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KS. M. MALYNICZ-MALICKL

NA „JASNĄ GÓRĘ" TUTEJSZĄ
wszyscy

„Nadziejo nas utrapionych,

Zewsząd nieszczęściem ściśnionych

Tyś, Panno, w Trockim Obrazie

Ratujże nas w ciężkim razie".

(Z hymnu trockiego).

Na Wniebowzięcie Marji Panny

dn. 15 sierpnia Wilno, a szczególnie

przezacna w swej gorliwości paraija,

Wszystkich Świętych, idzie starym, |

odwiecznym zwyczajem na tuiejszą,

litewską Jasną Górę — do Trok,

(Ze stron czysto litewskich i

wiejskich pielgrzymki idą na 8 wrze

śnia, na Narodzenie N. M. P.)

Tam cudowny Obiaz Matki Во-
skiej Trockiej, koronowany  pierw-

szy na Litwie, a drugi skoiei w!

Kzeczypospolitej, w roku 1718 dnia|

4 września, z prawdziwie królewską|

okazałością. Uroczystości trwaiy do;
12 września, a pielgrzymki przy-|

chodziły aż z Grodna, Sokėiki,|
Kowna i Merecza. Pamiątka tych

uroczystości pozostaia do dziś w

nabożeństwach z wystawieniem ;

Najśw. Sakramentu przez caią oksta-

wę Narodzenia Matki Boskiej.

Fięć bram tryumialnych, przy-!

anioiow iczdobionych postaciami

świętych, królów i książąt, zdobiio

drogę, którą przechodzii pochód z

przywiezionemi z iXzymu koronami.

Niektore bramy sięgały do 3U me-:

trów wysokości. Dziesięć tysięcy

osób przystąpiło do bierzmowania.

femiż samemi ścieżkami, które-

mi do Matki Boskiej Trockiej cha-
dzali nasi królowie i wielcy książę-

Ojciec Święty do Biskupa
Łosińskiego

KIELCE (Kap). Na ręce JE. Ks. Ekscelencję, że Namiestnik  Chry-

z pieigrzymką do Troki
gólnie nas grzesznych i nieszczęśli- Pierwszy waz Obraz, umieszczo-

wych. ny w kaplicy św. Kazimierza, obno-
Patrzy nie zgóry, ale jakoś zbli- szono po ulicach zniszczonego po-

tykanu pismo JEm. Ks. Kardynała
dekretarza Stanu następującej tre-

ści: :
Sekretarjat Stanu Jego Święto-

bliwości Nr. 2420/35, Wątykan, dn.
22ViL, 35;

| Biskupa Łosińskiego nadeszło z Wa-| stusowy przyjął tę książkę radośnie
i mile 1 bardzo dziękuje za tak u-
służną uprzejmość. Ojciec św. ży-
cząc, aby Alkcja Katolicka Diecezji
Kieleckiej coraz bardziej rosła i
kwitła, na znak Swej szczególnej
przychylności i jako rękojmię darów

ska i wprost. do serca i duszy. Zaba-

wia Dziecię Boże trójkwiatową  ró-

żą: Wiary, Nadziei, Miłości! Dziecię

Boże wyciąga rączki po kwiat, a

Matka Boża wciąż patrzy na ludzi,

czeka, wygląda swych czcicieli, aby,

zaginio-

pod-
ich błogosławić, odszukać

nych, podnieść upadających,

ściągnąć pogrążonych w złem.

   а4ч

Lud nie zawsze wie o tem, ale
duchem prostym wyczuwa i garnie

się do Matki.

Tak było wówczas, gdy w r.

ia, czcigodni kapłani i zakonnicy 1603 świętobliwy biskup, Benedykt

wraz z niezliczoną rzeszą ludu po- Woyna, prowadził pieszo i boso

bożnego, pójdą dzisiejsi pielgrzymi. pielgrzymkę z Wilna do rok dla

Nie będzie może wielkich panów, odwrócenia grasującej zarazy, a

bo zamki trockie, które ich gościły, licznie towarzyszący kapiani ta

leżą w ruinie. Może nie będzie na- POPasach głosili nauki, jakby reko-

wet wielu kapłanów i zakonników, lekcyjne.

którzy za dawnych czasów | (szcze-' Tak było wiedy, gdy Matka Bo-

gólnie X.X, Jezuici ze swem Kole: ska była z „rewizytą“ w Wilnie w

gjum przy św. Kazimierzu) uświet- latach 1655—1667 i w latach 1702-4,

niali procesje i nabożeństwa, ale $dy Bażylikę Trocką Moskal. i

lud nasz kochany, wierny katolicki! Szwed spalili,

—nie zawiedzie!

