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Proces Rs. Małonicz-Malickiego
Ogłoszenie wyroku dziś 0 g.,11-ej

W, dmiu wczorajszym został za-
kończony przewód sądowy w pro-
cesie ks. proboszcza Mieczysława
Małynicz-Malickiego.

Sąd zbadał około 30 świadków
oskarżenia i obrony.

Około g. 19i pół zabrał głos
prokurator Pawluć poczem  prze-
mawiali obrońcy. I

Pierwszy przemawiał
rowslki, który oświetlił sprawę
puniktu widzenia prawniczego. |

Stan faktyczny oraz
świadków  zanalizowal
kowski.

Przemówienia obrońców wywar-
ły głębokie wrażenia na slucha-

mec. Jan-

czach, któnych zgromadziło się na
sali tak dużo, iż wielu odmówiono
karty wstępu.

Grupy parafjan trockich oczeki-
wały końca rozprawy na placu
przed gmachem sądowym. Licznie
także było reprezentowane na sali
sądowej duchowieństwo.

Przy stoliku prasowym  zgroma-
mec. Bo- dzili się przedstawieciele prasy wi-

z leńskiej i zamiejscowej.
Posiedzenie zostało

zeznania około godz. 21 i pėl..
Ogłoszenie wyroku nastąpi dziś

o godz. 11-ej.
Szczegółowe sprawozdanie

damy w numerze jutrzejszym.
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WRÓCIMY PÓŹNIEJ...
Wyprowadzka z Sejmu

Gmachy Sejmu i Senatu przy ul.
Wiejskiej w Warszawie opustoszały.
Zaczyna się już trzeci okres dziejów
gmachów przy Wiejskiej.

Pierwszy;skończył się z momen-
tem wybudowania nowego gmachu
sejmowego w roku 1928, drugi obec-
nie. Najbujniejsze lata życia przy-
padły na czas, kiedy obwady i Sej-
miu i Senatu toczyły się w dawnej,
jedynej, wspólnej dla Sejmu i Sena-
tu sali posiedzeń. Jaki będzie okres
trzeci, nikt nie wie; wiadomo tylka,
że dokonywa się pełny remoni in-
stytucji i przesuwanie mebli.

Tego, co teraz się widzi w gma-
chu przy ul. Wiejskiej, jeszcze nie
obserwowano nigdy. Z poszczegól-
nych sal wynoszą skrzynie, w  in-
nych słychać szelesty papierów i
druków lub stuki zbijanych desek.
To przygotowania do wyprowadzki.
Do 31 lipca muszą wszystkie kluby
opuścić swe lokale. Takiego zarzą-
dzenia jeszcze nigdy nie wydawano.
Teraz po raz pierwszy.  Dawnemi
laty podczas okresu wyborczego
kluby sejmowe istniały a ich kance-
łarje funkcjonowały. Raz tylko w
woku 1928 po rozwiązaniu Sejmu wy
łączono wszystkie telefony klubowe
wskutek zarządzena p. Miedziń-
skiego.
Mamy okres interregnum. Uprzed

nio zawsze władzę w Sejmie spra-
wował dotychczasowy marszałek,
który przekazywał ją swemu na-
stępcy. Obecnie zaraz po zarządze-
niu o rozwiąazniu Sejmu marszał-
Ikowie pożegnali się z personelem a
władzę oddali dyrektorom kance-
larji Sejmu i Senatu. Oni to pierw-
szego dnia tego interregnum uwia-

'ręku skupiają się wszystkie

|prawdopodobnie znalazłby

domili kluby o eksmisji. |
Kiuby zadomowiły się w

gmachu. Któż kiedykolwiek mógł
i

tym |

dą portrety Dmowskiego, Głąbiń-
skiego, liczne grupy dawnych sena-
torów i posłów, a takiże duży poczet
fotogralij tych, co odeszli na zawsze.

Pokój NPRowców już wolny cał-
kowicie. Obok Ch. D., która pierw-
sza opróżniła swe szaly, NPRowcy
usunęli się najwcześniej,

Na piętrze sekretarz klubu BB.
p. Podoski dogląda wyprowadzenia
swego klubu. BB po wejściu do
Sejmu, zajęło dawne lokale Związ-
ku Ludowo - Narodowego i Pia-
stowców. Cały ogromny aparat z
trzema sek:etarzami przenosi się
niedalelko, naprzeciwko па ul. Ma-
tejki, gdzie dzisiaj mieści się lokal
partji BB, Tam przenoszą archi-
wum klubu. Dzisiaj ten lokal' jest
bardzo odwiedzany; tu bowiem
koncentruje się cała praca zabiega-
jących o mandaty osób. Tu urzędu-
je sektetarz generalny BBWR b.
poseł Brzęk - Osiński, w którego

nici
wyborczo-kandydackie. Zagląda tu
prezes BBWR premjer Sławek, któ-
remu sekretarjat składa stale spra-
wozdania z przebiegu akcji i na-
strojów w kraju.

Na przeciwległym końcu tego
piętra znajdują się pokoje ludow-
ców. Dawniej były porozbijane, ale
od chwili połączenia stronnictw
ludowych skupiły się wszystkie ra-
zem. Na ścianach obok portretu W/-
tosa znalazł się portret M, Mali-
nowskiego, wodza  „Wyzwolenia”,
Gdyby życię parlamentarne nie u-
legło zwekslowaniu na tor nowy, to

się tu
portret doktora Motza z Paryża,
postaci bardzo osobliwej, związanej
z Wyzwoleniem.

W. drobnych pokoikach  mieści-
ły się kluby; żydowski, niemiecki iprzypuszczać, że dajmy na to — komunistyczny. Z tych najruchliw-socjaliści będą musieli przenosić

wszystko na miasto i rozłączać się
z terenem, który uważają
istotniejszy w swej działalności poli-
tycznej.  Osobliwego doznaje się
uczucia, gdy się widzi tę wypro-
wadzkę.. Ze ścian klubu schodzą
portrety Marksa, Engelsa, Lassala,
Perla, Jodki - Narkiewicza, foto-
graije Olkrzei i Montwiłła, zdjęcia
członków klubu w poszczególnych
fazach...

Tuż do socjalistycznego przylega
klub narodowy. Przedstawiciele
dwu wykluczających się ideologicz-
nie kierunków znaleźli się w ostat-
niem 5-ciu obok siebie. I stąd odej-

za naj-'

szy był zawsze żydowski, załatwia-
jący mnóstwo korespondencji.  Ko-
muniści  załatwiali swe sprawy
gdzieś na mieście, Lokal ich klubu
był niemal zawszepusty.

Nie zniknie klub ukraiński.
Drobne — przepierzenie  oddzielało
klub Unda od klubu radykalno-so-
cjalistycznego. Pomiędzy nimi trwa-
ła cicha, wewnętrzna rywalizacja.
Radykali bojkotują wybory, undow-
cy do nich stają.

Jeszcze teraz cą wywieszki na
lokalach klubowych.  Eksmitowani
zabrać ich niemogą, gdyż są wła-
snością Sejmu. Ale wnętrza pusto-
szeją z dnia na dzień, ;

zamknięte |

po-|

* nych obszarów

LONDYN. (Pat). Agencja Reute-
ra donosi z Addis-Abeby: Dyskuto-
wana tu jest sugestja, aby doprowa-
dzić do spotkania Mussoliniego z
cesarzem Abisynji, na  terytorjum
neutralnym tak, aby umożliwić
swobodną dyskusję o obecnym  za-
targu.

POROZUMIENIE .W GENEWIE.
GENEWA. (Pat). Sytuacja od

wczoraj nie uległa zmianie. Projekt
nowej  zmodyłikowanej rezolucji,
sporządzonej na podstawie kontr- 

| propozycyj trancuskich został wezo-
raj wieczorem zakomunikowany

| Mussoliniemu, który zastrzegł sobie,
|że odpowiedzi udzieli dopiero w
| dniu dzisiejszym, odpowiedź ta do-
tychczas nie nadeszła,

|. Dziś pszedpoładniem. premjer
Laval odbył konierencję zprzewod-
niczącym rady Litwinowem, a mini-

|ster Eden rozmawiał z sekretarzem
| generalnym Ligi Narodów  Aveno-
|lem, Delegacja włoska oczekuje de-
| cydującej odpowiedzi Mussoliniego
| z Rzymu. ;
| LONDYN. (Pat). Agencja Reute-
‚ та donosi z Genewy: Ź godziny na
(godzinę oczekiwana jest odpowiedź
Mussolini'ego; jak sądzą, Mussolini
zażąda wyjaśnień co do jednego lub

| Przygotowania do wojny |
LONDYN. (Pat). Korespondent

Reutera w Addis - Abeba dowiadu-
je się ze źródeł jakoby dobrze poin-
tormowanych, że na wypadek woj-
ny Abisyńczycy zamierzają zbudo-
wać tamę na rzece Wabi Szabeli i
na innych rzekach, aby doprowa-
dzić przez to do zatopieniapustyn-

i uniemożliwić o-
fenzywę włoską, która rozpoczyna-

„Włochyji Abisynja
dwóch punkiów, a mianowicie — posiedzenie niejawne Rady Ligi bę-
zmiany daty zakończenia procedury !dzie moglo odbyć się dziś MA

моонн лб jak «lek Iano asasSaaStrażu. W żdym razie, j sądzą,| proj >kstu, :
Kada Ligi nie będzie mogia zebračiprzediožony delegacji abisynskiej,
się O godz 1i-ej, jak to wyznaczono,| GENEWA. a A
ponieważ projekt porozumienia ;60 W nadeszia eR
do tekstu rezolucji musi być zako-|Musso az Proporyje R.

! munikowany Ra Meno i lakia:Giwiadieóki W. =:Ak
porozumienia się rządem w Addis-;mu w dniu wczo ym. W zw
Abebie. Rada Ligi Narodówmogła- | z tą odpowiedzią, której treść jest
by odbyć posiedzenie około póino-, nieznana,OO ię ESI

dead аоaWAŁTWAdent gene agencji Meutera, wie-; * 2 ; )
lu deiegatom ta perspektywa nie u- ! =i eiwdati wot dake > Abi-
smiecha . 1 $ . .

LONDYN. (Pat), Agencja Reu-| GENEWA, (Fat), „Journal de
tera donosi z Genewy: Odpowiedž | Geneve“ w następujący sposób осе-
Mussoliniego napropozycję co >= a Zdaniem „saraz
tekstu uchwały Rady Ligi Narodów,chy odinio y w pra2 ni 337
zawieia naogół zgodę na przedsta- z weak . pr PS ы

А аЕа 2а:вчш1е2ещ№1ш p komisja pozy - arbitrażowa
ale A kas k żaści. l „kłikiajai 64 wyłącznie  incydenwywo: wi rudności.| zajm ' n-

Abod avi spece zr! się po o0-|tem w Ual-Ual, a nie sprawą granic,
trzymaniu odpowiedzi Mussoliniego|Dalej baron Aloisi spowodował, iżz udziałem rzeczoznawców. Gdy w toku narad bieżącej sesji Kada
tylko pewne punkty odpowiedzi zo- | nie będzie rozpatrywać całokształtu

se WałKoA Akiai ikeliais adismie:n wniosku ? & о-, ) a
wa Edenowi. Rada Ligi będzie niestosowania przemocy. Żobowią-
wówczas skłonna do uchwalenią żą się jedynie do poszanowania nie-
proponowanego wniosku. Sądzą, że Pa S Abisynji, a nie jej integ-

+ ra. 'SC1,

| Omawiając dalej obecny wytwo-
|rzony stan rzeczy „Jouranl de Ge-
'neve' stwierdza, że Włochy о-
magają się, by Abisynja została wy-
iączona z rokowań trzech mocarstw,
które podpisały traktat z roku 1906,

jąc się od Mogadiscio w Somali po-
suwaćby się mogła 'wzdłuż tych
rzek.

LONDYN. (Pat). Agencja Reu-
tera donosi z Addis-Abeby, że płk.
Juljann, dowódca lotnictwa abisyń-
skiego oświadczył, iż Włochy mają
przygniatającą przewagę nad Abi-
synją, gdyż na 10 samolotów abi-
.syńskich przypada 800 włoskich,

TLi kII IIk IISII IS

10-ciu narodowców przed Sądem
ŁÓDŹ. (Pat). Dziś w sądzie

grodzkim miała się rozpocząć roz-
prawa przeciwko 16-tu byłym rad-
nym w Łodzi o spowodowanie krwa
wej awantury na posiedzeniu rady
miejskie, w dniu 28 maja. Na posie-
dzeniu tem ciężko ranny został w

siedzenie zostało wówczas przerwa-

śledztwie 16-tu radnych, w tem 10
ze Stronnictwa Narodowego, 2-ch
z PPS, 2-ch z Bloku żydowskiego iAZ

|Dr. med. [, ŁUKOWSKI
(Choreby dzieci)

powrócił
"Zawalna 2. Tel. 592

Antysemityzm
w Niemczech

BERLIN. (Pat). Z Duisburgu do-
noszą, ż tamt. burmistrz wydał za-
rządzenie podwładnym mu urzę-
dom stanu cywilnego niewpisywania
do ksiąg małżeństw rasowo-miesza-
nych tj. aryjczyków z żydami, za-
strzegając sobie prawo decyzji w
każdym wypadku.

Esseńska „National Zig“. о-
mentując zarządzenie to pisze:
„jest poprostu niezrozumiałe, że
zdarzają się jeszcze ludzie pozba-
wieni do tego stopnia instynktu ra-
sowego, iż myślą, że można przekwe
ślić „ustanowienie przez naturę gra-
nicę“.

BERLIN. (Pat). „Essener Na-
tional Ztg.' donosi z Trievieru o
aresztowaniu 3-ch żydów, jednego
zą napad ma członka lugendfolke,
drugiego „za obraźliwe zachowanie
się wobec niemieckiej ludności”,
trzeciego za  „scharibienie rasy'',
Zwrócić należy uwagę, że określe-
nie to ostatnio ustalone zostało już
urzędowo dla określenia stosunku
między aryjczykiem i żydem. 

głowę radny Bundu Nutkiewicz. Po- 1

ne, a na salę wkroczyła policja, Po,

2-ch z Poalej Sjonu postawionych
zostało w stan oskarżenia. Dzisiej-
sza rozprawa nie doszła do skutku
wobec niestawienia się licznych
świadków.  li-tu świadków sąd
skazał za niestawienie się na grzyw
ny pieniężne, Rozprawę odroczono.
;lermin rozprawy zostanie ogłoszo-
ny później.

Oddział wileński polskiego aka-
demickiego związku zbliżenia mię-
„dzynarodowego „Liga“ zorganizo-
wał kolarski obóz wędrowny. 6-ciu
uczestników tego obozu (w tem
dwie studentki) wyjeżdża koleją z
Wilna dn. 4 bm. o godz. 22,50 do
Cieszyna, a stamtąd już na rowerach
przez Czechosłowację, Austrję do
Jugosławii. Najdalszymi em.
będzie czarnogórska Cetynja. Po-
wrotna droga prowadzić będzie
przez Białogród, Budapeszt, Słowa-
czyznę do polskiej granicznej stacji
kolejowej Czarny Dunajec i tu stu-
denci wsiądą do pociągu, by resztę

Fundusz Pracy, Związki Komu-
nalne i Wydziały Powiatowe pro-
= i Wileńszczyźnie w 326

punktach różne prace inwestycyjne,
przy których zatrudnionych jest
2156 bezrobotnych. Największe ro-

GŁĘBOKIE, (Pat). № dniu 31.
VII rb. o godzi. 23 we wsi Udział
śm. głębockiej, wybuchł pożar w
budynku, należącym do Zarządu
śm. głębockiej, który strawił budy-
nek, stanowiący własność gm. głę-

ibockiejj oraz sąsiedni budynek
 

ponieważ traktat ten nie był podpi-
sany przez Abisynję.

GENEWA. (Pat), W. angielskich
kołach prasowych rozeszła się po-
głoska, iż w razie dojścia do poro-
zumienia w sprawie rezolucji, która
będzie przedłożona Radzie Ligi, 3
mocarstwa, kitóre podpisały traktat
z roku 1906 ogłoszą komunikat, za-
powiadający rokowamia na temai

| stosunkow abisyńskich.  Lelegacja
jtego rodzaju zostałaby przyjęta do
|wiadomości przez Radę Ligi Naro-
,dów, która powzięłaby ponadto in-
| ne postanowienia.
| GENEWA. (Pat). Na godz. 18.30
| wyznaczone posiedzenie tajne Rady
|Lūgi Narodów, celem  poiniormowa-
nia członków Rady o stanie roko-
wat, które dotychczas nie zostały
ukończone. \

  

Kolarski obóz wędrowny
drogi do Wilna odbyć już koleją.

Studenci zabierają ze sobą na
| mioty i przebywać będą 60 do 80
km. dziennie, cała zaś trasa kolar-
ska wynosi 2.600 km. Obóz wędrow
ny potrwa 6 tygodni. .

