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JAK JESTEŚMY,
Z TRZECIĄ RZESZĄ?
Gdyby stosunki polsko-niemiec-

kie doby dzisiejszej oceniać na pod-
stawie urzędowych oświadczeń, ja-

kie składają kierownicy polityki
państwowej tu i tam, gdy nadarzy,
się sposobność,  przedstawiałyby
się one najróżowiej w świecie,
Wszakże już w pierwszą rocznicę

umowy politycznej polisko-niemiec-
kiej dnia 26 stycznia rb., Fiihrer i
kanclerz Rzeszy Hitler, zapytywany
przeż berlińskiego  sprawozdawcę
głównego dziennikarza obozu rządo-
wego u. nas, powiedział:

— Udało się nam przeprowadzić
we właściwym czasie jedną w naj-
bardziej ważkich poprawek  histo-
tycznych. Skorygowaliśmy  miano-
wicie błędną opinję, jakoby między
obu narodami stale i zawsze istniał
stan wrogi, jako pewien rodzaj dzie-
dziczności Sądzę, że jest wprosi

przeciwnie.,.,

Jednocześnie zaś, tegoż dnia 26
stycznia nb., w oświadczeniach, o-
głoszonych w głównym dzienniku
nacjonal - socjalistycznym, p, mini-
ster spraw zagr. Beck rzekł tak:
— Kierownicy obu narodów po-

айй uchwycić moment przełomo-
wy, by położyć iundamenty pod no-
we stosunki pomiędzy obu społe-
czeństwami,

Niedwuznacznie zatem  przed-
stawiono to odprężenie napięcia
polsko - niemieckiego jako zdacze-
nie przełomowe, nadające nowy

bieg stosunkom wzajemnym, o za-
banwieniu wielkiej poprawki, dzie-
jowej.

Podobnie, w mowie w Reichsta-
„ gu z 21-go maja rb., Fiihrer i kan-

clerz Hitler powiedział.

— Umowę 2% Polską nietylko

Niemcy ślepo wykonają, lecz  rów-
nież żywią piagnienie, aby była
ciągle przedłużana i aby wynikają-
ce z miej przyjazne stosunki polsko-

niemieckie pogłębiały się

bardziej. =

Gdy zaś p. minister spr. zagr.
Beck udał się w odwiedziny do Ber-

lina i w dwudniowym pobycie, 3-go

i 4-go lipca rb. przeprowadził dłu-

gie rozmowy polityczne z kancle-

rzem Hitlerem i ministrem v. Neu-

rath'em, we wspólnem doniesieniu

urzędowemi: powiedziano:

— Rozmowy wykazały znaczne

uzgodnienie poglądów... Minister

Beck podkreślił, że oświadczenie,

dotyczące Polski, w mowie kancie-
rzą Hitlera z 2i-go maja rb. a
zwłaszcza życzenie kanclerza co do

coraz ;

za każdi1dolara ;;7*+ pluskwe
znalezioną po przeprowadzeniu dezyn-
iekcji / preparatem-  „KUMIGATOKE-

CIMEX*. wypłacimy.
Zamówienia na dezyniekcje przyjmuje
FUMIGATORE CIMEX,

Wilno, ul. Tatarska 3,
(Wystrzegać się bezwariościowych na-

naśladownictw,

 

Zaparcie. Przodujący kliniści poświad-
czają, że naturalna woda gorzka
„Franciszka-Józeia" stanowi także dla
umysłowo pracujących  neurasteników i
kobiet szybko i przyjemnie działający śro-
dek przeczyszczający. Pytajcie się lekarzy.
ikARAW OWO Ti GIS
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i Jadwiga ANMASZEŃSIA|
choroby jamy ustnej i zębów
wznowiła przyjęcia chorych.
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Silna flota wojenna
najlepszą gwarancją

niepodiegłości;
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GDAŃSK (Pat). Prezydent sena-
tu gdańskiego przestat dziś na ręce
Komisarza (Generalnego R. P. w
Gdańsku noię treści następującej:

„Panie ministrze. W rozmowie,
jaką odbyłem z Fanem w dniu 31
upca r. b., stwierdziiemi gotowość
senatu gdańskiego podjęcia roko-
wań na temat obecnego stanu rze-
czy. 4 uboiewaniem stwierdziłem
wowczas, aż rząd polski nie jest
skionny uchylić zarządzenie-mini-
stra skarbu z dnia 18 lipca b. r,
Które nie jest ani korzystne, ani po-
żyteczne dla rządu polskiego; Wia
odańska natomuast jest w swych
skutkach  sparaližowaniem. całego
importu, przechodzącego do Polski
przez pont gdański, stanowi ponow-
ne stworzenie granicy gospodarczej
imiędzy Polską a Wolnem Miastem
oiaz niszczy $dański handel, W na-
stępsiwach swych zarządzenie to
powoduje, iż ustat przywóz przez
port gdanski, a granica gospodarcza
między Gdanskiem a Poiską została
ponownie wzniesiona. Fonieważ
tymczasem polskie władze admini-
stracyjne poczęty kontiskować to-
wary, importowane z Gdańska do
Polski i clić je ponownie, przez co

kiego, znalazły silny oddźwięk w
Polsce i ze strony poiskiej istnieje
również szczere życzenie coraz

siedzkich stosunków z Niemcami...

szłości w ścisłej styczności...
A jednak, chociaż w. Polsce

wszyscy napewno radzi są, że sto-
sunki polsko-niemieckie nie wyra-
żają się ciągłemi połajankami wza-
jemnemi, brak jakoś przekonania,
że wszystko tu jest w porządku, a
nawet istnieją powody  domniema-
nia, że rzeczywisie, w życiu, a nie
w słowie, stosuniki polsko-niemiec-

,kie zmierzają na gorsze, t. j. nie-
"pomyślnie dla nas.
| Dlaczego?

Przedewszystikiem dlatego, że
zmieniło się to, co najważniejsze;
stosunek sit, W chwili zawarcia u-
mowy polsko - niemieckiej z 26-go
stycznia 1934 były Niemcy, po wyj-
jściu z Genewy, odosobnione i, w
| czem rzecz, jeszcze nie dozbrojone.
Dzisiaj mają znaczną przewagę nad
Polską w zbrojeniach lądowych,

 
|morskich i powietrznych, Zbliżenie
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Oba rządy pozostaną także w przy-|istotę rzeczy,

IDEALNA KABINY.
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| W dniu wczorajszym o godz, 14
,m. 30 została ogłoszona sentencja
| wyroku w procesie ks, Mieczysława
| Małynicz-Malickiego,

Już na długo przed wyznaczo-
nym terminem poczęła się w sądzie
i przed sądem gromadzić publicz-

  

żatarg poisko-gdański
zniszczone zostały podstawy bilan-
su płatniczego Wolnego Miasta. Za-
sady egzystencji-«Woluego Miasta,
których utrzymanie jest, stosownie
do postanowień traktatu wersal-
skiego, obowiązkiem rządu polskie-
$o, zostały przez postępowanie rzą-
au polskiego maruszone, przez co
gospodarstwo Wolnego Miasta zna-
lazio się w. jaknajkrytyczniejszej
sytuacji. Zdając sobie sprawę ze
swej odpowiedzialności, senat gdań-
ski widzi się obecnie zmuszonym
przedsięwziąć takie zarządzenia,
ktńre mogłyby usunąć trudności,
wywołane postępowaniem rządu pol-
skiego. Senat zezwoli obecnie na
imiport towarów, niezbędnych dla
utrzymania gospodarstwa państwo-
wego na terenie Wolnego Miasta.
Senat gdański stwierdza, iż przez
zarządzenia swe naruszył rząd pol-
ski podstawy bytu Wolnego Miasta,
to znaczy również i traktat 'wersal-
Ski, Zaiządzenia senatu gdaūskiego
mają jedynie na celu przeprowadze-
;nie sanacji gospodarczej, by w ten
sposób utrzymač podstawy egzy-
stencji Wolnego Miasta, które za-
śwarantowane zostały traktatem
wersalskim.

 
śry dyplomatycznej Trzeciej Rze-

(szy, posłużyło im w tem *głównem
lo dziele zbiiojenia się, Umowę z 26-во

wiekszego pogiębiania dobrych są-|stycznia 1934 można oceniać rozma-
icie. Ade dla ludzi wnikających w

rozstrzyga to jedno:
zmiana stosunku sił.

Porozumienie z nacjonal-socja-
listyczną Rzeszą sprowadziło rów-

 
ność, wśród której widzimy wielu
księży oraz paraijan trockich.

Sala szybko się zapełniła. Przy
"drzwiach woźni sądowi sprawdzają
karty wstępu. Wreszcie dzwonek,
„po którym na salę wchodzą sędzio-
| wie,

Na ławie obrońców zasiada adw.
Jankowski. Drugi obrońca opuścił

| Wilno w piątek wieczorem,
Ks. Matynicz-Malicki siedzi po-

chyiony. Widać, iż jest bardzo
zmęczony.

Wszyscy wstają i prezes Brzo-
zowski zaczyna odczytywac sen-
tencję wyroku. :

Wsród grobowej ciszy padają
słowa:

Sąd uznał oskarżonego ks. Mie-
czysiawa Małynicz-Malickiego win-
nym popełnienia wszystkich prze-
stępstw, inkryminowanych mu w
akcie oskarżenia. Za pierwsze z
tych przestępstw (rozpowszechnia-
nie wiadomości iaiszywych, mogą-
cych obudzić niepokój publiczny)
Sąd skazai ks. Matynicz-Malickiego
na 1 rok aresztu.

Ža drugie (pozbawienie wolności
uczniów i wożnych seminarjum, któ-
rzy dostali się na dzwonnicę ko-
ścielną, by dzwonić podczas ekspor-
tacji zwiok Marszaika Pilsudskie-
$0) — na 1 rok więzienia.

AAAA
Czytajcie tygodnik

' narodowy
Wielka Polska!

AMONda ALA
Sseini II AZi DESSN.a

11.X.35 wyszliśmy jak Zabłocki na
mydle, a nasz dodatni bilans han-

dlowy z Niemcami, który w marcu

1934, gdy znoszono zakazy bojowe,

wynosił 9 milj. 663 tys. zł. spadł w

maju 1935 do 620 tys. zł, czyli...
miljony odpadły, a zostały.. tysiące.

Jednocześnie zaś Trzecia Rzesza
najwyraźniej mówi, ostatnio jeszcze

  
nież na manowce politykę polską!w owej właśnie mowie Fiihrera Hi-
wobec przeobrażenia się Gdańska
na niemniej nacjonal-socjalistyczną
dobudówkę Rzeszy, lleż złudzeń
„złożono u mas od dwu lat wpolity-
kę wobec Gdańska, zadowalając
|się upczejmościami p. Rauschning'a
lub p. Greiser'a, pod których osłoną

nem. Dzisiaj, gdy Gdańsk stanął
okoniem, przejrzeli u nas
i najłatwowierniejsi.

Ludność niemiecka w Polsce, za-
chęcona pizyjažnią z Trzecią Rze-
szą, podniosła głowy, jak nigdy,
przedtem od końca wojny, niedwu-
znacznie zespalając się znakiem ła-
manego krzyża z Rzeszą.

Pod wzgiędem gospodarczym
koszty przyjaźni płaci Polska, trwałości układu polsko - niemiec- |z Polską, jako jeden z czynników na umowię t. zw. kompensacyjnej z

p. Fórster zespalał Gdańsk z Berli- |

boj

jtler'a z 21 maja rb, że tylko... na

jzachodzie nie ma już żadnych rosz-
|czeń terytorjalnych, ale... na wscho-
| dzie ma, przyczem w tejże samej

„mowie Fiihrer Hitler wysunął znane

„haslo t. zw. pokojowej rewizji trak-

tatów i granic.

Jeśli się doda, że w szczerej po-
"lityce międzynarodowej Trzecia Rze

bodaj już szą stanowczo opiera się układom,|

| zabezpieczającym skutecznie pokój,
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Skazanie Ks. Małynicz-Malickiego
na półtora roku więzienia i 500 zł. grzywny

Ża trzecie (iżenie Narodu pol-
jskiego) — na 1 rok i 6 miesięcy.

Jako łączną karę Sąd wymierzył
ks, Maiynicz-Malickiemu pėitora ro-
ku więzienia z zaliczeniem aresztu
preweucyjnego od dn. 15 czerwca.

Ponadto został ks, Małynicz-
Malicki skazany na 500 zi. grzywny
1 zapłacenie kosztów procesu.

Surowy ten wyrok wywołał
wrażenie.

Na sali słychać płacz.
To piacz paraijanki skazanego

proboszcza.

Po krótkiem umotywowaniu przez
przewodniczącego wyroku, zabiera
glos mec. Jankowski.

MWnosi on o zamianę środka za-
pobiegawczego i zwolnienie ks, Ma-
tynicz-Malickiego z aresztu. Wnio-
sek ten motywuje obrońca tem, że
nie zachodzi obawa ucieczki, a po
zakończeniu procesu w pierwszej
iustancji, odpada także i drugi mo-
ment — możliwość wpiywania na
świadków.

Prokurator oponuje przeciwko
wnioskowi obrony i Sąd postanawia
utrzymać dotychczasowy srodek za-
pobiegawczy w mocy.

Ks. Maiynicz przyjął wyrok spo-
kojnie.

Kozprawa została zamknięta.
Publiczność opuszcza salę, ko-

mentując wyrok i postanowienie
Sądu.

—

Z przyczyn od nas niezależnych wy-

nikła ponownie zwłoka ze sprawozdaniem
szczegółowem z procesu. Postaramy się
niebawem lukę tę wypełnić, Redakcja. 
gdy dla Polski sprawa  bezpieczeń-

stwa jest bardzo istotna; że w szcze
gólności Niemcy zwalczają wszel-
kie działania zbiorowe przeciw na-

pastnikowi, bo same chcą napadać,

co zmowu dla Polski jest rzeczą

wielkiej wagi, że występują jako
państwo, nawracające do haseł po-

śańskich, prześladujące katolicyzm,

popadające w ostry zatarg ze Stoli-

cą Apostolską; jeżeli to wszystko

weźmie się pod uwagę, to określe-

nia mówiące nam o zgodzie Polski z

Niemcami i pogłębieniu dobrych

„Stosunków, wydać się muszą, dali-

bóg, mocno przesadne, lub zgoła u-

jrągające rzeczywistości, która wca-

'le nie wygląda pogodnie.

Stanisław Stroński.

 

4-LETNIA SZKOŁA HANDLOWA
STOWARZYSZENIA KUPCÓW i PRZEWĄSŁOWCÓW CARZEŚCJAŃ w WILNIE
ul. Ad. Mickiewicza 18 — gmach B-ci
skupia 4) przyjmuje zapisy kandydatów codzienni”- : |

Egzamin wstępny (pisemny) z j. polskiego
i matematyki odbędzie się jednorazowo w dniu 2 września o godz.8
DO DNIA i WRZEŚNIA b, r.

(dawniej ul. Bi-Jabłkowskich, ST dał Bei
godz. — 14-e

rano,
Późniejszych zgłoszeń Dyrekcja przyjmować nie będzie. Wszelkich infor-

; macyj udziela codziennie Kancelarja Szkoły,
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_ Polska musi „bronić morza!
Każdy kraj, który nie uznaje zna-

czenia morza, skazuje się na wege-
tację poza nawiasem wielkich prą-
dów życia międzynarodowego. Je-
śli zaś uznaje morze, ale jednocześ-
nie nie broni go i nie zabezpiecza
się na niem, albo pozwala osłabić
swą pozycję — skazuje się na upa-
dek.

Siła zbrojna na morzu jest nie-
odzowna narodowi, chcącemu pro-

sperować i wzmacniać swoje stano-
nowisko światowe. Skład tej siły
nie zależy ani od długości wybrzeży,
ani od posiadania kolonji, ani od
położenia politycznego i geograficz-
nego, od tradycji, od potrzeb żywot-
mych i interesów, których kraj bro-
mić musi. Flota wojenna jest naj-
lepszą gwarantką bezpieczeństwa i
rozwoju tak politycznego, jak eko-
momicznego, właśnie w czasie po-

ikoju. Nie można jej też w dowolnej
chwili improwizować, nie można
tworzyć „milicji morskiej”, Jest to
bowiem dzieło wymagające dużego
wysiłku, poprzez czas, cierpliwość i
ciągłość. ‚

Niestety wielu ludzi umieszcza
dziś jeszcze Polskę morską na
skrawku naszego wybrzeża. Umiej-
scawia ją w Gidyni, tak jakby base-
my portowe były równoznaczne Z
wiadztwem morskim, Odwieczna
mentalność lądowego narodu spro-
wadza nas do tego, że mówiąc „mo-
rze', mamy na myśli nasz skurczony
i niezabezpieczony dostęp do mo-
rza, przez który krąży już 75.proc.
sił żywotnych Polski, Mówiąc obro-
na morza, mamy na myśli obronę
isskrawka tegoż wybrzeża... oczywi-
ście od strony lądu.

Oba te poglądy są błędne. Pol-
ska na morzu to nie kawałek wy-
brzeża czy nawet Zatoka Gdańska.
To Bałtyk, to Morze Północne, to
Atlantyk, morza Śródziemne i Czar-|
me, jutro, kto wie, — Oceany Indyj-
ski czy Spokojny. Oczywiście nie w
sensie zaborczym, ale w sensie eko-
nomicznym.

Morze w przeciwieństwie do. lą-
du jest elementem nieograniczonym.|
Niema na niem przeszkód natural-'
nych, które na lądzie dzielą narody.|
Przeciwnie, morze łączy. Z Gdyni|
do, Buenos Aires czy na Ceylon dro-|
&а równie bezpieczna i wolna jak,
do Sztokholmu czy Kopenhagi Ty-,
le, że trochę dalsza. Stworzywszy:
Gdynię, otworzyliśmy sobie drogę
nie do Zatoki Gdańskiej, czy nawet
na Bałtyk, ale poprostu... w świat.
Gdy drogi tej nie stanie, zostaniemy
od świata odcięci. Skutki mogą być
dla nas politycznie i ekonomicznie
katastrofalne.

Obrona wybrzeża — każdy ma-
rynarz wie to na pamięć — jest pa-
sywnym środkiem, niezdolnym do
wywalczenia zwycięstwa na morzu,
niezdolnym więc do zapewnienia
swobody komunikacji morskiej. Po-
zbawiona inicjatywy operacyjnej,
mie może być nigdy uważaną za
śwarancję nietykalności brzegów.
lstotą wojny morskiej są zawsze
aktywne operacje floty, podczas

  

° gdy wybrzeże spełnia rolę ubezpie-
czonych tyłów. Oba te środki uzu-
pełniają się wzajem, to też silna
ilota zwiększa skuteczność obrony
wybrzeża, a dobrze zorganizowana
obrona wybrzeża zwiększa działal-
mość floty. Aby móc bronić sku-
tecznie swobody komunikacji . mor-
skich i własnych wybrzeży, trzeba
wpierw: panować na morzu,

Morska racja stanu nie mieści
się więc dla nas w zatoce Puckiej.
Obejmuje ona szeroko wszystkie te
morza i brzegi, dokąd nazwa Polski
dotarła lub dotrze,
polski, robotnik polski, kupiec pol-
ski dostać się mogą z produktem
własnej pracy, względnie wymiany
gospodarczej. Polska
nie mieści się też w pasywnem poję-

dem prawie tak licznym, jak Fran- całą prawie flotę, dziś nietylko nie
cja lub Włochy, bogatszym znacznie upadły na duchu, ale odbudowują

od Hiszpanji, Turcji czy Jugosławii. ją fhtensywnie, mimo, iż stosunek

Ziemia polska obfituje we wszel- ich morskiej siły zbrojnej do sił

ikiego rodzaju bogactwa naturalne. wielkich mocarstw jest pozornie

Mówimy o naszej mocarstwowości, równie beznadziejny, jak stosunek

zapominając, że mocarstwowość w naszej młodej floty do sił maszych
pierwszym rządzie opiera się o mo- większych sąsiadów,
rze, że tlota wojenne jest najwidocz- Nie upadajmy na duchu, nie sta-

niejszym czynnikiem siły i suweren- wiajmy sami sobie fikcyjnych prze-
ności państwa, źródłem korzystnym szkód, Kwestja rozbudowy mary-
przymierzy, dobrobytu, najlepszym narki nie jest u nas kwestją finan-
Środkiem walki z bezrobociem, że sową, ale kwestją nastawienia psy-
broni nie wybrzeża — ale najżywot- jicznego, kwestją zmiany mentalno-
niejszych interesów narodu. "ści narodu z lądowej na morską. Fi-

Przecież żaden kraj na świecie nansowo rzecz może być tylko ko-
nie powstał z gotową marynarką rzystna, bo wraz z budową floty
wojenną, Każdy musiał ją tworzyć wzrośnie siła państwa, jego znacze-
w analogicznych do naszych, albo nie międzynarodowe i ekonomiczne
jeszcze gorszych warunkach. Znaj- — a zatem i dobrobyt obywateli.
dujemy się w tej chwili, jeśli o ma- Stocznia marynarki wojennej da
rynarkę wojennąchodzi, wpodob- zatrudnienie wszystkim  gałęziom

nym momencie historycznym, jak przemysłu i setkom tysięcy pra-
Niemcy i Japonja w ostatniej ćwier- cowników. Przykład zachodniego
ci ubiegłego stulecia, Mamy przed sąsiada, który po klęsce potrałił
sobą świeży przykład tychże Nie- wywalczyć sobie prawo mowych
miec, któne straciwszy w roku 1918 zbrojeń morskich i z prawa tego

esa skwapliwie korzysta — miast za-
istraszenia — niech będzie dla. nas
bądźcem, W, dniu kiedy flota naszą

stanowić będzie zorganizowaną  si-
, złożoną z okrętów wszystkich
'kategoryj, — przyszłość Państwa i
' Narodu, pokój i dobrobyt będą za-
pewnione. ' Wówczas — parafrazu-
jjąc słowa Bismarka — namyśli się
dobrze ten, kto na maszą wolność
|morską i nasze brzegi targnąć się
!ośmieli. O taką Polskę na Morzu—
|bogatą i totężną — walczy właśnie
|Liga Morska i Kolonjalna..

Stan marynarki wojennej jest
zawsze wskaźnikiem uświadomienia
obywateli, racjonalnego nastawienia
polityki oraz rozwoju przemysłu —
oto piawda, którą w dniu „Święta
Morza' przypomnieć powinniśmy
sobie. Dodać zaś do niej należy, że
jeśli marynarka wojenna kosztuje
drogo, to odcięcie od świata kosz-
tować może stokroć więcej, :
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POPŁACQ-..--.
Chcecie mieć tę pewność, że obuwie

i Wasze będzie zawsze dobrze wy-
į glądało i długo wytrzyma i że nawet

po kilkugodzinnym chodzie nie bę-
| dziecie odczuwać zmęczenia, to żą-

dajcie i przy zakupnie nowego obu-
wia i przy reparacji starego obuwia
wyrażnie.

 

   
WYPUKŁYCH OBCASÓW GUMOWYCH.