W swoich paratjach, w Wilnie,
 

żogą wojenną miąsta, według słów

historyka, dla podniesienia ducha w.

narodzie, jak podnosiła go w tymże

czasie oblężona Jasna Góra.

lak ież będzie i w tym roku!

Lud nie zawiedzie! Lud kocha

i wielbi Matkę Bożą Trocką! `

че Jej miłosiernego spojrzenia za-

czerpnie wiary, nadziei, miłości, na

jlepsze, życie,

|  Ukocha Polskę, której Królową
— Marya. W życiu Polski żywszy!

będzie brai udziai, choć myślą 1 ser-

'cem, gdy inaczej nie może,

Ukocha rodzinę i święte

i
i

macie-

'rzynsiwo, w nich cnoty $więtej Ro-
Gzimy rozwijać będzie. Ukocha Dzie-

"cię, jako dar Nieba.

Ekscelencjo! Kierownicy Akcji| niebiańskich, udziela miłościwie w

Katolickiej diecezji kieleckiej przy! Panu Apostolskiego Błogosławień-

piśmie z dnia 3 lipca br. z synow- Stwa. RAAL
skiem oddaniem przysłali Najwyż-| Za książkę mnie również przy-
szemu Pasterzowi książkę pod ty-jsłaną, składając należne podzięko-

tulem: „1910 — 1935. Dwudziesto-| wanie, oświadczam się z. wysokiem

pięciolecie rządów JE. Ks, Biskupa|poważaniem Waszej Ekscelencji od-
Augustyna Łosińskiego w. diecezji|dany R
Kieleckiej”. (—) E, Kard. Pacelli.

i Waszą

„Zajšcia w Ostrowcu
Sanacyjne pisemko, „Kurjer Wi- Młodzieńcy ci od czasu do czasu

leński', w korespondencji z m. napadają również na przechodniów.
Ostrowiec donosi, że od pewnego! Sądząc z nazwisk poszkodowa-

(czasu grupa młodzieży teroryzuje |nych, (pobicie Gordona, wybicie

handlarzy, którym wywraca się| szyb wherbaciarni Swirskiegoj ata-

stragany na targach, wybija szyby|ki tej grupki młodzieży skierowują
w sklepąch itd, się przeciwko żydom.

zawiadomić

 

 Wziąwszy pamiątkowy obiazek
Malki boskiej Trockiej zapisze na
nim dobre postanowienia, aby wł

domu, w książce lub ug ścianie, przy-

pomniai i życiem kierował,

Kochani  troczczanie katolicy |

więcej niź zwykle oioczą  pielgrzy-.

mów i kościot opieką. Zajmą się'

nociegów, aby zmęczeni

na goiej ziemi |

sprawą

pielgrzynu nie spali

'ementarza,

Kościoł mógłby być otwarty
przez całą noc, gdyby zorganizowa-

no dostateczną straż, czuwającą nad

porządkiem i bezpieczeństwem.

 |
+ Artykui powyższy nadeslai namka!

ińałynicz-Malicki z więzienia, w  którem

przebywa ód połowy czerwca rb.

Odcięty od świata murami więzienne-

mi, duszą i myślą pozostaje Czcigodny

Kapian wśród swych paraijan, u stóp cu-,

downego Obrazu Matki Bożej  Irockiej,

troska o których podyktowała mu zapewne

powyższy artykuł.

Drukując go nadmieniamy, iż zawierał
on w odnośnikach szereg ciekawych wska-

zówek co do źródeł historycznych, oświe-
tlających dzieje cudownego Obrazu.