Celem tego kolarskiego obozu
wędrownego jest zebranie materja-
łów do dalszej pracy  zbliżeniowej,
wejście w bezpośredni kontakt z za-
$ranicznemi związkami „Ligi' oraz
ośrodkami  sportowemi. Również
studenci nie omieszkują zachęcić
zagraniczne związki akademickie do

' zorganizowania wycieczek do Pol-
ski, a szczególnie do Wilna,

Prace inwestycyjne wWileńszczyźnie
boty prowadzone są przy napra-
wie szos i dróg i osuszaniu bagien i
moczarów. W Wilnie zatrudnionych

jjest około 780 bezrobotnych w
|różnych punktach miasta oraz przy
regulacji brzegów rzeki Wilji. (h)

Pożar w budynku gminy
szkoły / powszechnej. Wytężona
jakcja ratownicza straży pożarnej
j zlikwidowała pożar, który wskutek
jpanującego wiatru poważnie zagra-
żał sąsiednim budynkom. Przyczy-
je” pożaru jeszcze nie ustalone.

+   
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Ożywione rokowania w Genewie

NIE DAŁY DOTĄD WYNIKU
Przyczyną — opór Włoch

OCHRONA POSELSTWA
ANGIELSKIEGO

LONDYN — 1.8 (PAT) — Rząd o-
czekuje na wiadomość z Addis - Abe-
by, na której podstawie zdecyduje. czy
należy wzmocnić ochronę poselstwa
Wielkiej Brytanii, Gdyby to było ko-
nieczne, do Addis -Abeby zostanie wy-
słany jeden lub dwa oddziały wojska z
Indyj.

UZGODNIONA REZOLUCJA

GENEWA — 1.8 (PAT) — Minister
Eden i premjer Laval uzgodnili tekst
projektu rozolucji, który Laval o godz.
23 min. 30 wręczył Aloisiemu dla nie-
zwłocznego przesłania do Rzymu, We-
dług krążących pogłosek projekt ten
ma zalecać procedurę koncyljacyjną
na podstawie traktatu z 1906 roku.
Gdyby rokowania bezpośrednie nie

doprowadziły do porozumienia, projekt
proponuje w przybliżeniu datę 25
sierpnia w celu omówienia całokształ-
tu zagadnienia. Wreszcie obie strony
mają się zobowiązać, iż nie uciekną się

do siły.

ZNANY LOTNIK — OCHOTNIKIEM

LONDYN — 1.8 (PAT) — Znany
lotnik południowo - atrykański, Toc-
kett, który w roku 1929 przeleciał z
Londynu do Captown, zaofiarował swe
usługi cesarzowi Abisynji.

WŁOSKIE ZASTRZEŻENIA

GENEWA — 18 (PAT) — Po-
twierdzają się tu pogłoski, że projekt
rezolucji, opracowany przez delegację
francuską, został w ogólnych zarysach
przyjęty przez delegata Anglji, min.
Edena, Jednakowoż stróna włoska
zgłasza poważne zastrzeżenia w sto -
sunku do propozycyj, przedstawionych
jej wczoraj w nocy, a zwłaszcza do po-
prawek angielskich.

Włoskie koła prasowe donoszą, że
definitywna odpowiedź Rzymu na pro-
pozycję francusko - angielską jeszcze
rie nadeszła. Włosi sądzą jednak, że w
obecnej formie propozycje nie będą
mogły być przyjęte przez Mussolinie-
go.
Główne zastrzeżenia włoskie doty -

czą podobno tej części rezolucji, która
przewiduje, że w razie niepowodzenia

rokowań Francji, Anślji i Włoch (ja-

ko sygnatarjuszy traktatu z r. 1906)

rada Ligi Narodów zajmie się cało -

kształtem stosunków włosko - abisyń-

skich.
Baron Aloisi znajduje się w stałym

kontakcie telefonicznym z szefem rzą-

du włoskiego.
Wiadomość o poważnych zastrzeże-

niach włoskich rozeszła się w kułua-

rach Ligi Narodów w godzinach przed-

południowych, wywołując nastroje pe-
wnego pesymizmu.

RUCH PROABISYŃSKI W EGIPCIE

LONDYN — 1.8 (Orient) — Kore-

spondent „News Chronicle" donosi z

Kairu, że ruch proabisyński wzrasta

wciąż w Egipcie. Pisma egipskie, beż

różnicy kierunku politycznego, wystę-

pując nader ostro przeciwko „agresji

włoskiej”wstosunku do Abisynji. Pra-

sa nacjonalistyczna ogłasza w dalszym

ciągu artykuły, nawołujące ludność do

zaciągania się do armji abisyńskiej.

Korespondent twierdzi, że zgłosiła się

już dość znaczna liczba ochotników.

Następnie korespondent zaznacza, że

w Egipcie przeważa myśl o koniecz-

ności okupacji, w razie wybuchu woj-

ny w Afryce wschodniej, rejonu jezio-

ra Tsana przez regularne wojska an -

gielsko - egipskie.

Wreszcie korespondent rodnosi, że

aczkolwiek nie zostało jeszcze urzę-

dowo ujawnione stanowisko Eśiptu wo-

bec Włoch, jednak istnieje pewność, iż

' rząd kairski zaaprobuje wszystkie su-

gestje rządu brytyjskiego, o ile zaleca-

ne środki będą zdążały do zapobieże-

nia wojny włosko - abisyńskiej i nie

będą szkodziły interesom abisyńskim.

KŁOPOTY PORTUGALJI
GENEWA — 18 (Orient) — Prasa

genewska podaje, że w portugalskich

kołach rządowych istnieje wielkie za-

niepokojenie z powodu politykiwło -

skiej w stosunku do Abisynji. Portu -

galczycy obawiają się o losy swej ko-

lonji Angoli, gdzie, w związku z za-

targiem włosko - abisyńskim, zauważyć

się daje wśród murzynów niechęć do

białych.

MIĘDZYNARODÓWKA PRZECIW

WŁOCHOM

BRUKSELA — 1.8 (PAT) — Kie-

rownictwo międzynarodówki socjali -
 

stycznej, które niedawno przeniosło
swą siedzibę ze Szwajcarji do Brukse-
li, ogłosiło, pospołu z międzynarodów-
ką socjalistycznych związków zawodo-
wych, odezwę w sprawie zatargu wło-
sko - abisyńskiego, w której Włochy o-
kreślone są jako napastnik.
Odezwa zwraca się do Ligi Narodów

z żądaniem zastosowania sankcyj,
przewidzianych w pakcie Ligi.

ROZMOWA LAVALA
Z MUSSOLINIM

PARYŻ — 1.8 (PAT) — Korespon-
dent Havasa w Genewie donosi, iż mi-
nister Laval rozmawiał dziś telefo“
nicznie z Mussolinim, prosząc go 0 za-
niechanie opozycji wobec projektu an-
gielskiego, zmierzającego do zażegna-
nia wojny.

Mussolini miał jakoby na to odpo-
wiedzieć, że plan ten jest nazbyt nieja-
sny i że rokowania modą się przeciąg -
nąć znacznie poza termin, jaki w tej
sprawie wyznaczyłaby Liga Narodów.
W obecnej chwili toczą się w spra -

wie abisyńskiej dalsze rokowania mię-
dzy Edenem, Lavalem i Aloisim. Jeże-
li główni delegaci nie będą mogli
przedstawić projektu rozwiązania
sprawy na publicznem posiedzeniu ra-
dy, wyznaczonem dziś na godz. 17-tą,
posiedzenie to będzie zapewne odro-
czone.

NIEODWOŁYWANIE SIĘ DO SIŁY

LONDYN — 1.8 (PAT) — Kore-
spondent Reutera w Genewie donosi,
że jedynym istotnym punktem, co do
którego nie zdołano dotychczas osiąś -
nąć porozumienia, ma być deklaarcja
o nieodwoływaniu się do siły. W spra-
wie tej Włochy dotychczas zajmowały
stanowisko nieprzejednane,

REZOLUCJA KOŚCIOŁA
KOPTYJSKIEGO

KAIR — 18 (PAT) — Pod prze-
wodnictwem koptyjskiego patrjarchy
zebrała się w Kairze najwyższa rada
kościoła koptyjskiego, która wczoraj
wieczorem uchwaliła rezolucję, wyra-
żającą „sympatję dla abisyńskich są -
siadėw“,
Postanowiono w imieniu koptyjskie -

go patrjarchy wystosować odpowiedni
ape! do Ligi Narodów, oraz apel do
wszystkich wielkich mocarstw. Poza
tem ma być powołany komitet, które-
go zadaniem będzie wysłanie do Abi-
synji misji sanitarnej, któraby śpieszy-
ła Abisyńczykom z pomocą na wypa-
dek wojny.

POROZUMIENIE
W NAJBLIŻSZYM CZASIE?

GENEWA, 1. 7. (PAT.). W ciągu
popołudnia odbywały się ożywione
rokowania pomiędzy delegatami Fran-
cji, Włoch i W. Brytanii.
O godz. 19-ej zebrała się konieren-

cja, w której wzięli udział: Laval,
baron Aloisi i Eden, poczem Laval i
Eden udali się na obiad, a baron Alo-
ist połączył się telefoniczne z Rzy-
mem.

Premier Laval, przyjmując dzienni-
karzy francuskich, oświadczył, że po
obiedzie min. Eden zamierza pono-
wnie porozumieć się z baronem Alo-
isim oraz że żywi nadzieję, że roko-
wania dadzą wynik pozytywny w naj-

bliższym czasie.

DEKLARACJA ROOSEVELTA

LONDYN, 1. 7. (PAT). Agencja Re
utera donosi z Waszyngtonu, że pre-
zydent Roosevelt ogłosił następującą
deklarację:
W chwili gdy rada Ligi Narodów

zebrała się dla zbadania środków ce-

lem rozstrzygnięcia w drodze pokojo-
wej sporu pomiędzy Włochami i A-

bisynją, chcę wyrazić nadzieję naro-
du i rządu Stanów Zjednoczonych, że
znalezione będzie rozstrzygnięcie

pojednawcze i pokój będzie zacho-
wany.

Deklaracja ta — dodaje agencja

Reutera — uważana jest za poparcie

moralne dla Ligi Narodów.

W GENEWIE

BRAK POROZUMIENIA

GENEWA, 1.8 (PAT). Publiczne

posiedzenie Rady Ligi, które wyżna-
czone było dziś na godz. 17-tą, nie do-

szło do skutku, ponieważ w toku roz-

mów zakulisowych pomiędzy Ede-

nem, Lavalem i Aloisim nie zdołano

uzgodnić tekstu rezolucji, któramiała

być przyjęta przez Radę.
Wedle doniesień prasy genewskiej,

rezolucja ta w pierwotnem brzmieniu

wskazywać miała na konieczność po-

djęcia prac przez włosko - abisyńską

komisję pojednawczo - rozjemczą, 

przyczem zawierać miała definicję u-
prawnień tej komisji.

Uprawnienia te, zgodnie z życze-

niem Włoch, miały być ograniczone

tylko do zajścia pod Ual - ual. Ponad
to, w myśl brzmienia rezolucji, Rada

Ligi przyjąć miała do wiadomości zgo-

dę obu stron co do szybkiego miano-

wania piątego arbitra komisji poje-
dnawczo - arbitrażowej. Wreszcie re-
zolucja przewidywać miała wszczęcie

rokowań pomiędzy Francją, Anglją i
Włochami, jako sygnatarjuszami trak-
tatu z r. 1906.
Na wniosek min. Edena miała być

włączonia do rezolucji poprawka, że
£dyby rokowania te nie doprowadziły

do pozytywnych wyników, Rada Ligi
zajęłaby się całokształtem  zatargu
włosko - abisyńskiego na sesji, która
rozpoczęłaby się 4 września. Ponad
to min. Eden zażądać miał, aby rezo-
lucja wyraźnie zobowiązywała strony
do nieuciekania się do siły w stosun-
kach wzajemnych.
Powyżej przedstawiona rezolucja

nie została przyjęta przez delegację
włoską, której szef, baron Aloisi, spę-
dził dzisiejsze przedpołudnie na dal-
szych rozmowach telefonicznych z
Mussolinim, poczem o godzinie 16-ej
udał się do Lavala, by zakomunikować
mu uwagi, względnie kontrpropozycje
włoskie.
We włoskich kołach prasowych pa-

nuje opinja, że zastrzeżenia włoskie
dotyczą głównie tej części rezolucji,
która upoważniałaby Radę Ligi do
zajęcia się całokształtem żatargu wło-
sko - abisyńskiego.

Trudności wywołuje również żąda-
nie angielskie w sprawie nieuciekania
się do siły, jakkolwiek nie brak prży-
puszczeń, że kompromis w tej sprawie
dałoby się, być może, chwilowo osią-
śnąć przez powołanie się na traktat
włosko - abisyński z r. 1928.

Oficjalnie jednak konkretne powo-
dy opozycji włoskiej nie są znane.
Wiadomo natomiast, że po popołu-
dniowej rozmowie Aloisi'ego i Lavala
sekretarz generalny Quai dOrsay, Le-
ger, udał się do min. Edena, by zako-
munikować mu treść odpowiedzi wło-
skiej na propozycje francuskie į an-
gielskie. Tak więc, mimo dużych tru-
dności, rokowania trwają i nie jest
wyłączone, że doprowadżą w dniu ju-
trzejszym do kompromisu.

PRZYCZYNY RÓŻNICY ZDAŃ

GENEWA, 1.8 (PAT). Miarodajne
koła angielskie informują, że głównym
pówodem różnicy zdań między delega-
cjami brytyjską i włoską są następują-
ce sprawy:

da) Włosi nie zgadzają się na to, aby
Rada Ligi miała prawo nadzorowania
i kontrolowania rókowań między
Francją, Włochami i Wielką Brytanią,
jako sygnatarjuszami układu z r. 1906.

b) Wiosi nie zgadzają się na przy-
znanie Radzie Ligi Narodów prawa
za,mowania się całokształtem zaga-
dnienia w wypadku, gdyby rokowania
angielsko - brytyjsko - włoskie nie da-
ły wyników.

ŻALE WŁOSKIE

RZYM, 1.8 (PAT). „Giornale d Ita-
liA” z 2 sierpnia zamieszcza artykuł,

przeprowadzający myśl, że konflikt a-
bisyńsko - włoski wskazuje jstotne na-
stawienie państw wobec Włoch.
Jako państwa nieprzyjazne wymie-

„nia się Anglję, Japonję, Szwecję i Bel-
gję, natomiast zachowanie się Niemiec
jest prawdziwie neutralne i lojalne.

Włochy w przyszłości będą musiały

wyciągnąć z tego wnioski, mające war-
tość i poza wypadkami abisyńskiemi
w Europie i w świecie.
Poza tem Mussolini podziękował 

Kryzys polityczny w Holandji
w oświetleniu premjeraColi. na

PARYŻ, 1.8 (PAT.). „Agence ėco-

nomigue et financičre“ ogłosiła wy-

wiad z holenderskim prezesem rady

ministrów dr. Colijnem, który oświad-
czył co następuje: .
Kryzys polityczny został szczęśliwie

przezwyciężony w ciągu kilku zale-

dwie dni. Dzięki tej szybkości Holan-

dja zapobiegła przymusowej dewalua-
cji florena. W razie przedłużania się
okresu niepewności politycznej sytua-
cja ta mogłaby podważyć życie gospo-
darcze,

Ataki, zwrėcone przeciwko Horeno-
wi, spaliły całkowicie na panewce.
Nowy rząć jest stanowczo zdecydowa-
ny prowadzić politykę walutową, któ-
rej hołdował do tego czasu. O ile cho-
dzi o zagadnienia śospodarcze i finan-
sowe w skali międzynarodowej — mó-
wił Colijn — bardziej, niż kiedykol-
wiek żywię przekonanie, które zresztą

kilkakrotnie wyraziłem m. in. na mię-
dzynarodowej konferencji ekonomicz-
nej w Londynie, że jest absolutnie ko-
nieczne z jednej strony możliwie naj-

-

&

masta Lwowa
(Od własnego korespondenta)

Lwów, w lipcu.

Na pamiątkę i uznanie zasług, po-
łożonych przez Lwów w obronie przed
pochodem wojsk bolszewickich w r.
1920, kapituła krzyża małopolskich
oddziałów armji ochotniczej nadała
naszemu miastu krzyż M. O. A. O.
Specjalna delegacja komitetu 15-lecia
małopolskich oddziałów armji ochotni-

czej z dr. Lesławem Węgrzynowskim
i dr. Stanisławem Ostrowskim na czele
zawiadomiła o powyższem prezydenta
miasta.
Nadany miastu krzyż będzie wmu-

rowany w jedenz filarów u wejścia do
ratusza, przyczem akt odsłonięcia na-
stąpi w okresie obchodu święta pol-
skiego żołnierza ochotnika z r. 1920
które odbędzie się w dn. 17 i 18
sierpnia b.-r.
Należy dodać, że wymienione święto

miało być hołdem dla bohaterskiego
dowódcy obrony Lwowa oraz oddzia-
łów armji ochotniczej w r. 1920, ś. p.
bryg. Mączyńskiego. Niestety, losy
zrządziły inaczej.

Tragiczny wypadek
podczas wycieczki jachtem

 

HEL — 1.8 (PAT) — Po tragicznym
wypadku wywrócenia się kajaka żag-
lowego w zatoce Puckiej, w której u-
tonęli Janusz Dębski, lat 27 i Kazi-
mierz Piotrowski, lat 33, z Gdyni, no-
wy nieszczęśliwy wypadek zdarzył się
w pobliżu cypla Helskiego.

Podczas wycieczki jachtem  „Po-
świt” w czasie gwałtownej burzy na
morzu fala zmyła z pokładu studenta
politechniki lwowskiej Czerwińskiego.
Rzucone koło ratunkowe nie dosięgio
tonącego, a silna fala odepchnęła go w
głąb Bałtyku. Po chwili Czerwiński
pogrążył się w falach, zanim zdołano
mu pośpieszyć z pomocą. Wypadek ten
wywarł przygnębiające wrażenie.