Żądajcie wyraźnie marki BERSON,

odrzucajcie našladoumichmai

„PRZEWODNIK PO POLSCE"
ZWIĄZKU POLSKICH TOW, TURYSTYCZNYCH. TOM I — POLSKA

PÓŁNOCNO - WSCHODNIA.
Opuścił prasę i ukazał się w l objął właśnie tereny Polski pół-

handlu księgarskim tom I „Prze- nocno-wschodniej, a więc połać kra-
wodnika po Polsce“, wydany na- ju, pozbawioną niemal zupełnie ja-
kładem Źwiązku Polskich Towa- kiejkolwiek literatury turystycznej,
rzystw Turystycznych. Wydawnic- Fakt ten, jak i wysoka wartość
two zakrojone jest na 4 tomy. Tom książki zapewni przewodnikowi nie-
l obejmie część północno-wschodnią wątpliwie powodzenie, ję

 

GŁOSY CZYTELNIKÓ

 

istnieje w Folsce niewielkie za-
gadnienie, ktoremu pewne  grupy
chcą nadać charakter czegoś wiel-
kiego. Jest to t. zw. sprawa Biało-
ruska. Naprawdę.wygląda ona w
ten sposób: duże połacie ziem  pół-
nocno-wischodnich zamieszkuje -
mość, która w wielu wypadkach nie
umie ustalić swojej przynależności
narodowej. Była przez wieki pod
siinemi wpływami kultury polskiej,
wydała z siebie wielu siawnych Po-
dlaków jak Kościuszko i inni, ale w
umasie swej nie okazała jeszcze wy-
raźnego oblicza. To, že są to ludzie
biedni, prości i mówiący odmianą
języka ruskiego, pozwala na iatwą
wśród nich agitację przez te żywio-
ły, które chcą stworzyć jakąś irre-
xientę na terytorjum. Polsiki.

Oczywiście prym tu wiodą ko-
muniści. Znany jest sposób w jaki
budzi się komunzm w Azji, Naj*
przód popiera się jakiś nowy: nacjo-
malizm a potem dopiero na gruncie
pewnych zadrażnień szczepi się su-
rowicę Marksa. W, ten sam sposób
działają komuniści na Wileńszczyź-
nie. „Kobią” oni naród białoruski,
istnieje t zw. Komunistyczna Partja
źŁachodniej Białorusi, _ oczywiście

hasiem niepodlegiości t. zw. Zach.
Białorusi zaliczając do niej Wilno,

białystok. Oczywiście trudno  zdo-

chiopi kresowi nie barndzo przejmu-
ją się temi hasłami, a sądy państwo-
we siale zajmują się sprawami „po-
wstańców  biatoruskich, konstatu-
jąc, że 90 proc jest wyznania moj-
żeszowego.

ry polskie, które dokłądają
cegiełkę do
$ą to te same „stery', które skłon-
ne były pójść na jakiś bliżej nie-
określony kompromis z Litwą w
sprawie Wilna. Mowa o „Kurjerze|
(Wileńskim i jego adherentach. Po
artykule p. Testis o ewentualnem.
stworzeniu -stery litewskiej w Wil-:
mie, rozpoczął się cykl artykułów
na tematy białoruskie. Ostatnio bo,
w N-rze z dnia 2.VIII bm. jakiś du-|

nielegalna, Jej emisarjusze szermują

Nowogródek, Grodno, ba mawet

być wiele poparcia w tej robocie, bo

Ciekawe jest jednak, że są słe-

 

Trochę więcej rozsądku
nas zagadnienie, ale sprowadza
sprawę na teren niewłaściwy, mia-
mnując Walinian i mieszkańców Uro-
jddzieńszczyzny — białorusinami.

1 juž nie pierwszy raz „Kurjer
[(Wilenski, pisząc o tych sprawach,
robi to tak jak gdybyśmy mieszkali
|nie na ziemiach polskich ale cu-
dzych. la propaganda jest  conaj-
mniej bezsensowna. Rożdmuchiwa-
nie spraw drobnych, regjonalnych,
spraw dotyczących też kólaków, z
których chce się zerwać gwałtem
|płaszcz polski, a urobić ich na bia-
iorusinow, jest mocno niewłaściwe i
item bardziej godne potępienia, iż
robi to organ zbliżony 'do sier rzą-
"dzących. udyby panowie z Kurjera
' zwrócili uwagę na rozwój obozu
, Narodowego na t. zw. wsi białorus-
| kiej, gdyby uprzytomnili, sobie, že
"ci polscy nacjonaliści mówiący  ję-
jzykiem ruskim nie są kupieni przez
„endeków” lecz sami uważają się
za Polaków, to możeby pomyśleli o
tem, że piszą głupstwa.

| Naród biaforuski nie istnieje,
istnieje piemię polskie białorusinów,
"które ma takie same prawa do na-
zywania się Polakami, jak Mazurzy
czy Podhalanie. Zaś artykuły o na-
rodzie białoruskim w Kurjerze, pi-
śmie, które czyta każdy wójt i soł-
tys (bo mu gratis przysyłają) jest
iszerzeniem propagandy dla Pań-
stwa i Narodu conajmniej niezdro-
wej. Es-[e,

ARTRETYK
może się stac inwalidą
bu dolegliwosci artretyczno-reuimatyczne,
jako wynik przesycenia organizmu kwasem

  

swoją moczowym, oraz powstałe na tem tle stany
budowy białoruskiej. 'zapaine powodują bóle, zniekształcają sta-

wy, utrudniają ruchy, powodują stopniowo
utratę zdoimosci do pracy, a w niektórych
wypadkach mogą doprowadzić mawet do
kalectwa, ›

Zioła Magistra Wolskiego „REUMOSA“,
zawierające niezmiernie rzadką roślinę
chińską Schin-Schen usuwają kwas. moczo-
wy,łagodzą bóle, regulują przemianę — ша-
terji, przez co stanowią racjonalne leczenie
przy cierpieniach artretycznych, reumatycz-
nych i bólach ischiasu.

Zioła ze znak. ochr, „Reumosa* do na-

 

 

chowny prawosławny” "zajmije,, 846 Aa i drogerjach skladach

kwestją rusyfikacji mieszkańców “V Wytwórnia Magister E, Wolski, War-.
ziem półm, wschodnich przez kkler szawa, Žiota 14, m: 1] °
prawosławny. Ma dużo wacji zwra-:
cając uwagęna żo przemilczane uj |... 2
= ADECCO

Polski, a mianowicie Wileńszczyznę,
Nowogródczyznę, Grodzieńszczyznę,

AOABATAA NOA A TNTASA.  NORREPY PUAOAOTA

WIELOKROTNIE. STWIERDZONO|
DZIAŁANIE

Lotnik Lewoniewski*rozpoczął lot*

Dokąd chłop|

rącja stanu|że wykonane zostały przez

Suwalszczyzn Kurpiowszczyznę. '
A PA WE skuteczne SOLI  MORSZYŃSKIEJ lub  Puszczę Białowieską i Świsłocką,

|Podlasie i Polesie. Książka ładnie
'oprawna w miękie płótno posiada
format bandzo wygodny, gdyż łatwo.
zmieści się w kieszeni każdego  tu-
rysty, Drukowana na miękim, cien-|
kim a mocnym papierze, w małej:
objętości daje dużo treścio wysokiej!
wartości Nam Zarówno|
swoim wyglądem zewnętrznym i:mieszkalne i 7 ИНЕа 3
stroną graficzną, jak i układem tre- | czych. ai a

ści, przypomina najlepsze wZOTy| pkoło zł, 14.000. |
zagraniczne w rodzaju niemieckich Wi innej części powiatu wiatr!
„wydawnictw Baedeckera jaki fran- zepchnął samochód wydziału powia-'

„ouskich cyklu „Guide Bleu" księ- towego z drogi, na szczęście jednak
„garni Hachette'a. „| obeszło się bez szkód,
j Opis terenów prowadzony  jest| as, х
| według szlaków komunikacyjnych
(kolejowych, kołowych i wodnych).

| Umieszczona na wstępie mapka-
„skorowidz uzupełnia normalny spis
|rzeczy, dając graficzny obraz  linij
j komunikacyjnych opisanego terenu,
| oraz wylkaz „> i planów miast,
zawartych w „Przewodniku'. Mapy
te i plany w liczbie 20 podnoszą
niesłychanie wartość i użyteczność

|praktyczną „Przewodnika, stawia- brego samopoczucia, jeśli Pan nie nosi na
„Jac g0 na poziomie europejskich Wy- Swem _ obuwiu obcasów wypukłych |
„dawnictw tego rodzaju, zwłaszcza, BERSON. Wystrzegajcie się naśladownic-|
{ pierw-| twa-!

Woj-

WODY GORZKIEJ MORSZYŃSKIEJ w
schorzeniach. organów trawiennych, wątro-
by i przy złej przemianie materji. Żądajcie

w aptekach i składach aptecznych.
TNSDaEIC MA ESSasisTN aT

BURZA NAD ROSIĄ.
Z Wołkowyska donoszą, że nad

miasteczkiem Roś przeszła silna wi-
chura, która zniszczyła cztery domy

Ciekawy rachunek, 68 kroków
na minutę, to znaczy 4080 kroków ma go-
dzinę. Jeden krok ma 0,75 m. 4080 kro-
ków = 3.600 m. na godzinę. Każdy czło-,
wiek chodzi dziennie conajmniej przez;
trzy godziny, miesięcznie zatem 90 godzin,|
rocznie 1080 godzin, a w ciągu lat 50-ciu|
54.000 godzin, co czyni po 3,06 klm. na go-|
dzinę licząc 165.240 km. Człowiek zatem|
odbywa w ciągu swego życia .przeciętny
marsz o 165.000 klm długości. Każdy krok
wywołuje wstrząs ciała i nerwów. |

Jest Pan wrogiem swego zdrowia i do-|

 i szorzędne siły techniczne z

PARYŻ (Pat). Agencja Havasa
donosi z, Moskwy, iż lotnik lLewo-
niewski wystartował dzisiaj rano о
$odz. 6-ej czasu lokalnego do lotu
Moskwa — San Francisco ponad
Biegunem. północnym.
MOSKWA (Pat). Lewoniewski

wyruszył wraz z dwoma towarzy-

szami do lotu Moskwa — San Fran-
cisco na monoplanie, zaopatrzonym
w jeden motor o sile 950 koni. Z
samolotem jest utrzymywane stałe
połączenie radjowe. O godz, 8 sa-
„molot znajdował się w. odległości
170 mil na północ od' Moskwy.

LiceaPE Iulia 0

 

Nadużycia
W. czasie przeprowadzanej re-|

wizji w Związku Dorożkarzy. ujaw-
niono nadużycia, sięgające kwoty
200 złotych. Ustalono, iż nadużyć
dokonał sekretarz związku Marjan
Schroeder, którego zatrzymano,
Przeprowadzone dochodzenie ujaw-
niło kilka niezwykłych szczegółów.
Aresztowany sekretarz sporządził

Udoskonalenia W
na Por

Na Porubanku wre obecnie go-
rączkowa praca przy wykańczaniu
budowanego tam obecnie portu lot-
niczego. Port ten zaopatrzony bę-

dzie we wszystkie najnowsze urzą-
dzenia, mieścić będzie dworzec, re-

ciu obrony kilkudziesięciu kilomet- ;skowym Instytutem Geograficznym!«ama 7300757 050700 i III WOTADAC GO

rów wybrzeża. Boć strategicznie
jest to nawet nie do pomyślenia.
[Woła ona głośno
stworzenie odpowiedniej do па-
SZ zeb i wymagań siły zbroj-
„pon ы koma I „Przewodnika” złożyły sięwodów. Sąd, który, jedyny, zajmo-mej na morzu. Siły, zdolnej na rów-

mi z wojskiem lądowem bronić całe-
igo kraju.
W tym wypadku lubimy jednak |matologów, 2

Ма‚вп% opieszałość pokrywać popu- |społecznych turystycznych i tury-| inny
za bied- |stów czynnych. !larnymhasłem— jesteśmy

ni', Zupełnie tak, jakby bogactwo
narodu było jedynym powodem
z ieczenia granic j

wręcz przeciwnie: Racjonalne
bezpieczenie wolności morskiej i
przewidująca rozbudowa floty wo-

jennej stać się mogą przyczyną bo-
gactwa narodu. Historja zna nieje-
den takiprzykład — od Anglii po-;
cząwszy, у

Przestańmy robić ze siebie „u-
bogiego krewnego”. Jesteśmy naro-

jnów miast oparty jest na  najnow-
o programowe|

kraju i bu-| : Wy
dowy floty. W rzeczywistości jestjgo przewodnika, obejmującego

za-|obszar państwa polskiego,

 

|na czele, oraz że materjał do pla-

szych studjach i pomiarach karto-' .
gralicznych, ! Stolica Anglji przežywa obec-

Na treść opisową i informacyjną nie pewnego rodzaju „epidemję roz-

pióra najlepszych znawców terenu, wał się dotychczas sprawami  roz-|
kli- wodowemi, jest tak zawalony pracą,

|że wkrótce ma być ukonstytuowany|
sąd, który przejąłby część

historyków sztuki, geografów,
etnografów, działaczy

| pracy.
Zważywszy, że świat turystycz- Powiększenie się ilości rozwo-

zabraniała
rozpraw:

nowocześnie ujętego, wyczerpujące- wydania ustawy, która
cały publikowania ; przebiegu

że ko- sądowych w sprawach
mieczność istnienia takiegoprzewod wych. Dawniej było wiele mał-
nika w państwie liczącym zgórą30, żeństw, które tylko z tego powodu
miljonów ludności, stała się mieod- nie rozwodziły się, że nie życzyły
zowmym postulatem naszej ambicjil. sobie, aby ich intymne stosunki zna-
narodowej, inicjatywę ZwiązkuPol- lazły się na łamach prasy. Najlepiej
skich Towarzystw Turystycznych, świadczą o tem cyfry:
należy powitać z całem uznaniem.| /W okresie czasu od 1921 do 1925
Dobrze się również stało, że tom przeprowadzono w Londynie _ 2613`

rozwodo-| sprawy:

rozwód

Epidemja rozwodów w Angjji
rozwody. Ale już w czasie 1933 rfo-
ku było 3930 spraw rozwodowych.
Dziś oczekuje decyzji 1356 nowych
spraw rozwodowych, w tem 300 ta-
kich, które wymagają obcności są-
dziów przysięgłych, zeznań świad-
ków i długich rozpraw. Są to roz-
wody, przy których jedna ze stron
sprzeciwia się rozwodowi, Większą

do ny polski oddawna odczuwał brak dów w Anglji datuje się od chwili) część spraw rozwodowych Londynu
stanowią t. zw. „dziesięciominutowe
tragedje', ponieważ rozpatrzenie

i ogłoszenie wyroku nie
trwa dłużej,. niż dziesięć minut.
Obecnie tego rodzaju spraw nagro-
madziło się tyle, że sąd postanowił
ograniczyć przeznaczony na każdy

w Związku Dorożkarzy
tikcyjne protókuły, zmieniał według
„swego. „widzimisię“ i а własnej
wygody zarządy i t, d. Gdy zajrza-
no do kartoteki policyjnej, okazało
się, iż Marjan Schroeder za popel-
nione przez niego przestępstwa po-
szukiwany jest od r. 1930 przez sę-
dziego śledczego w  Stanisławo-
wie. (Ik)

porcie iotaiczym
ubanku
staurację, hale dla podróżnych i
wiele innych objektów i urządzeń,
obliczonych na dostarczenie podró-
żującym samolotami maksimum wy-
gód. Urządzenia portu będą nale-
RY do OR r aca-
ość zaś stworzy jeden z najlepsz
portów: lotniczych w' Polsce, że

|. Obecnie roboty prowadzone są na
dwie zmiany. Oddanie portu do
|użytku publicznego nastąpi jeszcze
,wiesieńrnb. . , ...

 

U osób przygnębionych,  niezkiolnych
do pracy naturalna woda gorzka
Franciszka-Józeia pobudza obieg krwi,
wzmacnia zdolność myślenia i chęć do pra-
cy. Pytajcie się lekarzy,

WYSIEDLENIE DZIENNIKARZA
ŻYDA.

BERLIN (Pat). _ Korespondent
„Baseler Nachrichten“ Klein zmu*
szony został 40 opuszczenia tery-
torjum Rzeszy w przeciągu 5' dni.

Jak wiadomo, prasa-narodowo:

  czas do 3 minut, tak że wła-
ściwie będą to „trzyminutowe tra-
gedje''... |

socjalistyczna, zwłaszcza zaś. „An*
griif“, ostro atakowała osobę Klei-
na, zarzucając mu niearyjskie po-
c je,

,



 

 
 

GDANSK
Nie będziemy przypominali szcze-

gółów sporu ostatniego między Gdań-
skiem a Polską. Są to rzeczy drugo-
rzędne; na plan pierwszy wysuwa się
fakt, że Senat Wolnego Miasta ujaw-
nił dążenie do zerwania związków z
Rzecząpospolitą, ustalonych przez

traktat wersalski, zamiar nawiązania
nici, któreby zbliżyły Gdańsk do Rze-
szy Niemieckiej,

Tego zaś właśnie nie może uznać

Polska. Gdańsk jest złączony z Pol-
ską nietylko naskutek działania czyn-
ników geograficznych, historycznych
i gospodarczych, lecz także przez for-

malne traktaty międzynarodowe j u-
mowy dwustronne. Nadewszystko zaś

i przedewszystkiem jest on Polsce do
życia politycznego koniecznie po-
trzebny. Z postępem czasu muszą
się węzły, wiążące Gdańsk z Polską
zacieśniać, a nie rozluźniać.
Tego jednak nie pragnie polityka

niemiecka. Rząd narodowo - socjali-
styczny nie różni się pod tym wzglę-
dem od rządów poprzednich — ce-
lem jego jest połączenie Gdańska z
Rzeszą. Jeśli rząd ten wyraźnie pro-
gramu takiego dziś nie stawia, to @а-
tego, że potrzebne mu są z innych

względów (polityki międzynarodowej)
dobre, poprawne stosunki z Polską.

Pracując nad zachowaniem tych sto-
sunków, chcą jednak Niemcy równo-
cześnie zdobywać nowe pozycje w
Gdańsku i nad morzem i przygotowy-
wać sobie grunt do realizacji swych
zamierzeń politycznych w przyszłości

W interesie Polski leży unormowa-
nie swego współżycia sąsiedzkiego z
Niemcami. Lecz nie może się to dziać
kosztem naszych najżywotniejszych
interesów nad Wisłą ; nad Bałtykiem.
Tymczasem w ciągu ostatnich lat sta-
ło się wiele takich rzeczy, które nie
były zgodne z zasadą powyżej ustalo-
ną — niemczyzna porobiła postępy w
Gdańsku, Wolne Miasto zapewniło so-
bie szereg zdobyczy ze szkodą Polski,

Rozzuchwaliło to senat gdański do
tego stopnia, że pozwolił sobie ostat-
nio na zarządzenia, które nietylko
naruszają istniejące traktaty i umo-
wy, lecz wyrządzają dotkliwe szkody
interesom Polski i godzą wprost w
powagę państwa polskiego.
Wobec tego chodzi dziś nietylko o

energiczną obronę takich lub innych
szczegółowych interesów Polski, lecz
o powstrzymanie i odwrócenie do-
tychczasowego rozwoju wypadków
Trzeba skorzystać z okazji, ażeby
otrzeźwić dzisiejszych kierowników
polityki Wolnego Miasta i sprowadzić
stosunki gdańsko - polskie do właści-
wej normy. Gdańsk nie jest niezależ-
nem państwem, nie jest też prowincją
niemiecką, jest Wolnem Miastem,
związanem gospodarczo i politycznie
z Polską. To nietylko trzeba mu przy-
pomnieć, lecz trzeba go zmusić do
bezwzględnego i całkowitego zasto-
sowania się do tego, czego wymagają
interesy Polski.

Stosunki między Gdańskiem a Rze-
cząpospolitą doszły do momentu kry-
tycznego. Opinja polska z najwyž-
szem zainteresowaniem oczekuje tego,
jakie środki zastosuje rząd polski, by
sytuację wyjaśnić i skończyć ze
wszelką dwuznacznością w zachowa-
niu się Gdańska. Sądzimy, że poło-
żenie międzynarodowe jest takie, a
warunki, w których żyją Niemcy, tego

rodzaju, że Polska może zastosować
bez obawy komplikacyj międzynaro-
dowych, najdrastyczniejsze nawet za-

rządzenia w stosunku do Wolnego
Miasta. Nie sądzimy, ażeby już nad-
szedł czas wprowadzenia zasadni-
czych zmian we wzajemnym stosunku,
lecz wydaje się nam, że na czas przej-

ściowy niema środków zbyt stanow-
czych, jeśli chodzi o przywrócenie sta-

nu prawnego i o wypędzenie z głów

obecnych rządców Gdańska marzeń o

oderwaniu Wolnego Miasta od Rze-
czypospolitej,

Stosując nietylko zarządzenia, lecz

także środki najbardziej stanowcze,
będzie miał rząd polski za sobą zwar-

tą į stanowczą opinję całego narodu,
który wie, że najmniejsze ustępstwo

wobec Gdańska byłoby brzemienne w
bardzo daleko idące i fatalne dla na-
szego państwa skutki, :

 

W Suezie i nad Morzem Czerwonem
Przez Kanał Sueski przepłynął w

tych dniach duży okręt z kilktset to-
nami cementu. Wyładowawszy w Dżi-
buti, we francuskiej Somali, 50 ton,
okręt odpłynął z powrotem ku półno-
cy, w kierunku do Suezu. „Może się
dowiemy pewnego dnia — pi__e „Echo
de Paris“ — že okręt ten zatonął w
Kanale Sueskim i że trzeba będzie po-
ważnych prac, by Kanał z powrotem
uprzystępnić dla żeglugi”.
Takie „przypadkowe”*  zatonięcie

statku z ładunkiem cementu, uwolni-
łoby Anglję od zobowiązań traktatu z
r. 18388, który zapewnia swobodę
transportów przez Kanał Sueski dla
wszystkich państw i to zarówno w po-
koju, jak j podczas wojny. Coprawda,
Anglja wbrew temu traktatowi pod -
trzymuje swoje prawo zamknięcia Ka-
nału dla okrętów danego narodu, i —
rzecz ciekawa — Włochy prawo to
dotąd uznawały. W każdym razie
zamknięcie Kanału dla okrętów wło-
skich obecnie byłoby przez Włochy i
ich przyjaciół uznane jako wystąpienie
antywłoskie. Mogłaby się z tego po-
wodu wyłonić niemiła dyskusja w Li-
dze Narodów. Zablokowanie Kanału
przez zatopiony przypadkowo okręt
byłoby bardzo dla Anglji wygodnem
wybrnięciem z trudności. Oczywiście
prace nad usunięciem cementu trwa-
łyby miesiącami. Kompanja Sueska,
złożona w większości z Anglików
(Francuzi posiadają dużą mniejszość
akcyj), poniosłaby coprawda wielkie
straty, handel europejski, t. j. głównie
angielski,  ucierpiałby wiele, ale
wszystkie te niekorzyści zostałyby
dla Anglji skompensowane przez ol-
brzymie zahamowanie transportów
wojskowych włoskich. Pomyślmy: o-
kręty włoskie musiałyby okrążać cały
afrykański kontynent, by dostać się
do Massawy. Jeśliby ponadto rząd e-
gipski wydał zakaz przelotu swego te-
rytorjum przez aeroplany włoskie, to
wojna włosko - abisyńska mogłaby
przybrać dla Włochów obrót zupełnie
nie przewidziany. Abisynja oddaliłaby
się automatycznie od Rzymu, gdzieś
na Ocean Spokojny...
Widzimy więc, że Anglja dysponuje

różnemi środkami nacisku na Mussoli-
niego. Mówiono o obniżeniu lira, mó-
wi się o groźbie przerwania dostaw
węgla z powodu niezapłacenia miljona
funtów za dotychczasowe przesyłki,
pojawiły się pogłoski, że gdyby Włosi
dotarli do jeziora Tsana, to znajdą
tam już — jak niegdyś Francuzi w Fa-
szodzie — korpus angielsko - egipski.
Sama dostawa broni dla Abisynji przez
Anglję jest atutem bardzo poważnym,
gdyż poza Włochami i Francją, jedy-
nie Anglja graniczy z Abisynją i to od
strony Somali i od anglo - egirskiego
Sudanu,

P. Laval stara się w Genewie o od-
roczenie merytorycznej dyskusji w Li-
dze nad sporem włosko - abisyńskim,
a raczej włosko - angielskim. Chodzi
mu o zyskanie miesiąca czasu, w cią-
gu którego trzy mocarstwa, Anglia,
Włochy, Francja, będą radzić nad ta-  

kim podziałem wpływów i koncesji
w Abisynji, by i Włochy uzyskały zdo-
bycz poważną, opłacającą ich kosz-
towne przygotowania wojenne, i Abi-
synja utrzymała przynajmniej po-
zorną niezależność,. co jest głównym
postulatem polityki brytyjskiej, Przy-
pomina się tu mimowoli spór trzech
mocarstw przed pierwszym  rozbio-
rem Polski. Rosja dążyła do połknię-
cia całej Rzplitej. Fryderyk II zapro-
ponował — jak się wyrażał święto-
kradzko — podzielenie eucharystji
polskiej między trzy wyznania: prawo-
sławne, protestanckie i katolickie.
Nie znaleźliśmy innego sposobu zała-
twienia naszych ze sobą zatargów,
jak podział Polski — pisał w jednym
ze swych listów. Na coś podobnego
zanosi się — mutatis mutan-
dis — teraz w Genewie.