 

d W, końcu autor korespondencji
(„c') powiada, że sprawcy tych zaść

Choroby kobiece, Twórcy klasycznych ia aš ass : Р
podręczników, omawiających choroby ko- postanowili również zemścić się na

biece, podnoszą korzystae działanie natu- posterunkowymi Kowalskim, który
ralnej wody- gorzkiej „iranciszka-Józeia”,| ostro występował pizeciwko nim i
także w zakresie swej praktyki. | w czasie jego nieobecności wybili w
Ч Ьее'о mieszkaniu szyby.

  

Biją żydów w Gdańsku
Elta donosi z Gdańska, że na Wieczoiem narodowi socjaliści na-

terenie odbywających się tam obec- | padli i obili killka osób dlatego, że
nie targów 6 bm. grupa narodowych. były podobne do Żydów. W, ciągu
socjalistów dokonała napadu na kup' dnia wczorajszego na terenie tar-
ców żydowskićh i całkowicie zbu- | gów nie było widać ani jednego Ży-
rzyła i zniszczyła ich pawilony.| da. (e

Min. Beck w Finlandji
HELSINKI (Pat). Dziś o godz. Po krótkiej rozmowie z min.

10.50 przybył do Helsinki na pokła- Hackzellem i przedstawicielami spo- | 2
dzie „Cieszyna“ min. Beck wraz z łeczeństwa fińskiego i polskiego mi-
małżonką oraz pp. dyr. Lubieńskim nister Beck odjechał samochodem
i sekretarzem Frydrychem. |wraz z towarzyszącemi mu osobami

3 „|do Grand Hotelu, gdzie zamieszkał.

Komunaimasonerja przy robocie
PARYŻ (Pat). „Echo du Nord” wezmą udział wezwani przez front

donosi, że w Lens odbędzie się w ludowy radny miasta Paryża prot.
dn. 15 bm. wielka manifestacja an- Rivet, b. premjer Daladier, deputo-
tyfaszystowska. W! manifestacjitej, wany socjalistyczny Evrard, depu-

« , towany komunistyczny Duclos, b.
/ |minister Frot, sekretarz generalny

| koniederacji generalnej pracy Jeu-
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przystąpią do Sakramentu Pokuty,
zawczasu lub po powrocie, bo w

ź Litwy.
POGŁOSKI-O DYMISJI delegacja litewska z Kowna. Obec-

2-ch MINISTKOW,
  
X

I haux i inni,

Trokach wobec święta w okolicz-| nie władze kowieńskie powiadomiły
nych paraijach ma dostąpieniu do Kowieński karespondent  „Sie- delegację, iż nie będzie ona mogła

spowiedzi św. liczyć nie można, —, śodnia” donosi,iż w mieście obiega-|wyjechać do Wilna i wziąć udziału
dek pogłoski o rzekomych zamiarach w zjeździe. (h)

aby ga odbycia Ra ВЕ | podania się do dymisji Premjera Ти-

  

śrzymki (28 kilometrów) nie stra-

cić jej zasług, ale jeszcze przyspo-|

rzyć przez przystąpienie do Ko-;

munji Św. na świętem miejscu, sj

TŽ, Pójdą więc pobożni pielgrzymi:

złożyć w hołdzie swój trud pokuty,!
skarby duszy wzbogacić przy pierw|

szym królewskim tronie Matki Bo-|

skiej Trockiej, która z tego Cudow-|

nego Obrazu w szczególniejszy spo-|

sób patrzy na nas — tak dziwnie,

serdecznie, po macierzyńsku.

Gdy z Obrazu M. B. Często-

chowskiej spogląda na nas zapatrzo-

na w dal królowa; gdy z Obrazu M.

B. Ostrobramskiej patrzy w dół

spuszczonym wzrokiem  Niepokala-

ność, z Obrazu M. B. Trockiej pa-|

trzy Święte Macierzyństwo wzglę- |

dem Syna Bożego i nas — iszcze-|

'

belisa i Ministra Spraw Wewnętrz-
nych Rustejki oraz 0 przewidywa-
niach na zagranicznych placówkach
dyplomatycznych, zwłaszcza w Ber-
linie. Aa

DELEGACJi KOWIENSKIEJ МА
ZJEZDZIE HISTORYKÓW  POL-

SKICH NIE BĘDZIE,
Jak donosi prasa litewska, na

VI zjazd historyków polskich, który
| odbędzie się w dniach 17—22 wrze-
Is r b. w Wilnie, miała przybyć

 

„Gdzie naieży szukać
pracy"
W N-rze 32

WIELKIEJ POLSKI
Cena 10 gr.