100 zgonów
skutkiem porażenia

słonecznego

NOWY JORK — 1,8 (PAT) — Pa-
nujące od dłużsześo czasu w Stanach
środkowych niebywałe upały spowodo-
wały, już znaczne szkody na polach i
doprowadziły ludność do fizycznego
wyczerpania.

Dotychczas zanotowano przeszło 100
serdecznie dziennikarzom hiszpań- оОНЕ dż
skim.za życzliwe> ałanówizko wobės wypadków śmierci spowodu porażenia
Włoci : słonecznego.

 

Tajemnicza katasirofa lotnicza
w Kalifornii

NOWY YORK, 1.8 (A. T.E.). U| Samolot zaginął od 30 godzin. Na

wybrzeży kalifornijskich wydarzyła | poszukiwania wystartowała jedna z a-

się tajemnicza katastrofa lotnicza nie

mniej tajemniczego samolotu.

Chodzi o utrzymywany dotychczas

w ścisłej tajemnicy nowy model ame-
rykańskiego samolotu myśliwskiego,

który zarówno co do uzbrojenia. jak i

szybkości przewyższać ma wszystkie

typy samolotów myśliwskich świata.

Samolot ten ma rzekomo rozwijać

szybkość 585 km. na godzinę. Uzbro-

jony jest w 6 karabinów maszyno-

wych oraz wyposażony w najnowsze
zdobycze wiedzy technicznej.

 

merykańskich eskadr loiniczych, nie
natrafiła jednakże dotychczas na ża-
den konkretny ślad. Biorące udział w

akcji ratunkowej samoloty wywiadow-

cze zauważyły jedynie na morzu więk-
sze plamy ropy, z czego wnioskują, że
zaginiony samolot prawdopodobnie w
tem miejscu spadł do morza.

Ponadto na wybrzeżu znaleziono
hełm lotniczy, który rzekomo ma nale-
żeć do jednego z członków zaginione-
go samolotu:  

wcześniejsze uzyskanie uzdrowienia

międzynarodowych stosunków handlo-

wych, z drugiej zaś — przystąpienie

do międzynarodowej stabilizacji wa-

lut.
Państwa winny dojść do porozumie-

nia co do tych dwóch zagadnień, Mu-
szę dodać, iż Holandja nie omieszka

współdziałać ze wszystkiemi poważne-
mi wysiłkami w tej dziedzinie, zwła-
szcza, o ile chodzi o zwołanie dobrze

przygotowanej międzynarodowej kon-

ferencji dla spraw monetarnych.
  

Parlament duński radzi

o rolnictwie
KOPENHAGA 1.8 (PAT). Wczoraj

zebrały się izby duńskie na nadzwy-
czajną sesję. Premjer Stauninś wy-
głosił exposć o sytuacji gospodarczej,
a w szcześólności o ciężkim położe-
niu rolników.

90 tysęty Irdzi zesłano
po zabiciu Kirowa

RZYM, 1.8 (PAT). W „Popolo

d'Italia“ z dnia 1 sierpnia Mussolini
ogłasza artykuł, nawiązujący do
wspólnej akcji komunistów i socjali-
stów w Paryżu.

Powołując się na materjały socjali-
stów włoskich na emigracji, Mussolini
twierdzi, że 90.000 ludzi deportowano
po zabójstwie Kirowa. Mussolini koń-
czy swój artykuł ironicznie: „Jest in-
ny car, który, zamiast nazywać się
Mikołaj Romanow, nazywa się Sta-
lin“,

Tregiczny zgon
Oeltzschnera

BERLIN, 1.8 (PAT.). Znany lotnik
szybowcowy, Rudolf Oeltzschner, po-
niósł dziś rano śmierć, spadając wraz
z aparatem ze znacznej wysokości
podczas lotu w Bawarji.

Przed kilku dniami Oeltzschner u-
stanowił mowy światówy rekord dłu-
gości lotu szybowcowego, przebywa-
jąc przestrzeń 490 klm,

Kronika telegraficzna
— W Dawlach koło Pragi w kamienioło-

mach oberwała się skała, zasypując czte-

rech robotników, Dotychczas wydobyto je-

dnego zabitego i jednego w stanie bezna-

dziejnym.

— W Tokio otwarto dziś międzynarodo-

wa konferencję oświatową, w której bierze

udział 300 delegatów ze St. Zjednoczonych,

Filipin, Sjamu, Indyj, Chin, Mandżuko, Ja-

penji i innych krajów, położonych nad Pa-

cyfikiem. Konferencja potrwa tydzień.

— W miejscowości Temple w Texasie

w katastrofie kolejowej, spowodu wykole-

jenia się pociągu, 10 osób zginęło, a 20 jest

rannych.

— Silne oddziały policyjne zostały skon-

sygnowane na wybrzeżu w chwili odjazdu

parowca niemieckiego „Deutschland”, Flagi

nie wywieszono, Okręt odpłynął bez incy-

dentów.
— Na uroczystości, zorganizowanej przez

związek straży ogniowych stanu Michigan,
spowodu nieostrożności jednego ze straża-

ków, który rzucił palącą się zapałkę do

zbiornika z benzyną, nastąpił wybuch, któ-

ry zburzył częściowo jeden z domów.

32 osoby doznały ciężkich obrażeń ciele-

snych.
— Z Kolonji donoszą, że mieszkańcy,

oburzeni na wóźnicę, który w nieludzki

sposób maltretował swego konia, zmusili

woźnicę do ciągnięcia wozu po ulicy przez

miasto. Na szyi zawieszono mu napis: „Je

stem dręczycielem zwierząt”.

Polska rrowadzi
w trójmeczu bałtyckim

TALLIN, 1.8 (PAT.). W czwartek roz-

począł się w Tallinie lekkoatletyczny
trójmecz bałtycki z udziałem reprezen-

tacji Polski, Estonji i Łotwy.

100 m. 1) Toomsalu (Estonja) 11,3, 2)

Pahrup (Łotwa), 3) Trojanowski 2-gi
(Polska).
Rzut kulą: 1) Vueding (Estonia) 15,61,

2) Tilgner (Polska) 15,20, 3) Suuk (E-
stonja) 14,27.

800 mtr. 1) Kucharski (P) 1:57,2, 2)
"Pag (P) 1:58,2, 3) Juerlau (E)

1:58,4,
Skok wdal: 1) Tamm (E) 7,15, 2) Pław-

czvk (P) 7,12, 3) Rudzits (L) 6.96.
Oszczep: 1) Turczyk (P) 63,80, 2) Lo-

kaiski (P) 63,15, 3) Sule (E) 61.45.
400 mtr.: 1) Biniakowski (P) 50,7, 2)

Tarzi (Ł) 51,4, 3] Uett (E) 51,8.
5000 mtr. 1) Noji (P) 15:20, 2) Vitol

(Ł) 15:24,4, 3) Fiałka (P).
Sztafeta 4 X 100 m. 1) Estonja 43,5,

2) Polska, 3) Łotwa.
Po pierwszym dniu prowadzi Polska
= pkt., 2) Estonja 61 pkt. 3) Łotwa 45
pkt,
Zawody wywołały duże zainteresowa-

nie i zgromadziły około 4.000 widzów.

 

 
 



 

SEDNO SPORU
P. W. Stpiczyński poświęcił arty-

kuł wstępny w „Kurjerze Porannym”

zagadnieniu, często poruszanemu na
łamach naszego pisma i stanowiącemu

dziś centralny ośrodek zainteresowań

Stronnictwa Narodowego w dziedzi-

nie ekonomicznej, mianowicie zaga-

dnieniu nadmiernych kosztów apara-

tu państwowego, zabierających taką

część ogólnego dochodu społecznego,

że warstwy produkujące nie są już w

stanie ciężarów tych kosztów udźwi-

gnąč,

Chętnie podejmujemy rękawicę,

raz dlatego, że obok sprawy żydow-

skiej, sprawa wyżej wspomniana jest

dziś głównym przedmiotem naszych

myśli i naszych działań, a następnie,

że p. Stpiczyński wystąpieniem swo-

jem, w którem rozbrajająca szczerość

w wyłożeniu poglądów własnych wal-

czy o lepsze z naiwnością w pojmowa-
niu stanowiska strony przeciwnej, dał

nam wyjątkową sposobność do jasne-

$o ukazania istoty różnicy poglądów

na położenie gospodarcze Polski i na

drogi gospodarczej naprawy między

nami, a obozem dziś w Polsce rządzą-

cym.

P. Stp. w sposób dość oryginalny
streszcza nasze rzekome poglądy.

Powiada on, że nasze wystąpien.«

przeciwko nadmiernym kosztom apa-

ratu państwowego dyktowane są nie-
obludnym czy oLłudnym względem

na „sprawiedliwość społeczną”, Że
dyktowane są one pragnieniem, by u-
rzędnicy, posiadający, jak wiadomo,

pensje stałe, w okresie kryzysu nie

górowali swemi dochodami nad resztą

ludności (tak jak w okresie dobrej

konjunktury producenci, t. zw. wów-

czas „paskarze“, gorowali nad urzęd-

nik-mi). I že tezy nasze sprowadzają

się w gruncie rzeczy do jednego tylko

wniosku praktycznego: do  stulatu
obniżenia pensyj urzędniczych, czyli

do „zrównania w dół”, do niwelowa-

nia nierówności społecznyc' przez u-

podabnianie szczytów "> d-'ów, pod-

czas gdy marsz, Piłsudski głosił cd-

wrotną zasadę: „równaria w górę".

Powyższym, naszym rzekomo te-

zom, będącym owocem „wstrętnej de-

magogii” i samą swoją treścią wyda-

jącym „wyrok na mentalność ekono-

mistów Stronnictwa Narodowego”, p.

Stp. przeciwstawia hasło, stanowiące
tytuł artykułu: „Precz z łapami od

aparatu  państwowego!' Wykłada

również, jakie są w jego przekonaniu

zadania państwa i stwierdza, że zadań

tych uszczuplać nie wolno. „Państwo

współczesne, regulujące całokształt

życia narodu, państwo, które jest za-

razem organizatorem warunków pro-
dukcji, opiekunem nad rynkiem we-

wnętrznym i eksportem, koordyna-

torem procesów społecznych i wycho-

wawcą, stróżem wewnętrznego ładu i

zewnętrznego bezpieczeństwa naro-

du“, — oto jest jego określenie roli
państwa.

Państwo, w naszem przekonaniu,

wcale nie jest „regulatorem cało-

kształtużycia narodu”, Nietylko „re-

gulowanie'' rozwoju poezji, sztuki, na-

uki, życia moralnego, życia religijne-

go, ale także i produkcji, nie należy

do zadań państwa. Państwo w roli

„koordynatora procesów społecznych*

oraz w roli „wychowawcy ''wnie tylko

nie jest narodowi potrzebne, ale jest

wręcz szkodliwe. Państwo posiada

zadania ściśle określone, dla których

wykonywania powinno być silne — a

naród nie powinien mu w tym celu

skąpić ani podatkowych pieniędzy, ani

zakresu władzy. Państwo ma za za-

danie zapewnić narodowi bezpieczeń-

stwo zewnętrzne i wewnętrzne oraz

spełniać te zadania, którym wysiłek

jednostek i społeczeństwa nie jest w

stanie podołać, Silna armja i mary-

narka, polityka zagraniczna, policja,

wymiar sprawiedliwości, barjery celne,

niektóre funkcje oświatowe, a dalej

takie obowiązki, jak regulacja rzek,

poczta, utrzymanie uniwersytetów

it p. — oto są zadania państwa.
Ale jeśli państwo wtrąca się we

wszystkie sprawy obywateli, jeśli uza-

leżnia od siebie ich życie duchowe i

moralne, jeśli tysiącem zarządzeń krę-

puje swobodę ich działalności pro-

dukcyjnej, ba! jeśli nawet samo zaczy-

„do „uporządkowania 

 

0 stałość waluty w Holandji
Prasa polska nie wiele poświęciła

uwagi kryzysowi ministerjalnemu w
Holandji. Ustąpił niedawno rząd p. Co-
lijn'a, opierający się na stronnic-
twach prawicowych, a obecnie powró-
cił do władzy znów ten sam p. Colijn
z rządem, w którego składzie widzi-
my przedstawicieli tych samych stron-
nictw prawicowych.
A jednak przesilenie holenderskie

miało duże znaczenie. Dlatego, że na-
stąpiło ono na tle walki o stałość flore-
na. Floren holenderski ma dostateczne
pokrycie w złocie, położenie gospo-
darcze Holandji nie jest najgorsze, nie
było tedy powodów finansowych lub
gospodarczych dla ewentualnej dewa-
luacji pieniądza. Były natomiast
powody polityczne, bo z różnych stron
zaczęto naciskać na rząd, by obniżył
wartość pieniądza. Nacisk ten szedł
przedewszystkiem ze strony partyj
lewicowych i z pewnych sfer finanso-
wych i przemysłowych. Kto wie, czy

®

|

 

nie były tu czynne także pewne
wpływy międzynarodowe, idące od
tych, którzy spekulują obecnie na
zniżkę walut państw europejskich.

Floren holenderski obok franka
francuskiego i franka szwajcarskiego,
należy do najmocniejszych walut.
Gdyby się zachwiał, to mogłoby to
oddziałać na stan tych wszystkich wa-
lut w Europie, które trzymają się wy-
trwale złota. Być może, że energiczna
ochrona franka francuskiego przez
rząd p. Lavala pchnęła pewne czynni-
ki do ataku na florena holenderskiego.

Premier Coljin jest zdecydowanym
zwolennikiem stałości waluty. Prowa-
dził on energiczną jej obronę przez
zastosowanie bardzo daleko idących
oszczędności w budżecie państwo-
wym i przez energiczną akcję defla-
cyjną. W pewnym momencie przy-
wódca stronnictwa katolickiego w
parlamencie, prof. Aalherse, zakwe-
stjonował powyżej wskazany  pro-  

gram p. Coljin'a, to zmusiło tego 0-
statnieśo do zgłoszenia dymisji rządu.
Królowa jednak powierzyła mu misję
utworzenia nowego rządu. Rząd ten
ma w swem łonie również przedstawi-
cieli stronnictwa katolickiego, co do-
wodzi. że zdołano dojść do porozu-
mienia w sprawie obrony stałości wa-
luty.

P. Coljin jest znany jako zwolennik
waluty złotej, skoro tedy powrócił do
władzy, to jest to dowodem, że nowy
rząd holenderski będzie dalej prowa-
dził dotychczasową politykę finanso-
wą i gospodarczą. Atak na florena na-
razie został odparty, a to ma znacze-
nie nie tylko dla Holandji, lecz dla
wszystkich krajów, posiadających pie-
niądz oparty na złocie, pieniądz o
trwałej wartości. To też giełdy całe-
$o światła odpowiedziały na zakoń-
czenie przesilenia rządowego w Ho-
landji zwyżką florena holenderskiego.

Polski hwów
i jego sanacyjni przyjaciele w Warszawie

Jest jedno takie pismo w Krakowie,
które ile razy chce napisać coś na rząd
a boi się narazić — jest to pismo sana-
cyjne — to pisze: Warszawa. Jest to
typowy fałszywy chwyt. Warszawa
przecież swoją drogą, a sanacja swoją.

Teraz znowu sanacyjne pisma w
Warszawie, zaczynają się Lwowem o-
piekować i rozczulać nad jego dolą.
P. Stpiczyński w „Kurjerze Poran-
nym' i p. Jaroszyński w „Gazecie
Polskiej", piszą ciepło i serdecznie o
Lwowie. A że to trzeba miasto porato-
wać, że interes państwowy wymaga,
aby Lwów kwitł i t. d. P. Stpiczyński

[| domaśa się przytem od lwowian aby
się pogodzili z Ukraińcami, p. Jaro-
szyński żadnych warunków nie stawia
tylko zapowiada pomoc. O co właści-
wie chodzi? Co to się takiego stało?
Czy bania łaski sanacyjnej rozbiła się
nad Lwowem?
Musimy powiedzieć jasno i otwar-

cie, że chodzi tu o wybory. W ostatniej
kadencji sejmowej Lwów dostał strasz
ne cięgi. Nie pomogli mu sanacyjni po.
słowie reprezentujący go w Warsza-
wie, nie pomogła sanacyjna rada miej-

| ska. Zabierano ze Lwowa co się dało.
Równocześnie z ubytkiem polskich in-
stytucyj — zwłaszcza kulturalnych |
gospodarczych — rosły w znaczenie
ruskie. Lwów polski marniał, Lwów
ruski wzmagał się na siłach.

