiego 1|świadectwa i reko-
m. 20 między godz. mendacje. Ul. Maio-
3—4-tą, tel. 14-62,  |Srodkowa 8—5, Kon-

-— |dratowicz.

- jamnik
maści czarno - bron-
zowej „wabi się „Żu-

ac zat kk dzenie. Znam prawo,

nia. _ Uprasza  się|Oraz procedurę — в4-
znalazcę odprowa-|dową; administracyj-
dzić za wynagrodze-|ną i skarbową. „Mogę
niem, Inilandzka 23-a.j ziożyć gwarancję. —

  

ADMINISTRACJI
majątku poszukuję za
skromne wynagro-  Przywiaszczenie . ka-; Administracja „Dz.

rane będzie sądow-| Wil* dla B. W. 3
nie. SER Sia aks 

"Wydawca:ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI

Belkon 25 gr., parter od 54 gr.

ЁDziš KOLOSALNE POWODZENIE.

ERO=
naśwszystkie!seanse: 253ar. parter od 54gr.r м

 

INTELIGENTNA
osoba poszukuje po- a

ADMINkiai

sady gospodyni, zna Pomožmy
dobrze kuchnię, mo- bliźnim
głaby samodzielnie| „sikaлыг—а

zająć się domem albo| no SERC LUDZI
w _ pensjonacie, lub współczujących _ nie-
jako ochmistrzyni W|szczęściu wołają ro-
majątku, Chętnie za- dzice, znajdujący się
jęłaby się dziećmi w. roznacziiRa: paczliwem  po-
Ma kwalilikacje, u-|ioženiu o ratunek i
mie szyć. Świadectwa p
i ref. Ul. Bakszta 11, bruźlicę Sek szef»

m. 5. 25—3 |zdała maturę, jest b.
R U KI zdolną, a nie ma žad-

DZ Adm. „Dz. WiL* dla
„Chorej“.

nych środków dla
poratowania zdrowia.

zeus PILNE:|———
E WDOWA

BILETY z 5-giem dzieci, naj-

WIZYTOWE | OE внр
lująca się w krytycz-

ZAPROSZENIA |nem położeniu, bez

BROSZURY||żyeiu prosi o. jaką.z -

AFISZE Kolwiek R 22
я aui, а-

WYKONYWA Saóki4 m, 3, Forse-
wicz, albo Adm, „Dz.DRUKARNIĄ Vi.

A. ZWIERZYŃSKIEGO |czy GEsreś suż Mostowa ulica Nr,1.| CZŁONKIEM
Telefon 1244 | STRONNICTWA

Cenv Niskie NARODOWEGO

„Ca-'

tytułem |

|  Teatri muzyka.
i — Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-
|Bernardyńskim. Dziś teatr nieczynny.

Jutro, w sobotę 0 godz. 8.30 wiecz.
w dalszym ciągu przezabawna farsa w 3-ch
aktach Arnolda i Bacha p. t. „Hiszpańska
mucha”, Ceny propagandowe,

— Niedzielna popołudniówka w Teatrze
Letnim. W. niedzielę, o godz. 4 po poł.
przezabawna farsa w 3-ch aktach  „Hisz-

| pańska mucha', Ceny propagandowe.
1 — Teatr „Rewja*. Dziś, dwa seanse o
| godz. 6 min. 30 i 9 min. 15, wesołej rewji
pt. „Miłość z przeszkodami”.

Z za kotar studjo.
Piątkowy koncert symioniczny.

Piątkowy koncert symfoniczny, który
godnie zastępuje piątkowe koncerty filhar-
moniczne, obejmuje tym razem t.j. dnia
2 b. m. o godz. 21.00 uroczą, zawsze nano-
wo zachwycającą uwerturę do „Cyrulika
Sewilskiego' Rossiniego, tę młodszą pod
względem czasu powstania, a starszą pod
względem akcji scenicznej — siostry „We-
sela Figara", Mozarta. Pozatem w progra-
mie Humperdincka uwertura do „Jasia i
Małgosi" dziecinnej bajki operowej dla do-
rosłych, Czajkowskiego Serenada na in-
strumenty smyczkowe op. 48, pełną roman-

tycznego rozmarzenia i elegancji struktury,
oraz mistrza kolorystyki instrumentalnej
Rimskiego - Korsakowa uwertura z „Nocy
majowej'.

Jak żyją zwierzęta i rośliny w głębinach
wodnych,

Z natury rzeczy warunki bytowania
roślin są inne w środowiskach wodnych niż
na lądzie. Do tych warunków  przystoso-
wała przyroda ich cechy zewnętrzne i ich
budowę anatomiczną, To samo da się zau-
ważyć w stosunku do zwierząt, które za-

irówno co do swoich kształtów, jako też
narządów ruchu i oddychania, tak bardzo
różnią się od zwierząt lądowych. Posłu-
chajmy co o tem będzie mówił dr. Kazi-
mierz Simm w dn. 2 b. m. o godz, 16.00.