Da nabycia we wszystkich kioskach.
 

SŁUSZNE ZARZĄDZENIE
WIEDEŃ (Pat). Dziennik „Die

Stunde“ donosi z Linzu, że ma in-
terwencję radcy stanu  Kimmela
ścięto drzewo, o które w dniu 13
lipca rozbił się samochód kanclerza
Schuschnigga. Zarządzenie to wy-
dano celem położenia kresu skanda-
licznym rzeczom, które się tam

|

PARYŻ (Pat). „L-Echo de Paris“
donosi z Londynu, že panuje tam
przekonanie, iż wcześniej lub p6ž-'
niej dojdzie do dyskusji pomiędzy;
państwami europejskiemi, licząc w
tem Niemcy, o nowym podziale ko-
lonij. W Londynie sądzą także, iż
zatarg zbrojny pomiędzy Włochami

|a Abisynją może być jeszcze usunię-
(ty, gdyż przygotowania wojenne
| Mussoliniego obliczone są przede-.

 

Przeciwko fetyszyzmowi

(Nowy podział kolonji

[WJ DA , PARYŻ (Pat). Na zebraniu de-
„legatów ugrupowań lewicowych,  

  

TU
CRY ITAAU

zwołanem przez grupę socjalistycz-
ną i komunistyczną izby deputowa-
nych, postanowiono wysłać do Bre-
stu i Tulonu specjalną komisję, któ-
ra po zbadaniu ostatnich wydarzeń
złoży sprawozdanie na ten temat na

ŁADZ AUSTRJACKICH. najbliższem zebraniu delegatów
działy, Wszyscy przechodnie uwa- ugrupowań lewicowych. Członkowie
żali za swój obowiązek wyryć na komisji opuszczają Paryż dziś wie-
drzewie swe nazwisko, bardziej zaś, CZorem, ; SS
przedsiębiorczy osobnicy  sprzeda-|CZERNA WALES
wali małe kawałki kory, zdartej zj Popierajcie Polską Macierz
drzewa po cenie do 30 szylingów,
jako pamiątki tego wypadku. Szkolną

|... 1. DOŻYNKI W LEGACISZKACH.
| Że w niedzielę, 11 sierpnia, w

wszystkiem na to, by za wyrzecze- niebie wody zabraknie i deszczu nie
nie się wojny otrzymać kompen- będzie, przeto żacy wileńscy proszą

sacje. pt © (co weselszych), by przyjechać, lubo
Według tych infonmacyj arty- spłynąć wymyślnym kajakiem na

kuły 19 i 22 paktu Ligi Narodów „uroczyste dożynki* zechcieli. Z
mogłyby stanowić formalną podsta- głodu nie zginie, kto złociszów trzy
wę dla dokonania zmian w mapie ze sobą weźmie. Ci, co do wody
Afryki. Na tej drodze Niemcy otrzy- ają wstręt, rano o 8-ej lub 13.52
m ai Angolę, a Wlochy — pociągiem wyjechać z Wilna mogą..

ozambi! ч \ '

     

staropolskiego tanga.
jerez pląsy przy dźwiękach || 
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Zbrodniarz skazany na dożywotnie
więz

Sąd Apelacyjny w Wilnie roz-
patrywał wczoraj sprawę niejakiego
feodora Hopki L 46, mieszkańca
wsi Romanów, skazanego w pierw-
szej instancji przez Sąd Okręgowy

ienie
twa wykryto, iż Teodor Hopko po
zamordowaniu swego wuja przy-
właszczył sobie znajdujące się przy
nim pieniądze, dokumenty, oraz
skórzaną kurtkę. .

| OSŁABIA. SERCE
| Serca otyiych, obiożone warsiwą iiusz-
|czu, pracują z wysiłkiem, wyczerpują się i
| wczesniej odiuawiają posłuszenstwa, Oty-
łość spowodowana jest zią przemianą ma-
terji, albo zaburzeniem czynności gruczo-
|łów dokrewnych. | |

* Zaoia Magistra Wolskiego „DEGROSA”|
zawierają jod organiczny, znajdującysię w.