Dzisiaj mówi się we Lwowie po-
wszechnie, że zawarto ugodę z najli-
czebniejszem stronnictwem  ukraiń-
skiem z Undem. Wzamian za zaprze-
stanie propagandy zagranicą i niewno-
szenie skarg do Ligi Narodów oraz za-
przestanie negacji wobec państwa pol-
skiego, daje się Rusinom zagwaranto-
wane mandaty do Sejmu, oddaje się
Ukraińcom centralną instytucję „Na-
rodnego tonu' którą (dotychczas mieli
starorusini), która im pozwoli stanąć
mocną nogą we Lwowie (dwa olbrzy-
mie gmachy, sale teatralne, dwa  fol-
warki wiejskie pod Lwowem), daje się
im pełną swobodę i obiecuje pomoc w
działalności organizacyjno - śospodar-
czej. Szepcą sobie ludzie we Lwowie o
dalszych reformach, które mają nastą-
pić po wyborach, o zniesieniu dwu wo-
jewództw—tarnopolskiego i stanisła-
wowskiego. Niektórym majaczy się już
uniwersytet ukraiński, a sami Ukraińcy
ciągle głoszą w swoich dziennikach, iż
ta zmiana w stosunkach polsko - ukra-
ińskich w Polsce, skutecznie posłuży

spraw Europy
Wschodniej",

(Od własnego korespondenta)

A więc należy przypuszczać, że
najbliższy okres nie będzie zbyt po-
myślny dla polskiego Lwowa. Że jed-
nak wybory we Lwowie trzeba odbyć,
więc się w warszawskich sanacyjnych
pismach obiecuje złote góry. Z tych
pism wycinają nożycami lwowscy re-
daktorzy całe artykuły i propaganda
gotowa.
Obóz Narodowy wcale nie jest zwo-

lennikiem jakiejś permanentnej walki
z Rusinami i ci którzy tak twierdzą,
wiedzą dobrze, że kłamią. Tylko Obóz
Narodowy nie może tolerować polity-
ki, o której sądzi, że pozostaje w
sprzeczności z zasadniczemi interesa-
mi państwa polskiego. A taką właśnie
politykę prowadzi ruch ukraiński w  

LWÓW, wsierpniu.

Polsce. Dzisiaj w 'okresie zbliżenia
polsko - niemieckiego snuje ten ruch
plany wojen na wschodzie Europy, wo
jen — notabene — Polsce zupełnie
niepotrzebnych. | wzamian za iluzo-
ryczną pomoc w tych wojnach, każe
sobie ten ruch płacić zupełnie realne-
mi koncesjami w Polsce ze szkodą lud-
ności polskiej. i przyszłości państwa
polskiego.
Tego wszystkiego nie rozumieją

pewne sfery sanacyjne w Warszawie,
ale rozumie polski Lwów. Jesteśmy
pewni, że ten polski Lwów da godną
odpowiedź sanacyjnym prestidigitato-
rom, obiecującym Lwowowi wyczaro-
wać lepszą przyszłość!

 

Nowa propaganda masońska wśród kobiet
Masonerja w całej pełni docenia

znaczenie kobiet 'w. życiu spole-
czeństw. Świeżo na 51-ym kongresie
wolnomularskiej Ligi Nauczania u-
tworzono specjalną komisję, której za-
daniem jest zająć się propagandą lai-
cyzmu i agitacją wśród kobiet. Dla
wolnomularstwa sprawa przyznania
kobietom praw wyborczych we Frau-
cji staje się zagadnieniem palącem,
jednak przywódcy lóż stwierdzają, że
kobieta nie jest dostaiecznie „przygo-
towana“, czyli urobiona w ten sposób
by służyć celom masonerji. Doświad-
czenie Hiszpanji wykazało, że kobie-
ty, zbyt śpiesznie dopuszczone do ur-

ny wyborczej, głosami swemi przypra-
wiły stronnictwa masońskie o klęskę.
Aby zapobiec temu we Francji, ma-

sonerja projektuje kilka rozwiązań te:
kwestji. Jeżeli chodzi o inteligencję,
to zalecane jest albo wtajemniczenie
kobiet na równej stopie z mężczyzna-
mi, czemu zresztą sprzeciwiają się
konstytucje masońskie, zwłaszcza zaś
masonerja anglo-saska, albo rekruta-
cja kobiet do lóż adopcyjnych, jak to
ma miejsce w Wielkiej Loży Francji.
Dla mas przewiduje się nauczanie i
wychowywanie laickie, czyli bezreli-
gijne za pośrednictwem szkoły i insty-
tucyj pozaszkolnych.
Organizowanie oświaty w duchu

laickim przypada oczywiście w udzia-
le Lidze Nauczania. Ubiegłej zimy in-
stytucja ta utworzyła nowe ugrupowa-
nie pod nazwą: „Akcja laicka i demo-
kratyczna wśród kobiet”. Referentem
programu działalności Ligi na 51-ym

kongresie był wybitny mason wysokie-
go stopnia, Gaston Martin, który za-
znaczył, że główny wysiłek stowarzy-
szenia będzie skierowany obecnie ku
sprawie walki o kobietę. W/ysunięty
przezeń plan pracy zamyka się w
modnem na wzór bolszewicki sformu-
łowanem haśle: „frontem do kobiety”.
Ale nie zostanie poniechana rów-

nież troska o ojców rodzin i nauczycie-
li: ojciec rodziny powinien wywierać
osobisty wpływ na córki, stale zwal-
czając „ducha mistycznego”, czyli na-
turalne ciążenie kobiety do Boga i re-
ligii. W szkole koedukacja ułatwi pa-
nowanie ducha laickiego; w szkole i
dokoła szkoły trzeba stworzyć atmo-
sferę laicką, która otaczałaby kobiety
od zarania życia. Trzeba się z gruntu
przeciwstawić temu, aby kobieta brała
udział w pracy stowarzyszeń katolic-
kich. Na kongresie proklamowano
bezwzględne zwalczanie wpływów ka-
tolickich, bowiem podstawą ducha la-
ickiego jest brak wierzeń religijnych.
Dziewczęta po ukończeniu szkół o cha-
rakterze antyreligijnym winny wstę-
pować do „akcji laickiej i demokra-
tycznej kobiet", która w nich ducha
świeckiego będzie podtrzymywała i
dalej rozwijała. Przebieg tego kongre-
su Ligi Nauczania wskazuje, że we
Francji przygotowywana jest planowa
i systematyczna akcja, zmierzająca do
opanowania szerokich rzesz kobie-
cych przez masonerję i skierowania
ich przeciwko Chrystusowi i religji.-

(K. A.P.)

na łowić ryby w jeziorach, siać zboże,

uruchamiać własne autobusy, гухуа-

lizujące z autobusami prywatnemi, al-

bo wyrabiać trumny, czy utrzymywać

kawiarnie (te dwa ostatnie zarzuty

odnoszą się coprawda nie do państwa,

lecz do wielkich samorząd*w: War:

szawy i Łodzi), a dalej, jeśli państwo

koncentruje w swojem ręku kredyt i

wielkie finanse, jeśli droge przymusu

siwerza ubezpieczenia społeczne, z
k*órych ludność jest niezadowolona,

lecz za które mimo to musi płacić, je-

śli subwencjonuje instytucje w rodzaju

słynnego „Komitetu Propagandy Czy-

nu Polskiego“ it. d, i t. d. — to mu-
simy stwierdzić, że państwo tu swoje

zadania przekracza.

Pan Stp. oczywiście zdania nasz”
go w tej materji nie podziela. Ale

p. Stp. należy do kategorii ludzi uro

 ce początek w doktrynie Marxa.

Ustrój, w którym rząd dyktuje oby-

watelom, co mają myśleć, wydziela im

obiady z „fabryk - kuchni” i skarpetki
z państwowych magazynów odzieżo-
wych, sam sieje, sam zbiera — i po--

zwala istnieć w państwie tylko funk-

cjonarjuszom państwowym oraz funk-

cjonarjuszom „kołchozów” i innych

państwowych przedsiębiorstw, ustrój

taki bynajmniej nie jest daleki od te-
go, co jest wyrazem instynktownych

dążeń i wyobrażeń p. Stpiczyńskiego.

Tylko, że byłby on niezgodny z naszą

tradycją cywilizacyjną i z naszemi wa-

'runkami gospodarczemi.

 

    

  

Nie głosimy bynajmnie; hosła о5-
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"mach Panžė 49
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bionych przez prądy myślowe, biors | padło. Uważamy, że w interzs'e powa

gi państwa, oraz wartości i niezależno-

ści stanu urzędniczego leży, by był

on wynagradzany należycie, (Oczywi-

„ście, nie mówimy o nadmiernych do-

! niektórych, uprzywilejowa-

nych dygnitarzy).

Ale uważamy, że urzędników i u-

rzędów jest za dużo. Trzeba znacznie

skurczyć zakres działania państwa,

trzeba odciążyć państwo od spełniania

funkcyj, które do tradycyjnych zadań

państwa nie należą. Pozwoli to na ol-
b'zymie zredukowanie aparatu pań-

stwowego, a tem samem i na obniże-

nie podatków.

Stan rzeczy, w którym zdarzają się 
wvmdki, że np, w dzieržawionym
folwarku 85 proc, tenuty dzierżawnej

dzie na świadczenia publiczne, jest

anem nie do utrzymania. | stan ten
а PI ze ZM ©

n:'ony,

 

PRZEGLĄD PRASY
NIEOMYLNY TŁUMACZ

MARKSIZMU

Żydowski publicysta uważa się za
urodzonego i nieomylnego interpreta-
tora marksizmu. Czu» więc pilnie,
by jakaś partja socjalistyczna nie od-
daliła się w taktyce od linji, jaką jej
wytycza ścisła klasowość i materja-
lizm dziejowy. Nasza PPS objawia o-
becnie skłonność do współpracy poli-
tycznej ze Stron. Ludowem. Hola! —
woła na to nieomylny marksista, p.
Hirschhorn w „Naszym Przeglądzie'.
A gdzie marksizm? Chłopi nie mogą
być sojusznikami robotników, bo to
burżuje i — co gorsze! — antysemici!

„Antysemityzm jest wszędzie  spraw-

dzianem wstecznych przekonań  politycz-

nych. Nigdzie jednak nie jest on tak jaskra-

wym sprawcą reakcji jak w Polsce...

uBył czas gdy urządzenie Centrolewu

prawdziwego było zupełnie możliwe: nale-

żało tylko skojarzyć robotników, chłopów

małorolnych i demokratyczne drobnomie-

szczaństwo bez różnicy narodowości, Ale

ludowcy polscy nie chcieli słyszeć o poro-

zumieniu się z mniejszościami narodowemi

(czytaj; z żydami, Red.).. Skończyło się to

na tem, że Piast zespolił się jawnie z En-

decją, z którą był sprzymierzony ideowo

oddawna, i Polsce groził faszyzm integral-

ny i prawicowy, przed którym P. P. S. po-

stanowiła się bronić przez utorowanie dro=

gi faszyzmowi polowicznemu i lewicowemu.

Jak się skończyło — wiadomo!”.

Skończyło się majem r. 1926. Socja-
liści, którzy w większości — udziału
swego w tym przewrocie dzisiaj się
wstydzą, zostali pasowani przez ży-
dowski organ na obrońców Polski
przed faszyzmem!... Oto jak Żydzi pi-
szą naszą historję!
Bawi nas ta polemika, w której p.

Hirschhorn uczy p. Niedziałkowskiego
zasad prawdziwego marksizmu. Pierw-
sza zasada tej doktryny — zdaniem
pana Hirschhorna — brzmi: żadnych
zbliżeń z antysemitami. PPS. niecn
łączy się tylko z mniejszościami naro-
dowemi, t.j. z Żydami. Tego żąda
Marks i jego w Warszawie prorok:
Hirschhorn!

Ciekawi jesteśmy, jak przyjmie „Ro-
'botnik'” tę naukę i tę — arogancję.

OBOJĘTNOŚĆ I BIERNOŚĆ

Prasa stwierdza jednomyślnie wiel-
ką obojętność obywateli wobec wy-
borów. Świadczą o niej — pisze „Ro-
botnik'* — także
„ustawiczne przedłużania terminów pre-

kluzyjnych dla sporządzenia spisów wybor=

ców do Senatu, komicznie małe cyfry zapi-

sanych (6,000 w Łodzi!), rozpaczliwe i coraz

to groźniejsze wezwania do „opieszałych' u-

rzędnikėw i, t. d, i, t. p."

Ziawisko jest oryginalne: ludzie nie
chcą naležeč do „elity“, wybraneį Z
pośród miljonów, która ma wyłaniać
z siebie senat!
Owa bierność i obojętność jest

jak twierdzi „Goniec Warszawski” —
ideałem niektórych polityków sana-
cyjnych. Zwłaszcza napawa ich zado-
woleniem obojętność chłopów  „Go-
niec'' podnosi, że jednak

„rośnie ilość środowisk chłopskich, które

nawet bez wpływów zewnętrznych pokonu=

ją powszechną apatję i bierność. Dotyczy

to zwłaszcza elementów młodszych”.

Nie można dziś prowadzić żadnej
wielkiej polityki bez żywego i nawet
entuzjastycznegśo udziału mas. Mani-
festacje na rozkaz zgóry są bez zna-
czenia. Mussolini, Hitler, rządy Fran-
cji, Anglji i. t. d. są w stałym kontak-
cie z narodem, który jak chór grecki
towarzyszy ich aktom masową poch-
wałą lub naganą, wywierając w ten
sposób wpływ na ich politykę,
Mądry polityk winien się bardzo

niepokoić apatją mas. To jest nastrój
najgroźniejszy. Kryje on zaród roz-
paczy, którą może wykorzystać pro-
paganda antyspoleczna i antypań-
stwowa. „Milczenie ludu jest ostrze-
żeniem królów" — mówił kaznodzie-
ia przy trumnie Ludwika XV. I za 15
lat padła Bastylja.

PROGRAM NA CZASY
NAJBLIŻSZE

„Polonia” w ten sposób ujmuje pro-
śram na czasy najbliższe:

„1, definitywne zakończenie z legendą i

odesłanie jej do wydziału historycznego u-

niwersytetu; 2. stosowanie zasady legalno+

Ści, t. zn. stosowanie prawa również i wów=

czas, gdy ono jest niewygodne dla rządzą-

cych; 3, zmiana ustroju politycznego, t. },

powołanie do życia parlamentu, reprezen-

tującego naród, a nie administrację; 4, u-

trzymanie katolickiego charakteru państwą

w ustawie małżeńskiej, szkolnictwie i in-

nych dziedzinach; 5. opanowanie kryzysu i

przeobrażenie ustroju gospodarczo-społecz-

nego w kierunku rozbudowy samorządu sta-

nowego według „Quadragesimo Anno“; 6,

osłateczne uregulowanie „kwestii żydow=

skiej” w Polsze.

 

ы

 



Wieś eksploatowana ponad jej siły
Ceny płacone za zboże na rynkach

prowincjonalnych dość znacznie od-
biegają od oficjalnych notowań giełdo-
wych. Gdy notowania giełdowe wyka-
zują ostatnio od 10,38 do 13,33 zł. za
żyto, na rynkach miejscowych w wielu
wypadkach cena żyta zaledwie sięga
7 złotych. Rok gospodarczy zapowiada
się więc dla wsi bardzo ciężko, Nie
wróży to nic pomyślnego miastom, tak
silnie związanym z położeniem rol-
nictwa.

Koła rolnicze próbują zwracać się
do rządu, w nadziei oddziałania na je-
go politykę gospodarczą. Wysuwa się
postulaty nie nowe, wszakże niezreali-
zowane, przytacza się ar$umenty wy-

mowne, które powinny były już daw:
no przekonać. A

Rada Wielkopolskiego T-wa Kółek
Rolniczych opracowała świeżo me-
morjał, przedstawiający katastrofalne
położenie rolnictwa wielkopolskiego i
wskązujący środki, które prowadzą do
opłacalności, Memorjał ten wręczono  

wiceministrowi rolnictwa i reform rol-
nych i dyrektorowi departamentu po-
lityki ekonomicznej.
Wywody rolników wielkopolskich

posiadają szersze znaczenie, * bowiem
położenie rolnictwa innych dzielnic
jest też katastrofalne, a postulaty, za-
akceptowane przez Wielkopolskę,
zgłaszane są także przez rolników po-
zostałych prowincyj.
Memorjał—jak podaje „Kurj. Pozn."—

wykazuje, że wobec  katastrofalnego
spadku cen zbóż w tak krótkim okresie
czasu, jaki nas dzieli od wydania ostat-
nich dekretów oddłużeniowych, t. j. od
października 1934 r. do chwili obecnej,
wszystkie obciążenia rolnicze stały się
nadmiernie wygórowane. W okresie cza-
su wyżej wymienionym cena owsa spa-
dła o 13,8 proc., pszenicy o 17,9 proc.,
jęczmienia o 24,7 proc. żyta o 39,9 proc.,
wskutek czego, śdy w r. 1927-28 na za-
płacenie podatku gruntowego z woj. po-
znańskiego _ wystarczało  spienięžyč
192,400 q. żyta, to w biež r. na zaplace-
nie tegoż podatku potrzeba będzie sprze-
dać 978,300 q. żyta, t. j. około 5 razy
więcej! Ubciążenie świadczeniami spo-
łecznemi w r. 1927-28 wynosiło na 1 ha

 

Przepis jest wyraźny
Dlaczego go się nie stosuje?

" Art. 33 prawa przemysłowego, żąda od
właściciela sklepu ujawnienia nazwiska i
charakteru przedsiębiorstwa obok firmy.