„Naparstek* —, W. Grubińskiego.
Znany pisarz, — niezrównany stylista,

Wacław  Grubiński, odsłoni niepokojące
tajemnice duszy dziecka w subtelnym dja-
logu swej noweli zatytułowanej — „Na-

|parstek', Opowiadanie to będzie odczyta-
'ne przed mikrofonem w dniu 2 b. m. o
' godz. 16.50.

| Ola Obarska w radjo.
W dniu 2 sierpnia o godz. 20,10 wystą-

ipi przed mikrofonem warszawskim znana
| piosenkarka Ola Obarska, która w progra-
mie przygotowała szereg miłych, nowych i
dawnych piosenek.

rotograija do paszportu,
{ Ciotka Albinowa, której dość dawno
|nie słyszeliśmy z Wilna gawędzić będzie z
radjosiuchaczami w sprawie  fotografji do
oem w dniu 2-gim sierpnia o godz.
+19.50. Charakterystyczna ta audycja obie-
| cuje wiele humoru.

 

nowego szerokiego služby panstwowej na terenie | wo-|22280 555090 207500 a

| którzy nie mają stałego miejsca za-
| mieszkania, są poprostu plagą dia;
|policji.  „Rajzerowie* sypiają w o-
|grodach, w opuszczonych domach,
| klatkach schodowych itp. Następnie
kradną, gdzie się tylko da. Wczo-
raj aresztowano 2 takich „razjerow“
pod zarzutem okradzenia kilku
mieszkań na Antokolu i Zarze-
czu. (h)
— Włamanie do iabryki cukrów.

Do fabryki cukrów Wołko (Kwiato-
wa 4) włamali się złodzieje, którzy
skradli towarów na kilkaset zło-
tych. (h)
— Matka zgłasza się po porzu-

cone dziecko. W, początkach m.
czerwca rb. na Karolince znalezio-
no porzucone dziecko przez 'mat-
kę, nieustalonego nazwiska. Dziec-

ku Dzieciątka Jezus, Wiczoraj mat-
ka zgłosiła się po dziecko, tłuma-
cząc, iż powodowana wyrzutami su-
mienia pragnie ponieść karę za
opuszczenie dziecka. Nazywa się
ona J. Gintowtowa, bez stałego
miejsca zamieszikania. (h)
— Bójka między rzeźnikami.

Na ul. Jatkowej między rzeźnikami
wynikła bójka. Odnieśli pokalecze-
nia bracia Prużanowie (Ponarska
18) i Berzon (Kalwaryjska 65), któ-
rego bracia Pružanowie usiłowali
zabić. Bójka powstała na tle
kurencji. (h)

kon-

WYPADKI
— Wypadła z okna. Z II piętra

wypadła 35 letnia Marja Jelimowa
(Hrybisziki 41) odnosząc pokalecze-
nia głowy. Opatrzyło poszkodowa-
ną pogotowie ratunkowe. (h)

 

ZAPROTESTOWANO WEKSLI
NA 1 MILJ. ZŁ.

Według uzyskanych danych w
powiatach województwa wileńskie-
go w ub. miesiącu zaprotestowano
weksłi na przeszło 1 milj, złotych.
Najwięcej weksli zaprotestowano w
sterach rolniczych. (h)

SPALIŁ SŁĘ MŁYN.
W, nocy z 30 na 31 lipca «b. spa-

lił się młyn Czesława  Wiślińskiego,
położony w

leżnie od młynu padły 2 składy lone. (h)

ko umieszczone zostało w przytuł-;

| Co tydzień są urządzane wycieczki

osadzie Janowo gm.!Bratnia Pomoc Akadesmikków Poli-
ostrowsikiej. Pastwą pożaru nieza-|techniki Gdańskiej pod nadzorem

ze| Kuratora z ramienia Towarzystwa,
zbożem, przygotowane na mielenie. |które to stanowisko powierzone jest

Straty są znaczne, lecz nieusta-| Przewodniczącemu Podkomisji

| Regulacja rzeki Ćwiecień
| w pow. mołodeckim
| Prace regulacyjne nad rzeką
„Ćwiecień rozpoczął Urząd Woje-
„wódzki z początkiem lipca z kredy-
'tów Funduszu Pracy. Początkowo
|na akcję przyznana dotacja przez
|Fundusz rracy wynosiła zł. 40.000.
| Wobec dużego postępu prac i znacz-
|nej ilości zatrudnionych  bezrobot-
nych dotacja Funduszu Pracy zo-
stała zwiększona do wysokości zł.
60.000. liość zatrudnionych bezro-
botnych przekracza 200 osób dzien-
nie. Są to rejestrowani bezrobotni z
terenu m. Wilna przewożeni Ikosz-
tem Funduszu Pracy na miejsce ro-
bót. Zespół zatrudnionych bezro-;
botnych został rozkwaterowany w
sąsiednich wsiach miejsca pracy i
znajduje się pod stałą i troskliwą'
opieką Pana Starosty Olszewskiego.'