Teatri muzyka.
—— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś o

godz. 8.30 wiecz. — w dalszym ciągu do-
skonała, ciesząca się wielkiem powodze-
niem amerykańska komedja w 3-ch aktach
„Klub. Kibiców”, w reżyserji i z udziałem |
p. Wł. Czengerego. Ceny zniżone. Kasa,
'zamawiań w Teatrze na Pohulance czynnai
od 5-ej wiecz. * ‚

° — Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-|
Bernardyńskim. Dziś o godz. 4 popoł. 5)

 

za zabicie swego. wuja > Dymitra! Morderstwo zostało popełnione | morskiej roślinie Yahanga, który pobudza|przedstawienie popołudniowe wypełni ar- ©kazujecie często więcej troski, niż

Wozki na dożywotnie więzienie.  'z niskich pobudek, podyktowane |orfanizmdo spalania nadmieenėgo,RNA NAN SASZ stiki aiPorónajdoki
: \ З > . ‚ osuje się je przeciwko otyłości i nie wy-'mucha“ — grana po raz ostatni. Ce: о- cy. — w łożyska

Morderstwo to zostało wykryie chęcią zdobycia w drodze spadku |„gają one specjalnej djety. | oaddódowe. PORE PRA Gumowe, celem przedłużenia ich
zupełnie przypadkowo. W. pazdzier-
niku r. ub. pastuchy tejże wioski za-
uważyli, że około brzegu  ;eziora
Niejury świeżo rozkopano ziemię.
Ż miejsca tego wydobywał się okrop dził.

Postanowiii

nieruchomości ' zamordowanego,
Sąd Apelacyjny, nie znajdując

ani jednej okoliczności łagodzącej,
wyrok pierwszej instancji zatwier-

Zioła ze znak. ochr. „Degrosa' do na-|
|bycia w aptekach i drógerjach (składach
i aptecznych). В

Wytwórnia Magister E. Wolski, War-
Roe Złota 14 m, 1. : Ai ч

 

Wieczorem o godz. 8.30 występ go- |
$Ścinny' znakomitych artystów scen war-|
szawskich: M. Malickiej i Z. Sawana w ko-'

Kupony i bilty bezpłatne nie ważne. Kasa|
zamawiań w niedzielę w Teatrze Letnim|
czynna ой godz. 2-е] popoł.

medji Niewiarowicza „I co z takim robić?"

<€zasw trwania. Podczaschodujesteś-
©е narażeni na podobne wstrząsy,
fak maszyna. Dbajciewięcrównież о °

siebie izaopatrzcieWaszeobuwiew

 

ny swąd  zgnilizny. В я OZ WC BRI ы j
przyczynę tego zjawiska zbadać i 0 i i p dp i — Teatr „Rewja”. Ostatnie trzy przed-!
kogrąc w. żem iniejscu. zi ię, taż siem a „Wi zienia Zū 0 a enie A „Lit KASK Dziś ostatni

н UA ‚ Freed : į у 0, Į dzien „Ligi Narodėw“. niedzielę, jak |, WYPUKŁE. OBCASY GUMOW
pod powierzchnią, natknęii się na W. październiku roku ubiegłego wackiemu. Otóż obaj ubiegali się O | zwykle, 3 przedstawienia: o żodzyćmin. 30, ® ЬРЁ"“’С‘Фsobie ia A

spokój, wygodę i zdrowie
trupa mężczyzny w stanie zupeźnę- we we Mejszyszki gminy tyntup- wzgiędy miejakiej Alinji Žarynowej, 700 i 9. min. 30. * l

jcie wyraźnie marki BERSON,
$o rozkiadu. Ustalono, iż to zwioki skie; buchł ; Póki któ i ‚ bi i

ы ч : kiej wybuchł w nocy pożar. Pó óra z nich obojga wybrała sobie я

Dymitra Hopki. Przeprowadzone na mjeszkańcy wioski zorjentowalisię na męża Sawielja Gołowackiego. & ża kotar studjo. ZOO eisi

miejscu dochodzenie szybko ujawni- w grożącem im niebezpieczeństwie, Odtrącony „amant* * poprzysiągł „W: aucie policyjnym”. RNS GA
i z więto Gór.