Przepis tego artykułu jest kategorycz-
ny i wola ustawodawcy jest wyraźną.
Jednakże na terenie Warszawy, t. j. w
mieście, które posiada wszystkie władze
centralne, powołane do przestrzegania о-
bowiązujących praw — art. 33 Pr. Przem,
jest wybitnie lekceważony.
Wszystkie _ organizacje  kupiectwa

chrześcijańskiego, wszystkie sklepy
chrześcijańskie nie potrzebują ukrywać
swego nazwiska pod często fantastyczną
nazwą firmy. Na ukrywaniu się zależy
jedynie Żydom.
W interesie więc konsumenta, który

jest stale wprowadzany w błąd przez
Szmulów i Josków, leży stosowanie prze-

pisów, zapobiegających istnieniu firm a-
nonimowych.
Stale rosnący bojkot ekonomiczny żydo-
dostwa nie może być neutralizowany

przez tego rodzaju kruczki, jak pisanie  

na szyldzie „Fuchs”,
Josek Tłusty,

Jeśli idzie o estetykę naszej mowy
ojczystej, nie może być zaśmiecana dzi-
wolągami w rodzaju  „Luksopolėw“,
„Taniokredytpolėw“, Er-Wu, „Gentel-
man“, „Asko“, „Henri“, Berry, Šwiat

Pończoch, Fresco, Emer, Emblemat, Rus-
pol i t. p. ekstrawagancyj językowych,
które z szyldów sklepów stołecznych bi+
ją w oczy przechodnia arogancją swojej
głupoty.

Powiedzieliśmy, że przepis art, 33 jest
wyraźny, dlaczego więc władze go nie
stosują i komu zależy na tem, aby kli-
jent - Polak w nieświadomości swojej za-
silał kieszeń kupca żydowskiego.
Na to pytanie pewno nie dostaniemy

odpowiedzi, ale może władze zwrócą na-
reszcie uwagę, że prawo, które zostało o+

głoszone, nie może być lekceważone, że!

obowiązkiem administracji państwowej
jest stać na jego straży.

S. GLINICKI

co należy czytać

Cienie towarów
importowanych do Polski przez Gdańsk

Koła gospodarcze napotykały ostatnio
w Gdańsku na trudności ze strony gdań-
skich organów celnych przy przewozie do
Polski przez Gdańsk towarów, podlega-
jących zakazom przywozu, lub co do
których przyznana została - ulga celna.
Trudności te polegały na tem,że celne or-
gana wykonawcze w Gdańsku odmawiały

przesyłania pozwoleń przywozu i pozwo-
leń na zastosowanie ulg, opiewających na
Gdańsk, do tych urzędów celnych w Pol-
sce, gdzie — zgodnie z ostatniem rozpo-
rząj.vriem ministra skarbu z dnia 18

lipca r. b. — ma następować odprawa

celna towarów, przeznaczonych dla Pol-

ski.
W związku z tem — jak już donoszo-

na — ministerstwo skarbu w porozumie-

niu z ministerstwem przemysłu i handlu
w dniu 22 b. m. poleciło Dyrekcji Ceł w
Gdańsku, aby pozwolenia przywozu, opie-
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wające na urzędy celne, położone w 0-
kręgu dyrekcji, a dotyczące towarów, któ-
re w myśl rozporządzenia z dnia 18 lip-
ca r. b powinny być przekazywane do
odyrawy celnej w Polsce — były przesy-
łane do odpowiednich urzędów celnych
celem umożliwienia dokonywania tam od-
prawy. Analogiczne zarządzełie zostało

wydare w stosunku do pozwoleń min.
skarbu na zastosowywanie zniżek cel-
nych, względnie zwolnień od cła, a opie-
wających na gdańskie urzędy celne,
Zarządzenie to stanowi znaczne udogo-

dnienie dla zainteresowanych przy załat-
wianiu formalności celnych. To też Zwią-

zek Izb Przem. - Handlowyych zwrócił u-
wagę zainteresowanych, aby stanowczo

domagały się od wykonawczych organów
celnych w Gdańsku wykonywania tego
zarządzenia,

użytków rolnych 0,70 q. żyta, w b. r. go-
spodarczym mimo zniesienia kas Cho-
rych obciążenie to wyniesie 0,86 q. żyta.
Robocizna kosztuje dziś w przeliczeniu
na żyto dwa razy tyle, co w roku naj-
wyższej konjunktury 1928-29, Analogicz-
nie przedstawia się sprawa z cenami
przemysłowemi, szczególnie skartelizo-
wanemi,

Ježeli chodzi o kwestję przystosowa-
nia się rolnictwa do wytycznych polityki
gospodarczej na r. 1935-36, to memorjał
uznając wzmożenie interwencji, mającej
na celu podniesienie cen produktów
zwierzęcych jako posunięcie o dużej do-
niosłości i ustosunkowując się do tego
zagadnienia jak najbardziej pozytywnie,
stwierdził jednak, że akcja ta na terenie

4 Wielkopolski nie będzie absolutnie w
stanie zrównoważyć strat, powstałych
dla naszego województwa z tak znacznej
zniżki cen zbóż. Wielkopolska bowiem
nie posiada odpowiednich warunków dia
daleko idącego rozwoju hodowli zwie-
rzęcej z powodu braku pastwisk i lai,
trudności w zwiększaniu uprawy roślin
pastewnych, wreszcię braku paszy, p0-
wodowanej corocznie nieomal panujące-
mi suszami w okresie początkowej we-
getacji.
Jako jedyny šrodek ratunku, z chwilą

gdy stałość waluty przyjmuje się za nie-
naruszalny dogmat, widzi rolnictwo wiel-
kopolskie sprowadzenie do nieuniknio-
nego poziomu cen całej gospodarki na-
rodowej poprzez przełamanie w dėl
wszystkich elementów sztywnych, czyli
zastosowanie deilacii na jak najszerszym
troncie deilacji, którą dotychczas  dot-
knięte było tylko rolnictwo.
W szczególności memorjał żąda no-

welizacji ustaw oddłużeniowych — nrzez
redukcję dłuśów rolniczych, obniżenie
stopy procentowej i wprowadzenie na-
tychmiast karencji dwuletniej, obniżenia
taryf kolejowych, opłat targowych i rzeź.
nych, obniżenie cen przemysłowych,
zwłaszcza zaś skartelizowanych, podda-
nia rewizji umów zbiorowych z pracow-
nikami rolnymi, wreszcie natychmiasto-
wego rozpoczęcia prac nad dalszą rełor-
mą ubezpieczeń społecznych.

Deleśacia wręczając memoriał, о-
świadczyła, że zdaje sobie sprawę, iż
zreaalizowanie tych zagadnień stanowi
niewątpliwie poważny wyłom w dotych.
czasowej praktyce, ale nie w zasadach,
Środki stosowane w walce z cenami ar-
tykułów skartelizowanych były jak do-

zja tarył prowadzona jest w tempie zu-
pełnie niedostosowanym do wytwarzają-
cej się sytuacji gospodarczej.

Delegacja ponadto przedstawiła czyn-
nikom miarodajnym katastrołalne polo-
żenie spółdzielczości na terenie Wielko-
polski, zapowiadając przedstawienie w
najkrótszym czasie szczegółowego me-
morjaiu.

Niektóre z żądań memorjału wyma-
gają bardziej konkretnego ujęcia, nie-
które — dyskusji, naogół — uznać je
należy za słuszne, za odpowiadające
tej depresji, w jaką pogrąża się coraz
bardziej wieś polska, eksploatowana
nadmiernie. ponad jej siły, upadająca
pod ciężarem przemożnych dotąd oko-
liczności.

Jest rzeczą znaną, że wielkopolskie
rolnictwo prowadzone bardzo intensy-
wnie, kosztem wielkich nakładów, w
dodatku w kierunku zbożowym —
szczególnie ostro odczuwa dalszy, bez

Lecz spadek cen godzi także w całe
rolnictwo, którego sytuacja wymaga
zdecydowanego i konsekwentnego pro-
gramu.
Czy memorjał wielkopolski wywoła

zamierzony skutek? *

Autorowie sądzą, że tak, skoro me-
morjał redagowali i składali, H.

tychczas zbyt łagodne i ostrożne, Rewi-.

przesady katastrofalny spadek cen. | 

Przedłużenie pełnomocnictw rządu
W dziedzinie polit ki handlowej Anglii

Rząd angielski postanowił przedłużyć do
dnia 31 grudnia 1937 roku, to jest o pėlto-

ra roku, nadzwyczajne pełnomocnictwa,

które w ub. roku zostały mu udzielone przy
okazji przesunięcia przez Niemcy terminu

płatności procentów od pożyczek Dawesa i
Younga i wynikłego stąd wówczas a później

zażegnanego  niebezpieczeństwa  zaostrze-
nia stosunków gospodarczych między W,
Brytanją a Niemcami.

Pełnomocnictwa przewidują m. in. utwo-

rzenie Urzędu Clearingowego i przyznanie

rządowi angielskiemu prawa do wydawania

zakazu importu towarów z jakiegokolwiek

kraju, który wprowadza ograniczenia dy-

skryminacyjne wobec towarów z Imperjum

Żydzi usuwani
od jarmarków

Nie w Polsce dzisiejszej oczywiś-
cie, lecz w Niemczech, Żydzi usuwa”
ni są od jarmarków. е

Donoszą z Niemiec, iž we wszyst-
kich miasteczkach wydano zakaz u-
czestniczenia kupców żydowskich w
jarmarkach tygodniowych.

Pole pracy zarobkowej Żydów kur-
czy się, Niemcy usiłują brać Żydów
głodem.

Nie uchodzi!

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rze-
mieślników „Resursa“ w Praszce wynaję-
ło — jak donosi „Oredownik“ — swój
lokal żydom na wiec przedwyborczy i za
kilka złotych zezwoliło na to, że z sali,

w której na ścianie widniał krzyż Chry-
stusowy i godło państwa, na cały rynek
praszkowski rozlegał się głos prelegenta
żydowskiego, w języku żydowskim prze-
mawiając do Żydów, znajdujących

się w sali z nakrytemi głowami.
Nie uchodzi to pp. rzemieślnicy chrze-

ścijanie, nie uchodzi!

Wiadomości gospodarcze
W czerwcu z powodu ukończenia sezonu

i małej ilości towaru na rynku krajowym,
wysłano za zaświadczęniami uprawniające-

mi do zwrotu cła 10,116 kg. Inu trzepanego
do Czechosłowacji. Ponadto wysłano parę
wagonów pakuł Inianych do Czechosłowa-
cji i Francji w wykonaniu poprzednio za-
wartych umów,

Od dnia otwarcia wystawę przemysło-

wo-rzemieślniczą w Gdyni zwiedz'ło przesz-

ło 30,000 osób, co stanowi przeciętnie dzien-
nie 1,000 osób,

.

Ostatnia statystyka wykazuje, że na tere-

nie Czechosłowacji znajduje się 813 karteli

przemysłowych, O wielkiem rozgalęzieniu

karteli świadczy m. in. to, że na liście kar-

teli znajdują się porozumienie tabryk wóz-

ków dziecinnych oraz wytwórców nagrob-

ków cmentarnych.
.

Z Paryża donoszą, iż rada ministrów na
posiedzeniu swem w dniu 6 sierpnia ma

uchwalić szereg nowych dekretów, które

mają przyczynić się do obniżenia kosztów

utrzymania we Francji. M. in. dekrety te
przewidywać będą obniżenie cen cukru о»

raz mięsa,
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P. G. WODEHOUSE

UCISNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angielskiego

 

Ostatnią rzeczą, jaką zobaczył Jerzy, byt jei
uśmiech. Był to ostatni jej uśmiech, albowiem kiedy
wrócił po dwóch minutach, taksówki nie było, dziew-
czyny nie było i świat stał się pusty.

Portjer poinformował nieszczęśnika, patrzącego
na katastrofę swoich nadziei, o tem, co się stało.

— Młoda dama odjechała taksówką, proszę
pana. ;
— Ledwo pan poszedł na górę, wsiadła do tak-

sówki i kazała się zawieźć na dworzec Waterloo.
Jerzy nic nie mógł z tego zrozumieć, Stał zakło-

potany w milczeniu i mógłby stać tak w nieskończo-

ność, gdyby nie przerwał mu rozmyślań dyktator-

ski głos:
— Ha! Jesteś pan, do licha!
Druga taksówka podjechała i wyskoczył z niej

młodzieniec otyły, o purpurowej twarzy. Jerzemu

wystarczyło jedno spojrzenie. Pościg zaczął się na-

nowo, Pies gończy natrafił na zgubiony trop. Znowu
się zjawił ten Percy!

Po raz pierwszy od ucieczki dziewczyny, Jerzy

ucieszył się, że jej niema. Zrozumiał, że za wcześnie

wykreślił Percy'ego z listy osób, które coś znaczą.

Zaprzątnięty własnemi sprawami, uważając ostatnią

potyczkę za decydującą bitwę, która już nie może

zważywszy na tłok i wskutek tego powolny ruch po-
jazdów. I oto zjawił się, jak widać, ogromnie wzbu-
rzony, z ciśnieniem krwi daleko większem, aniżeli
normalne. Walkę trzeba będzie podjąć na nowo.
— I co teraz? — zawołał otyły młodzieniec.
Jerzy obrzucił go krytycznem i nieżyczliwem

spojrzeniem. Nienawidził tych tłustych degenerą-
tów. Przyglądając mu się od stóp do głowy, nie mógł
odkryć nic takiego, coby mu sprawiało przyjemność,
z wyjątkiem cylindra, w którym z radością zauważył
dużą i niekształtną dziurę,

Sądziłeś pan, że umknąłeś, Omylił się pan!
Jerzy spojrzał na niego chłodno.
— Już teraz wiem, co panu jest — odparł. Ktoś

para nakarmił mięsem.
Młodzieniec zakipiał gniewem. Twarz poczer-

wieniała mu jeszcze bardziej. Zaczął gestykulować.
— Ty, łajdaku! Gdzie moja siostra?
Na te słowa ziemia zakołysała się pod nogami

Jerzego. Słowa te obaliły całą jego djagnozę sytua-
cji. Dotychczas uważał tego $rubasa za draba, za
prześladowcę niewinnych dziewic. Że ten łajdak
mógł mieć jakieś prawo za sobą, nigdy mu to nie
przyszło do głowy. Jerzy poczuł się obezwładniony.
Usunęła mu się ziemia z pod nóg.
— Pańska siostra!
— Słyszałeś, com powiedział, Gdzie jest moja

siostra?
Jerzy usiłował zebrać do kupy swe rozproszone

zdolności umysłowe. Czuł się głupio. Wyobrażał so-

bie, że ma całkowitą słuszność po swojej stronie,
a tymczasem mylił się.

Przez chwilę miał chęć wdać się w pojednaw-
cze układy. Ale wspomnienie dziewczyny, jej prze- się powtórzyć, przeoczył możliwość, że ta natrętna

i całkiem niepotrzebna figura będzie jechała jeśo

śladem w drugiej taksówce, co udało mu się łatwo,

strachu, jej napomknień na jakiś ciężki kłopot, któ-
ry jej grozi ze strony tego człowieka, brata czy nie

! brata, mniejsza o to, powstrzymało go od tego kroku.  

Nie rozumiał wprawdzie, co to wszystko znaczy, ale
w chaosie tych wszystkich zdarzeń jedna rzecz by:
ła jasna, a mianowicie — dziewczyna potrzebowała
jego pomocy i opieki. Mniejsza, po czyjej stronie
jest słuszność, dość, że stał się jej wspólnikiem i mu.
si działać jako taki.
— Nie rozumiem, o czem pan mówi — odpo*

wiedział.
Młodzieniec potrząsnął pięścią przed jego no-

sem. .
— Ty, tajdaku!
Głęboki, miękki, kojący głos wtrącił się do tej

gorącej rozmówki, jak święty Graal, zsuwający się
po słonecznym promieniu.
— O co chodzi?
Skądś się zjawił tęgi policjant. Stanął przy nich

żywy posąg czujnej władzy, Jęden palec wsunął za
szeroki pas. Palcami drugiej ręki pieścił wąsy, kto-
re wywoływały więcej dreszczów miłosnych, aniże
jakiekolwiek inne w całej brygadzie. Oczy ponad
wąsami patrzyły surowo i badawczo.

— O co chodzi?
Jerzy lubił policjantów. Umiał z nimi rozma-

wiać. Odezwał się głosem, w którym brzmiała po-
prawna nuta szacunku, jaką lubią słyszeć policjanci.

— Naprawdę, nie wiem, co panu odpowiedzieć
— odezwał się z miną taką, jakby ucieszył się na wi-
dok przyjaciela, który w sam czas zjawił się, aby go
wybawić z kłopotu. I tem zdobył sobie odrazu serce
"policjanta.

— Stałem tutaj — ciągnął — kiedy ten pan
nagle mnie napadł, Pragnąłbym, aby pan go skłonił
do tego, żeby mi dał święty spokój.

Policjant klapnął otyłego młodzieńca po rar
mieniu.

(d. e. n.).  

Brytyjskiego. Jak wiadomo, w roku ubie<
głym nie doszło do zastosowania wobec
Niemiec przepisów, dotyczących wprowa”

dzenia przymusowego clearingu,

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 1-go sierpnia

  

DEWIZY

Belgja 89,35 (sprzedaż 89,58, kupno
89,12); Holandja 359,00 (sprzedaż 359,90,
kupno 358,10), Londyn 26,18 (sprzedaż
26,31, kupno 26,05); Nowy Jork (kabel)
5,28 i jedna czwarta (sprzedaż 5.31 i jed-
na czwarta, kupno 5.25 i jedna czwarta);
Paryż 34,98 (sprzedaż 35.07, kupno 34 89)

Praga 21,93 (sprzedaż 21,98, kupno 21,88)
Szwajcarją 172,95 (sprzedaż 173,38, kup:
no 172,52); Stokholm 135.05 (sprzedaż
135,70, kupno 134,40); Berlin 213,15
(sprzedaż 214,15, kupno 212,15); Madryt
12,53 (sprzedaż 72.89, kupno 72,17).
Obroty dewizami średnie, tendencja

dla dewiz niejednolita, Banknoty dolaro-
we w obrotach prywatnych 5.26 i trzy
czwarte, rubel złoty 4,69; dolar złoty
9,04, gram czystego złota 5.9244. W obro-
tach prywatnych marki niem. (banknoty)
181.00. W obrotach prywatnych funty
ang, (banknoty) 26,19.