GŁĘBOKIE. (Pat). W. ostatnim
czasie ma terenie pow. dziśnień-|
skiego zostały założone komórki
ouganizacyjne następujących  cen-
trainych onganizacyj żydowskich:

1) Liga Fomocy Pracującym w
* Palestynie, oddział w Głębokiem i
Królewszczyźnie.

2) Organizacja Sjonistów Rezer-
wistów „bBrith-Hazohar' w Polsce
— oddział w Głębokiem i I

| szczyźnie,
 

Kradną
W, nocy zdn. 18na 19 wb.zal-

"tanki 21 baonu KOP w Niemen-'
czynie na szkodę Słowikowskiego
Jerzego, m-ca Wilna ul. Dąbrow-
skiego 7 m. 10 skradziono rower,
marki „Union* wart. 120 zł. !

MW nocy z dn. 23 na 24 ub. m. na.
szkodę Uiewicza Józeta m-ca zaść.

i Kalnica, gm. solecznickiej, z domu'
'skradziono rower, marki „Orbis*,'

Wpływy podatkowe
| W, m. lipcu rb. do kas skarbo-,
wych wpłynęło około 80 proc. na-|
ileżnych podatków. Najwięcej wpły-|
nęło za ll kwartał podatku lokalo-
|wego, którego termin upłynął z
«dniem 51 lipca rb.

 

!

W uroczym zakątku Bałtyku, w
pobliżu stynnej i znanej dziś w ca-|
iej Polsce Jastrzębiej Góry oraz|
Kozewji, mieści się od lat kilku 1;
rozwija się z roku na rok Akade-j
micka Kolonja Nadmorska w Tupa-|
dłach. !

Co roku szerokie rzesze akade-
mikow |(czekj z catej Polski zjeżdża-
ją tu, by pełną piensią odetchnąć
świeżem i Orzežwiającem powie-
trzem morskiem, podziwiać piękno
polskiego Bałtyku, przekonać się o
postępach, poczynionych przez Hol-
'skę w kierunku rozwoju i utnwale-
nia naszej potęgi morskiej i po na-
braniu przeświadczenia o fznaczeniu
posiadania przez nas wybrzeża mor-
skiego, powrócić do doniu, niosąc
wszędzie ideę umiłowania morza.

kobyt w Llupadłach, obok moż-
ności (poznania wybrzeża, daje
wszystkim nietrasobliwy wypoczy-
nek i moc zdrowych, godziwych roz-
rywek, į

Dojazd do stacji Wielka Wieś
Hallerowo, — skąd do kolonji auto-
busem lub taksówką 8 klm, auto-
stradą. Kolonja mieści się w bu-
dynku ze wszelkiemi nowoczesnemi
wygodami, oświetleniem elektirycz-
nem, wodą bieżącą. Posiada ogród,
place sportowe, kort tenisowy, miej-
scową nadawczą stację radjową. Do
użytku uczestników są: czytelnia,
radjo, patelony, gry towarzyskie,;
sprzęt sportowy. Na miejscu jest
również opieka lekarska. Opłata dla
studentów wynosi 3 zł. dziennie i
obejmuje: mieszkanie i utrzymanie,
składające się z 4 posiłlców dziennie. 
|do poszczególnych miejscowości wy-
'brzeża. Jest też na miejscu. kurs
nauki pływania, Е

Kolonję tą w roku bieżącym
prowadzi Towarzystwo Przyjaciół
Młodzieży Alkademickiej, dążąc do
coraz większego rozwoju. i udosko-
'nalenia wszelkich urządzeń, $woli
| udogodnienia pobytu na miejscu jej
uczestników. _Administrację kolonji

|z ramienia Towarzystwa sprawuje

dla

j przewidziany w roku bieżącym. Dal-

xozrost organizacji żydowskich

| czkomj niezamożnym, Towarzystwo

 spraw obozów i kolonij letnich, p.

Uregulowane łożysko rzeki Ćwie-
cień osuszy około 3,000 ha zabag-
nionych gruntów, które zostaną
poddane dalszym zabiegom  meljo-
racyjnym. Wstępne przygotowania
terenu do dalszych upraw w posta-
ci oczyszcaznia doliny rzeki Ćwie-
cień z bezużytecznych krzaków i
kępin zostało wykonane w zimie w
porze najbardziej nadającej się ku
tego rodzajom pracom na terenach
zabagnionych.
Termin zakończenia prac wodnych

sze prace agrotechniczne umożli-
wiające zakładania szlachetnych
kultur roślinnych będą prowadzone
w latach następnych pod nadzorem
Izby Rolniczej.