ło sprawcę mordu, kiórym okazał stanęły w ogniu chałupy, oraz zabu-
się leodor Hopko. W) czasie śledz- dowania gospodarcze Sawielja Go-

łowackiego, Radjona Iwanowa, oraz
lsaji Łapciowa. Przeprowadzone na-
tychmiast śledztwo w sprawie po-
żaru ujawniło szczegóły, dzięki
którym wykryto sprawcę  nieszczę-

 

NAJWIĘCEJ UPORCZYWE
ZAPARCIE 3

leczą szybko го8Ннле PIGULKI
KOWENA (Cauvin'aj, tanie i przy-

„swemu rywalowi zerńistę, o czem za-

wiadomii go. osobiścię. Nocy kry-
tycznej zbrodniczy starzec po spo-
życiu odpowiedniej ilości aikoholu
dia nabrania większej śmiałości, pod
osioną nocy dostał się. do zagrody
Gołowackiego, gdzie podpalił chlew.
Ogień szybko przerzucił się na są-

Przedewszystkiem radjo — tak radjo,
bo bez aparatu odbiorczego nie rusza w
objazd samochód policyjny, w tem olbrzy-
miem mieście Stariów Zjednoczonych, ja-
kiem jest Chicago, które zdobyło sobie roz-
głos wszechświatowy zbrodniami gangste-
tów i kidnapperów. Więc radjoodbiornik,
z którego płyną co chwila informacje albo
rozkazy, nakazujące właśnie pościg za au-
tem, jakićm uciekają złoczyńcy, lub osacze-

W związku ze Świętem Gór, Polskie

Radjo w zrozumieniu społeczno-państwo-
wego znaczenia tej wielkiej imprezy, nada

|cały szereg ciekawych audycyj, w tem kil-
ka transmisyj z Zakopanego.

Transmisje nadane zostaną w dniu 11
sierpnia,: w -czasie kiedy obecny będzie w
Zakopanem Pan Prezydent R. P. Jak wie-
my, ma. Święto Gór przybędą delegacje

A jemne s ks = nia dopuścił się niejaki Samson Gry- siednie zabudowania, w . wyniku a bandyta,„który się A. przed chwi-|wszystkich grup góralskich z paisa =
udeiko, zawierające piguiek — oriew. szęśćdziesięciopięcioletni czego strat materialne oniesli | 12 W Jei em z miljona domów. pat, a więc, oprócz górali podh: ańskic| i,

gorjew, ęśódziesiĘCiOpiĘCc 8 aty  "Mmalerj P Znany globtrotter polski, rasowy repor-|którzy będą gospodarzami tej uroczystości,

` zł, 2,50. starzec, mieszkaniec wsi Gołoszysz-
Do nabycia we wszystk. aptekach. ki, pow. święciańskiego. Miał to

| ścia. Ustalono, iż zbrodni podpale-

Ana iaÓW być akt zemsty przeciwko S. Goło-

 

„również K. iwanow i l. Łapciow.
, Sąd Ukręgowy w Wilnie po roz-
patrzeniu catoksziałtu sprawy ska-
|zat podpalacza na ośiem lat więzie-

ter-publicysta, p. Aleksander Janta- Poł-
czyński, towarzyszył załodze auta policyj-
nego w Chicago w jej wyprawie na miasto,
Wraz z załogą dotarł do jakiejś bandyckiej

sierpnia o godz. 19,50, zaciekawi niewątpli-

zobaczymy górali cieszyńskich, |nowosą-
deckich Łemków, Bojków i Hucułów.