PAPIERY PROCENTOWE

7 proc. poż. stabilizacyjna 66,75 —
67,00 (odcinki po 500 dol.) 67,13 — 67,25
(w proc.); 5 proc. konwersyjna 68.25; 6
proc. poż. dolarowa 84,00 (w proc.); 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. ziemskie dolar. 49,00 (w
proc.) 8 proc. L. Z. ziemskie dolar,
gwarant. 89,00 (w proc.); 4 1 pół proc. L:
Z. ziemskie 49,25 (drobne odcinki) 49,00;
5 proc. L. Z. Warszawy 69,75; 5 proc, Li
Z. Warszawy (1933 r.) 58,75 — 59,25 —
59,00; 5 proc. L. Z. Łodzi (1933 r.) 53,25;
5 proc, m. Piotrkowa (1933 r.) 48,00.

AKCJE

Bank Polski 93,00 — 92,50; Staracho+
wice 34,75; Haberbusch 36,10.
Dla listów zastawnych tendencja prze*

ważnie mocniejsza, dla akcji — niejedno=
lita, Pożyczki dolarowe w obrotach pry«

watnych: 8 proc, poż. z r, 1925 (Dillonow-
ska) 95,75 — 96,00 (w proc.).

Notowania z dnia 1-go sierpnia

Ceny rozumieją się za 100 kg. parytet
wagon W-wa, w handlu hurtowym, łą«
dunkach wagonowych.

Pszenica czerw. jara szkl. 775 gl. 15.50
—16.00; Pszenica jednolita 742 śl. 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 III st. (niezadesz.) 497 śl. 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 — — —į
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; Gróch 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 — — —j; Rzepak i rze-
pik letni — — —; Siemie Iniane
basis 90 proc. — — —; Mak nie-

hiesz! 36,00 — 38,00; Ziemniaki jadalne
— — —; Mąka pszenna gat. I-A 0:20

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; I-E 0 — 65 proc. 21.00 —

23,00; II-B 20 — 65 proc. 20.00 — 22.00;
II-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; III-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
11.75 — 12.25; Kuchy slonecznikowe
15.25 — 15.75; Śruta sojowa 45 proc.
18,00 — 18.50. \

Ogólny obrót 1078 ton, w tem żyta 708
ton Usposobienie spokojne.

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



 

Smutny bilans katastrofy
7 osób zabitych, 8 ciężko rannych

Wystarczy przecież obejrzeć wywożo-
ne na ulicę połamane belki, aby przeko-
nać się, że są one zupełnie spróchniałe i
rozsypują się za kopnięciem nogą.

Smutny bilans katastrofy przedstawia
się następująco: 7 osób zabitych, 8 cięż
ko rannych i 12 lżej rannych. Pozatem
podczas akcji ratowniczej doznało obra
żeń kilku strażaków oraz kilku robotni-

ków.
Przez całą noc ze środy na czwartek

prowadzono roboty przy usuwaniu gru-
zów na miejscu strasznej katastrofy bu-

dowlanej przy ul. Freta 16. Pracowali tu
na zmianę oddziały straży ogniowej oraz
robotnicy miejscy. Gorączkowe począt-
kowo tempo robót zostało zwolnione wo-
bec przyjęcia opinii, że pod gruzami żyw*

się nie znajdują.

Zwisający nad podwórzem dach, zag*3-
żający zawaleniem się, podparto specjal-
nemi belkami. Gdy zostanie usunięty zu-

pełnie gruz, strażacy przystąpią do roz-
biórki dachu.

Ofiary katastrofy, które uniknęły
śmierci znajdją się bądź w  szpita-
lach, bądź też zostały umieszczone w
schroniskach miejskich. W czwartek nad
ranem zmarła w szpitalu Szajndla Gold-

blatowa, powiększając do siedmiu liczbę
śmiertelnych ofiar katastrofy.

Na miejscu katastrofy znajdują się bez
przerwy przedstawiciele władz, którzy
prowadzą wstępne dochodzenia. Wśród

gruzów znaleziono różne kosztowności,

książeczki oszczędnościowe, pieniądze i
t. p, które zostały zabezpieczone przez
policję.

W toku śledztwa stwierdzono, że loka-
torzy wciąż uskarżali się na zły stan bu-
dynku. Rysy jakie się pojawiły... zalepia-
no poprostu wapnem i piaskiem. Na za-
grożenie budynku wskazywał np.taki fakt

|PRDGAKSTUPR:CZTWIEZYKUNKAKERYKZACETI

Powodzi nie będzie
Biuro hydrograficzne stwierdza, iż w

chwili obecnej niema żadnych obaw po-
wodziowych. „Jakóbówki” nie było, a i
późniejszej powodzi letniej,notowanej rok
rocznie na Wiśle, zupełnie nie przewi-
duje się. Nie jest wykluczone jednak, iż

wysoka fala wody wiślanej spłynie w
październiku, (Om).

 

Linja tramwajowa Nr. 2
Komunikacja tramwajowa na Powąz-

kach, po przeprowadzonych ostatnio
zmianach, pozostawia wiele do życze:
nia. Dawniej mieszkańcy Powązek ko-
rzystali z dwóch linji Nr. 8 i Nr. 1. O-
statnio linja Nr. 8 została skasowana, a
na jej miejsce wprowadzono linję Nr. 2,
która dochodzi tylko do czwartej bramy
cmentarza. Cała połać tej dzielnicy, le-
żąca poza czwartą bramą, obsługiwana
jest tylko przez jedną linię Nr. 1, której
wagony kursują co 15 minut. Tymczasem
cmentarz wojskowy, położony za cmen-

tarzem cywilnym, odwiedzany jest przez

licznych mieszkańców śródmieścia, wy-
cieczki zagraniczne i t. p. (b)

 

 

jak zacinanie się drzwi w różnych mie-
szkaniach, wywołane wykrzywieniem fu-
tryn pod naciskiem pękających murów.
W nocy z dnia 30 na 31 lipca, lokator

Grinblatt zbudził się wskutek podejrza-
nych trzasków w murach i nie mógł za-

snąć. Około godziny 4 m. 30 wstał, zbu-
dził swych lokatorów, a gdy trzaski wciąż
się wzmagały, wszyscy opuścili mieszka-

nie. Równocześnie mieszkający na

czwartem piętrze (jedyni chrześcijanie w

zawalonej części domnu przy ul. Freta 16),

Władysław Partyka z żoną i Władysła-
wą Strzelecką również byli już na no-

gach, gdyż obudziły ich trzaski. Gdy
Partyka z żoną znajdowali się na scho-
dach. a Grinblatt biegł do dozorcy roz-
legł się straszny huk i zwaliła się pierw-
sza kondygnacja.

Przyczyn katastrofy jeszcze nie ustalo-
no. Najprawdopodobniej jednak przyczy-
ną zawalenia się budynku było załamanie
się spróchniałych belek, podtrzymujących
ceglane konstrukcje.

 

Zabójczyni żydow:kiego dziecka
sym: lowała

Sprawczyni porwania i zabójstwa 7-
tygodniowego dziecka żydowskiego, Ja-
nina Szymczakówna, która bezpośred-
nio po aresztowaniu zachowywała się

spokojnie, nie objawiając zdenerwowa-
nia, po przewiezieniu do Warszawy sy-
mulowała samobójstwo. Osadzona w
więzieniu kobiecem na t. zw. „Syberji”,
na Dzielnej, zaalarmowała służbę, twier-
dząc, że połknęła otwartą agraikę.
Przewieziono ją więc do szpitala, gdzie

dokonano prześwietlenia promieniami
Roentgena. Okazało się, że w organiź-
mie niema agrafki. Odstawiona z powro-
tem do więzienia Szymczakówna zacho-
wuje się apatycznie, jakby zobojętniała

na wszystko.

samotójstwo

Zbadanie przeszłości  zbrodniarki
wskazuje, że przed paru laty pracowała
ona jako służąca u pewnej rodziny pol-
skiej, zamieszkałej we Włoszech, pod
Wenecją. Skazana tam została za kra-
dzież na 3 miesiące więzienia z zawie-
szeniem. Po powrocie do Warszawy
wstąpiła na służbę, jednak wkrótce zna-
lazła sobie przyjaciela i porzuciła pracę
Gdy owego przyjaciela osadzono w wię-
zieniu, poznała Jana Fatka, który się
nią zaopiekował.
Lekarze stwierdzili, że Szymczaków-

na od dwóch lat dotknięta jest ciężką
chorobą weneryczną, W jakim stopniu
cierpienie to odbiło się na jej psychice,
orzekną biegli psychjatrzy. 

Listygończe
za cyganami

Podczas zamieci śnieżnej w noc grud-

niową, mieszkańcy folwarku Zamienie

pod Mińskiem Mazowieckim usłyszeli

ujadanie psa. Gdy jeden z parobków wy-

szedł w kierunku zabudowań gospodar-

czych, położonych po drugiej stronie

drogi, zauważył na tle śniegu sylwetki

dwuch mężczyzn. Ledwie zdążył zawo-

łać: „Kto to?!" — posypały się strzały

rewolwerowe. Parobek Porębski został

zraniony.

Sprawcy postrzelenia rzucili się do u-

cieczki, Na wszczęty alarm nadbiegła

służba folwarczna i zarządzono pościg.

Nie udało się ich dogonić i dopiero po
trzech miesiącach wyszło na jaw, że
sprawcy postrzelenia Porębskiego usiło-
wali wtarśnąć do zabudowań folwarcz-

nych przez okno. Tej samej nocy kilku

mężczyzn dostało się przez dach do sto-

doły wieśniaka Ciszkowskiego, skąd
skradli różne przedmioty, które następ-

nie znaleziono porzucone w jarze leś-

nym,
Policja, prowadząc śledztwo w spra-

wie zbrojnego napadu bandytów, ustali-

ła, że chodzi tu o romans cygański, za-
kończony krwawemi strzałami. Na jesie-
ni w okolicy przebywali cyganie, którzy

umizgali się do żeńskiej służby folwarcz-

nej i mieli możność zbadać zamożność

dworu. Następnie dostali się w nocy na

teren folwarku.
Policja aresztowała włóczęgę  Bole-

 

Letnie umundurowanie kolejowców
Obowiązujące obecnie na P. K. O.

przepisy o odzieży służbowej przewidu-
ją wydawanie uprawnionym do tego ka-
tegorjom pracowników umundurowania
(bluza, spodnie, płaszcz, czapka), sporzą-
dzonego w zasadzie wyłącznie z mater-
jału sukiennego zimowego różnych ga-
tunków; jedynie pracownicy, obsługują-
cy pociągi osobowe otrzymują na okres
letni spec'alne bluzy z materjału lżejsze.

go, letniego. Odzież sukienna, o ile jest
sporządzona w należyty sposób i z od-
powiednio dobrych i trwałych materja-
łów, spełnia należycie swe zadanie w o-
kresie jesienno - zimowym, chroniąc od
ujemnych wpływów atmosferycznych
(zimno, deszcz, śnieg), okazuje się zbyt
ciężką w porze letniej, szczególniej w o-
kresie częstych w naszym klimacie upa-
łów. Jest to wysoce niepożądane 4 ze
względów zdrowotnych szkodliwe, —
powoduje bowiem nadmierne nagrzewa
nie się ciała, (do czego przyczynia się
również ciemna barwa umundurowania)

* prowadzi do szybszego zmęczenia, a na-
stępnie osłabia wydajność pracy. Nie
można przytem pomijać znaczenia, że
umundurowanie kolejowe poza rolą o-
chronną, której służy jak każda inna o-
dzież, jest oficjalnym ubiorem  służbo-
wym pracowników P. K. P. Posiada za: |
tem do spełnienia pewne zadanie repre-

zentacyjne, którego jednak nie może wy-

konać należycie, o ile nie jest odpowied-

 

nio przystosowane do pór roku, odzna-
czających się krańcowo różnemi warun-

kami atmosferycznemi. Charakter ubio-
ru kolejowego, jako oficjalnego umundu-
rowania, nie pozwala również na pewne
ułatwienie i dygresje, dopuszczalne i
stosowane powszechnie przy ubiorze cy-
wilnym, jak np. odpięcie guzików, zdję-
cie kuriki i t. p.
Z tych względów już od szeregu lat

wysuwany jest postulat wprowadzenia

dla personelu kolejowego specjalnego u-

mundurowania letniego.

Mundury policjantek
„Dziennik Ustaw” z dnia 1-$o sierpnia

przyniósł rozporządzenie ministra spraw

wewnętrznych o umundurowaniu i uzbro-

jeniu kobiet służących w policji państwo-
wej w charakterze oficerów i szerego-
wych. Do rozporządzenia dołączono sze-
reg rysunków, przedstawiających krój
spódnic, kurtek i płaszczy, fason wyso-
kich czarnych bucików, odznaki i czapki
Mundury te będą możliwie jak najbar-
dziej podobne do umundurowania mę -
skich funkcjonarjuszy policyjnych. U-
zbrojenie kobiet policjantek ma stanowić
pistolet w skórzanym futerale, nie prze-

widuje się noszenia przez nie pałek gu-

mowych.

  

—rabusiami
sława Balcera, u którego podczas rewi-
zji znaleziono rewolwer systemu „Na-
gan”. Zatrzymany udzielił wyjaśnień, że
spotkał w lesie cyganów: Stanisława
Tytłowa i dwuch synów jego, którzy
prosili o wskazanie miejsca dogodnego
do ukrycia wykradzionych u wieśniaków
prosiąt. Balcer, chcąc zarobić parę zło-
tych, zgodził się na prośbę cyganów i
doprowadził ich do folwarku, Włamanie
nie powiodło się, gdyż napastników spło-
szono, Podczas popłochu jeden z cyga-
nów strzelał, poczem wszyscy rozbiegli
się w różne strony.

Cyganie natychmiast odjechali, Wo-
bec tego, że cyganie ukrywają się w dal-
szym ciągu, rozesłano listy gończe po
całym kraju. Sporządzono akt oskarże-
nia tylko przeciwko Balcerowi o współ-
udział w rabunku.

Ur ca

przez Ogród Saski
Przeprowadzenie ulicy przez teren o-

grodu Saskiego zostało już ostatecznie
zdecydowane. Ogród jest zamknięty dla
publiczności, _ wskutek rozpoczęcia

wstępnych robót.
Prace te, prowadzone w szybkiem

tempie, odbywają się jednocześnie w
dwóch punktach: od ulicy Marszałkow-
skiej i od placu Żelaznej Bramy, gdzie
ułożono już chodnik, aż do bramy ogro-
du, a obecnie wykańcza się jezdnie,

 

Ulica przechodząca przez teren ogro-
du będzie posiadać 8  mtr. szerokości.

Wytknięto ją w ten sposób, aby możli-
wie jaknajmniejsza ilość drzew uległa
wycięciu, Wskutek tego ulica będzie
miała kształt, zbliżony do litery Z. Nie-
mniej jednak kilka sztuk większych
drzew trzeba będzie wyciąć. ($)

Niebezpieczny przystanek
tramwajowy

Przy ul. ks, Felińskiego, róg ul. Niego-
lewskiego na Żoliborzu jest niebezpieczny

przystanek tramwajowy. na którym

tramwaje często zatrzymują się tak fatal-

nie, że stopień tramwaju przedniej plat-

formy, z której wysiadają pasażerowie,
akurat trafia na słup żelazny, podtrzymu-
jący przewodniki elektryczne, Słup ten
oddalony jest od toru tramwajowego za-
ledwie o 50 cm.

Wysiadający w takich warunkach z
tramwaju pasażerowie natrafiają na duże
utrudnienia, a mniej uważni i ostrożni
nawet na okaleczenia, czy potłuczenia,

Zło dałoby się usunąć: przez wydanie
nakazu motorniczemu, aby zatrzymywali

tramwaje nie dojeżdżając do owego słu-

pa żelaznego, lub też przez przesunięcie
przystanku w stronę północną o jakieś
3 —4 m.

Nie należy czekać ze zmianą sytuacji

| až stanie się wypadek
  

Rehabilitacja poznańskiego adwokata
Sąd napiętnował brukowce

Charakterystyczny proces toczył się
przed sądem okręgowym w Poznaniu.
W marcu T. b. część prasy zaalarmo-

wała opinję, iż znany adwokat poznań
ski, dr. Berkan, uwięził w zakładzie dla

obłąkanych swoją siostrę, celem zawład-
nięcia jej majątkiem i dopomógł sobie w
tym celu fałszywemi świadectwami le-
karskiemi. Żydowski „Express Illustro-
wany” i poznański „Nowy Kurier" wy -
drukował to oszczerstwo kilkakrotnie
na pierwszej stronie pod olbrzymiemi na-
główkami, a krakowski „Illustrowany
Kurjer Codzienny” spreparował na ten
temat feljeton p. t. „Ludzie z tamtego

świata”,
Adwokat dr. Berkan stanął w obronie

swojej czci i zaskarżył do sądu odpowie-
dżialnych redaktorów pism, które go
spotwarzyły. Solidarnie stanęli za nim je-
go koledzy, mecenasi: dr. Celichowski,

dr. Krzyžankiewicz, Howorka, dr. Miecz-

kowski, Kaniasty, Lużyński, Starkowski,

Stark, Bojakowski i Smudziński, którzy

wystąpili gremjalnie na procesie jako

pełnomocnicy oskarżyciela prywatnego.