Gdy nad Lemanem pracuje dyplo-
macja, nad brzegiem Morza Czerwo-
nego inżynierowie przygotowują woj-
nę. Nie tylko zresztą praca przygoto-
wawcza, ale cała wojna w górzystej
i pozbawionej dróg Abisynji spadnie
głównie na barki inżynierów. W por-
tach Massawy i Mogadysku 10 tys,
robotników pod kierownictwem tysią-
ca inżynierów budują nowe mola, ele-
watory, koszary, hangary, stajnie, po-
nadto 20 tys. robotników i tysiąc inży-
nierów zatrudnionych jest przy kole-
jach i drogach, wiodących ku granicy
Abisynji. Kolumny inżyniersko - robot-
nicze będą posuwały się stale w ślad
za wojskami, by przez budowę dróg
umożliwić ich aprowizację. Abisy-
nja, to dwadzieściaMarokkėw, wyra-
zil się pewien oficer francuski, a wia-
domo, ile czasu i pieniędzy kosztowało
Francuzów zdobycie obszaru obu At-
lasów w Marokku. Tam także liczni
inżynierowie współdziałali z armią.  

Współdziałali także —i to bardzo
skutecznie—dyplomaci z „urzędu ma-
rokańskiego dlaspraw tubylczych”. Po-
zyskiwali oni zbuntowanych szeików
darami, pieniędzmi, obietnicami. Cie-
kawą jest rzeczą, czy w Abisynji Wło-
si potralią zdobyć dla siebie pomoc
niektórych naczelników szczepów. Pi-
sze się, że władza cesarza nad pewne-
mi półdzikiemi plemionami, jest czysto
nominalna, i że niektóre z nich musiał
negus nieraz siłą poskramiać. Ale
śdy negus objeżdżał niedawno kraj, to
zgłosili się do niego naczelnicy ple-
mion i ofiarowali mu podarki, które
otrzymali od agentów włoskich... Do-
wodziłoby to, że kraj owładnięty jest
duchem patrjotyzmu. Targowiczan a-
bisyńskich mogą Włosi nie znaleźć.

Mussolini powołuje się w swych mo-
wach i wywiadach na misję cywiłiza-
cyjną rasy białej i na tradycje koloni-
zatorskie Rzymu. W gruncie rzeczy
chodzi Włochom o zdobycie terenów
dla osadnictwa i okolic bogatych w
surowce, bawełnę, węgiel, naftę i t. d.
Ale takie ekspedycje zawsze uświet-
nia się celami wzniosłemi. Ta obłuda
jest mimowolnym hołdem dla ideału—
i tem muszą się idealiści, oburzeni na
imperjalizm kolonjalny zadowolić...
IwładztwostaregoRzymunadświatem,
tak przecież twarde i egoistyczne, na-
zywał Cycero raczej opieką niż pano-
waniem: patrocinium orbis
terrae verius quam im-
perium. Tę „opiekę i cywilizację
poniosą może wkrótce eskadry bom-
bardujące aeroplanów do Addis Abbe-
by. Tradycja Rzymu wiele rzeczy u-
sprawiedliwi w oczach Włochów.
Przecież Rzym podbijał i uszczęśli-
wial tyle „nižszych“ cywilizacyjnie na-
rodów, Gallów, Germanów, nawet
Greków...
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Badanie osadnictwa w Prusach Wschodnich
Nowe warunki, w jakich znalazły się

Prusy Wschodnie po wojnie światowej,
wywołały żywe zainteresowanie proble-
mami tego kraju i stały się punktem wyj-
ścia bogatej literatury publicystycznej i
naukowej, zwłaszcza w języku niemiec-
kim. Ważna rola przypadła w tem histo-
rykom niemieckim „których zadaniem by-

ło dostarczenie publicystom odpowied-
nich argumentów, jak też wykazywanie
praw historycznych narodu niemieckiego
do Prus. Zgodnie z duchem czasu, przy
wykazywaniu tych praw historycznych, u-
czeni niemieccy poczęli kłaść nacisk nie
tyle na fakt orężnego podboju Prus przez
niemiecki Zakon Krzyżacki, ile na pracę
pokojową Niemców na tereńie tej ziemi,
która dzięki temu przemieniła się w kraj
ucywilizowany i przybrała charakter nie-
miecki. Okoliczność ta stała się punktem
wyjścia usilnych i obszernych studjów
nad kolonizacją Prus w okresie panowa-
nia krzyżackiego, zapoczątkowanych
zresztą chlubnie w czasach przedwojen-
nych. Rezultatem tych studjów było po-
jawienie się w ostatnich latach całego
szeregu prac, których przedmiotem było
zbadanie i przedstawienie. rozwoju osad-
nictwa na poszczególnych obszarach zie-
mi pruskiej, Nie trzeba dodawać, że hi-
storycy niemieccy podkreślali przytem
jaknajściślej rolę żywiołu niemieckiego  

w tym procesie, starając się przytem
sprowadzić do jaknajmniejszych rozmia-
rów udział innych elementów etnicznych,
zwłaszcza polskiego i litewskiego.

Dzięki tym wszystkim pracom począł
zarysowywać się coraz pełniejszy i bar-
dziej wyrazisty obraz rozwoju osadnic-
twa Prus za czasów krzyżackich, zwłasz-
cza w okresie największego rozmachu
kolonizacyjnego do początków XV w.
Dzięki temu stały się też możliwe synte-
tyczne ujęcia całokształtu kolonizacji

Prus w tym czasie, jakie dali Krollmann
(Die Besiedlung Ostpreussens durch den
Deutschen Orden, 1928), Ziesemer (Sie-
dlungsgeschichte / Ost-u.- Westpreussens,
1928) i Keyser (Die deutsche Bevólkerung
des Ordenslandes Preussen, 1926). W o-

brazie tym istniały jednak wciąż luki i
niedokładności, wynikłe stąd, żeosadnic-
two niektórych obszarów nie było wogó-
le poddane badaniu, względnie, że po-
szczególni uczeni przeprowadzali:swe ba-
dania na różne sposoby ji z różnych punk-
tów widzenia. Całokształt początków ko-
lonizacji do 1309, dał w swej pracy z r.
1922 Zippel (Die Kolonisation des Or-
denslandes Preussen bis z. J. 1309), a do
czasów późniejszych istniały tylko licz-
ne wprawdzie, ale szczegółowe opraco-
wania, nie dające należytego przeglądu
rozwoju.

 

DO NABYCIA WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH

AKTUALNA PRACA P. T.

My i Oni w Walce o Konstytucję
Pro. BOHDANA WINIARSKIEGO

Stron 80. Cena zł. 1.80.  

Wszystkie te luki wypełnia obecnie
praca Karl'a Kasiske'go: — Kasiske Karl,
Die Sidlungstatigkeit des Deutschen Or-
dens im óstlichen Preussen—(Einzel-
schrifen der Historischen Kommission
fiir ost- und westpreussische Landesfor-
schung 5). Kėnigsberg i. Pr. 1934, str. XI
2115;

Przedmiotem jej jest szczegółowe
przedstawienie dziejów zasiedlenia Prus
Wschodnich od ostatniej ćwierci (od 80-
tych lat) XII w. do 1410 r. Obejmuje więc
autor okres najsilniejszej kolonizacji tego
kraju, okres, w którym zarazem żywioł
niemiecki odegrał dominującą rolę i był
głównym materjałem osadniczym. Pracę
swoją oparł autor przedewszystkiem na
materjale rękopiśmiennym, zaczerpnię-
tym głównie z Archiwum Państwowego
w Królewcu, uwzględniając przytem ist-
niejące wydawnictwa źródłowe. Materjał
ten, bardzo różnorodny, stanowią przywi-
leje lokacyjne (Handfesten), zachowane
w oryginałach lub kopjarjuszach, dalej
różne księgi gruntowe i czynszowe, opisy.
inwentarze j t. d. Uwzględnił też autor
wyczerpująco odnośną literaturę, ale tyl-

ko w języku niemieckim. Daremnie bo-
wiem szukać u niego wzmianki o pra-
cach W. Kętrzyńskiego (O narodowości
polskiej w Prusiech zachodnich za cza-
sów krzyżackich, Kraków 1874, oraz: O
ludności polskiej w  Prusiech niegdyś
krzyżackich, Lwów 1882), który ze
wszystkich dotychczasowych badaczy
przerobił bodajże najobszerniejszy ma-
terjał źródłowy i którego prace nad osa-
dnictwem polskiem w ziemi chełmińskiej
sasińskiej i Galindji nie mogą być w ża-
den sposób pominięte.  

PRZEGLĄD PRASY
OPINJA WOBEC GDAŃSKA

Zuchwały krok senatu gdańskiego
spotkał się z jednomyślnem oburze-
niem prasy polskiej, W głosach prasy
nie znajdujemy jednak nacisku na fakt,
że p. Greiser nie odważyłby się na ten
„niepoczytalny wybryk” („Kur. Por.'),
na to „bezprawie („Gaz. Pol.“), na
„szaleństwo („Kurjer Czerwony“),
gdyby nie mial za sobą poparcia lub
przynajmniej życzliwości Niemiec.
Tak więc nasza polityka zbliżenia do
Niemiec, z którą wiązano u nas tyle
nadziei w odniesieniu do stosunków
naszych z Gdańskiem, przyniosła nam
na tym właśnie terenie duże niepo-
wodzenie. Nigdy jeszcze senat gdań-
ski tak nie traktował Polski, Trzeba.
będzie z naszej strony nowych i ener-
śicznych posunięć, by przywrócić Pol-
sce w Gdańsku jej autorytet. į

„WSZYSTKIEMI šRODKAMI“

Co zrobi rząd polski? Z ošwiadcze-
nia „Gaz. Polskiej“ wynika, že będzie
on starał się wyjaśnić cele senatu.
Cóż tu jednak jest jeszcze do wyja-
śnienia? Czyż otwarcie granicy nie-
mieckiej nie jest zbyt jasnem posunię*
ciem? Dziennik sanacyjny pisze:
„Rzeczywiste intencje Senatu Gdańskie-

$o muszą zostać niezwłocznie w sposób 0=

stateczny i jasny sprecyzowane.

Gdyby zaś okazało się , że nieobliczalne

w skutkach tendencje Senatu gdańskiego

stanowią istotę jego poczynań, wówczas do-

tychczasowe życzliwe stanowisko Rządu

Polskiego wobec Senatu musiałoby ulec za-
sadniczej zmianie. Gdyż respektowanie bez=

spornych i słusznych praw Polski w Gdań-

sku stanowi jedyną podstawę do porozu-=

miewania się z Rządem Polskim, który u-

szanowanie praw przez Polskę w Gdańsku

(posiadanych zabezpieczać będzie wszyst-
kiemi środkami, jakie uzna za celowe”.

Również „Kur. Warsz.* uważa za
konieczne stanowczą reakcję Polski.
„Rzplita niewątpliwie będzie zmuszona

do zastosowania nowych, oczywiście znacz

nie ostrzejszych środków. Jakiekolwiek je-

dnak one będą, będą zawsze tylko aktem

samoobrony, ale nie odwetu”.

„Kur. Polski" zauważa, że senat
| obrał metodę, „której skutki musiały
by się odbić bardzo poważnie na inte-
resach Wolnego Miasta”. „Kur. Por.“
pisze: ;

„Postawa, jaką zajęły władze gdańskie

wobec Polski i wobec powierzonego sobie

terytorjum  najwłaściwiej chybaby  okre-

ślił wyraz: niepoczytalność. Niczem bowiem

innem, jak utratą zdrowego rozsądku nie

uda się wytłumaczyć polityki oderwanej od

twardych wymagań rzeczywistości”.

Oby reakcja rządu szybkai stanow-
cza, przywróciła Gdańsk do przyto=
mności,

ABISYNJA W PRASIE POLSKIEJ

Czytelnik polski, który dotąd za-
pewne nie wiedział, jak się nazywa
cesarz Abisynji i jaką nosi nazwę jej
stolica, ma teraz sposobność rozsze-

rzyć swe wiadomości geograficzne o
tym egzotycznym kraju. L
przedstawiają jego klimat, uksztalto-
wanie geofizyczne, jego ustrój i siłę
wojskową, zajmują się szansami jego
w grożącej mu wojnie. Na jeden waż-
ny moment zwraca uwagę pewien so-
cjalista włoski w „Robotniku”. Czy
Włochy wytrzymają moralnie
przewlekłą wojnę, w której będą zwy-
cięstwa, ale i wielkie straty į która
będzie kosztować miljardy. Czy ro-
snące z tego powodu niezadowolenie
nie zostanie wyzyskane przez opo-
zycję?
Żywioły antyfaszystowskie, prowadzące

pozornie beznadziejną walkę w warunkach

najtrudniejszych, z ciągłem narażeniem ży:

cia, jednoczą się zarówno w kraju jak i za-

granicą. Otucha wstąpiła w serca bojowni-

ków. Łączność krajowych organizacyj anty-

faszystowskich z zagranicznemi jest ścisła,

CHŁOPI DĄŻĄ DO WŁADZY

„Piast“ poświęcił artykuł „przeo-
brażeniom duszy chłopa polskiego”,
Zdaniem jego, chłop
„zdąża do objęcia rządów w państwie

1 od tego celu go nie odwiodą żadne nawet
stokroć większe próby od tych, które mu
już przebyć wypadło. Sięgają oni po władzę
już obecnie. Gdy ją zdobędą, będą umieli
Pclską rządzić tak, by raz nazawsze zabez-
pieczyć się przed eksperymentami w rodza-
ju tych, jakie im przeżyć wypadło w erze
sanacyjnej.

Chłopi uświadamiają sobie, że to wszyst-
ko może nie będzie sielanką, że nastąpi ol-
brzymiej miary proces w kierunku zrówna-
nia społecznego i że to wszystko nie dokona
się bez głębokich, a może i bolesnych
wstrząśnień”. 4

Chłopskie stronnictwa klasowe nie
potrafiły iednak dać chłopu wielkie-
$o programu, któryby go wyc! "wał,
przejął idealizmem i poczuciem wiel-
kiej sprawy, ofiarnością i odwagą. Du-
żo zawinili przedewszystkiem przy-
wódcy, którzy z nielicznemi wyjątka-
mi okazali się karjerowiczami lub о-
portunistami.  
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Z ZAGADNIEN WYCHOWAWCZYCH

Wiešci niepokojace
Pod takim tytułem „Kurjer Poran-

ny” podał niedawno wiadomość, że w
Kielcach przy tegorocznych egzami-
nach wstępnych do kl. I gimnazjalnej
ani jeden absolwent wiejskiej szkoły
powszechnej nie zdał egzaminu. „Przy
egzaminach poprzepadali nawet chłop-
cy zdolni, którzy chlubnie ukończyli
szkołę powszechną w swojej wsi,
chlubnie oczywiście w stosunku do wy-
magań, które im tam stawiano”, „Kur*
jer Poranny” nie dodaje faktu o któ-
rym donosił już „Głos Narodu”, a
mianowicie, że na miejsce tych nie-
przygotowanych dzieci chłopskich
przyjęto dzieci żydowskie ze szkół
miejskich.
Zdaniem „Kurjera Porannego" ten

fatalny wynik egzaminu dzieci chłop-
skich jest objawem niepokojącym:
„Dowodziłoby to, że między pozio-
mem nauczania w szkołach powszech-
nych na wsi i w miastach wytworzyła
się niebezpieczna dysproporcja, mo-
gąca w praktyce zachwiać ideowemi
podstawami systemu szkoły jedno-
litej”,
W chwili obecnej kryzys śospodar-

czy odgradza wieś od szkoły.
/

„Jeśli więc do tych naturalnych i
konjunkturalnych trudności dodamy
jeszcze zaporę, wytworzoną przez zdy-
sharmonizowany poziom Szkół wiej:
skich i miejskich, wytworzyć się może
mur nie do przebycia, odgradzający
młodzież wiejską od gimnazjów, liceów
i uniwersytetów, Mur taki pogrzebałby
również zasadniczą, a uznaną już chy-
ba przez wszystkich rozumnych oby-
wateli, ideę szkoły jednolitej,'dla któ-
rej prawo obywatelstwa wywalczali z
takim trudem, a zarazem konsekwen-
cją i uporem ministrowie Czerwiński
i Janusz Jędrzejewicz, a którą realizu-
je w dalszym ciągu minister Wacław
Jędrzejewicz”.

Tyle „Kurjer Poranny”. Organ sana
cyjny stwierdza więc jakiś błąd w do-
tychczasowej reformie szkolnej, stwier
dza mur, dzielący wieś od gimnazjum,
ale boi się zwalić ten mur, żeby nie
pogrzebać uświęconej przez masoner-
ję idei szkoły jednolitej. Szuka zaś te-
go błędu w programach szkolnych.
Tymczasem sprawa jest bardzo

prosta:
„Niższy poziom szkoły powszechnej

na wsi niż w mieście istnieje bodaj na
całym świecie. Opiera on się na nie-
wątpliwym fakcie, że do małej liczby
dzieci nie opłaci się żadnemu państwu
angażować więcej niż jednego nau-
czyciela, Jeden zaś nauczyciel, choć-
by uczył każde dziecko przez 8 lat,
(jak jest u nas na Śląsku) nie zdoła ni-
gdy osiąśnąć tego poziomu wiedzy, ja-
ki można osiągnąć w szkole „wyżej
zorganizowanej”, rozporządzającej 7
czy 8 nauczycielami”, Stąd różnica po-
ziomu między szkołą jednoklasową a
7-klasową, w praktyce najczęściej
między szkołą wiejską a miejską.

Nauczanie dziecka w szkole wiej-
skiej osiąga po 7 latach nauki poziom
równy zaledwie temu, który dziecko w

 

 

szkole wyżej zorganizowanej zdobywa
w 4albo w5 klasie. Jeżeli więc stwo-
rzyło się w Polsce „szkołę jednolitą”
sześcioletnią i dopiero po 6 klasach po-
zwala się zdawać do gimnazjum, to
mechanicznie odsuwa się od gimna-
zjum wszystkie dzieci wiejskie ze
szkół niżej zgrganizowanych. Żadne z
nich nie może zdać do śimnazjum, bo
program 6 klasy wogóle nie przerabia-
о.

Liczba szkół powszechnych w
miastach wynosi w Polsce około 2.000,
po wsiach zaś przeszło 24.000, t.
liczba szkół miejskich wynosi około
proc. ogółu.

Sześcioletnia „szkołą jednolita",
czyli sześcioletnia podbudowa gimna-
zjum, skonstruowana przez b. mini-
stra Janusza Jędrzejewicza, jest kon-
cepcją prawie nieznaną w świecie, a w
naszych warunkach koncepcją spo-
łecznie fatalną, godzącą dotkliwie bez-
pośrednio w interesy dzieci wiejskich.

Oto krótkie wyjaśnienie faktów, któ-
re „zaniepokoiły* nareszcie i „Kurjer
Poranny”. Gdyby redakcja „Kurjera”
przejrzała sobie protokóły sejmowe,
mogłaby z łatwością stwierdzić, że fakt

ten już przed 4 laty przewidywali

mówcy Klubu Narodowego i doświad-

czeni fachowcy w ówczesnej dyskusji

sejmowej nad projektem reformy szkol

nej. Wówczas uznano to za frazes i de-

magogję. Tymczasem to, co dziś skon-

statował już „Kurjer Poranny”, to są

tylko „miłe złego początki”. Na „ża-
łosny koniec” poczekamy niedługo.

Qutsider.
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ZE ŚWIATA KULTURY
KRONIKA NAUKOWA

Z Polskiego Tow. Historycznego, — We
Lwowie odbyła się konferencja prezydjum

Polskiego Towarzystwa Historycznego, w
obecności prof. Kutrzeby z Krakowa, prof.

Kętrzyńskiego z Warszawy i prof, Ehren-
kreutza z Wilna, Ze Lwowa wzięli w niej

udział prof, Zakrzewski, Hartleb, ks. Umiń-

ski, dyr. Barwiński i docent Tyszkowski.

Wobec ustalenia terminu wyborów do sejmu

i senatu na 8 1 15 września uchwalono prze-

sunąć zjazd wileński historyków na dzień

17 — 20 września.

KRONIKA LITERACKA

Zegadłowiczowi darowano konia, — W

ub. niedzielę znany poeta Emil Zegadłowicz

obchodził imieniny, Z okazji tej, delegacja

kół młodzieży ludowej ziemi krakowskiej,

złożyła poecie życzenia oraz ofiarowała mu

pięknego siwego konia,

Nowa książka Papiniego. — Dobrze znany

w Polsce z licznych przekładów, Giovanni

Papini, ogłosił ostatnio nową książkę: , Gran-

dezze di Carducci* (Wielkości Carduciego,

Florencja, Vallecchi). Jest to porywająco na-

pisany essai o Carduccim jako człowieku,

poecie i twórcy narodowej świadomości

włoskiej, Włochy obchodzą bowiem w roku

bież, setną rocznicę urodzin Carducciego,

którego nie bez słuszności uważają za pre-

kursora dzisiejszej idei rzymskości swego

państwa. Z polecenia rządu włoskiego wy-

dano krytycznie wszystkie dzieła poety z

niebywałą troskliwością i pietyzmem. Dla

Papiniego posiada w sobie Carducci przy ca-

łej swej przedziwnej prostocie genjuszu i

swej melancholji coś z „dużego dziecka”.

W całem dziele Carducciego rozbrzemiewa

z niczem nieporównana muzyka poetycka w

jego liryce podnjiosłej, czy żałobnej dźwię-

cza niepokojąco głębokie tony myśli i uczu-

—— a EC

Kongres wychowania rodzinnego
W dn. 31 lipca rozpoczął się w Brukse-

li, pod protektoratem króla i królowej

Belgji, V międzynarodowy kongres wy-

chowania rodzinnego. Ruch spolecz-

ny mający na celu odrodzeniespołeczeń-

stwa przez pogłębienie życia rodzinne-

go i wzmocnienie roli rodziny w wycho-

waniu i w życiu społecznem datuje się w

Belgji od końca ubiegłego stulecia. For

my organizacyjne znaleziono dlań two-

rząc (1899) Ligue de |'EducationFamilia-

le. W 1905 r, Liga zorganizowała I Kon-

gres Wych. Rodz., którego wynikiem by-

ło utworzenie „Międzynarodowej komi-

sji wychowania rodzinnego” z siedzibą w

Brukseli. Następne kongresy odbyły się

w latach 1906 i 1910, z udziałem Pola-

ków, choć nieoficjalnym.