3) Związek Kobiet żydowskich—
oddział w Głębokiem.

4) Organizacja Sjonistów żydów
religijnych ortodoksów  „Mizrachi”
— oddział w Głębokiem.

5) Organizacja Sjonistów w Pol-f
sce — oddział w Parafjanowie.

6) Organizacja „Hechaluc-Ha-
cair' w Polsce — oddział w, Szar-
kowszczyźnie, :

Kazem powstało 8 oddziałów,

rowery
wart. 120 zł.

W, dniu 26.VII rb. na szkodę
Gintowta Justyna, m-ca m. Jody, z
przed mieszkania skradziono rower
męski, „Brenabor' wart. 100 zł.
W dniu 23.VII rb. we wsi Achra-

mowicach, gm. Brasław z sieni do*
mu na szkodę Dubiłowicza Altonsa,
m-ca wsi Nurwiańce gm. dryświac”
kiej, skradziono rower męski,

Wpływy do kas skarbowych w
Wilnie w m. lipcu były zasadniczo

zadowalające, gdyż płatnicy wpła-
cili o 18—20 proc. więcej należno-
ści za podatki, niż w poprzednich
miesiącach. (hb)  
 

Tupadiy—urocza Akademicka
Koionja iadmorsKa |

radcy Min. W. R, i O. P. St. Kulė-
sińskiemu.

Celem umożliwienia skorzystania
pobytu w kolonji akademikom

rrzyjaciół Młodzieży Akademickiej
przyznało dla środowiska wileńskie-
go kilka miejsc ulgowych ze zniżką
20%/0—759%/0. Fonadio wyjątkowo nie-
zamożnym udzielone być mogą za-

siikina pokrycie kosztów przejazdu
kolejowego, Niezależnie jednak od
tego, wszyscy uczestnicy kolonji ko-
rzystają z 5U%/o zniżki kolejowej od
nowej taryty.

Zgłoszenia przyjmuje bezpošre-
dnio Administracja Kolonji a
dłach (poczta Łebcz, pow. Morskij,
względnie Komitet Wojewódzki To-
warzystwa Przyjaciół Młodzieży
Aikademickiej w Wilnie (ul. Uniwer-
sytecka 3) w godz. 6—7 wieczór co-
dziennie, z wyjątkiem świąt i sobót.

Podanie o miejsca ulgowe przyj-
muje tylko Komitet Wojewódzki w
(Wilnie. Do podania dołączyć należy
opinię Bratniej Pomocy.

liość miejsc ograniczona, kto więc
chce wesoło i beztrosko spędzić lato
nad morzem, niech śpieszy do Tu-
padeł.

 

Poiskie Radjo Wiino
Piątek, dnia 2 sierpnia.

6.30 Pieśń. 6.35 Pobudka do gimnasty-
ki, 6.5U Muzyka. 7.20 Dzien. por. /.30 Pog.
sport, turyst. 7.35 d. c. muzyki. 8.25 Chwil-
ka społeczna. 11.57 Czas i Hejnat. 12.03
Wiad. meteor. 12.05 Dzien. poł. 12.15 Kon-
cert, 13.00 Chwilka dla kobiet, 13,05 Ptyty.
13.30 Z rynku pracy. 15.15 Poczytajmy so-
bie-! 15.25 Zycie art. i kultur. miasta, 15.30
Żespói Z. Grossmana. 16,00 „Dostosowanie
się zwierząt i roślin'do życia wodnego” —
odczyt, 16.15 Koncert. 16.35 Pogadanka dla
chorych. 16.50 Codz. odc. prozy. 17.00 Kon-
cert dla dzieci. 17.40 Płyty. 18.00 „Szla-
kiem autobusowym”: „Z gór Podhala do
ojcowskich skał' — reportaż. 18.15 Cała
Polska śpiewa. 18.30 „W świetle rampy“ —
telj. 18.45 Płyty. 19.15 Koncert rekl, 19.30
Recital skrzypcowy Miszy Poznańskiego.
19.50 Aktualny monolog „Fotografja do
paszportu”, 2000 Aud. pogodna w opr. H-
tlohendlingerówny. 20.10 Lekkie  melodje:
20.45 Dzien, wiecz. 20.55 „Obrazki z życia
dawn. i współcz. Polski“. 21.00 Koncert
symfoniczny. 22.00 Wiad. sport. 22.10 Kon”
cert życzeń (płyty). 23.00 Wiad. meteor.
23.05 — 23,30 Płyty.
 

"Odpowieciziainyredaktor STANISŁAW JAKITOWICZ.
Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr. 1;

   