Na ławie oskarżonych zasiedli redak-

torzy odpowiedzialni „IKC”, „Expressu

Ilustrowanego” i „Nowego Kurjera“.

Oskarżeni bronili się w ten sposób, że

najpierw twierdzili, iż sprawy nie znali,

bo poczynili przedruki z prasy warszaw-

skiej, a potem dążyli do przedłużenia

sprawy przez stawianie nieskończonej

ilości wniosków dowodowych. Red. od-

powiedzialny „IKC”, Stankiewicz, dowo-

dził, że w marcu bawił na kuracji na

Semmeringu i aczkolwiek podpisywał pi-

smo, to jednak nie wiedział zgóry, co bę-

dzie zawierało. Odpowiedzialny redak-

tor „Expressu Ilustr.* podał na swoją o-

bronę, że jest giserem, dokonuje odlewy

płyt drukarskich i nie może przekonać

się o tem, co gazeta zawiera, bo na pły-

cie czcionki odlane są „odwrotnie“,

Red. Kołodziejczyk wreszcie oświadczył

że wystąpił z „Nowego Kurjera”, właś -

nie z tego powodu, iż bez jego wiedzy za-

mieszcżono artykuły o dr. Berkanie.

Przy końcu rozprawy obrońcy oskar-

żonych oświadczyli najniespodziewaniej.

że zamierzają przeprowadzić dowód

prawdy „na całość” zamieszczonych ar-

tykułów i podali świadków. Sąd nie do-

puścił dowodu prawdy ze wzślędu na tę

okoliczność, iż oskarżeni, publikując ar-

tykuły przeciw dr. Berkanowi, nie dzia-

łali w obronie uzasadnionego interesu

publicznego, lecz jedynie w celu osiąg

nięcia sensacji.

Po zamknięciu przewodu sądowego

przemawiali poza oskarżycielem prywat-
nym, jego pełnomocnicy dr. Celichowski,
mec. Krzyżankiewicz i mec, Howorka.
Adwokaci w mocnych przemówieniach
wskazali na wielką krzywdę, wyrządzoną
ich koledze i domagali się pełnego za -
dośćuczynienia i poważnej kary.
Obrońcy oskarżonych usiłowali sprawę

zbagatelizować i wnieśli o łagodny wy -
miar kary, natomiast sami oskarżeni po-
prosili o całkowite uniewinnienie.
Sąd ogłosił wyrok skazujący:

Za przestępstwo z artykułu 255 i 256

k. k. (oszczerstwo i zniewaga) skazan:
zostali:
Jan Grobelniak, redaktor odpowie-

dzialny wydawnictwa „Express Ilustro-
wany” na 4 miesiące aresztu, 1.000 zł.
śrzywny ponoszenie kosztów postępowa-
nia i ogłoszenie skazującego wyroku na
pierwszej stronie „Expressu Ilustrowa-
nego”, oraz na ogłoszenie skazującego
wyroku 'w  „Kurjerze Poznańskm”,
„Dzienniku Poznańskim”, ,„KurjerzeWar-
szawskim' i „Ilustrowanym Kurjerze Co-

dziennym”,

Józef Kołodziejczyk, redaktor odpo-
wiedzialny „Nowego Kurjera* w Pozna-
niu skazany został na 3 miesiące aresztu,

dwieście zł. grzywny, koszty postępowa-
nia, 4-krotne ogłoszenie wyroku w „No-
wym Kurjerze'* na pierwszej stronie, 0-
raz na ogloszenie wyroku w pismach

wyżej podanych.

Jan Stankiewicz, redaktor odpowie=
dzialny „Ilustrowanego Kurjera Codzien-
nego” w Krakowie skazany został na 2
miesiące aresztu, 800 zł, grzywny, koszty
postępowania i ogłoszenie skazującego
wyroku w „Ilustrowanym Kurjerze Co.

dziennym'* oraz na koszt skazanego w
„Kurjerze Poznańskim”, „Dzienniku Pó-

znańskim” i „Kurjerze Warszawskim”.
Wszystkim oskarżonym zawieszono wy-
konanie kary aresztu na lat 2.

 

Proces

o wypędzenie z plsży
Niecodzienna sprawa o zajście na pla-

ży rozpatrzona będzie w dniu 27 b. m.
przez sąd grodzki w Wołominie pod
Warszawą. Na ławie oskarżonych  za-
siądzie 2-ch narodowców: Leon Zawadz-

ki i Roman Witkowski, którzy postawie-
ni zostali w stan oskarżenia z art. 251
K. K. za wypędzenie z plaży w Wołomi-
nie, apl. adw. Żyda. (i) 

- Pokrzywdzenie nauczycieli religii
Kuratorjum okręgu szkolngo warszaw -

skiego, wydało rozy orządzenie, dotyczą-

ce nauczycieli religii wszystkich wyznań,

a więc przedewszystkiem licznych nau

czycieli religii rzymsko - katolickiej.

Tekst owego rozporządzenia brzmi,

zdawałoby się, niepozornie: „wobec te-

go, że wynagrodzenie nauczycieli rel'y**

wszystkich wyznań opłacane jest z działu

IV-go..., nie należy z tymi nauczycielami

zawierać umów, lecz powierzać im naukę

religii w myśl przep. 16 rozp. min. W. R

i O.P. z dnia 24.1.1934 r. BP. 2751/34 (Dz

Urz. min. Nr. 1 poz. 6)"

W praktyce będzie to wyglądało w ten

sposób, żemiesięczna pensja nauczycie-

la religii czy katechetki nieetatowej wy -

nosząca dotąd 185 zł (bez potryceń), bę-

dzie odtąd wynosiła 112 zł., na całomie-

sięczne utrzymanie. Od tej sumy będą

jeszcze potrącane świadczenia społeczne,

i pozostanie z tego ok. 100 zł. mies. i to

tylko w niektórych miesiącach. Miesiąc

styczeń będzie przynosił zaledwie poło-  

wę t.j. 50 zł, dwa miesiące wakacyjne
będą zupełnie bez pensyj, w listopadzie,
grudniu, w marcu i maju, gdy tyle jest
świąt i uroczystości, pensyjka ta będzie
zredukowana do minimum przez potrące-
nia za każdą godzinę, która się nie odby-
ła, choćby bez winy nauczyciela np. pod:
czas feryj szkolnych, podczas rekolekcyj
szkolnych, w dni uroczystości państwo«

wych etc. Dni choroby są również potrą-
cane z pensji.
Urzędy szkolne w ciągu wakacyj mają

natychmiast przerabiać cały plan lekcyj,
ażeby żaden nauczyciel religii nie miał
ponad 30 godz, lekcyj t. j. prawa do t. zw.
kontraktu.
Powyższe zarządzenie kuratorjum war-

szawskiego nietylko jest krzywdzące dla
nauczycieli religii, ale niewątpliwie musi
odbić się ujemnie i na wykładach religji
Niezrozumiałe są też „oszczędności” ną
nauczycielach religji, skoro nie żałuje się
pieniędzy np. na Straż Przednią której

stosunek do religji jest dobrze znany

Nowe udręki pasażerów
na lin'i autobusowej Warszawa—Otwock

Na linji autobusowej Warszawa — O-

twock czynne są wozy całkowicie niena-

dające się do użytku, prawdopodobn'e

wycofane z innych linij, jako niezdatne.

Wozy te są tak niskie, że nawet sie-

dząc pasażerowie dotykają głową da-

chów. Pozatem mimo szczupłości miej-

sca, dopuszcza się jazdę pasażerów na

stojąco, którzy muszą zginać się w pa-

łąk. Do tego dodać należy palenie pap'e:

rosów wewnątrz wozów. Po uzupełnie-

niu tego obrazka złym stanem drogi na

wale miedzeszyńskim, wyobrazić sobie
można przyjemności tej podróży.
Przed samorządem powiatowym stoi

dziś zagadnienie poprawy tego stanu
rzeczy.
Przed paru laty pewne konsorcjum

wioskie złożyło ofertę na budowę auto-
strady z Warszawy do Otwocka z wa-
runkiem udzielenia koncesji na eksploa-
tację linji luksusowemi autobusami, Dzi-  

siaj niema nietylko autostrady, ale na-
wet należytych autobusów. Są tylko na-
rzekania i zamęt. (b)
 

Bilety miesęczne

na kolei
Od dn. 1 bm. kasy kolejowe winny

sprzedawać bilety miesięczne na pod-
miejskich linjach. Tymczasem okazało
się, że na dworcu Gdańskim kasa kole-
jowa, sprzedająca bilety na linji War-
szawa — Łomianki, odmawiała sprzeda-
ży biletów miesięcznych, tłumacząc się...
brakiem odpowiednich druków.

Zamiast więc zawczasu przygotować
odpowiednie druki, kolej naraża pasaże-
rów na wyczekiwanie w „ogonkach”*, a-
by dowiedzieli się, że... zabrakło odpo-
wiednich druków. Nie pierwszy to raz
kolej lekceważy płacącą publiczność.
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*sobnik steroryzowawszy Mackiewi-|

Kronika wileńska.
Dziś,o godz. 12.45 wyruszamy

z naszymi czytelnikami do Gdyni
Punktualnie o godz. 12 m. 45 pociąg

Prasy Wileńskiej odjeżdża z 1-go peronu

do Gdyni.

Czytelnicy z prowincji przyłączają się

do wycieczki w Wilnie, pozostałych u-

czestników zabierzemy po drodze w Lan-

dwarowie, Grodnie i Białymstoku,

Wielkim sukcesem Prasy Wileńskiej

jest iakt, że również i w tym roku zabrak-

ło w pociągu miejsc, śdły w tym samym

czasie urządzane inne imprezy do Gdyni

nie mogły dojść do skutku spowodu  nie-

JAKA DZIś BĘDZIE POGODA?
Po miejscami chmurnym ranku

w ciągu dnia dość pogodnie, lecz z

lekką skłonnością do burz i prze-

lotnych deszczów, zwłaszcza w

dzielnicach południowych i połud-

niowo-wschodnich.
Umiarkowanie ciepło.
Słabe wiatry z kierunków  pół-

nocnych.
DYŻURY APTEK;

Dziś w mocy dyżurują następujące

apteki:
Miejska — Wileńska 23, Chomiczew-

skiego — W. Pohulanka 23, Chruścickie-

go — Ostrobramska 28, Filemonowicza >

Wielka 29.
Z MIASTA.

— Wybryk komunistów, Na ro-
gu ul. Bosaczkowej i Wsz. Świętych

około godz. 20 wieczorem wywie-

szona została na drutach telegra-

ticznych przez czynniki antypań-

stwowe płachta komunistyczna.
Wezwana straż pożarna płachtę

zdjęła. (k)
— Urodziny i zgony. W ub. mie-

siącu w Wilnie urodziło się 657

dzieci. W okresie tym zmarło 233
osoby. Z przyczyn zgonu najwięcej
zanotowano choroby organiczne,
W tym czasie zawarło związki

małżeńskie 346 osób, wyemigrowało

zagranicę 218 osób i osiedliio się 11

osób, przybyłych z poza granic Pol-
ski. (h)

SPRAWY MIEJSKIE
— Plan robót  elektryiikacyj-

nych. Zarząd miasta Wilna przy-

siąpiu do opracowywania planu ro-

bot elektrynkacyjnych w mieście.

Upiacowany plan przewiduje roz-

szerzenie sieci elektrycznej na

przdmieściach i w niektórych punk-
iach puzedmieścia.

Prace nad dodatkowem oświet-

leniem z przedmieść rozpoczną się
w przyszłym miesiącu. (h)

SPRAWY KOLEJOWE.
— Zmniejszenie się wypadków

kolejowych Dzięki energicznym

zarządzeniom Dyrekcji P. K. P. w

Wilnie ilość wypadków na przejaz-
dach i linjach kolejowych uległo

znacznemu zmniejszeniu W. ciągu

lipca rb. na poszczególnych odcin-
akch kolejowych zanotowano 19

wypadków przejechania przez po-

ciągi. Z zanotowanych wypadków 9
było samobójstw. (h)
—  Obostrzona kontrola — па

linjach. Na wszystkich odcinkach
kolejowych obostrzona została kon-
trola biletów. Najostrzejsza kontro-

la jest przeprowadzana na linjach

podmiejskich, na których najwięcej

ujawnia się wykroczeń dokonywa-|
nych przez podróżnych.

MW wyniku kontroli w m, lipcu rb. w obrębie dyrekcji P. K. P. w Wil-
nie zatrzymano około 100 osób, po-/;

dróżujących bez biletów. Osobyte|
-[eizpaimodpo op ajórugterood epaq |

ności karno-sądowej. (h)
KRONIKA POLICYJNA.

—Kradzież rowerów. Koło 3

Urzędu Skarbowego skradziono 2,

rowery na szkodę Wiktora Czyża!

(Stara 32) i Oszera Barana (Orzesz- |
kowej 7). !
— Kradzieže. W dniu 30.VII rb.

z samochodu ciężarowego, na szko-;

dę _ współwłaściciela eks. biura |

„Grodeński”, przy ul. Kwiatowej 3,
skradziono 2 paczki obuwia dam-
skiego, Виту  Fejgelson i jedną
paczkę manuiaktury, want. ogólnej|
550 zł. |

W. dniu 1 bm. w klatce schodo-|
wej przy ul, Jasnej 2, nieznany о-)

czową Józełę, nauczycielkę, zam. w
Berezie Kartuskiej, odebrał od niej
torebkę, w której znajdowało się

60 zł, w gotówce, książeczkę o-

szczędnościową i różne dokumenty.

Osobnik ów zbiegł przez przejścio-
we podwórko na ul. Dzielną.
— Kradzież cielaka. Mowsza

Gieranowicz doniósł policji o kra-
dzieży na szkodę jego cielaka war-
tości 20 zł. Kradzieży dokonał nie-
znany sprawca na ul. Lipówka. (k)

1560 litrów samogonki

 — Ujęcie złodzieja. Przez po-

Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI.

wielkiej ilości zgłoszonych uczestników.

Ten kredyt zauiania, który posiada
Prasa Wileńska u swych czytelników  po-

stara się honorować i nadal w całej roz-

ciągłości. :

Przy tej okazji pozwalamy sobie po-

dziękować Wil. Oddz. Ligi Popierania Tu-

rystyki przy Wil. Dyrekcji Kolejowej za

szczerą współpracę z nami (przy organizo- |

waniu niniejszej wycieczki do Gdyni.

Czytelnikom naszym życzymy  szczę-

śliwej drogi i dobrej zabawy.

 

licję śledczą został ujęty iosadzony .
w areszcie centralnym złodziej Jó-
zef Łukaszewicz, bez stałego miej-
sca zamieszkania, który ostatnio
dokonał kradzieży wyrobów cukier-
niczych w fabryce „Wołkow”.

Skradziony towar zwrócono
właścicielowi fabryki. (k)

WYPADKI.
— Zemdlenie awanturnika W

dniu wiczorajszym do szpitala žy-
dowskiego dostarczono niejakiego
Żeleźniaka (Piwna 4), który zemdlał
na dachu, gdzie rzekomo pokutował
za „grzechy”. Żeleźniak jest znany
z awantur i odgryzania nosów ko-
bietom. (h)
— Samobójstwo w  piwiarni,

W, dniu wczorajszym w  piwiarni
przy ul. Piwna 5 popełnił samobój-
stwo Bajkus Grzegorz (Młynowa 9).
Samobójcę w stanie agonji przewie-
ziono do szpitala żydowskiego,
gdzie nie odzyskawszy przytomno-
ści zmarł,

Powód samobójstwa niesnaski
rodzinne. (h) |
—Przejechany strażak. Na ul.

Wileńskiej samochód prowadzony
przez J. Wierowskiego najechał na
strażaka J. Czesnowicza (Trębacka
12), który padając na bruk odniósł
ogólne potłuczenia. Odwieziono $0
do szpitala. Kierowcę aresztowa-
no. (h)

  

> Ani

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK.
W, dniu wczorajszym jeden z 1o-

botników przy kopaniu studni na

posesji w Wilnie przy ul. Bołtupskiej
Nr. 20, przez nieostrożność wpadł
do studni.

Zawdzięczając Straży Ogniowej,
która niezwłocznie przybyła na

miejsce wypadku, robotnik ów zo-
stał wydobyty ze studni i tem ura-
towano go od niechybnejśnąeceć

RUCH GRANICZNY ROLNY,
Według danych w ub. miesiącu

na podstawie przepustek  granicz-
nych rolnych granicę polsko-litew-

| ską przekroczy.o 2346 osób. Rolni-
cy przekraczający granicę upraw-

nieni byli do przeprowadzania  ży-

wego inwentarza oraz  przewiezie-

j nia narzędzi rolniczych.
Zaznaczyć należy, iż w ciągu

miesiąca nie notowano poważniej-

szych zajść, wyłkroczeń itp. związa-
nych z ruchem granicznym. (h)

MAMANOIMALWENIOLNU
Czytajcie tygodnik

narodowy
Wielka Polska!