Trzy pierwsze kongresy zajmowały się

przedewszystkiem ustalaniem podstaw

teoretycznych akcji, kongres IV w Liege

w 1930 r. przeszedł do zagadnień prax-

tycznych, referowano na nim i dyskuto-

wano różne metody stosowane dotąd w

rodzinach i zakładach wychowawczych

Obecnie w Brukseli mają uczestnicy kon-

gresu zapoznać się z rezultatami zasto-

sowań metod zalecanych przez kongres

poprzedni, ma się wysunąć praktycznej

ZEWSZĄM...
KONKURENCI LOKOMOTYWY

Torpedy motorowe, kursujące po to-

rach kolejowych konkurują skutecznie z

lokomotywami pędzonemi parą pod

względem szybkości. Użycie motorowych

pociągów staje się coraz częstsze; na linji

zachodniej, łączącej Paryż z Havre'm,

puszczono ostatnio w ruch pociąg moto-

torowy systemu Bugatti, który rozwijał

na rozmaitych odcinkach toru szybkość

182 kilometrów na godzinę. Przeciętna

szybkość pociagu wynosiła 120 km. Przy

próbnej jeździe torpeda osiąśnęła nawet

szybkość maksymalną 192 km., co sta-

nowi rekord światowy szybkości. Torpe-

da mieści 52 pasażerów. Kabina mecha-

nika znajduje się pośrodku wozu, w wie-

życzce wystającej ponad dach wagonu i

oszklonej z wszystkich stron. W ciągu

dwóch minut od chwili wprowadzenia

wagonu w ruch można rozwinąć szybkość

120 km. `

RUCH TURYSTYCZNY W BERLINIE

Z obliczeń berlińskiego biura tury-

stycznego wynika, że ruch ten zyskuje z

każdym rokiem na sile, Cyfry za pierw-

szych 5 miesięcy r. b. przewyższają cyfry

zeszłoroczne za ten sam okres o 50000

osób. Cyfry te obejmu;ą mianowicie 481

zys. przyjezdnych ż zagranicy meldowa -

nych w hotelach, pensjonatach i t. d. Z

powyższej liczby przypada blisko 50.000

na turystów zagranicznych, reszta na

ruch wewnętrzno - turystyczny. Na cze-

le tabeli turystów zagranicznych stoją

Holendrzy z 4.167 osób. Polska zajmuje

w tej tabeli szóste miejsce z 3.509 tury-

 

stów, co stanowi wzrost o 1.000 osób za
pierwsze 5 miesięcy w stosunku do roku

ubiegłego. Obliczono, że w ruchu tury-

stycznym całorocznym na 4-ech berliń +

czyków wypada jeden obcy. W Monach-

jum jest ten ruch o wiele silniejszy. Tam

na dwóch obywateli miasta wypada je-
den turysta.

DŁUGOWIECZNOŚĆ BUŁGARÓW

Bułgarzy żyją przeciętnie 90 do 100
lat. Co jest przyczyną tej długowieczno-
ści? Odpowiada na to p. J. Grudzińska
w „Pani Domu”, Jednym z czynników

jest — tu racjonalne odżywianie się.

Główną tedy podstawę odżywiania się
szerokich mas ludności bułgarskiej sta-

nowią; doskonały chleb, kukurydza, ryż,

jarzyny 1 owoce. (Warzywnictwo wBuł-

garji stoi na wysokim poziomie i stale

jest unowocześniane). Obok wyjątkowo

smacznych i soczystych pomidorów, xt»-

re stanowią w Bułgarji jakby przyprawę

narodową, spożywają Bułgarzy, jak zre-

sztą wszystkie ludy Wschodu w dużej

ilości. czosnek i cebulę, których właści-

wości lecznicze były już znane i cenione

w najodleglejszej starożytności. Helleno-

wie i Egipcjanie stosowali czosnek jako

lek wzmacniający i odmładzający, a jako

niezawodny środek, zabezpieczający
przed chorobami zakaźnemi. Ponadto
najnowsze badania lecznicze wykryły w
cebuli i czosnku obecność dużej ilości
witamin. Owóż te witaminy pod postacią

najrozmaitszych owoców i jarzyn co-

dziennie na wiejskich i miejskich targach

czekają na chętnych nabywców. Są tu o- 

wskazania dla rodziców, wychowawców

i organizacyj społecznych, zajmujących

się w różnych krajach sprawą wycho-

wania rodzinnego,

W Polsce zagadnieniami będącemi
przedmiotem obrad kongresu, zajmował
się oddawna Związek zrzeszeń rodzicie|-

skich, przy którym istnieje osobno komi-
sja wychowania rodzinnego, Komisja ta

już przed dwoma blisko laty nawiązała

kontakt z organizatorami kongresu i zgło
siła sporo referatów. Jednakże Minister
stwo W. R. i O. P. powierzyło zorgani-

zowanie przedstawicielstwa Polski ze-
społowi rodziców przy znanej sanacyj-
nej organizacji „Zrąb'* oraz zespołowi
rodziców przy pracowni wychowawczej
ministerstwa. Trzeba lojalnie przyznać.
że organizatorzy z ramienia minister-

stwa uwzględnili w prezydjum komitetu

także osoby z innych organizacyj, ale
samo postawienie sprawy przez mini-

sterstwo jest charakterystyczne, zwła-
szcza, że akcja zrodzona w Belgji jest
wyraźnie przeniknięta duchem  religij
nym i narodowym, a o działalności w ta-
kim duchu „Zrębu”, organizacji pana Ję-
drzejewicza, nic pozytywnego nie wia-

domo. N.

bok pomidorów i innych używanych u
nas jarzyn, gatunki warzyw wcale u
nas nieznane, lub też dopiero teraz
wprowadzane i traktowane z pewną nie-
ufnością. Więc zielony i czerwony pieprz
turecki wyborny do faszerowania, drob-
niejsze jego podłużne odmiany, t. zw.
popularnie „czuszki”, używane do przy-
rządzania sałaty i marynowane na zimę,

fioletowe patłażany, tak drogie u nas w
Polsce, podłużne jasnozielone korbole,

gruszkowata „banja”, której polskiej na-

zwy nie udało się ustalić, kukurydza, zło-

cista panienka w delikatne zielone owi-

nięta szatki i wiele innych odmian i ga-

tunkėw, A obok nich w ogromnej ilości

najrozmaitsze, stosownie do sezonu owo-

ce: złociste morele, tak duże jak tyrol-

skie jabłka, soczyste brzoskwinie, wspa-

niałe gruszki i jabłka, wyborne śliwki

Kiistendilskie, orzechy włoskie, arbuzy.

dynie,.melony, a przedewszystkiem wi-

nogrona, winogrona, winogrona. Od wspa

niałego deserowego Afuz-Ali, tak bardzo

cenionego na rynkach Austrji i Niemiec,

a niestety, wcale nie sprowadzanego do

Polski, aż do drobniejszych  pośledniej-

szych gatunków, wyhodowanych na

chłopskich poletkach.
I ta właśnie obfitość pokarmów roślin-

nych, zasilających organizm dużą ilością

substancyj odżywczych, jest obok innych

czynników, bodaj, że najgłówniejszem

źródłem, z którego Bułgarzy czerpią

swoją energję witalną.

NOWE STEROWCE SOWIECKIE

Projektowany lot Lewoniewskiego do
San Francisco zwrócił uwagę op'cii
świata na wysiłki sowieckie w dziedzi-
nie lotniczej, Według ostatnich informa-
cyj Sowiety wybudowały według planów

'

 

cia. Carducci jest prawie w Polsce nieznany.

Słabe wyobrażenie daje o nim przekład „Ód

barbarzyńskich”, dokonany przez p. J. Dick-

szteinównę, Wartoby uczcić tę rocznicę w

Pelsce dobrym przekładem bodaj jego hym-

nów.

ZJAZDY NAUKOWE_
Kongres w sprawie hodowli roślin lekar-

skich, — W dn. 29 ub. m. rozpoczął w Bruk-

seli obrady międz. kongres w sprawie hodo-

wli roślin lekarskich, Polskę na kongresie

tym reprezentuje delegacja, w skład któ-

rej wchodzą: z Min, Opieki Społ. Filipczak,
prof. Jan Muszyński, z ramienia Komitetu

Zielarskiego i p.Tadeusz Splitt, z ramienia
Związku Drogistów.

Kongres farmaceutyczny, — W Brukseli

odbyło się otwarcie międzynarodowego

kongresu farmaceutycznego, W skład dele-

gacji polskiej wchodzą: delegat Min. Opieki

Społecznej radca Filipczak i prof. Kanstan-
ty Hrymakowski z Uniw. Poznańskiego.

MUZYKA
Odznaczenie pianisty polskiego, — Cur-

tis Institute of Music w Filadelfji, najpoważ-

niejsza uczelnia muzyczna w St. Zjednoczo-

nych, nadała Wiktorowi Labuńskiemu, pia-
niście-dyrygentowi, tytuł doktora muzyki

bonoris causa. Rzadkie to odznaczenie о-

trzymali dotychczas zpośród Polaków Holf-

man, Stokowski, Godowski i Sembrich-Ko-
chańska,

Życie muzyczne w Radomiu, — Istnieją-

ca w Radomiu od 10 lat Wyższa Szkoła Mu-

zyczna im. Fr. Chopina przejawia pod no-

wem kierownictwem por. kapelm. Anatol-
jusza Więckowskiego ożywioną działalność

muzyczno-pedagogiczną i kulturalną. Z ini-
cjatywy szkoły odbył się niedawno Kon-

cert Chopinowski z okazji 125-ej rocznicy

urodzin Mistrza tonów, z udziałem arty-

stek warszawskich p, Olgi Iliwickiej (for-
tepian) i p. Heleny Zubowicz (śpiew). Wsku-

tek zabiegów kierownictwa szkoły została

powołana do życia orkiestra symfoniczna
złożona z 55 osób, która już parokrotnemi
występami dała się poznać szerszym war-

stwom z jak najlepszej strony; osłatnio

wreszcie kierownictwo szkoły przystąpiło

do zorganizowania Towarzystwa Muzycz-

nego im. Fr. Chonina, które w przyszłości

stanowićby miało areopag muzyczny Rado-

mia, Inauguracyjne zebranie nowoutworzo-

nego Towarzystwa odbędzie się w dniach

najbliższych w sali reprezentacyjnej sej-

miku.

CZASOPISMA DLA KOBIET

Pani Domu. — Zagadnienie przyczyn dłu-

gości życia jest zawsze kwestją ciekawą i

żywą, to też art. wstępny w sierpniowym

numerze Pani Domu „Długowieczność w
Bułgarji* omawiający system życia Bułga-

rów, zapewniający ich krzepkość w późnej
nawet starości stanowi interesujący przy-

czynek do wszechstronnego oświetlenia tej
kwestji. Sprawy, związane z sezonem letnim

oświetlają art.: „Trzy użytki — jeden koszt",

(tajemnice plażowe) mówi o racjonalnej kos-

metyce na plaży, w art, „Przed sezonem mo-

dy jesiennej”p,Well daje rady, jak wykorzy”

stać „Martwy sezon”, wreszcie art. z dzie-

dziny kulinarnej to — „W sezonie raków"

Pani Elżbiety oraz liczne przepisy aktualne

i na przetwory, Z cyklu artykułów o walce

ze szkodnikami mamy ciekawy art, o koma-

a.

generała Nobile dwa sterowce dla ce'ów
komunikacyjnych. Sterowiec „V. 6“, nie
różniący się zasadniczo od  dotych-
czas stosowanych, obsługiwać będzie lin-
je Moskwa — Swierdłowsk. Sterowiec
„V. 7.* wybudowany również według
p!anów generała Nobile wykazuje pewne
ulepszenia w stosunku do dawnych ty:

pów Między imnemi kabina dla podróż-
nych znajdować się będzie w kadłubie
sterowca, co pozwoli na zmniejszenie
gondoli stercwej, a tem samem przez

zmniejszenie oporu powietrza zwiększy
szybkość sterowca.
Oprócz wspomnianych dwuch sterow-

ców już wykończonych, w budowie znaj-
due się znaczna ilość sterowców, które
mają być w przeciwieństwie do „V. 6.* i
„V. 7/' wykonane całkowicie z metalu

NIEBEZPIECZNA LICYTACJA

W tych dniach zlicytowano znanego w
ko!ach budepesztańskich lekarza dr. A-
leksandra Rosenberga, przyczem w ręce
licytantów, rekrutujących się przeważnie
z kupcow wierzycieli Rosenberga dosta-
ły się olbrzymie ilości trucizn. Między in-

nen. licytanci nabyli 5 kg. sublimatu,
3000 pa: tylek sublimatu, duże ilości mor-
liny, kokainy, opjum, oraz innych trucizn
Związek farmaceutów budapesztańskich
zwrócił się do ministerstwa spraw wew-
nętrznych z memorjałem, w którym
wskazuje na zgubne skutki powierzenia
tak olbrzymich iłości trucizn handlarzom.

Jak to podkreśla memoriał ilość ta wy-
starcza dla zatrucia 150.000 ludzi. Wła-
dze %ezpieczeństwa prowadzą obecnie
dochodzenia celem wykrycia licytantów
i odebrania wręczonych im niebacznie
trucizn, szczególnie morfiny, opjum i ko-
kainy. Ministerstwo spraw wewnętrz-

 
 

IV Kongres
międzynarodowy oświe-

tenia pub icznega
Wakacje są okresem różnych kongre*

sów wychowawczych międzynarodowych,
których liczba wzrasta wprost niepropor-
cjonalnie do ciężkich warunków materja!-
nych współczesnego życia. Ostatnio, w.
dniach 15 de 17 lipca, odbył się w Gene
w'e kongres oświecenia publ., zwołany
przez Międzynarodowe Biuro Wychowa-
nia. Uderza odrazu pierwszy punkt po-
rządku: „Sprawozdania ministerstw

oświecenia publicznego o ruchu wycho-
wawczym w roku 1934-35“. Ješli sobia
przypomnimy, jak trudno o takie „spra-
wozdanie” i dyskusję nad niem na tere-
nie krajowym, np, wSejmie, to nie mo-
żemy oprzeć się zdziwieniu, iż tak bardzo
suwerenny rząd nie uważa żądania spr a-

wozdań przez instytucję międzynarodową
za coś uwłaczającego tej suwerenności,

Rozumielibyśmy; komunikaty, informa-
cje, referaty, ale sprawozdanie mi-

nisterstwa —i to wymagane na piśmie,
według szczegółowych wskazówek —
świadczy jakby o podporządkowaniu mi-
nisterstwa owemu Biuru i Kongresowi,

Ciekawe, że według wyjaśnień Biura,

„ten przegląd spraw pedagogicznych ca-
łego świata nie ma zamiaru oczywiście
doprowadzić do unifikacji systemów п а-
rodowych (nasze podkreślenie), wy-
chowania, a ma służyć jedynie zadaniu
wzajemnego poznania się i zrozumienia

oraz ujawnienia często nieznanych dóbr
moralnych danego narodu”,
A gdzież systemy wychowania pań-

stwowego i dobra moralne państwowe?
Obawiamy się, że nacjonalistyczna atmo-
sfera genewskiego kongresu łatalnie od-
działa na „państwowy” kierunek wycho<
wania!

Na porządku obrad kongresu, poza
sprawozdaniami ministerstw, były spra-
wy organizacji przygotowania nauczy-

cieli szkół powszechnych i nauczycieli
szkół średnich, oraz sprawa rad oświe-
cenia publicznego (wniosek polski), W
sprawie kształcenia nauczycieli dysku-
towano na podstawie materjałów zebra

nych przez specjalne ankiety,

M.
NEIEUIS

rach, mówiący o ich rozwoju, właściwości
roznoszenia malarji i o tępieniu komarów.

Art. „W angielskiej szkole dla najmłod-

szych” przeciwstawia wychowanie dzieci w

Anglji, oparte na zasadach samodzielności

i praktyczności, wychowaniu dzieci u nas.

Wiele jeszcze innych ciekawych artykułów

czytamy w „Pani Domu”, której administra-

cja mieści się w Warszawie Nowy Świat 9.

Bluszcz. — Nr. 28 „Bluszczu” rozpoczyna

piękny wiersz M. Czerkawskiej p.t. „Tobie...

Wam". Następnie mamy obszerny reportaż

ze zlotu harcerskiego, dalszy ciąg powieści

Zofji Reutt- Witkowskiej p. t. „Babskie plot=

ki“, ciekawy reportaż Lipkowskiej z chiń-
skiej dzielnicy i teatru w San-Francisco p.t.

„China Town". W dziale „Ogrodnictwo i
hodowla" mamy prace: „Piwonje drzewia-

ste" i „Walka z dziuplami w  drzewach'*
Marji Dąbrowa, W dziale „Dom i gospodar-

stwo”. „Z oddali" przez Dobrzańską i

„Przepisy kulinarne”. W dodatku „Mody''t

„O pelerynkach i wogóle”,
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nych opracowuje rozporządzenie, które
uniemożliwiłoby w przyszłości przy licy+
tacjach dostawanie się trucizn do rąk lu-
dzi niepowołanych.

JAK W BAJCE

W jednym z szpitali wiedeńskich prze-

bywa złożona ciężką chorobą Aloiza Hu-
ber, żona bezrobotnego zecera. W tych
dniach spadło na nią nieoczekiwane
szczęście. Listonosz przyniósł jej urzędo-
we zawiadomienie o spadku, jaki zosta-
wił dla niej jeden z krewnych, który
zmarł w Indjach. Historja tego spadku,
wynoszącego pokaźną sumę 200 miljo-
nów szyilingów, jest niezwykła. Przed
stu laty — zaczyna swe opowiadanie p.

Huber — pradziadek mój, generał armii
pruskiej Reinhardt, zabił w pojedynku
wyższego oficera i musiał wskutek tego
uchodzić z kraju. Generał wyjechał do
Indyj, gdzie zaciągnął się do szeregów
angielskich, walczących z powstańcami
hinduskimi. W jednej z bitew generał u-
„ratował życie jednemu z wysokich urzęd-
ników administracji angielskiej w  In-

djach. W nagrodę za to otrzymuje gene-
rał księstwo Sadan, którego władca za
udział w powstaniu został złożony z tro*
nu. Reinhardt pojął za żonę córkę ma-

haradży sąsiedniego księstwa. W Niem-
czech pozostała żona Reinhardta z sy=
nem. Z linji tej pochodzi p. Huber. Wnuk
generała był ojcem pani Huber. Rein-
hardt jako książe Sadanu, zmarł bez=

„dzietnym doczekawszy się później sta=
rości. Pozostałe z pierwszego małżeń-
stwa dzieci i wnuki wszczęły z rządem
angielskim proces o spadek „który obec-

nie zakończył się przyznaniem części
spadku jedynej żyjącej spadkobierczyni
generała, pani Huber.  



Jak „wybierano” delegatów

Ikri GRE

Narodowcy nie głosują
Ze wszystkich stron kraju nadchodzą

wiadomości o przebiegu „wyborów”* de-
legatów wyborczych.

JAROCIN
26 lipca, odbyło się w Jarocinie wy-

znaczone przez starostwo posiedzenie ra-
dy miejskiej, celem wyboru delegatów do
okręgowego zgromadzenia wyborczego.
W zebraniu wzięli udział radni BB. i

radny z NPR. p. Szymański,
Radni Obozu Narodowego złożyli na

ręce sekretarza oświadczenie, że w gło-
„sowaniu nie wezmą udziału i że w razie
wyboru mandatów nie przyjmą.

WĄGROWIEC
Dnia 25 lipca odbyło się zebranie rady

powiatowej w Wągrowcu, celem doko-

nania wyboru do zgromadzenia okręgo-
wego. Na zebranie nie stawili się naro -
dowcy ani ludowcy, tylko „sanacja”, t. j.
10 członków rady powiatowej i 3 człon-
ków wydziału pow. na ogólną liczbę 26
członków.

Dnia 26 lipca odbyło się w tym samym
celu posiedzenie rady miejskiej, W ze-
braniu wzięła udział tylko grupa BB.

ŻERKÓW
26 lipca, odbyło się posiedzenie rady

miejskiej, Gdy przystąpiono do ostatnie-
$o punktu porządku dziennego, a miano-
wicie do wyboru delegata do sejmowego
zgromadzenia okręgowego, radni Klubu
Narodowego opuścili posiedzenie.

CZEMPIŃ
Radziecki Klub Narodowy w Czempi -

niu nie wziął udziału w posiedzeniu rady
miejskiej w. dn. 26 ub. m., zwołanem dla
dokonania wyboru delegata do zgroma-
dzenia okręgowego, motywując to przy-
łączeniem się do stanowiska posłówi se-
natorów Klubu Narodowego, zajętego w
Sejmie i Senacie, oraz do uchwały Stron-
nictwa Narodowego, postanawiającej nia
brać żadnego udziału w akcji wyborczej.
Na zebranie nie stawili się również 2

radni z BBWR, z prezesem tegoż klubu
p. Kowalczykiem na czele,

KROTOSZYN
W tych dniach zwołano tu zebranie ra-

dy miejskiej celem dokonania wyboru
delegatów do sejmowej komisji okręgo-
wej. Na zebranie stawiło się 4 radnych z
BB. Klub Narodowy po złożeniu odpo-
wiedniej deklaracji na piśmie w zebra-
miu udziału nie brał,
W Krotoszynie na 24 radnych 16 nale-

ży do Klubu Narodowego, a 8 do BB.

POBIEDZISKA
Ostatnie zebranie rady miejskiej w

sprawie wyborów, odbyło się bez udzia-
łu radnych Klubu Narodowego. Na posie-
dzenie to nie przybył również jeden rad-
ny z „sanacji”, W posiedzeniu zarządu

miasta. odbvtem w sprawie wyborczej
członkowie Klubu Narodowego również
udziału nie brali. Na posiedzenie to przy-
był tylko burmistrz i jego zastępca.

SZAMOCIN
W dniu 26 ub. m. rada miejska przy u-

dziale 6 radnych na ustawową liczbę 12-u
dokvnała wyboru delegata do sejmowej
komisji okręgowej. W zebraniu wzięli u-
dział 3 radni z BB,, 2 radni z listy właś-
cicieli nieruchomości i jeden Niemiec.

KĘPNO
Ostatnio odbyło się posiedzenie rady

miejskiej, dla wyboru delegatów do sej-
mowej komisji okręgowej, w którem na-
rodowcy nie wzięli udziału.

WRZEŚNIA
Na posiedzeniu sejmiku powiatowego

w dniu 25 ub. m. wybrano jako delegatów
p. Witolda Brzeskiego z Wódek, mało-
rolnego p. Kozielczyka z Cieśli i płatne-
go sekr. ZZP. p. Kujawę z Wrześni, Na
16 radnych, brało udział 8 — radni Obo-
zu Narodowego udziału nie brali,
Na dzień 26 ub. m. zwołano radę miej-

ską celem wyboru dwóch delegatów do
kolegjum wyborczego, wybrano p. prof.
Maćkowskiego i urzędnika starostwa p
Szambelana. Na 16 radnych brało udział
w tymże posiedzeniu 8 (BB. i NPR.). Ra-
dni Obozu Narodowego udziału nie brali.
Sanatorzy jeszcze jakość nie dowiedzie-
li się, że radni Obozu Narodowego nie
będą brali udziału, Radni BB, którzy
przebywali na wakacjach (prof. Mać-
kowski i p. Czarnikówna) przybyli spe -
cjalnie na to posiedzenie, które trwało 7
minut.