AAAA GOGOLOAI
KONTROLA SKARBOWA

W POWIATACH.
Z ramienia lzby Skarbowej w

Wilnie w ciągu miesiąca lipca rb. z

poszczególnych urzędów  skarbo-

wych komisarze  lotnej inspekcji

przeprowadzali kontrolę nad sprze-

dażą wyrobów Państwowego Mono-
polu Spirytusowego i Tytoniowego.
Niezależnie od tej lustracji była
przeprowadzana rewizja w poszuki-
waniu zakonspirowanych gorzelni
samogonki. Komisarze skarbowi
zdołali ujawnić w okręgu Izby Skar
bowej 22 tajne gorzelnie samogon-
ki. Podczas rewizji z jono-
wano 360 klg, gotowego  zacieru,

oraz  odjpo-
wiednie preparaty do pędzenia sa-
mogonki.

27 osób, trudniących się pędze-
niem samogonki zatrzymano i prze-
kazano do dyspozycji władz  śled-
czo - sądowych. (h)

WĘDLINY KRESOWE
ZAGRANICĘ.

Z terenu Wileńszczyzny i powia-
tów: lidzkiego, szczuczyūskiego i
wołożyńskiego wywieziono około 3
wagonów wędlin do rancji i Belgii.
Wędliny kresowe cieszą się znacz-
nym popytem zagranicą. (h)

-się premjera amerykańskiej

. Helena Lipowska śpiewa

Teatr i muzyka.
i — Teatr Miejski na Pohulance,
mjera w Teatrze na Pohulance. Dnia 8

(sierpnia rb. o godz. 8.30 wiecz. odbędzie
komedji pt.

„Klub Kibiców' z udziałem p. WA. Czen-
gery. 3

— Miejski Teatr Letui w ogrodzie po-
Bernardyńskim. Dziś o godz. 8.30 wiecz.
Teatr Letni gra w dalszym ciągu cieszącą
się wielkiem powodzeniem farsę w  3-ch
aktach pt. „Hiszpańska mucha”. Ceny pro-
pagandowe,
— Gościnne występy M. Malickiej i Z.

Sawana. Dnia 7 sierpnia rb. w Teatrze
Letnim rozpoczynają występy M. Malicka
i Z. Sawan w komedji Niewiarowicza „Co
z takim robić”. Ceny miejsc zniżone.

— Teatr „Rewja”. Dziś, rewja pt. „Ro-
mans z przeszkodami”, w której pożegnal-
nie występują: pp. Piątkowska,  Wilińska,
Zgorzelska, Ordęga i Dudarew.

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

Z za kotar studjo.
„Czar Andersena“.

Dnia 3.VIII godz. 15.30 Rozgłośnia wi-
leńska przygotowuje audycję dla dzieci
poświęconą Chrystjanowi Andersenowi po-
ecie duńskiemu, którego baśnie, jedne z naj
piękniejszych czytają dzieci całego świata.'
Audycję rozpocznie pogadanka, która za-
znajomi dziatwę z życiem poety, który tak
bogatą pozostawił po sobie dla nie spu-
ściznę. Poczem nadane będzie słuchowisko
pt. „Czar Andersena" pióra E. Masiejew-
skiej,

Lekkie piosenki w wykonaniu Haliny
Rapackiej.

Pieśniarka nasza, świetna
torka lekkich piosenek, Halina

interpreta-
Rapacka

wystąpi przed mikrofonem rozgłośni war-!
szawskiej dn. 3.VIII o godz. 16.15. Dla
wszystkich znużonych: pracą i codzienne-
mi troskami będzie to doskonała okazja do
odpoczynku i do zapomnienia o szarej sxl
dzienności.

Recital fortepianowy Stanisława
Nawrockiego.

Dnia 3.VIII o godz. 16.30 nadaje War-
szawa recital fortepianowy Stanisława
Nawrockiego, który zajmie radjosłuchaczy
nietylko ze względu na znakomity poziom
wykonawczy, ale również dlatego, że obej-
mie obok utworów Schumanna własne u-
twory fortepianowe artysty.

„U mety“
Dnia 3.VIII o godz. 16.50 Codzienny

odcinek prozy przyniesie opowiadania Z.
Bartkiewicza „U mety”. Żyjemy w dobie
wielkich, różnorodnych wyścigów. W opo-
wiadaniu tem na tle wyścigów konnych;
autor, nieszczery przyjaciel kobiet, w zło-
śliwym, lecz świetnym napisanym obrazku
ukaże nam i inne wyścigi dzisiejszego Žy-
cia.

„nasze pieśni”.
W ramach stałych koncertów „Nasze

pieśni”, obejmujących zawsze pieśni kom-
pozytorów wyłącznie polskich i wykony-
wanych zawsze przez najlepsze siły śpie-
wacze, wystąpi tym razem, przed mikrofo-
nem rozgłośni lwowskiej tj. 3,VIII o godz.
19.30, śpiewaczka Helena Lipowska, W
programie pieśni: Dobrzyckiego, Żeleńskie-
go, Pankiewicza, Friemanna, Niewiadom-
skiego i Szymanowskiego.

„Dzień świąteczny w Południu*,
W cyklu „Przyroda w muzyce sobot-

mi koncert symfoniczny daje muzykę fran-
cuskich impresjonistów, Debussy'ego i
Ravela, w poetyckiej oprawie, która uspra-
wiedliwiła istotnie  nieprzypadkowy, ale
organicznie zrośnięty tytuł „Dzień świą-
teczny na południu”, Umieszczone w tym
koncercie utwory („Poranek i święta” De-
bussy'ego i „Feria” Ravela) są wspaniałe-
ini obrazami wesołych, spontanicznych u-

sień, jakie cechują charaktery południo-
czów. Dużo słońca, dużo świetnych barw,

gorących tang, zawrotne tempo i pasja z
jaką impresjoniści malują swoje obrazy,
znajdzie porównanie i równoległe objaśnie-
nie utworów w poetyckiej prozie młodych
południowców od Blasco Ibaneza do Herty
Vergo, mistrzów słowa, szczególnie w o-
pisie żywiołowego pędu południowców do
barwnego i hałaśliwego świętowania (dn.
3.VIIL o godz. 21,30).

Polskie Radjo Wilno
Sobota, dnia 3 sierpnia 1935 r.

  

 

nagrania na płytach. 15.15: „Bardzo mi się
śpieszy” — pog. 15.25: Życie art. i kult.
miasta.
dersena“. 16.00: Skrzynka techniczna. 16.15
Lekkie piosenki w wyk.
16.30: Recital fortep. St. /Nawrockiego.
16.50: Codz. odc. prozy. 17,00: Koncert.
18.00: Poradnik sportowy. 18.10: Minuta
poezji. 18.15: Cała Polska śpiewa. 18.30:
Aud. liter. wesoła: „Giełdziarze nad mo-
rzem' w/g Awerczenki. 18,45: Płyty. 19.15:
Koncert rekl. 19.30: „Nasze pieśni* w wyk.
H. Lipowskiej. 19.50: Pogad. aktualna, 20.00
„Przegl. prasy roln. kraj. i zagran.' 21.10:
Muzyka lekka. 20.45: Dzien. wiecz. 20.55:
Obrazki z życia dawnej i współcz. Polski.
21.00: Aud. dla Polaków z zagranicy. 21.30:
„Dzień świąteczny na Południu* Koncert.
22.00: Wiad. sport. 22.10: „Wesoła Syrena".
22,30: Płyty.

   

STAN BEZROBOCIA
W WILEŃSZCZYŹNIE.

W. związku z prowadzenemi ro-
botami sezońowemi w Wileńszczyź-
nie ilość bezrobotnych zwłaszcza fi-
zycznych znacznie zmalała.  Obec-
nie w Wileńszczyźnie znajduje się
1658 bezrobotnych, z czego 2897
kobiet. _Najwięce' bezrobotnych
jest prac. umysłowych i robotników
niewykwalifikowanych. (h)

 
 

15.30: Aud, dla dzieci: „Czar An-'

H. Rapackiej. '

m——r омт ы

| Kto puścił kaczkę dziennikarską?
| Wczoraj prawie cała prasa wi-
leńska podała. sensacyjną wiado-
jmość dotyczącą rzekomo nowych
|odkryć w podziemiach kościoła Do-
minikańskiego. Informacja ta od
początku do końca po sprawdzeniu
jej przez naszego współpracownika
okazała się zwykłą kaczką dzien-|
nikarską, niewiadomo przez kogo
puszczoną.

Tak zw. „Hades* wcale nie był
rozkopywany. Pozostawiono go w
taikm samym stanie, jak  znalezio-
no. O tem, że jest on o dwa metry
głębszy, i na tę głębokość zapełnio-
ny szczątkami trupów było dawno
wiadomo. Dokładniej możemy  po-
informować naszych czytelników, że
'ogromne to zwalisko  zeschniętych
'trupów składa się z trzech warstw:
dolnej — ołiary rzezi Chowańskie-
go i Zofotareńki z r. 1655, środko-
wej — trupy z armji Napoleona z r.
1812 i górnej — zwłoki powyrzuca-
ne z trumien w czasie rabunku z r.
1863—64,

Żadnych nowych trupów ze śla-;
"dami tortur inkwizycyjmych  doko-
nywanych jakoby „śrubą hiszpaf-
ską' mie znaleziono. Co się tyczy
znalezienia na strychu kościoła
kufra z dokumentami, to pochodzą
one z czasów o wiele późniejszych i
wcale nie dotyczą podziemia, ani
jego zagadki. Na niczem też nie-
oparte są przypuszczenia, że jakoby|

 
 

nieznany sprawca usiłował przedo-
istać się do Agencji
„graficznej w Marcińkańcach.  Zło-
dziej za pomocą wycięcia  lufcika
przedostał się do kuchni kierownicz
ki agencji, stąd usiłował przedostać

„się do biura agencji, jednak w trak-

| GRODNO. (Pat). W nocy 31.VII

Pocztowo-Tele-
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( Nad program: Najnowsze dodatki.

HELIOS |

L Wyjątkowy

  

REWJA| su

raz znanej śpiewaczki-tangistki

    

LieIro| 6.30: Piesū. 6.33: Pcbudka do  gimna- s
styki. 6.50: Muzyka. 7.20: Dzien. por. Poszukuję °
1.30 Pogad. sportowo-turyst, 7.35: D. c.! pokoju za  konwer- Iieliganina
muzyki, 8.25: Giełda roln. 11.57. Czas i.sację i udzielanie Pol > ;
Hejnał. 12.03: Wiad. meteor. 12.05: Dzien. lekcji vw językach olka lat średnich,
poł. 12.15: Płyty. 13,00: Chwilka dla ko-| irancuskim i niemiec-|Poszukuje posady
biet. 13.05: Muzyka taneczna. 14.30: Nowe' kim. Oferty pod ad- 1ektorki lub  sekre-

tarki, ma  przystęp-
resem:  A$.  poczt.|pych' warunkach, Zło-Bujwidze,  Tautulisz- żyć я4 yč olertę: w admin.

„ki L ma 2 „Uziennika Wileń-

skiego”, albo „Inteli-

' DO WYNAJĘCIA| So"tnej".
mieszkanie 4 i 5 o
&  wygodami, wolne
od podatku  lokalo- MĘŻCZYZNA
wego.  Wiłkomierska| młody, energiczny,
5-a. prosi o jakąkolwiek

pracę za najskrom-
niejsze  wynagrodze-
nie. Piwna 6—27.

TANIO! |
PRĘDKO!
SOLIDNIE! w

wyszukuje  mieszka-
nia biuro  pośredn. POTRZEBNA
mieszkaniowego kucharka na wieś —świad i

„Uniwersal 2 Ёозіои:":-и:"’:.’;.

 
Mickiewicza Nr. 4, Žėlaszač się od 13

› tel. 22-11, Sox
Biuro przyjmuje zgto-| -————————
szenia wolnych miesz ŚLUSARZ
kań i pokoi umeblo-
wanych. z zawodu, z małą ro-

dziną, za mieszkanko
dejmie się wszel-

iej pracy,albo przyj-
mieszkania 3 pok. zmie na siebie obo-
kuchnią, wygodami, wiązki dozorcy domu,
suche, ciepłe, w re- Czy też 'stróża  fa-
jonie ul. Mickiewicza brycznego i t. p. Po-
i przyległych. Zgło- siada rekomenadcje u-
szenia proszę kiero- rzędów państwowych.
wać: Ludwisarska 7, |Ul. Śniegowa 3 m. 2,
J. Stomowa. A" QL. —4

 

' Poszukuję

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr. 1,

© AC 4

 

Pre-|RZECZY ISTOTNE O PODZIEMIACH KOŚC. DOMINIKAŃS
na miejscu kościoła i więzienia
śledczego stać miała olbrzymia
baszta więzienna, W, ciągu ostat-
nich tygodni pracy w podziemiach
odkopana tylko została krypta V-a,
gdzie znaleziono mnóstwo czaszek
iudzkich, oraz kości zwierzęcych.
W krypcie tej pozatem znaleziono
bursztyn, będący częścią kolji, o
czem świadczy specjalnie wyśrubo-
wany otwór. Niektóre części pod-
ziemia, jak wiadomo, pochodzeniem
swojem sięgają wieku XIV. Do tych
należy t. zw. studnia, głęboka na
2,5 metra, prowadząca prawdopo-
dobnie od dolnej kondygnacji pod-
ziemia, co do którego istnieje nara-
zie tylko przypuszczenie. Ze wzglę-
du na obawę osłabienia fundamen-
tów kościelnych studni tej dotych-
czas nie pogłębiano.

Obecnie przez inżynierów  bu-
dowlanych ustalono, iż bez szkody
dla całości fundamentów zbadać
można będzie gruntownie do jakie-
go celu służyła owa studzienka i
czy mie jest ona zamurowanym
przejściem do nowych części pod-
ziemia. Poza tem mic nowego, a
tembardziej sensacyjnego, w pod-
ziemiach niema. Należałoby tylko
jeszcze podkreślić, że dzięki bezin-
teresownej pracy studentów U.S.B.
panuje w podziemiach obecnie wzo-
rowy porządek, a prace prowadzo-
ne są celowo i umiejętnie, (k)

Włamanie do Agencji Pocztowej
cie swej pracy został sploszony
przez kierowniczkę  Ludwicką Ja-
dwigę, która została obudzona głoś-
nemi szmerami. Złodziej zabrał ze
sobą klucz od kuchni. Jak twier-
dzi kierowniczka agencji nocy kry-
tycznej znajdowały się w kasie pie-
niądze w sumie 500 zł.

SIA £

fllm! Kolosalne powodzeniel
Dziś początek o 2-ej,

ER0=
Balkon na wszystkie seanse_25 gr. [parterod 54gr.

Dziś. Film pełen radości i humoru

Kryzys skończony
Rewelacyjna komedja muzyczna najnowsze) rodukcji eu
Slodmaka. W rol. gł. Rlbert Prejean i Danielle Da. N Nie yi › вн

w Moskwie oraziaktuaija. Balkon 25 gr, parter od 54 gr.
lad program: Parada sportowa

25 gr. Program Nr. 32 p. t.:

ROMANS Z PRZESZKODAMI
Rewja w;2 cz. 16 obr.

e udziałem nowozaangażowanych BV H;JANASZKOW (dust groteskowo-muzykalny)LENY WAJN- WNY, przy udzialNINKI WILINSKIEJ, CZERWInSKIEGO, AL. GRANOWSKIEGO ns
Godz. 2 seanse: o 6.30 I 9.15 W niedzielę i święta 3 seanse: o 4.30, 7 i 9.30 W soboty

kssa ‹«гуппа do godz. 10-ej

   
NN WDOWAPRACY gi ieci ]alu, w zakła- Es 15,Azmaj.m. „eczniczym  po- |dująca się wkrytycz-=> ias nem położeniu, bezei a Się na|żądnych środków doerstwie, Łask. życia, prosi o jaką-R= = L „Dz.| kolwiek racę lub

* . = pomoc. uł, Stra-

PRACOWNIKÓW qi. |zącki 4 m. 3, Forse-zyczaych | umysłe- icz,albo Adm, „Dz.
wych wykwalifiko-! —°
wanych sumiennych i — GLUCHONIEMA
uczciwych — poleca córka powstańca 1863
Wydział Mio- r. znajdująca się w
dych Stron-|Skrajnej nędzy, prosi
nictwa Naro-|0 pomoc najskrom-
dowego. Łaska- niejszym choćby dat-

we zgłoszenia prosi- | kiem. Św. Mikołaja 3
my kierować:Mosto- |. 18-a, AL Songi-
wa 1. „Dz, WiL“,  |oówna, albo Admin.aka | „Dz. Wil* dla „Gła-

choniemej“,
отогту

bližnim RUKI
ASERC ar | UA RZ,

współczującyci nie-
szczęściu — S ag PILNE:
dzice, znajdujący się
w zbio \ BILETY
łożeniu z koo š| WIZYTOWE
ос „! ej agruźlicę córki, która _ ZAPROSZENIA

zdała maturę, jest b. BROSZUR
zdolną, a nie ma żad-| i У
nych środków dla |TE OE WYKONYWA
Choreje. |DRUKARNIĄ
CZY JESTEŚ Już j, 7NJERZYŃSKIEGO

 

CZŁONKIEM
Mostowa ulica Nr,1.STRONNICTWA| "Telefon t2e4f
 NARODOWEGO CenrNISKIE 
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