MIŁOSŁAW (pow. Września)
Również i w Miłosławiu zwołano na

dzień 26 b. m. posiedzenie rady celem
wyboru delegata. Wielkie rozczarowa-
nie, spotkało burmistrza, gdy na posie-
dzenie przybyło aż 2 (dwóch) radnych
9 radnych Obozu Narodowego udziału
nie brało. Dwóch radnych wybrało 1 de-
legata. Ponieważ proponowany przez
magistrat członek magistratu, mandatu  na delegata do kolegjum wyborczego nie
„Przyjął, przeto trzeba było па ргейсе |

kogoś szukać i znaleziono staruszka,
Bogu ducha winnego, p. Kostka Obar-
skiego. Jak się dowiadujemy z pewnych
źródeł, najpoważniejszym kandydatem
na posła w okręgu gnieźnieńskim ma być
p. kpt. Zenkteler, właściciel majątku
Pałczyn pow. Września, prezes kółek
rolniczych. Nie radzimy p. Zenktelerowi
iść w ślady swego poprzednika (b, preze-
sa kółek rolniczych) p, szambelana Grab-
skiego z Bieganowa, który również z ra-
mienia BB, w r. 1930 kandydował do
Sejmu i sromotną poniósł klęskę, co by-
ło powodem złożenia przez niego preze-
sury kółek rolniczych.

OSTRZESZÓW

W odbytem ostat. zebr, rady miejskiej
w sprawie wyboru delegata do zgroma-
dzenia okręgowego radni Klubu Narodo-
wego nie brali udziału, W wyjaśnieniu,
złożonem przewodniczącemu rady, powo-
lali się na deklaracje przedstawicieli O-
bozu Narodowego o apolitycznościsa -
morządów,
Rzeczą charakterystyczną dla tutejsze.

$o terenu jest lansowanie wiadomości, że
od wyniku akcji wyborczej uzależniona
jest sprawa przywrócenia do Ostrzeszowa
siedziby starostwa powiatowego.

OBORNIKI
Radziecki Klub Narodowy w Oborni -

kach, solidaryzując się ze stanowiskiem
posłów i senatorów Klubu Narodowego
w Sejmie i Senacie, oraz stosując się do
uchwały Stronnictwa Narodowego, nie
brał udziału w posiedzeniu rady miej-
skiej w dniu 26 lipca, mającem na celu
dokonanie wyboru delegatów do zgro-
madzenia okręgowego. Na ogólną liczbę
16 członków rady miejskiej na posiedze-
nie przybyło 7 radnych „sanacyjnych”,

PAKOŚĆ

Legalizacja podpisów listy „sanacyj-
nej”, na której figuruje delegat do okrę-
gowej komisji wyborczej rektor Rajter,
odbyła się we środę po południu, w sali
ratuszowej. Dokonał jej notarjusz p. Ro-
sada z Mogilna. Podpisanych poprzed-
nio na liście zapraszano dzwonkiem wy-
woławczym, kurendą i przez gońca ma-
gistrackiego, który, gdy się opieszale
schodzono, biegał po domach i szukał
wyborców. Mimo tych zabiegów, zainte-
resowanie podpisanych na liście osób,
było bardzo słabe. Do magistratu poczę-
li się schodzić pojedyńczo: urzędnicy,
koncesjonarjusze zależni i paru niezor-
jentowanych, W ciągu trzech godzin na-
liczono ich ogółem około 140, Później
zgłaszali się jeszcze do legalizacji w po-
czekalni dworcowej urzędnicy kolejowi
i pocztowi z żonami (blisko 50 osób).
Resztę podpisów zebrano w okolicy. Na
ratuszu zjawili się również Żydzi i Niem-
cy. Kilku podpisanych do legalizacji się”
nie stawiło,

TRZEMESZNO

W dniu 26 lipca odbyło się zebranie
wyborcze rady miejskiej, na które przy-
było na ogólną liczbę 16 radnych zaled-
wie 7 (siedmiu). W sobotę zaś 27 lipca,
odbyło się zebranie rady gminnej na ob-
wód wójtostwa trzemeszeńskiego. Na o-
śólną liczbę 20 radnych przybyło 5, Nie
stawiło się również 6 „sanatorėw“. Oto
„entuzjazm z jakim społeczeństwo na-
sze „idzie“ do wyborów.

WITKOWO

W dniu 26 lipca odbyło się tu posie-
dzenie rady miejskiej dla dokonania wy-
boru delegata do zgromadzenia okręgo-
wego. Radni z Obozu Narodowego w
liczbie 8 na zebranie nie przybyli.

OSTRÓW

W dniu 26 lipca odbyło się zebranie
rady miejskiej w Raszkowie dla dokona-
nia wyboru delegata do kolegium wy-
borczego. Na posiedzenie przybyło 4 rad-
nych z BB. i 2 radnych z NPR.

SWARZĘDZ

Dnia 30 lipca odbyło się tu zebranie
uOchronki*, której przewodniczącą jest
p. Leszczyńska, znana działaczka „sana-
cyjna”. Po przemówieniu, dotyczącem
Ochronki, p. Leszczyńska rozpoczęła a-
śitację w sprawie wyborów do Sejmu i
Senatu, Wkońcu przedłożyła do podpi
sywania listę z kandydatką do okręgo-
wego zgromadzenia wyborczego. Na ze-
braniu obecnych było około 25 kobiet, z
których podpisało się 4 — 5."

ROGOŻNO

Posiedzenie rady miejskiej w Rogoż-
nie, zwołane dla wyboru delegatów do
zgromadzenia okręgowego, odbyło się 26
ub, m. W posiedzeniu wzięli udział człon-
kowie BB.. NPR. i Niemcy. Radziecki
Klub Narodowy na posiedzenie nie przy-
był. +

Zebranie rady powiatowej dla wyboru
dwóch delegatów na zgromadzenie okrę-  

gowe odbyło się 25 b. m. Na 18 członków
rady przybyło tylko 8.

OSTRÓW

Na zebranie rady powiatowej, zwołane
celem wyboru delegatów do zgromadze-
nia wyborczego, nie przybyli członkowie
Klubu Narodowego i Stronnictwa Ludo-
wego. W posiedzeniu rady miejskiej nie
wzięli udziału narodowcy i socjaliści.

STĘSZEW

W dniu 26 lipca r. b. odbyło się zebra-
nie rady miejskiej celem dokonania wy-

boru jednego delegata do zgromadzenia
okręgowego. Na zebraniu obecnych było
tylko 6 (sześciu) radnych. W zebraniu
nie wzięli udziału radni Klubu Narodo-
wego oraz dwóch radnych z BB,

KOŚCIAN

W posiedzeniu wyborczem rady po-
wiatowej pow, kościańskiego nie brali u-
działu radni z Klubu Narodowego i
Stronnictwa Ludowego.

MIEJSKA GÓRKA
Na posiedzeniu rady miejskiej, zwołane

celem wyboru delegata do sejmowego o-
kręgu wyborczego Nr. 96 (Leszno) przy-
było — na ogólną liczbę 12-tu radnych —
3 radnych: jeden z BBWR,, jeden z NPR.
i Niemiec Pustal.

PELPLIN
Odbyło się zebranie rady miejskiej dla

wyboru delegata do zgromadzenia okrę-
gowego. Z 12 radnych na posiedzeniu
było tylko 5, ю

GNIEW

W dniu 27 lipca b. r. p. burmistrz Kru-
szewski zwołał posiedzenie rady miej -
skiej, celem dokonania wyboru delegata
do okręgowego zgromadzenia wyborcze-
go. Na posiedzenie to przybyło tylko €
radnych z BB, Klub Narodowy w posie-
dzeniu udziału nie brał.

SKÓRCZ

W dniu 26 lipca b. r. zwołane zostało
zebranie rady miejskiej celem wyboru
kandydata do zgromadzenia okręgowe-
go przy wyborach do Sejmu Radni 5iron-
nictwa Narodowego; których jest 6, w
obradach ani w głosowaniu udziału nie
brali. Delegata do zgromadzenia wy-
borczego wybrano tylko 5 głosami BB.
i NPR. Został nimf burmistrz p. Grzan-
kowski.

TUCHOLA

Na zebranie rady miejskiej, zwołane
celem wyboru delegatów do okr. zgroma-
dzenia wyborczego przybyło 3 członków
z zarządu miejskiego i 4 radnych sana -

cyjnych, Radni z opozycji w liczbie 10
oraz 2 radnych z sanacji udziału w po-
siedzeniu nie brało.

WŁOCŁAWEK

Odbyło się tu zebranie rady miejskiej
celem wyboru delegatów do okręgowego
zgromadzenia wyborczego. Po dłuższych
targach między klubami radzieckiemi
wybrano ostatecznie: 11 delegatów z BB,,

3 z Ch. D. i jednego Żyda. Klub Narodo-
wy, liczący w radzie miejskiej 12 człon-
ków, w wyborach udziału nie brał i zło-
żył do prezydjum rady odpowiednie o-
świadczenie.

Powyższe informacje z terenu Poznań-
skiego i Pomorza dosadnie ilustrują, w
jakich warunkach „wybierano” delega-
tów do koleśjów wyborczych. Nie ina-
czej też dzieje się w innych częściach
Polski,

ZAMOŚĆ

W gminieMokre pow. zamojskiego na
24 radnych na zebranie przybyło 15-tu
Po przemówieniu p. Wacława Lipczyń -
skiego, członka Stronnictwa Narodowe-
go, 13-tu radnych opuściło zebranie, De-
legatów „wybrało” 2 radnych!

 

 

ZE LWOWA
Co grają w teatrach
Teatr Rozmaitości: W sobotę o 20-tei

„Panna młoda z dachu”,
Teatr Wielki; nieczynny.
Repertuar kin,

Apollo: Dla ciebie śpiewam, z J.
Kiepurą.

Atlantic: Katastrofa Czeluskina
Casino: Mężczyźni w niebezpiecznym

wieku i Ostatni sygnał.
Colosseum: nieczynne,
himera: nieczynne.

Grażyna: Wiosenna parada.
Kopernik; Od wieczora do północy.
Marysieńka: Jiskor.
Muza: Gra zmysłów.
Palace: Księżniczka przez 30 dni
Pan: Żona na jedną noc i Mistrz Flora.
Raj: Wesoła Zuzanna.
Stylowy: Zemsta pana X i rewja.
Półtora miljona zł. wynosić będzie

koszt budowy wielkiego gmachu miej.
zakładów elektrycznych u zbiegu ulic
Kadeckiej i Kopernika. W roku bieżącym
wykonane będą roboty na sumę 300.000
zł. Licytacja ofert odbędzie się na naj-
bliższem posiedzeniu mie/skiej kom sii
finansowej. Na temże posiedzeniu zalat-
wiona będzie sprawa przydziału robót.
Z racji = warto przypomnieć, że pro-

tegowany Zw. obrońców Lwowa, czło-
nek tego Związku p. Podgórski, oddał
roboty wykopowe Żydom, jakkolwiek
można było zatrudnić bezrobotnych ro-
botników - chrześci'an.

Resztki murów ochronnych, długości o-
kolo 13 metrów, które zachowały się na
dziedzińcu klasztoru OO. Bernardynów,
zostaną odsłonięte przez zburzenie za-
słaniających je budynków, W ten sposób
piękno starego Lwowa, które zostało u-
wyraźnione w Rynku dzięki pracom re-
nowacyjnym i konserwatorskim miejskie-
$o urzędu nadzoru budowlanego, zosta-
nie pomnożone o nowy szczegół, Pracami
nad wydobyciem na jaw piękna dawnego
Lwowa kieruje p. inż. Hełm - Pirgo, Do-
week wyniki jego zabiegów za -

slugują na uznanie,
Plotka, czy reklama? — Onegdaj ro-

zeszła się we Lwowie wiadomość o uto-
nięciu w Bałtyku adwokata lwowskiego
Kono!!a. Jak się okazuje, była to wiado-
mość zmyślona. Stwierdzono natomiast,  

że w Orłowie utonął student politechniki
Iwows«iej Zygmunt Czerwiński.

Oj, ci Żydzi! — Gmina żydowska we
Lwowie wysłała do metropolity Szeptyc-
kiego teleśram ze słowami czci i uzna-
nia dla działalności jubilata. Autorzy te-
legramu podnoszą, że metropolita zaw-
sze odnosił się do Żydów ze zrozumie+
niem i poczuciem sprawiedliwości.
Twórcza: działalność żydów. — Po-

licja lwowska aresztowała Abrahama Di-
kesa (Kleparowska 33), jego żonę oraz
handlarza drobiu Hersza Katza, którzy
łałszowali masowo jednozłotowe monety.
Jak wiadomo, dziedzina fałszerstw jest
monopolem żydowskim. Rzecz jasna, że
Żydzi demoralizują także „gojów”. W о-
isanej aferze np. brał udział murarz Ste-
ta Miśko, który z całą szajką powędro-
wał do więzienia.
Moda na „wywiadowców”, — Lwów

od dłuższego czasu trapiony jest plagą
fałszywych wywiadowców, którzy rekru-
tują się przeważnie z mętów miejskich.
Oszukuńczy ten proceder przybiera ce-
chy epidemiczne, gdyż ilość takich „wy=
wiadowców” wzrasta z każdym dniem.

Ostatnio w roli agenta policji wystąpił
osiugacz komisarjatu PP. Iwan Łatut,
tóry dokonywał rewizyj, straszył naiw-

nyci aresztem i t. d. Schwytany opryszek
na pytanie sędziego, dlaczego występo-
wał w roli wywiadowcy, stwierdził, że...
„ma zamiłowanie do tego zawodu”.
Nieczuły sędzia wymierzył Łatutowi

karę 8 miesięcy więzienia,
Przed sądem okręgowym stanęła niej.

Józefa Depówna (Rycerska 25a), noszą-
ca obecnie po mężu nazwisko Wójcik,
która zawierała znajomości z bogatymi
osopn:kami, aby ich następnie szantażo-
wać. Na skutek doniesienia szantażowa-
nego przemysłowca W. Lewickiego pro-
kurator pociągrął Depównę do odpowie-
dziainości.

Jeżeli wspominamy o tej sprawie, to
tylko dlatego, aby R Rować panujące
w pewnych slerach rozluźnienie węzłów
rodzinnych, które stwarza podatny grunt
dla działalności szantażystek w rodzaju
Depówny. Że też ludzie zajmujący po-
ważne stanowiska zawodowe i społecz-
ne nie wstydzą się publicznego „wenty-
lowania" ich stosunków rodzinnych na
forum sądowem i na łamach-brukowców?

 

Z CAŁEGO KRAJU.
GRUDZIĄDZ

Skutki wichury. — Nad Grudziądzem
szalał ostatnio orkan niebywałej wprost
siły, Uszkodził on liczne dachy, a w oko-
licy wyrządził ogromne szkody przy ro-
botach żniwnych, rozrzucając sterty i

niszcząc zboże, stojące na pniu. Nie obe-
szło się też bez nieszczęśliwych wypad-
ków. Najpoważniejszy miał miejsce w
pobliżu portu drzewnego, Stały tam na
bocznicy kole'owej wagony, opatrzone
mocnemi pokrywami blaszanemi w
kształcie dachów. Wichura zmiotła da-
chy te z wagonów, a jeden uniosła na
odległość blisko 100 mtr. i rzuciła go na
ul. Rybacką, gdzie w tej chwili przejeż -
dżał właśnie wozem Franciszek Mako-
wiecki,

Ciężka blacha uderzyła w woźnicę i
zmiotła go formalnie z wozu, Makowiec-
ki odn'ósł nietylko ciężkieobrażenia ale

jeszcze padając złamał nogę w 3 miej -
scach.

MOŚCISKA

Amoniak dano do picia. — Niesamo -
wite wypadki towarzyszyły śmierci i
pogrzebowi sekretarza starostwa w Moś-
ciskach, Franciszka Rabieja, który a-
resztowany w związku z nadużyciami u-
rządził w więzieniu w Przemyślu gło-
dówkę i zmarł.
Po pogrzebie w Mościskach rodzina

zażądała ekshumowania zwłok i prze-

prowadzenia sekcji, twierdząc że zgon
Rabieja nie był dostatecznie wyjaśniony.
Istotnie specjalna komisja sądowo-lekar-

ska przeprowadziła ekshumowanie i
sekcję zwłok, w czasie której stwierdzo-
no, że przyczyną śmierci Rabieja było za-
palenie płuc i niedomaganie mięśnia ser-
cowego. W czasie ekshumacji na cmen-
tarzu w Mościskach przybyła żona Ra-

  

Z KRAKOWA
Teatr im. Słowackiego: „Pan Broton-

neau“,
Kina katolickie:
Apollo: „Rumba“. 3

и]]’[::рріі\;: .],_Р‘гу_\иім życie Henryka

Słonko: SU) S.“ i „Bandyta Detek-
tyw”,
7 Seba” „Kobieta pod kontrolą",
Świt: „Żywy zastaw” (Shirley Temple)

i komedyjki kolorowe, _
Uciecha: „Pani i szofer”,

Zmiana lokalu L. O, P. P. — Obwód
miejski Ligi obrony poc i prze-
ciwgazowej w Krakowie przeniósł z
dniem 27 lipca swoje biura na ul. Zwie-
rzyniecką 26 II p., tel, 122-78.

Zebranie Izby przemysłowo - handlo-
wej, — W ub. poniedziałek, odbyły się w
Izbie przemysłowo - handlowej dwa ze-
brania plenarne, Jedno zebranie dokona-
ło wyborów delegatów do komisyj wy-
borczych, na drugiem omawiano progra-
miowe przemówienie prezesa izby i dy-  

skutowano nad STANA Życia gospodar
czego na terenie Izby M. in. omawiano
krylyczną sytuację krakowskiego kupie-
ctwa 1 jego A likwidację, W dy-
skusji tej wzięło udział kilku radców
Izby, którzy w innych okazjach zwłasz-
cza wyborczych lubią demonstrować
swoje poglądy antysemickie. Tym razem
w przemówieniach swoich niewyodrębni-
li tragicznej sytuacji kupiectwa katolic-
kiego w Krakowie, które w zastraszają-
cem tempie likwiduje się ustępując miej-
sca żydowskiemu. Narzekano na handel
stołeczny, który ma być rzekomo jedną
z przyczyn upadku kupiectwa krakow -
skiego, a zapomniano o lokalnych sto-
sunkach i wpływach żydowskich we
wszystkich dziedzinach życia gospodar-
czego w Krakowie, a przedewszystkiem
e ich wpływach w samorządzie miejskim,
dzięki którym w okresie kryzysu nie sły-
chać jakoś o upadku kupiectwa żydow -
s«iego, gdy likwidac'a polskiego handlu
i przemysłu odbywa się w bardzo szyb-
kiem tempie,  

bieja, która w pewnej chwili zaczęła
mdleć. Posłano po amonjak, celem o-
trzeźwienia zemdlałej jednak przez po-
myłkę zamiast dać jej amonjak do pową-
chania, dano się jej go napić. Nieszczę-
śliwa doznała poparzenia wnętrzności i
musiano ją przewieść do szpitala w sta-
nie ciężkim.

OPOLE (pow. lubelski)
—н

Žydzi zbojkotowali pomoc powodzia-
nom. Według sprawozdania opolskiego
komitetu pomocy powodzianom, ludność
żydowska Opola — w sposób niesly-
chanie obojętny ustosunkowała się do
klęski powodzi w ub, roku. Poza kilkuna-
stu złotemi wpłaconemi na listy, — miej-
scowi Żydzi wręcz uchylili się od obo-
wiązku niesienia pomocy nieszczęśliwym,
pomimo wysiłków komitetu wciągnięcia
do współpracy pązedstawicieli miejsco-
wego społeczeństwa żydowskiego i do
świadczeń na rzecz powodzian.

PRZEMYŚL

Uwięzienie egzekutora przez żydów.—
Niecodzienny wypadek uwięzienia egze-
kutora skarbowego na miejscu egzekucji
wydarzył się w Przemyślu.
Do biura gminy żydowskiej przybył e-

gzekutor skarbowy i zażądał zapłacenia
zaległego podatku od nieruchomości w
kwocie kilkuset złotych. Ponieważ w
biurze był tylko woźny, egzekutorza -
śroził otwarciem kasy przez ślusarza i
oświadczył, że nie ustąpi z biura dopóki
nie otrzyma pieniędzy. Wówczas woźny
zamknął egzekutora w biurze i poszedł
szukać prezesa gminy żydowskiej,

Uwięziony egzekutor wykorzystując
telefon w biurze zadzwonił do urzędu
skarbowego o pomoc. Po kilku minutach
przybyło dwu urzędników skarbowych.
którzy uwolnili egzekutora, załadowali
całą kasę ogniotrwałą na wóz i wywie:
źli do urzędu skarbowego.
Na miejscu zajścia zgromadziły się tłu-

my żydowskie, mimo to urzędnikom uda-
ło się kasę ogniotrwałą przewieźć do u-
rzędu skarbowego.

TOMASZÓW LUB.
—

Koncert chórów kościelnych. Poważna,
jak na prowincjonalne stosunki, impreza
śpiewacza odbyła się w małem miastecz-
ku Łaszczowie. Odbył się tam przed kiż.
ku dniami koncert chórów kościelnych,
w którym wzięło udział 15 chórów z po-
wiatu, w łącznej obsadzie około 400 śpie-
waków. Na repertuar złożyły się piosen-
ki ludowe oraz poważne utwory kompo-
zytorów polskich i obcych.
W wykonaniu programu chóry stanęły

na wysokości zadania, wykazując rzetel-
ne opracowanie i dobry materjał głoso-
wy. Pod batutą p. H. Klimkiewicza, orga-
nisty z Tomaszowa, połączone chóry wy-
konały „Gaude Mater Polonia”, Około
600 słuchaczów tego koncertu miało
ucztę artystyczną.
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Wobec nadciągającej jesieni
“ Co može uratować rolnika polskiego
od ostatecznej klęski na jesieni?

Pytanie takie stawia p. Józef Wielo-
wiejski na łamach „Czasu” i odpowia-
da na nie m. in. jak następuje:
„Obok przewidzianych już i realizo-

wanych oczekują (rolnicy) i domagają się
środków, któreby mogły utrzymać ceny
na poziomie wyższym niż obecny, wyż-
szym niż ten, który się przewiduje na
jesieni dla żyta t. j. od 8 — 10 złotych
Można ten wyższy poziom osiąśnąć je-
dynie i wyłącznie przez podniesienie
premji dla wszystkich zbóż z 6 zł. przy-
najmniej na 10 zł. Naturalnie samo przy-
znanie wyższej premji nie wystarczy i
gdyby, co jest najprawdopodobniejsze,
podaż była większa, niż możliwości ek-
sportowe — wytworzyćby się mogła
rzecz dla rolników najboleśniejsza t. j.
dwie ceny: jedna wyższa eksportowa,
druga niższa krajowa, która im dalej od
portów i większych ośrodków spożycia  

będzie maleć, wywołując największe
rozgoryczenia. Dlatego potrzebną i «o

nieczną będzie interwencja P. Z. P. Z.,

mająca-na celu już nie odrywanie cen

powyżej premjowanego eksportu, ale u-

trzymywanie ich w całym kraju na jed.
nakowym poziomie. Zadanie to jest nie-
słychanie ważnei byłoby złudzeniem
wyobrażać sobie, że P. Z. P. Z. spełnić
je mogą, występując tylko w roli nor-
malnego kupca. Na akcji tego rodzaju
będą musiały stracić i na straty te za

wszelką cenę muszą się znaleźć środki”.

Równolegle autor domaga się
zmniejszenia obciążeń podatkowych,
dostarczenia drobnemu rolnikowi za-
robków przy robotach publicznych,
wreszcie definitywnego, dalej idącego
niż dekrety październikowe uregulo-
wania sprawy. zadłużeń rolniczych,
narazie zaś — zastosowania karencji
w spłacie kapitału.

„Uzupełniając dotychczasowy swój

 

Nowa polityka
gospodarczai handiowa Francji

Z Paryża donoszą:
Jak wiadomo, w najbliższych dniach rząd

francuski ma wydać szereg dalszych dekre-

tów gospodarczych, które mają być poświę-

cone  przedewszystkiem problemom han-

dlu wewnętrznego i zagranicznego. W zwią-

zku z tem na uwagę zasługuje deklaracja,

złożona dziennikowi „L'Information“ przez

ministra handlu Bonneta, ы

©. Jak oświadczył kilkakrotnie premjer

mówił p. Bonnet byłoby rzeczą daremną

starać się o równowagę budżetową, įdyby

wysiłkom w kierunku uzdrowienia finansów

nie towarzyszyło ogólne ożywienie życia go-

spodarczego, od którego zależy poprawa

wpływów skarbowych.

Wysiłki premjera zmierzają przedewszy-

stkiem do przystosowania wewnętrznych

cen francuskich do istniejących w czasie

kryzysu ogólnych warunków gospodarczych.

Przyniesie to w konsekwencji z jednej stro-

ny zmniejszenie znacznej rozpiętości, zacho-

dzącej między cenami otrzymywanemi

przez producenta, a cenami, płaconemi

przez konsumenta, z drugiej zaś strony po-

zwoli przemysłowi na skuteczne konkuro-

wanie z zagranicą,

Saii ii

Olbrzymi odpływ złota
z Banku Niderlandzkiego

Bilans Banku Niderlandzkiego z dnia

29 lipca r. b. wykazuje następujące zmia-

ny ważniejszych pozycyj w porównaniu

z poprzedniem sprawozdaniem (w milį.

flor.): zapas złota spadł z 688,5 do 557,7;

portfel wekslowy wzrósł z 24,8 do 43,6;

pożyczki wzrosły z 134,3 do 228,8; obieg

biletów bankowych wzrósł z 811,7 do

818,7; inne rachunki bieżące spadły z

62,4 do 45,6.
Jak widać więc, odpływ złota z Ban-

ku Niderlandzkiego był w tygodniu spra-

wozdawczym rekordowy. Zaznaczyć na-

leży, że i po ustaniu paniki odpływały

jeszcze pewne ilości złota w związku z

wcześniej zawartemi kontraktami. Po-

krycie złotem obiegu banknotów i na:

tychmiast płatnych zobowiązań spadło w

ciągu tygodnia bardzo poważnie, bo z

11,2 proc. do 64,0 proc.
 

Przewidywane jest uruchomienie zamro*

żonych należności clearingowych wobec

eksporterów francuskich. Odstąpienie od

klauzuli największego uprzywilejowania w

umowach kontyngentowych oraz zminiejsze-

nie, zresztą ostrożne i stopniowe, ilości kon-

tyngentów zapewni m. in. nowe materjaly

negocjacyjne w rokowaniach z. zagranicą, W

dalszym ciągu minister wspomniał o prowa-

dzonych i mających być rozpoczętemi ro-
kowaniach handlowych Francji.

Wreszcie muszę podkreślić — mówił mini-

ster — że będę się starał w całkowitem po-

rozumieniu z ministrem finansów uzyskać
obniżkę kosztów produkcji, zwłaszcza przez

ogólną obniżkę kosztów kredytu. Tak wy-

śląda droga, której stanowczo zamierza-
my się trzymać, 3

Komentując powyższą deklarację ministra

handlu  „L'Information"* przynosi  szere$

szczegółów, co do zamierzeń rządu w tej

dziedzinie.

Dziennik stwierdza, że opracowano już

dekret, mający na celu mobilizację zamro-

żonych wierzytelności handlowych. Szcze-

gółów tego dekretu ostatecznie jeszcze nie

ustalono, lecz można przewidywać, że пр.

Credit National dana będzie możność udzie-

lania awansów na zaświadczenia, wydane
eksporterom i zagwarantowane przez pań-

stwo. Również umožliwione będzie redy-
skonto tych papierów w Banku Francji.

O ile chodzi o rokowania handlowe z

państwami, wymienionemi w deklaracji mi-

mistra, dziennik stwierdza, że otwierają się

nowe możliwości eksportu win francuskich,

artykułów mody, koroneki przemysłu ka-

peluszniczego do St. Zjed. Dziennik przewi-

duje, że obroty handlowe z Z. S. R. R.

wzrosną pod koniec roku w dwójnasób, a

w przyszłym roku będą mogły się zwięk-

szyć czterokrotnie. Wreszcie dziennik zapo-

wiada zwiększenie eksportu do Turcji i na

Bałkany. 9

O ile chodzi o kontyngenty, pismo stwier-

dza, że nie chodzi tu o całkowite i radykal-

ne ich zniesienie, słusznem bowiem wydaje.

się uchronienie produkcji trancuskiej przed

konkurencją krajów o śmiesznie niskich ko-

sztach pracy. Należyjedynie uczynić system

tej ochrony bardziej giętkim, nie dawał on

bowiem dotąd dobrych rezultatów.

program nowemi niezbędnemi elemen-
tami, — oświadcza p. Wielowiejski —
Rząd będzie mógł nietylko oczekiwać
od rolników ścisłego współdziałania w
dziedzinie polityki rolnej, ale zaskarbi
sobie wdzięczność tej skołatanej prze-
ciwnościami gospodarczemi, a dziś bez-
silnej, największej części  społeczeń-

stwa”.

Nie: trudno się zorjentować, że cho-
dzi tu nie tyle o uzupełnienie dotych-
czasowego programu, ile o bardzo po-
ważne, daleko idące zmiany w tym
programie.
Czy rząd zechce za radą p. Wielo-

wiejskiego zaskarbiać sobie wdzięcz-
ność  skołatanej największej części
społeczeństwa, gdy równocześnie de-

klaruje ona przez usta autora swoją
bezsilność sceptycyzm w tym
względzie, choćby był największy, nie
będzie za mały.

Zorganizowany świat rolniczy zdał
się na łaskę i niełaskę „systemu” i dziś
ponosi skutki. : ‚

Niektóre koła społeczeństwa zdają
się jeszcze nie rozumieć, że tylko
gruntowna” zmiana stosunków  poli-
tycznych otwiera perspektywy popra-
wy położenia kraju.

Najpokorniejsze prośby, przyrzeka-
nie najdalej idącej współpracy ze
strony tych, którzy oddawna  wspėl-
pracują i stanowią filary „systemu —
zda się tu nie na wiele.

 

'A u nas?
Produkcja samochodów osobowych w

Niemczech w pierwszem półroczu b. r.
powiększyła się w porównaniu z tym sa-
mym okresem czasu r. ub. do 101 tys.
sztuk. ,
Eksport samochodėw z Niemiec w cią-

gu pierwszych 6 miesięcy b. r. wynosi 8,9
tys. sztuk, wobec 5,5 w tym samym czasie
r. ub. Podkreślić należy, że równocześ-
nie zwiększył się import samochodów za-
granicznych z 2,2 tys. sztuk w pierwszem
półroczu 1934 r. do 4,3 tys. sztuk w ana-
logicznym okresie b. r.

Upoważnienie
do umarzania

W Dzienniku Ustaw R. P. Nr. 57 z Ja
1 b. m. ukazało się rozporządzenie mini-
strów Komunikacji i Skarbu o umarzaniu
nieściągalnych opłat na Państwowy Fun-
dusz Drogowy. ‚
Rozporządzenie to upowažnia wojewo-

dów i komisarza Rządu na m. st. War-
szawę 'do uniarzania w całości, lub w
części — w porozumieniu z właściwymi
dyrektorami Izb Skarbowych — nieścią-
galnych opłat na Państwowy Fundusz

ustawy z dnia 3 lutego 1931 r. o Pań
stwowym Funduszu Drogowym) za lata
budżetowe 1931-32 i 1932-33, jeżeli za-
ległość płatnika nie przekracza kwoty

tysiąc złotych. Ž
Rozporządzenie weszło w: życie z

dniem 1 sierpnia.
A co pp. wofewodźwie uważać będą

za nieściągalne? — gdyż tylko nieścią-
| galne opłaty mogą być umarzane,
 Drogowy (wymierzonych na podstawie - 

Związek Izb przemysłowo-handiowych
Pierwsze plenarne zebranie

W„dniu 2 sierpnia odbyło się w War-
szawie pierwsze ogólne zebranie Związ-

ku Izb Przemysłowo - Handlowych R.
P., który to Związek — stosownie do
znowelizowanych przepisów prawa o
Izbach Przemysłowo - Handlowych jest
obecnie instytucją o charakterze pu-
bliczno - prawnym, do której z mocy sa-
mego prawa wchodzą wszystkie istnieją-

ce w Polsce Izby P. H.
Na zebranie przybyli p. minister

przem. i handlu, w towarzystwie wice-
ministra dr. Doleżala i dyrektora biura
inspekcji lzb Przemysłowo - Handlo-
wych płk. Kwiatka oraz przedstawiciele
wszystkich Izb Przemysłowo - Handlo-
wych w osobach prezesów lub wicepre-
zesów.

Zebranie otworzył minister przemysłu
i handlu, odda'ąc przewodnictwo zebra-
nia prezesowi Izby Poznańskiej S, Sa-
mulskiemu, jakę najstarszemu wiekiem z

pośród prezesćw Izb.
W wyniku przeprowadzonych wybo-

rėw-do prezydjum Związku powołani zo-

stali na okres dwóch lat: prezes Izby
Przemysłowo - Handlowej w Warszawie

 

Podrożenie kredytu

we Wioszech

Z Rzymu informują:
Jak już donoszono, ostatnio oprocen-

towanie bonów skarbowych, emitowa-
nych na podstawie dekretu z dn. 26-g0

czerwca r. b., zostało podwyższone z 4
do 5 proc. Jednocześnie jednak pod-
wyższone zostało do 5 proc. oprocento-
wanie w kasach pożyczkowo - oszczęd-
nościowych. Posunięcia te świadczą o
podrożeniu kredytu we Włoszech.

Wiadomości gospodarcze
W związku z ogłoszeniem terminu wybo-

rów do Izb Ustawodawczych, VI Targi Wo-

łyńskie w Równem, które miały się odbyć

w dniach od 8 do 22 września, odbędą się

w terminie późniejszym t. j, od 16 do 30

września b. r.
*

Według danych statystycznych magistratu

m. Pragi, ceny artykułów żywnościowych w

r. 1935 są wyższe przeciętnie o'30 proc. od

cen z roku -ub, Mąka na chleb podroża-
ła o 30 proc., chleb biały o 33 proc, mięso

od 12,5 do 50 proc. wędliny od 6,3 do 40%,

tłuszcze od 5 do 33,3 proc. owoce od 25 do

50 proc.
* ;

Według ostatnich danych, na terenie

Rzeszy jest obecnie w- budowie 1553 klm,

nowych autostrad. Przy robotach tych pra-

cuje 111,6 tys. robotników wobec 107,0 tys.

w miesiącu poprzednim. Wydatki na te in-

westycje wyniosły od rozpoczęcia budowy

do końca czerwca 396 milj. marek,
*

Ogłoszony w dn. 1 b. m. tygodniowy bi-

lans Banku Francji za okres od 19 do 26 li-

pca r. b. wykazuje następujące zmiany waż-

niejszych pozycyj w porównaniu z poprzed-

niem sprawozdaniem (w milj. frank. zapas

złota wzrósł o 100,1 do 71,276,6 obieg ban-

knotów spadł o 109,1 do 81,127,7; natych-

miast płatne zobowiązania wraz z obiegiem

wzrosły o 176,2 do 95,458,3. Stosunek pokry-

cia obiegu i natychmiast płatnych zobowią-

zań spadł z 74,72 proc. do 74,67 proc,

-— ITSTSSSCSI
"

17) który popychany ręką władzy, wędrował teraz uli- da sam zawód Jerzego przyczynił się znacznie do

 

P.G WODFA'WSE

UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angielskiego

— To nie uchodzi, mój panie — odezwał się

surowo. Takie rzeczy nie uchodzą, rozumie pan?

— Proszę mnie nie dotykać! — ryknął Percy.

Chmura pojawiła się na olimpijskiem obliczu

policjanta. Jowisz sięgnął do kołczana z piorunami.

— No, no, mój panie! — odezwał się zdławio-

nym głosem, jak bóg, obrażony przez śmiertelnika.

Ujął znowu palcami ramię Percy'ego, ale tym

razem nie był to gest ostrzegawczy. Palce zwarły

się w stalowym uścisku.
— To nie uchodzi! — powtórzył. Takie rzeczy

nie uchodzą!
Wściekłość ogarnęła otyłego młodzieńca. Po-

spolita roztropność i wskazówki dobregowychowa-

nia opadły z niego, jak płaszcz kąpielowy. Wrza-

snął coś niezrozumiałego, wykręcił się i śrzmotnął

policjanta w brzuch.
— Oho! — odezwał się zelżony bóg, stając się

nagle człowiekiem. ‹ :

Wyrwał lewą rękę z za pasa 1 chwycił wpraw-

nym ruchem młodzieńca za kołnierz.

— A teraz pójdziemy razem!

Było to wszystko zdumiewające. Stało się to

wszystko w niesłychanie krótkim czasie.Przed chwi-

lą jeszcze wydawało się Jerzemu, że to on jest cen-

trum brzydkiej awantury w najbardziej publicznem

miejscu Londynu; teraz centrum się przesunęło

uwaga całej stolicy skupiła się na jego napastniku,

cami do komisarjatu policji. ›
Jerzy obserwował odchodzącą parę, jak odda-

lała się w towarzystwie gęstniejącego tłumu gapiów.
Poczem zawrócił do hotelu.

— To jest dopiero — powiedział sobie w du-
chu — najpiękniejsza chwila z całego pięknego dnia.
A ja myślałem, że Londyn jest nudny!

ROZDZIAŁ V

Jerzy obudził się nazajutrz z mglistem poczu-
ciem, że coś się zmieniło na świecie. Kiedy otrząsnął
się z resztek snu, stwierdził, że jest lekko podnieco-
ny. Poczem usiadł gwałtownie na łóżku. Przypom-
niał sobie, że jest zakochany.

dziwna błogość przeniknęła go nawskroś. Czuł się

młody i pełen energji. Wszystko jest piękne na tym

pięknym świecie. Słońce świeci. Nawet melodyjka,

którą ktoś gwizdał na ulicy, jego własnej kompozy-

cji, mimo, że już przed rokiem działała mu na ner-

wy, brzmiała teraz przyjemnie, aczkolwiek niewido-

my świzdacz fałszował ją okropnie. Jerzywysko-

czył z łóżka i pobiegł do łazienki pod zimny prysz-

nic. Namydliwszy twarz do golenia, obejrzał się z za-

dowoleniem w lustrze. ;

Nareszcie się zjawiła. Prawdziwa miłość.

Jerzy dotąd nigdy nie był zakochany. Prawdzi-
wie zakochany. Od piętnastego roku życia zdarzało

się, że przyciągała go w rozmaitym stopniu płeć od-

mienna, Kiedy miał lat siedemnaście, kochał się

w gruncie rzeczy w każdej kobiecie, którą. poznał iw mnóstwie tych, które znał tylko z widzenia; ale

| w miarę dojrzewania stawał się coraz mniej uniwer-

salnyi mniej romantyczny. W ciągu ostatnich pięciu

. lat w stosunku do kobiet ogromnie ochlėdt. Copraw..

Nie miał co do tego żadnych wątpliwości. Jakaś,

 

ochłodzenia jego zapałów, Człowiek taki, jak Jerzy,
który komponuje wciąż nowe operetki, staje się
z biegiem czasu coraz mniej wrażliwy na wdzięki
niewieście, pociągające innych mężczyzn. W ostat-
nich czasach Jerzemu wydawało się, że najbardziej
wybitnemi cechami niewieściemi są krnąbrność, ka-
pryśność i upór. Od pięciu lat obracał się wśród ko-
biet, z których wiele było pięknych, wszystkie zaś
powabne. każda z nich jednak zapisała się w jego
pamięci tylko jako istota mniej lub więcej preten-
sjonalna i kapryśna. Niektóre miały pretensje z po-
wodu piosenek zbyt krótkich w ich pojęciu, inne
z powodu scenek miłosnych, inne z powodu końco-
wych paru zdań, które miały wypowiadać, inne z po-
wodu wstawek w drugim akcie. Wszystkie kaprysiły
na tysiąc różnorodnych sposobów — śniewliwie,
słodko, hałaśliwie, łagodnie, z uśmiechem, ze łzami,
dramatycznie, pobłaziiwie, ale kaprysiły wszystkie.
Skutek tego był taki, że kobieta stała się dla Jerzego
nie płosniennem natchnieniem, nie. bóstwem, ale
czemś, czego należy unikać, taktownie, jeśli możli-
we, jeśli zaś nie — to ratując się zwykłą ucieczką.
Od lat wielu bał się zostać sam na sam z kobietą
i rozwirął w sobie nałóg dawania drapaka na ich
widok. /

Łatwo odgadnąć psychologiczny skutek takiego
nastroju Weźcie mężczyznę o usposobieniu Don Ki-
chota, mężczyznę o rycerskich instynktach, ze skłon-
nością do romantyzmu, i pozbawcie go przez pięć

lat możności wyładowania tych sił, a będziecie mieli

nagromadzony zapas szaleństwa, podobny do składu

dynamitu, czy też zbiornika pełnego gazu. Jedna
iskra — wybuch natychmiastowy.

(d. c. n.).  

p. Czesław Klarner — jako prezes
Związku, oraz prezesi Izb pp.: Stani-
sław Tor z Gdyni oraz Zygmunt Sowiń-
ski z Sosnowca — jako wiceprezesi

Związku.

Giełdy pieniężne
DEWIZY

Notowania z dnia 2-go sierpnia

. Belgja 89.30 (sprzedaż 89.53, kupno

89.07); Holandja 358.30 (sprzedaż 359.20,

kupno 357,40); Londyn 26.18 (sprzedaż

26.31, kupno 26.05); Nowy Jork 5.27 i

1/8 (sprzedaż 5.30 i 7/8, kupno 5.24 i

1/8); Nowy Jork (kabel) 5.28 (sprzedaż

5.31, kupno 5.25); Paryż 34.98 i pół

(sprzedaż 21.98, kupno 21.88); Szwajcar-

ja 172.95 (sprzedaż 173.38, kupno 172.52);

Stokholm 135.00 (sprzedaż 135.65, kup-
no 134.35); Berlin 213.00 (sprzedaż

214.00, kupno 212.00).

Obroty dewizami średnie, tendencja

dla dewiz niejednolita. Banknoty dolaro-
we w obrotach prywatnych 5.26 i 3/4 —
5.27, rubel złoty 4.70 i 1/4, dolar złoty
9.07, rubel srebrny 1.82, 100 kopiejek w
bilonie rosyjskim 0.84, gram czystego
złota 5.9244. W obrotach prywatnych

marki niem. (banknoty) 180.00 —

179.75; funty ang. (banknoty) 26.18.
PAPIERY PROCENIOWE

7 proc. poż. stabilizacyjna 65.88 —
66.13 — 66.00 (odcinki po 500 dol.) 66.75
— 66.50 (w proc.); 4 proc. poż. inwesty-
cyjna 109.50; 5 proc. konwersyjna 68.25;
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; 7 proc. oblig. Banku
gosp. kraj. 83.25; 8 proc. L. Z. Banku rol-
nego 94.00; 7 proc. L. Z. Banku rolnego
83.25; 8 proc. L. Z. budowlane Banku
śosp. kraj. 93.00; 7 proc. L. Z. ziemskie
dolar. 48.25 (w proc); 4 i pół proc. L. Z.
ziemskie 49.75 (drobne odcinki) 49.50;
5 proc. L. Z. Warszawy 70.00; 5 proc. L.
Z. Łodzi (1933 r.) 52.75; 6 proc. oblig. m.
Warszawy 6 em. 66.50.

AKCJE

Bank Polski 92.00 — 92.25; Modrze-
jów 4.60; Ostrowiec 15.00; Starachowice
34.25.
Dla pożyczek państwowych tendencja

przeważnie słabsza, dla listów zasta-
wnych przeważnie utrzymana, dla akcji
przeważnie słabsza, obroty ogólne małe.

Pożyczki dolarowe w obrotach pry-
watnych: 8 proc. z r. 1925 (Dillonowska)
95.50 (w proc.); 7 proc. poż. śląska 75.50
(w proc.).

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 2-go sierpnia

Ceny rozumieją się za 100 kg. parytet

wagon W-wa, w handlu hurtowym, ła=

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

—16.00; Pszenica jednolita 742 gl. 15.50
— 16.00; Pszenica zbierana 731 gl. 1500 -
— 15.50.

Żyto I standart 700 gl. 10,50 — 10,75;
Żyto II standart 687 gl. 10,25 — 10.50;
Owies III st. (niezadesz.) 497 gl. 15,50 —

16,00; Owies II st. (lekko zadesz.) 468 gl.

15,00 — 15,50; Owies III st. (zadeszcz)

438 gl. 14,75 — 15,00; Jęczmień browar*
ny 689 gl. bez obrotu i
Jęczmień 678-673 gl. 13,75—14,25; Jęcz-
mień 649 śl. 13,50 — 13,75; Jęczmień
620,5 gl. 13,00 — 13,50; Groch polny 23,00
— 25,00; Groch Victorja 27,00 — 30,00;
Wyka 27,00 — 28,00; Peluszka — — —
—; Seradela podwójnie czyszczona —;
Łubin niebieski — 12,50 — 13,00; Łu-
bin żółty 15,00 — 15,50; Rzepak i rze=

pik zimowy — — —; Rzepak i rze-

pik letni — — —; Siemie lniane

basis 90 proc. — — —: Mak nie-
hiesx* 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; II-F

55—65 proc. 18,00 — 19.00; I1-G 60—65
proc. 17.00 — 18.00; LII-A 65—70 proc.
12,00 — 13.00: Mąka żytnia | gat. 0—53
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 pszenna
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 1932 ton, w tem żyta 862

ton Usposobienie spokojne.
Uwaga! Ceny grochu, maku, mąki i

śruty sojowej rozumieją się łącznie &

workiem, innych artykułów — luzem.



 

Wielka afera paszportowa
Žydowskiego oszusta Bajera

Ujawniona przez nas afera Žyda Szuli-
ma Bajera wywołała z jego strony ©-
świadczenie w jednym z brukowców,
zapowiadające pociąśnięcie nas do od-
powiedzialności sądowej. Na proces o-
czekujemy spokojnie, nie rezygnując z
ujawnienia dalszych szczegółów „dzia-
łalności” żydowskiego oszusta, którego
cynizm nie ma chyba granic.

AFERA PASZPORTOWA

Pisaliśmy już o aferze paszportowej
Bajera. W imieniu Instytutu oświatow >-
kulturalnegą im. St. Żeromskiego wysto-
sował on dn. 4 lipca b. r. list do min. ko-

munikacji, W liście tym (1361/35) pisze:

Oddział warszawski [Instytutu
organizuje wycieczkę 20 czlon-
ków do Belgji na wszechświatową
wystawę.

Ministerstwo spraw wewnętrz-
nych w porozumieniu z ministra-
mi: skarbu i opieki społecznej u-
dzieliło tej wycieczce 20 paszpor-
tów bezpłatnych.

Niniejszem mamy zaszczyt pro-
sić Wysokie Ministerstwo o przy-
znanie nam jednorazowej zniżki
kolejowej na przejazd III klasą z
Warszawy do Zbąszynia i z po-
wrotem. Pozwalamy sobie nadmie-
nić, że wycieczka ta ma charak-
ter wybitnie oświatowy i związa-
na jest z akcją pogłębienia wśród
naszych członków wiadomości o
rezultatach znanej powszechnie z
wysokiego poziomu w Belgji opie-
ki nad matką i dzieckiem, co zna-
lazło swój specjalny wyraz na tej
wystawie.

„OšWIATOWCY“

Jak widzimy, aferzyšcie udalo się u-
zyskać bezpłatne paszporty, które na
stępnie sprzedał po 260 zł. Za paszpor-
tami temi wyjechały do Belgji następu-
jące osoby:

Kornbliith Felicja i Kornbliith Janina
(Złota 28), Lawendel Leon (Koszykowa
42), Grzyb Szulim (Nowolipki 42), Karp
Gabrjel (Złota 65a), Mejerson Helena
(Marszałkowska 97), Lewi Chaja (Miła
43), Rapiport Zelman (Zamenhofa 3),
Gewerc Chana Rajzla (Sapieżyńska 7a),
Meiman Demina (Złota 16), Milejkowska
Ewa (Senatorska 36), From Juda Wolf
i From Pessa (Solna 16), Lichtszte'n Na-
talja (Ceglana 3), Aldorf Abram Jakób
(Graniczna 11), Kupfersztejn Gela Cha-
na (Przechodnia 8), Lewite Rachel ; Le-

wite Towja (Mławska 5), Lewite Juda
Lejb i Lewite Szajna (Nowolipie 7).

Bezczelny oszust wystosował też list
do konsula królestwa Belgji o bezpłatne
wizy wjazdowe, pisząc, że „wycieczka
ma charakter wybitnie oświatowy i ma

Echa katastrofy
przy u!. Jasnej

Sędzia śledczy drugiego rewiru wraz
z delegatami władzy administracyjnej i
kół fachowych przeprowadził wizję lo-
kalną budynku przy ul. Jasnej Nr. 16,
£dzie przed paru dniami wydarzył się
wybuch z powodu wadliwego działania

instalacji gazowej. Chodzi o stwierdze-
nie w drodze dochodzenia sądowego, czy
gazownia miejska ponosi odpowiedzial-
ność za wypadek. Poza wizją lokalną
badani są świadkowie i biegli. Wyniki
śledztwa będą przedstawione  prokura-
torowi sądu okręgowego, celem eweniu-
alnego pociągnięcia winnych do odpo-
wiedzialności. (Om)

 

na celu między innemi zapoznanie się

z akcją opieki nad matką i dziecziem w
Belgji'. Wątpić jednak należy, czy pp.
Karp i Grzyb istotnie zainteresowali się
sprawą belgijskiej opieki nad. matką i
dzieckiem.

Afera paszportowa Bajera mogła się
udać chyba jedynie dlatego, że wprowa-
dził on w błąd trzy ministerstwa: skarbu,
spraw wewnętrznych i opieki spolecz-
nej. Trudno bowiem przypuszczać, że
istniały objektywne podstawy do przy-
znania Ba'erowi bezpłatnych  paszpor-
tów.

INNE SPRAWKI

Na tem jednak nie kończy się rejestr
sprawek Żyda-oszusta. Może Bajer za-
przeczy, że został wydalony z granic Au-  

strji za szmugiel walut? Może zaprzeczy,
że był poszukiwany przez 12-ty komi.
sarjat P, P. w Warszawie? Może zaprze-
czy, że jeszcze w lipcu 1932 r. zareje-
strowano w albumie urzędu śledczego
odciski daktyloskopijne jego palców о-
raz fotografję? Wreszcie Bajer przepro-
wadzał oszukańcze kombinacje z zaku-
pywaniem przedstawień teatralnych o-
raz organizowaniem wyjazdów nad mo-
rze.
Sprawki te nie powinny ujść oszusto-

wi bezkarnie. Sądzimy też, że zaintere-
suje się niemi prokuratura, zwłaszcza

zaś aferą paszportową.
Jak się dowiadujemy, w wyniku u'a-

wnionych machinacyj Bajera ustąpił z
kierownictwa Instytutu im. Żeromskiego
red. Targowski.

 

Ohydne praktyki Żydów
Pod groźbą utraty pracy zmuszali robotnice

do uległości
Niesłychane wprost stosunki wśród

żydowskich urzędników fabryki „Wierz-

bowianka” w Łodzi wykryły władze poli-
cyjne. „Bohaterami”* ohydnej afery. oby-
czajowej są trzej Żydzi: Henoch Kugel-
baum, Szyja Tajtelbaum.i Pinkus Hersz-
kowicz, którzy wykorzystywali pracowni-
ce fabryki pod groźą utraty pracy.

Szczegóły afery zostały ujawnione,
$dy jedna z młodych robotnic tabryki
„Wierzbowianka” zaszła w ciążę. Z racji
tej wyszły na jaw stosunki, panujące w
fabryce. Robotnica bowiem zeznała, że
gdy zgłosiła się do pracy w fabryce,
musiała najpierw poddać się oględzinom
„lekarskim”, Zadecydowano wówczaś,
że wskutek złego stanu zdrowia nie na-

daje się do pracy.
Gdy zrozpaczona robotnica wracała do

domu, podszedł do niej urzędnik fabryki
Kugelbaum i pocieszył ją, że nie wszyst-
ko jest jeszcze stracone, byle „tylko
przyszła do jego mieszkania. Ciężka sy-  

tuacja materjalna robotnicy zmusiła ją
do usłuchania propozycji Żyda.
Skutków wizyty. nie trudno domyślić

się. Upojona alkoholem dziewczyna mu-
siałs być uległą nie tylko Kugelbaumo-
wi, ale i jego przyjacielowi. Otrzymała
jednak na drugi dzień pracę,
Od tego czasu nieszczęśliwa dziewczy-

na stała się igraszką w rękach żydow-
skich łotrów. W rezultacie dziewczyna
zaszła w ciążę.
Wykrycie niesłychanej afery obyczajo-

wej wywołało w łódzkich masach robot-
niczych olbrzymie wrażenie. Delegaci
fabryczni radzili nad tą sprawą na spe-
cjalnem poulnem posiedzeniu. Trzej ży-
dowscy zbrodniarze zostali aresztowani,
a wstępne dochodzenia ustaliły, że nie
tylko p. G. była ofiarą zboczeńców ży-
dowskich, którzy dzięki wpływom w fa-
bryce przyjmowali do pracy piękne i
młode robotnice, aby je następnie nie-
wolić.

Morderca z litości—Woicki
Skazany ponownie na więzienie

Sąd Apelacyjny rozpatrywał sprawę'
Aleksandra Woickiego, skazanego w
pierwszej instancji:na dwa lata więzie-

nia za zabicie z litości chorej kuzynki,

Marji Lobodowskiej.

Łobodowska cierpiała na ciężką cho-

robę umysłową, która rozwijając się sta-

le, groziła nieszczęśliwej obłędem. Cho-

ra obdarzała zaufaniem i sympatją swe-

go kuzyna — Woickiego, który ulegając

jej prośbom obiecał skrócić jej życie,
z chwilą gdy cioroba okaże się nieule-

czalna. 2
Spelniając obietnicę, Woicki zabił Ło-

bodowską wystrzałem z rewolweru w
głowę. Zabójca przyznał się do zbrodni,

tłomacząc iż działał pod wpływem lito-
ści, ulegając żądaniom samej ofiary. Sąd

okręgowy zakwalifikował jego czyn nie

jako zabójstwo z litości, ale uznał, iż o-

skarżony działał w silnym afekcie i za-

stosował łagodny wymiar kary, skazując

Woickiego na 2 lata więzienia.

Skazany, zaapelował za  pośrednic-

tweni swego obrońcy, adw. Dmowskiego.

W obszernej skardze apelacyjnej adw.

Dmowski polemizuje z motywami wyro-

ku pierwszej instancji. Dowodzi on, że
czyn Woickiego jest typowem  zabój-

stwem, wskutek żądania ofiary. Żądanie

Saski Ogród—park Traugutta
W dniu 31 lipca „przyboczna“ rada

miejska uchwaliła ostatecznie przedłu-
żenie ul. Marszałkowskiej przez ogród
Saski. Jak się okazało, parło do tego

Tow. urbanistów polskich, zarzucając,
zresztą słusznie, dawnemu magistratowi,
że zmarnował ogród przez wybudowanie

mykwy,Kropli Mleka i boisk dla żydow-
skich wyrostków. A teraz będzie ulica i

zniesienie oparkanienia.
Chcąc sobie wyobrazić, jak ma «w

przyszłości wyglądać ogród Saski, dla
porównania, wybrali się członkowie Tow.
popierania plant. miejsk. do parku Trau-

gutta.
Park ten, założony

miejski w 1920 r.,rozdzielony jest na po-
łówę przez ul. Bonifraterską. Mamy więc
tutaj ulicę środkiem parku. Zarząd
miejski jedną połowę parku ogrodził, a
drugą nie. Park posiada 16 ha. Ładnie
położony, jest prawdziwem  dobrodziej-
stwem dla zachodniej dzielnicy miasta,
Założony jest nakładem dużych pienię-

dzy i pięknie rozplanowany. Niestety,

przez samorząd

 

najlepsze zamierzenia, aby i w tej dziel-
nicy istniało miejsce wypoczynku i wy-
tchnienia dla jej mieszkańców na nic się
nie zdało: :
Park przedstawia dziś obraz spustosze-

nia i zmarnowania. Tłumy żydowskie
nic nie uszanują. Zdeptano wszystko,
trawniki, klomby, połamano wszystkie
drzewa. Tam, gdzie był piękny kwietnik,
a dookoła aleja, pozostał tylko śladz u-
sypanej cegły. Tak wygląda „otwarty”
park. Nieco lepiej przedstawia się o-
grodzona połowa parku. Lecz i tutaj
zniszczenie jest wielkie. Szczególniej u-
cierpiały drzewa. Prawda, że w parku
brak jest ławek, co powoduje, że Żydzi |
kładą się na trawnikach. Brak jest ustę-
pów, więc zanieczyszczone są krzaki.

Dziś nie ma czem się miasto pochwalić*
przed rodakami z prowincji lub cudzo-
ziemcami. Raczej musimy się wstydzić,że
w stolicy jest coś podobnego, że do tego
dcszło. Tak będzie wyglądać ogród
Saski, gdyż Żydów nic nie powstrzyma.

aok.  
'przez kilkanaście godzin bez

swe Ś. p. Marja Łobodowska wyraziła w
formie bardzo kategorycznej. Usilowala
ona w obecności Woickiego popełnić sa-
mobójstwo. „Ponadto, jak wykazało ba-
danie psychjatryczne, dokonane przez
biegłych lekarzy, zmarła tylko chwilami
doznawała zamroczenia psychicznego,
zdając sobie poza tem sprawę z bezna-
dziejności swego stanu i postępów cho-
roby. 8
Sąd apelacyjny, rozpatrzywszy — оКо-

liczności zabójstwa, zatwierdził wyrok

pierwszej instancji.

Kancelarja 8-go wydziału sądu okrę-
gowego w Warszawie otrzymała od pro-
kuratury akt oskarżenia w sprawie dr.
Alfreda Meisnera, profesora państw.
Akademji Stomatologicznej, Akt oskar-
żenia sporządzony został w związku ze
śmiercią ś. p. prof. Wincentego  Drabi-
ka. Prof. Meisner dokonał operacji
szczęki prof, Drabika, na której utwo-
rzył się nowotwór. Po operacji prof.

Drabik zmarł,
Dr. Meisner oskarżony został o wy-

wołanie śmierci pacjenta. Śledztwo w tej
sprawie trwało przeszło rok, tyle  bo-

W pociągu, jadącym z Warszawy do
Krynicy, zuchwałego rabunku dokonali
złodzieje usypiacze. Gdy pociąg wyru-

szył z dworca Głównego w Warszawie,
jeden z pasażerów przepełnionego prze-
działu drugiej klasy. wyjął chusteczkę i
rzekomo w celu rozproszenia dymu po
papierosach zaczął nią powiewać w prze-
dziale. Chusteczka zawierała silnie nar-
kotyzującą truciznę, tak, że w kilka
chwil potem wszyscy pasażerowie tego
przedziału zasnęli.
Dopiero po upływie 7-iu godzin, kiedy

Stołeczne urzędy skarbowe otrzymały
okólnik izby skarbowej, zalecający da-
leko posuniętą ostrożność przy stosowa-
niu norm średniej zyskowności. Pozatem
zwraca się uwagę na konieczność indy-

widualnego badania warunków płatnika,
które w pierwszym rzędzie winny decy-

dować o wysokości osiągniętego docho-
du. We wszystkich przypadkach, gdy
przychody i rozchody płatników dadzą
się ustalić drogą wykorzystania mater.
jałów uzyskanych z zeznań płatnika,
świadków, biegłych, względnie przedło-
żonych dowodów, podstawy  wymiaru

podatku dochodowego muszą być usta-
lone jedynie na zasadzie tychże mater-
jałów. Dodać należy, iż stosowanie norm
wyższych od przeciętnej dochodowości
może nastąpić tylko na podstawie opinji

 

Przywóz
przedmiotów zbytku
Min. skarbu wyjaśniło, że za przed:

mioty zbytku należy uważać: cenne skó-
ry futrzane, koronki i hafty, perfumy,
biżuterję prawdziwą, kamienie szlachet-
ne i półszlachetne, prawdziwe perły,
wyroby z metali szlachetnych, pozatem
towary wykonane z materjałów koszto-

wnych. (Om) 
Jeszcze jedna ofiara katastrofy

Samobójstwo policjanta Stawskiego
Uprzątanie gruzów na miejscu tragicz-

nej katastrofy budowlanej przy ul. Freta
16 zostało ukończone. Jednocześnie za-
bezpieczono zwisający nad podwórzem
dach oraz ściany sąsiedniej oficyny, któ-

re ujęto w klamry,
Władze powołają specjalną komisję,

złożoną z fachowców, która przeprowa-
dzi badania, celem ustalenia istotnych
przyczyn katastrofy.
Do liczby ofiar katastrofy należy jesz-

cze doliczyć policjanta Stanisława Staw-
skiego, posterunkowego II-go komisarja-
tu. Był on pierwszym, który się dowie-
dział o strasznej katastrofie i przybiegł
na miejsce wypadku, zaalarmowany hu-
kiem walącego się domu. Post. Stawski

przerwy
nióśł pomoc ofiarom wypadku. Po służbie

(udał się do domu rodziców przy ul. Ziel-
nej 51. Opowiadał tam o wstrząsającem

22 ia i iai

Ohvdny proces
;Sąd' apelacyjny rozpatrywał przy
drzwiach zamkniętych sprawę Marjana
Turka, oskarżonego o' zajmowanie się o*
hydnym procederem.. Turek otworzył w '
Warszawie potajemny dom schadzek, do
którego zwabiał nieletnich chłopców,

przeważnie
zmuszał ich do uprawiania rozpusty.
Ze wzgłędu na to,że spelunkę Turka

odwiedzało wiele osób, zajmujących wy=

šokie stanowiska, bądź o głośnych na-
zwiskach, proces ten. wywołał duże za-
interesowanie. | '
Sąd apelacyjny utrzymał w mocy wy-

rok pierwszej instancji, skazujący Tur-
ka na 4 lata więzienia.

uczniów  gimnazjałnych i

wrażeniu, jakie wywarła na nim kata-
strofa. Następnie był w komisarjacie,
gdzie wziął pensję, poczem powrócił do
domu rodziców. В
Na korytarzu domu przy ul. Zielnej 51

w pewnej chwili wydobył rewolwer i
strzelił sobie w skroń. Strzał był śmier-
telny, Ciężko rannego przewieziono do
szpitala Dzieciątka Jezus, gdzie wkrótce
zmarł. Jak się okazuje, ś. p. post. Staw-
ski nie mógł przeżyć wrażeń, jakie wy*
warła na nim katastrofa.
Nerwy jego nie wytrzymały. Śmierć

dzielnego policjanta wywołała olbrzymie
wrażenie.
Poszkodowani lokatorzy zawalonego

| dómu zamierzają wystąpić na drogę są-
dową przeciwko właścicielom, domaga-
jąc się odszkodowania za poniesione stra-

ty. Wina bowiem właścicieli domu jest
oczywista.
Specjalna: komisja z udziałem p. sta-

rosty  Wasylkiewicza, referenta p.
Schmidtke, inż. Pawlucia, inż. Brannego,
inż. Zaykowskiego, reprezentujących
Komisarjat Rządu, starostwo, komitet
rozbudowy i inspekcję budowlaną, prze-
prowadziła inspekcję kilku posesyj przy
ul. Freta. Przedewszystkiem zbadano
kościół Św. Jacka, gdzie już rozpoczęto
roboty remontowe. Polecono przedsię-
biorcy odbić tynki w niektórych  miej-
scach, i założyć gipsowe łaty, celem
"stwierdzenia czy pęknięcia w murach
rozszerzają się w dalszym ciągu. Poza-
tem polecono sprawdzić miejsca zaglę-
bień w podłodze.

Prócz tego komisja sprawdziła stan
posesji przy ul. Freta 6 i Freta 20, gdzie
wydano szereg zasadniczych zarządzeń

(Om) 

|

 
"ku afer, jakich dokonał

Ech Śmi i i D bik

Proces dr. Alireda Meisnera
wiem czasu wymagało zbadanie przy-
czyn śmierci prof. Drabika. Opinji swej
w tej kwestji udzieliły wydziały lekar-

skie uniwersytetów polskich.
Proces dr. Meisnera odbędzie się na

jesieni. Na rozprawie rozpatrzone bę-
dzie również powództwo cywilne o od-
szkodowanie pieniężne, które wnosi żo-

na zmarłego.
Prof. Meisner, jako chirurg jest glo-

šny nietylko w Polsce, lecz i zagranicą,
nic więc dziwnego, że zapowiedziany
proces budzi wielkie zainteresowanie w

kołach lekarskich.

Uśpili cały przedział
Zuchwały rabunek w pociągu

pociąg dojeżdżał już do Ząbkowic, pasa-
żerowie obudzili się. Z przerażeniem
stwierdzili oni, że zostali doszczętnie o-
grabieni z gotówki, I tak, niejakiej
Szczupakowej zrabowano 400 złotych, jej
szwagrowi 300 złotych, Habermanowi 330
zł. i Kopelewiczowej 500 złotych, scho-
wane na piersiach. Po przybyciu do
Krakowa wszyscy zameldowali o rabun-
ku w policji. Do Warszawy nadeszły
rozpaczliwe depesze ograbionych-do ro-
dzin z prośbą o pieniądze.

biegłych, zaś stosowanie norm niższych
winno być odpowiednio umotywowan..
o ile chodzi o odchylenia ponad 10 do
15 prócent. (Om)
 

Porwanie,

którego nie było
Pisma stołeczne doniosły 0  nieco-

dziennym wypadku, porwania, jaki miał
się wydarzyć w czwartek na Krak,
Przedm. Wypadek miał rzekomo prze-
bieg następujący:

Przechodząca przez jezdnię Stanisła-
wa Pniewska (Krak. Przedmieście 40)
wpadła pod samochód prywatny, dozna-
jąc złamania prawej nogi.

Samochód zawrócił, a jego właściciel
wraz z szolerem pochwycili ranną 1, ш-
mieściwszy ją w samochodzie odjechali w

niewiadomym kierunku, Wszystko to
odbyło się tak szybko, że towarzyszący
Pniewskiej, przyjaciel jej męża, Mechnie-
wicż, nie zdołał zanotować numeru
auta.

Poszukiwania w szpitalach i na sta-

cjach Pogotowia, wszczęte przez męża
zaginionej nie dały rezultatu.
Urząd śledczy, do którego zwrócili-

śmy się w tej sprawie, oznajmił, że nic
nie wie o tajemniczem porwaniu przeje-
chanej kobiety.

Afera pomnikowa

Z polecenia władz został aresztowa-
ny niejaki Edward Zarębski, (Żórawia
Nr. 11). Zarębski, który jest znany z kil-

swego czasu,
założył „Towarzystwo popierania wy-
twórczości polskiej”. Ostatnio zaczął
konkurować z naczelnym komitetem
uczczenia pamięci marsz. Piłsudskiego,
zgłosił się do samorządów, do. sz<ół
i t p. z projektem postawienia pomni-
ków w różnych miastach. Okazało się,
iż jest to zwykła afera obmyślona na
nieuczciwy zysk. (Om)

Zastrzelił woźnicę

Sąd okręgowy rozpatrywał sprawę
Władysława Roka, oskarżonego o za-

strzelenie woźnicy Aleksandra Świętka.
Woźnica jechał wieczorem ul. Wolską
ze śmieciami. W: pewnej chwili wysko-
czył z ciemności jakiś osobnik, który
chciał odkręcić latarkę od wozu. Gdy
Świętek chwycił za grabie, złodziej wy-
strzelił, kładąc go trupem.

Dochodzenie ustaliło, że morderstwa
dokonał Rok, karany niejednokrotnie za
napady rabunkowe.

Piiany maszynista

Na dworcu Wschodnim doszło do zde-
rzenia manewrującego parowozu z wa-
gonami pociągu, odchodzącego do Pila-
wy. Skutkiem zderzenia uległ rozbiciu
wagon bagażowy, a kilka osób, znajdu-
jących się w wagonie osobowym, odnio-
sło lekkie rany i potłuczenia,

Jak wynika z dochodzenia, maszyni-
sta manewrującego pociągu był pijany.
Z polecenia władz został on aresztowa=
ny.
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Kronika wileńska. ....
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Naogół dość pogodnie, jednak z

możliwością przelotnych deszczów,
zwłaszcza wdzielnicach wschodnich.

Umiarkowanie ciepło.
Słabe wiatry z północo-zachodu

i zachodu.

DYŻURY APTEK:
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Miejska — Wileńska 23, Chomiczew-

skiego — W. Pohulanka 25, Chruścickie-
go — Ostrobramska 28, Filemonowicza —
Wielka 29. 4

Z MIASTA.
— Nowy typ latarń przy bramach.

MW miesiącach najbliższych, jak to
było już notowane w prasie, ustalo-
ny będzie nowy typ jednolity lata-

„ rek, oświetlających numery domów,
dostosowany do potrzeb obrony
przeciwlotniczej. W związku z tem
uprzedza się właścicieli domów
przed wprowadzaniem obecnie in-
nego wzoru latarek,  Pociągnęłoby
to za sobą zbędne koszta i utru-
dniłoby wprowadzenie latarek o ty-
pie jednolitym. (k)

SPRAWY ADMINISTRACYJNE
— Odwołanie komendanta Bu-

czowskiego? Ze źródeł nieoficjal-

Mocą tego rozporządzenia zaka-
zuje się przemiału pszenicy na
maąjkę gatunków niższych, aniżeli
65-procentowego przemiału oczysz-
czonego ziarna. 4akazuje się rów-
nież przemiału żyta na mąkę gatun-
ków niższych, aniżeli 55-procento-
wego przemiału oczyszczonego ziar-
na. Dopuszczalny jest natomiast
przemiał pszenicy i żyta na mąkę
razową, stanowiącą 90-procentowy
wymiał z ziarna oczyszczonego.
Mąki nieodpowiadającej powyższym
przepisom zabrania się używać we
wszelkich zakładach przemysłowych
do przerobu i wszelkiego rodzaju
wypieku, przeznaczonego do spoży-
cia w miastach. Natomiast przemiał
żyta i pszenicy dla celów eksporto-
wych, celów wskazanych przez wła-
dze wojskowe, dla potrzeb specjal-
nych, uznanych przez Ministra
Spraw. Wewnętrznych, oraz na po-
trzeby własne nie podlega żadnym

_ Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance, Dnia

4 sierpnia r. b. o godz. 8.30 wiecz. odbę-
ddzie się premjera amerykańskiej komedji
p. tt „Klub Kibiców”, z udziałem Wł.
Czengery. |

— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-;
Bernardyńskim. Dziś o godz. 4 popol. —
przedstawienie popołudniowe wypełni
wspaniała farsa w 3-ch aktach „Hiszpańska

 

Sawana. Dnia 9 sierpnia r. b. w Teatrze

z takim robić?*,
Teatr „Rewja”*. Dziś ostatnie trzy

przedstawienia (4.30, 7.00 i 9.30) wesołej
rewji p. t. „Romans z przeszkodami”, któ-
ra ustępuje całkowicie nowemu progra*
mowi p.t. „Liga Narodów*. Premjera utar-
tym zwyczajem odbędzie się w poniedzia-
łek, 5 lipca. Pięknym nabytkiem „Rewji“
jest pozyskanie młodocianej, pełnej nie-
odpartego wdzięku wodewilistki Zofji Du-
ranowskiej,

AASTOKI STI PI III

CZY JESTEŚ JUŻ CZŁONKIEM
L. O. P. P. ograniczeniom. (k)

SPRAWY SZKOLNE.
Dyrekcja  Koedukacyjnych

Kursów Wieczornych z programem
gimnazjów państwowych im, „Ko-!
misji Edukacji Narodowej' w Wilnie

9,

Wilna.

Letnim rozpoczynają występy M. Malicka stów.
i Z. Sawan w komedji Niewiarowicza „Co dzy mami” — szkic liter. 17.00: Mała Ork.

Ceny zniżone. (P.

Polskie Ra
Niedziela, dnia 4 sierpnia 1935 r.

8,30: Pieśń. 8.33:
8.48: Gimnastyka. 9.02:

15: Dzien por. 9.25: D.
Pog. sport. turyst. 10.00: Transm. z uroczy-
stości pobrania ziemi z mogiły Obrońców

Transm. nabożeństwa z ko-
ścioła Pobernardyńskiego w Wilnie. 11.57:

10.15:

Gościnne występ M. Malickiej i Z.' Wierzenia góralskie”.
gospodyń wiejskich.

R. 18.00: Transm.
szkół śred. 18.15: Muzyka z
„Cała Polska śpiewa”.
Prus Wschodnich” — reportaż. 19.10: Kon-
cert rekl. 19.25: Transm. fragm. regat wio-
ślarskich z Brdyujścia.
djów rozmawia ze słuchaczami. 20.00: „Ko-
mendant jako, żołnierz i wódz' — odczyt.
20.10: Koncert. 20,45: Wyjątki z
Piłsudskiego. 20.50: Dzien.
„Chłop i poeta' — wesoła aud. muz. 21.30:
t„Na wesołej lwowskiej fali",
sport. 22.20: Koncert z Gdyni. 23.00: Wiad.
meteor. 23,05: Płyty,

16.00: Koncert soli-
16.45: Postacie literackie żyją mię-

djo Wilno

Gazetka rolnicza.
Mała Ork. P. R.|

c. muzyki. 9.50;

15.45: „Pogad. dla

z  Kolonji młodz.
płyt. 18.30:

18.45: „Na granicy

19.50 Biuro Stu-|dia

pism J.
wiecz. 21.00:

22.00: Wiad.

transmitować

Polskie Radjo nadaje

Sygietyńskiego

postacie,

Z za kotar studjo.
Transmisja z regat

© mistrzostwo Polski
wioślarskich
w Brdyujściu.

W dniu 4-tym sierpnia Polskie Radjo
będzie o godz. 19.25

menty z XVI Regat Wioślarskich o mistrzo-
stwo Polski w Brdyujściu.

frag-

Na granicy Prus Wschodnich.
W niedzielę, dn. 4.VIIL o godz. 18.43

dalszy reportaż z
mucha”, — Ceny propagandowe. jCzas i Hejnał. 12.03: „Od źródieł Wisły cyklu „Wzdłuż granic polskich”. Tym ra-

Wieczorem o godz. 8.30 — ciesząca się |do Czeremoszu“ — ielj. 12.20: Poranek| „om p. Antoni Bohdziewicz. poprowadzi
wielkiem powodzeniem doskonała farsa w „muzyczny. 13.00: „Humor u Słowackiego .| juchaczy radjowych po mniej znanym od-
3-ch aktach p. t. „Hiszpańska mucha”. — 13.20: D. c. poranku muzycznego. 14.00: cinku maszej granicy północnej, wzdłuż
Ceny propagandowe. Płyty. 15.00: Audycja dla = wszystkich:| Prus Wschodnich.

„Chiop i poeta”.
Dwa światy przeciwstawia wesoła au-

Audycja ta,
ch  Suppėgo,

z rzeczywistością,

codziennego,

zgotuje
niejedną miłą niespodziankę.

Postacie literackie żyją między nami.

dycja muzyczna w opracowaniu Tadeusza
dn. 4.VIIL, o godz. 21.00.

Światopogląd myślowy chłopa, a więc czło-
wieka zrośniętego
pającego mocno po ziemi, i poety, oderwa-
nego od życia
błądzącego.

stą-

po chmurach
oparta na melo-
radjosłuchaczom

Niedzielny radjowy. szkic literacki, któ-

nazywamy
albo współczesnym

ry wygłosi dnia 4.VIII. r. b. o godz. 16.45
dr. Włodzimierz Jampolski ze Lwowa, po-
święcony będzie postaciom literackim. Au-
tor w swym ciekawym szkicu omawia takie

jak Hamlet, Don Kichot, Hektor
di inni, które wyszły poza literaturą i przez
całe stulecie żyją w mowie, w codziennych
określeniach, gdy Г
Kichotem polityczuym
Hamletem; ukazuje dalej, jak w ciągu wie-

kogoś Don

| siadał od Zarządu miasta wyłączną do 200 złotych. Z liczby tej dwie
koncesję na sprawowanie czynności kradzieże wykryto. (k)
kominiarskich "na terenach jemu — Kradzież roweru. Jan Winiar-

ski, zam. przy ul. II Polowa 5, do-

ków zmienia ię charakter tych postaci w
życiu codziennem.

Soliści przed mikrofonem.

przy ul. Mickiewicza 23 pod prote-
ktoratem Macierzy Szkolnej przyj-
muje zapisy na rok szkolny 1935/36;

mych dowiadujemy się, iż inspektor
Komendy Policji Wojewódzkiej p.
Alojzy Buczowski odwołany został
do -dyspozycji Komendanta Główne-
go.Policji Państwowej w Warszawie.

POCZTA I TELEGRAF.
— Zniżka taryfy telefonicznej.

Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegra-
fów w Wilnie podaje, że z dniem 1
sierpnia br. zniża się opłaty za trzy-
minutową rozmowę zwykłą między
Polską a Umją Połudn. Afrykańską,
Indjami Bryt. i Australijskim Związ-
kiem Państw z 172 fr.50 c.na 135 fr.
(w soboty — 97 fr. 50 c.), Nową Ze-
landją z 181 fr. 25 c. na 150 fr., Ro-
dezją Północną z 191 fr. 25 c. na
153 fr. 75 c. (soboty — 116 fr. 25 c.),
Rodezją Południową z 185 fr. 75 c.
na 146 fr. 25 c. (soboty — 108 fr.
75 c.), i

HANDEL I PRZEMYSŁ
— W sprawie przemiału żyta i

pszenicy. / dniem 1 października
1935 roku wchodzi w życie rozpo-
rządzenie Ministra Spraw Wew-
nętrznych z dn. 10 lipca r. b., do-

matematyczno-przyrodniczego i hu-|
manistycznego. Zakres: duża i malaį
matura, Sekretarjat Kursów czynny
codziennie prócz niedziel i świąt od
godz. 16—20-ej przy ul. Mickiewi-
cza Nr. 23, na żądanie wysyła się|
prospekt. | į

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zamknięcie półkolonji „Cari-

tasu* w Wilnie. Dziś o godz. 17-ej
w „Betanji”, przy ul. Konarskiego 33)
odbędzie się zamknięcie półkolonjij
letniej ,„Caritasu'' pod'wezw. św. Ka-
zimierza, prowadzonej przez SS. Mi-
sjonarki.

 
SPRAWY ROBOTNICZE.

— Okręgi kominiarskie w Wilnie.
Magistrat przystępuje obecnie do
realizacji opracowanego przez siebie
projektu podziału Wilna na okręgi
kominiarskie. Okręgów takich Wil-
mo będzie liczyło 48. Na czele każ-
dego okręgu stać będzie wykwalifi-  

do wszystkich klas gimnazjum typu | = Niepożądany gość.

powierzonych. Realizacja tego pro-
jektu nastąpi w drugiej połowie bie-
żącego miesiąca. 3

KRONIKA POLICYJNA.
Przybyły

z Nowej Wilejki niejaki Jan Ko-
złowski wstąpił do piwiarni Wincen-
tego Wasilewiskiego, mieszczącej się
przy ul. Królewskiej 4, gdzie po su-
tej kotacji, zakrapianej alkoholem,
oświadczył, iż nie ma czem zapłacić.
Niepożądanym gościem zaopiekowa-
ła się policja. (k)
— Bójki. Adam Niewiarowski,

|zam. przy ul. Św. Anny 2, zameldo-
wał policji, iż. został pobity przez
niejakiego Józefa Sergiejewa (ul.
Cedrowa 5), oraz Henryka Sakowi-
cza (ul. Kijowska 3).

Skargę o pobicie złożył również
w IV kom. P, P. Sznejder Szołom,
wskazując na sprawców pobicia
Władysława i Antoniego Marolewi-
czów, zam. przy ul. Artyleryjskiej 3.
W obu wypadkach wszczęto do-

chodzenie policyjne. (k)
— Kradzieże. Za dobę ubiegłą

zanotowano na terenie miasta Wil-

 я AS s a Szereg interesujących utworów usly-
„niósł policji, iż wracając WCZOTAaj O;gzymy dn. 4.VIIL. w wykonaniu wybitnych
godz. 12 w nocy w stanieosi o godz. 16.00 utwory młodszej i

i lonym, zatrzymał się na ul. Polowej, Rd Lali, POKL hiszpań-
^ ź Ž „| skich: ranadosa, luriny i Modriga pieśni

by odpocząć. Wi = odpoczyn w wykonaniu Zofji Massalskiej, znakomitej
ku, podczas którego zasnął, skra- |naszej pieśniarki, przebywającej stale za-
'dziono mu rower wartości 200 zł. (k)' granicą i RS 3 wielkiem i
| WYPADKI. niem we rancji, iszpanji i łoszech,

& + |oraz utwory Manena, de Falli i Albenisa
Ac Pociągnajechał na furmankę. w wykonaniu Wacława Kochanskiego.

Naprzejeździe kolejowym, w odle- Obok "Hiszpanów ważne miejsce w progra-
głości 5 klm. od Wilna, pociąg Nr. mie zajmują kompozytorowie polscy. O

331, zdążający w kierunku Poruban- godz. 18.15 z płyt Ravela: Sonatina, a więc
kai Ž najechał na furmankę wiejską utwór iedėsko z ss RE

1 MAnkĘ o WISRSSS zytorów współczesnych Francji, w wykona-
należącą do Jana Gajdulewicza,zam. niu Świetego pianisty A, Cortot i 50
we wsi Wielkie Pole, gm. rudomiń- rem o godz. 20.10 chlubą polskich scen

skiej.  Furmanka została rozbita. keicsła watówPA
Wypadków. z ludźmi nie było. (k) wa Nawrota. Znakomity baryton odśpiewa

—Przejechana motocyklem. Ed- szereg swych popisowych aryj, jak Cavati-
ward Narciszewski, zam. przy ul. na Figara z „Cyrulika Sewilskiego", arję z
Piłsudskiego 6, jadąc motocyklem, „Rigoletta“ i „Balu Maskowego* Verdiego.

wpadł na przechodzącą przez jezd-|PR L—

nię siedemdziesięcioletnią starusz- Rex OFIA R %ži
kę, Antonję Rynkiewiczównę, zam. a chorej na gruźlicę (Dzien. Wil. z
ч przytułku dobroczynnym (zauł. dn. 3/VIII 35) — 1 zł. p. L. K, 6 zł. p. B.

Dobroczynny 1) która doznała cięż-
kich obrażeń ciała i głowy. Nie- EE ю

ześliw: A 3 i = a .głuchoniemej córki powstańca z
szczęśliwą zaopiekowało się Po$o-. 15,2. (Dz. WAL, z SVN 35) — 1 al. p. LK.

Ognicki, 10 zł. A. Ž.
Dla wdowy z 5-m dzieci (Dz. Wil z

towie ratunkowe. (k) i Dla najbiedniejszych dzieci — 2 zł. od
wdowy po emerycie,

dn. 3/VIII 35) — 1 zł. p. L. K. 

 

tyczące przemiału pszenicy i żytą. kowany kominiarz, który będzie po-
ERY

CASINO |

 

4-ch Dżentelmenów
 2) Najpiękniejsze romanse €:

w iwykenani

nme „KRÓL CYGANÓW"

ańskie, porywające piosenki
świetnego teaora ulubieńca wszystkich

tNiezwykle
ciekawa treść.

Dziś premjera! Wielki pedwójny pregrami
1) Najciekawszy komedjodramat sezonu

Historja. nowoczesnego Adams po-
szukiwająceco s«ej Ewy.. W rol. gł
GEORGE OBR'EN. *GNDIN I Inai

JOSE MOJICA
Belkon no wszystkie seanse

„23 gr. perter 54 gr.
 

dzień
P A H | Ostatni

 

„Dobra wróżka
ŻW rol. gł. znakomita MARGARET SULLIVAK

m GG Pocz. o 2-ej„Bolero
Balkon na wszystkie seanse 25 gr.

JUŻ w NASTĘPNYM PROGRAMIE film o miłości,
parter od 54 gr.
szczęścia. radości Зуса _

 

 

 

HELIOS |
 

Kryzys skończony
Rewelacyjna komedja muzyczna najnowszej

Dziś. Film pełen radości I humoru

produkcji europejskiej reżyserii Roberla
Slodmaka. W rol gł. Rlbert Prejean i Danielle Darrieux. Nad program: Parada sportowa

w Moskwie oraz aktualja. Balkon 2$ gr, parter od 54 gr.
 

REWJA |

 

ROMANS.Z PRZESZKODAMI

Balkon 25 gr. Progrem Nr. 32 póki

Rewja w 2 cz. 16 obr.
Z udziałem nowozaangażowanych B i H:JANRSZKOW (dust groleskowo-murykalny)

LEKY WAJR- WNY. przy udziale ulubieńców Wilnaoraz znanej śpiewaczki tangistki
NINKI WILIŃSKIEJ, CZERWInSKIEGO, AL. GRANOWSKIEGO

€odz. 2 seanse: o 630 i 9.15 W niedzielę I święta 3 seanse: o 4.30, 7 i 9.30 W soboty
kasa: €zynna do godz. 10'ej

 

AJMS.WNLIS99
ZNAK FABR.

SPRZEDAJ ARTEKI

 

 

„sai, PRZY

HEMOROIDACH
że a: WEN DSS

|ARR аСЕГа
„VARICOL

WGR O

    
      

     

INŻYNIER - HANDLOWIEC
obeznany z gospodarką w kotłowniach, po-
szukiwany do objęcia przedstawicielstwa
krajowej firmy na woj. Wileńskie.

Artykuły bezkonkurencyjne z dziedzi-
ny gospodarki cieplnej. Oferty z žyciory-
sem „Inżynier-Handlowiec” Biuro Ogłoszeń
Pietraszek, Warszawa, Marszałkowska 115.

ł
mamrTNA

   

"Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

na 15 krądzieży w granicach od 2

  

   
     

       

skryp

1. Kurs maturyczny gimnazjum.

UWAGA!

Wyauładają wybitne siły fachowe.

dwa mieszkania |

 

6, 7 POKOI,
mogące tworzyć je-
den lokal, do wyna-

jjęcia. Mickiewicza 7.
|Wiad. u dozorcy. |

363—2,

Plate
250 i 350 kw. sąž. W
ogrodzie owocowym
sprzedaje się przy ul.
Įmontwilowskiej 4, 0-
pok Litewskiej Kli-
niki, Wiadomość na
miejscu od godz, 10
do 1 i 4 do 6 w. 336

Domek |
o 3-ch mieszkaniach,
200 s. kw, ziemi wia-

SOLIDNIE!

wyszukuje micszsania

BIURO

POŚREDN. MIESZK.

„Uniwersal
Mickiewicza Nr. 4,

tel. 22-11,
Biuro pe zgło-
szenia wolnych miesz-
kań i pokoi umebło-
wanych. Opłata od
P. T. Wiašcicieli nie-
ruchomości po wy-

najęciu.

Poszukuję
mieszkania 3 pok. z
kuchnią, wygodami,
suche, cieple, w re-
jonie ab ace oz. „dj ай арнФ
1 przyległych. о- = Ч
Bo "w Na "Tr. Batorego 5 (b. Po-|
wać: iLudwisarska 7, | łocka).
J, Stomowa, |

2 pok, z kuchnią, nie-

 

 

z placem 300 sążni
de sprzedania.  Do-

 

duże, z elektryczno-|chód miesięczny 400
ścią, do majęcia. zł. Konarskiego 13.

św. Piotra i Pawła' 3, ——

mt Dębowe
DO WYNAJĘCIA |i sosnowe słupy, żer-

mieszkanie 4 i 5 pok.| dzie, kloce dla ogro-

z wygodami, wolne| dzenia i budowy;
od podatku iokalo-|standary dla ruszto-
wego.  Wiłkomierska|wań sprzedaje
|5-a. Wielka 12 m. 12, W.

Janowicz. —4      
A

 

  

182, właściciel.

 

|  Maturyczne i Dokształcające Kursy

„WIEDZA*
KRAKÓW, ul. Br. Pierackiego 14.

prowadzące ustne lekcje na kursach zbiorowych w Krakowie, oraz przygotowujące

w, drodee korespondencji, zapomocą przystępnie i wyczerpująco opracowanych
tów, programów i tematów,

przyjmują wpisy na nowy rok szk, 1935/36 na:

1-a. Kurs maturyczny półroczny repetytoryjny.
2. Kurs średni do egz. i 6-ciu kl. gimn. '

3. Kurs niższy w zakresie I i Il kl. gimn. nowego ustroju.

4, Kurs 7-miu klas szkoły powszechnej, Е i

Uczniowie kursów korespondencyjnych otrzymują co miesiąc, oprócz

materjału naukowego, tematy z 6-ciu głównych przedmiotów do opracowania. Nad-

to obowiązkowe egzaminy badają 3 razy w ciągu roku szkolnego postępy uczniów.

murowany,  dwumie-
szkaniowy, na włas-
nej ziemi, z ogród-
kiem owocowym
sprzedam. Ledlcarwa

 

- pywan_
DYWAN,

3 m. X 2 m, w do-
brym stanie.  Ogłą-
dać od 10 do 7 wiecz.
Zakretowa 5, m. 8

336—0

- Turbiny
„FRANCISA*

Walce, Perlaki, Szme
je, Transmisje, tryby,
koła pasowe, dogod-
ne warunki, dostar-

cza Fir:

G. KINDL RADOM
po infor: prosimy
zwracać się: Wilno,
ul, Gedyminowska 17,
tel. 9-25, Plany, pro-
jekty,
Stoberski,

PIANINA I FORTE-
PIANY, nowe i oka-
zyjne, sprzedaje i od-
najmuje na  dogod-

 

kosztorysy St.!

 
 

Opłaty niskie.

Е r

g ROŽNE. |
SJ

Pieg
usuwa pod gwarancją'
„AXELA“ - KREM;
sioik tylko 2 zh. Do!
nabycia w  składach|
aptecznych i  perfu-|
merjach. —

Poinekti
pożyczka w sumie
3.000  zł.,  zabezpie-
czona hipotecznie na
nieruchomości _miej-
skiej wartości około
25.000. Zgłoszenia
„Skierowywač do Adm,
pod „Požyczka“,

[a T |

nauka. i
GARDAas
EGZAMINOWANA

nauczycielka niemiec-
ka z maturą gimna-
zjalną i koncesją na-
uczania w Polsce —'
z dobremi šwiadec-
twami

 

 

 

i reierenejami'
— szuka w dobrym)

° nych warunkach. Nie-| domu polskim posady| —° — 
„4 Drukarnia A. Zwierzyūskiego, Wilno, Mostowa Nr. i,

miecka 22, m, 19 nauczycielki, _ która
| (iront). jej umożliwi nabycie

p jezyka pol-
skiego. głoszenia

czy JESTEŚ 102 proszę skierowač do
CZŁONKIEM |Administracji  „Deu-

tsche  Tageszeitung“,STRONNICTWA Rais Vie. Ry
NARODOWEGO 'nek 12/13,

 

Ceraty rozmaite 
SZai
g PRACA. ė

Daiitekka
służąca do wszyst-
kiego z _dobremi
świadectwami, — Р1ас
Św. Piotra i Pawła
Nr. 5/1 m. 1, od 3-ej
do 5-ej,

Inieligealia
Polka lat średnich,
poszukuje posady
iektorki lub sekre-
tarki, na  przystęp-
nych waru Zło-
żyć oiertę: w admin.
„Dziennika Wileń-
skiego", albo „Inteli-
gentnej''.

ŚLUSARZ
z zawodu, z małą ro-
dziną, za mieszkanko
podejmie się wszel-
iej pracy, albo przyj-

mie na siebie obo-
wiązki dozorcy domu,
czy też stróża fa-
i it. p. Po-

siada rekomenadcje u-
rzędów państwowych.
ULae 30.2

 

Organista
rutynowany z wielo-
letnią praktyką, kon
-serwatysta, poszu-
kuje posady organi-
sty chętnie na po-
wiat. Oferty Admin.

| „Dziennik Wileński”

MYDŁA TOALETOWE

„„Cztery Asy“ MARCEL
To ASY. pośród
najprzedniejszych mydeł

toaletowych
Poleca Skład Apteczny

Władysława Trubiłły
Wilno, LUDWISARSKA 12

: (róg Tatarskiej).
Tamże wody kolońskie na wagę:

78przecuda:ychzapachótów,

s OBICIA(TAPETY).7
Wielki wybór od cen najtańszych. Wy-
przedaż resztek po bardzo niskich cenach.

DH. K. RYMKIEWICZ,
Mickiewicza 9.

   

 

— ceny niskie.

 

 
Pomożmy
„bliźnim

 

DO SERC LUDZI
współczujących  nie-
szczęściu wołają ro-
dzice, znajdujący się
w rozpaczliwem po-
ioženiu 0 ratunek i
pomoc dla chorej na
gruźlicę córki, która
zdała maturę, jest b.
zdolną, a nie mażad-
nych środków dla
poratowania zdrowia.
Adm. „Dz. WiL“ dla
„Chorej“,

 

WDOWA
z 5-giem dzieci, naj-
„Starszy lat 15, znaj-
dująca się w krytycz-

—|nem położeniu, bez
żadnych środków do
życia, prosi o jaką-
kolwiek pracę lub
pomoc.  Zauł. Stra-
zacki 4 m. 3, Forse-
wicz, albo Adm, „Dz.
Wi“,

PRACOWNIKÓW  fi-
zycznych i umysio-
wych wykwalifiko-

—4|wanych sumiennych i
uczciwych — poleca
Wydział Mło-
dych Strona-
nictwa Naro-
dowego. Laska-
we zgłoszenia prosi-
my kierować: Mosto-
wa 1. „Dz. Wil", 

Odpowiedzialny redaktorSTANISŁAW JAKITOWICZ. |  