W. dniu 11. VIIL o godz. 9.20 do 11.00
transmitowany będzie „kołd Gór”.

przedstawiciele wszystkich grup góralskich

. KO? : 2 S linki < był pi iai zł P. oczystej Mszy Św. polowejihoł-

‚ 3 M t ‚ Ы i : nia, L Apeacymy uznał tę karę dBi. Reportaż jego z takiej.poli r. zie złożonym„pamięci Marszalka „przed

źńów afera Goiarowa oszustów - „Koperciarzy i sa. B iu WCZOTAJSZYM| prawy, jaki nada Polskie Radjo w dniu 11|Panem Prezydentem Kzplitej przedeilują

Weronika Jasińska, mieszkanka, znana kobieta, która zaproponowała |
jej, by zmieniła dolary w „Bankuwsi Podwazańce, gm. mejszagolskiej,
Amerykańskim', mieszczącym sięprzybyia wczoraj do Wilna, aby

zmienić na polskie złote 10 dola-

rów. W) tym celu udała się do ban-

Ku Polskiego. W; gmachu banku na

schodach zatrzymaia ją jakaś nie-

przy ul. Wileńskiej 22. Gdy obie
przyszły na ul. Wileńską, w klatce
schodowej domu Nr. 22 spotkał je
jakiś nieznany osobnik w okularach,.
który miał rzekomo być „dyrekto- ,
rem' banku, Osobnik ten wziął od

wyrók ten zatwiewdzi,

Przy grypie, zapaleniu oskrzeli, zapa-
leniu migdaikow, katarze iszczytów płuc,
zakatarzeniu mosa, gardzieli i krtani, cho-

„,robach usznych i ocznych pamiętać należy,
aby żołądek i kiszki były dokładnie prze-
czszczone przez użycie naturalnej wody
gorzkiej Franciszka-Józefa. Pyt, się lek.

  

wieśniaczki 10 dol., włożył je do
swojćj koperty, poczem zwrócił jej
kopertę i polecił udać się na ostat-
nie piętro do banku, który miał za-
płacić za dolary, dwakroć więcej,
niż Bank Polski. Naiwna wieśniacz-

KONKURSHARMONISTÓW

1 CYMBALISTÓW.

Ż Postaw donoszą: W, dn. 415

bm. we wsi Drozdowszczyźnie, gm.
paca odbył = z | ka udał się na górę, zaś „dyrekior” i
armonistowi cymbalistów. 1)0 kon; „sekretarka pośpić li tymczasem

kursu stanęło 12 osób, z których | ulotnić się. W, Eika cminut później
każdy odegrai: oberka, poikę oraz ofiara sprytnych oszustów przeko-
dowolną melodję ludową. Sędziami, nała się, iż w. kopercie zamiast

konkursu byli: kpt. Keszke—kapel- 10-cio delarowego bańknotu leży
mistrz 6 pp. leg. 1 p. Arcimowicz -— . kawałek starej gazety. O wypadku
nauczyciei muzyki z Wilna. lrzem powiadomiono policję. :
najbardziej wyróżniającym się u-, 4 — -

czestnikom zostały rozdane  nagror| Fiji; A GONE
dy pieniężne. Zainteresowanie kon- DOBRE ŻNIWA ;
kursem duže. Ра W WILEŃSZCZYŹNIE. |

a - - | Tegoroczne żniwa w woj, wileń-
PRZY OTYŁOŚCI !

stosuje się znaną SÓL MORSZYŃSKĄ lub rzej przedstawiarsię sprawa urodza-

WODĘ GORZKĄ MOKSZYNSKĄ. Zadaj- jų .„zemniaków, które w szeregi
cie w aptekach i składach aptecznych. miejscowoście.: | pognily, skutkiem

kisia талвеаоетан —-ч Micka» | Ostatnich „ulewnych deszczów. (Б`
, - 3 /

WILNO NAD MORZEM.
PRZYJAZD. ; - To wszystko chmurzyło falę na-

Wczesny poranek zastał już nas szych asocjacyj psychicznych, to
na miejscu. Obawy o pogodę okazały wszystko wydawało się tu w tem
się, na szczęście, płonne. Słońce, jedynem, cudownem wprost mieście,
=chcąc RO A i niemal dotykalne.
mie deszczów 1 yw, BLOTe To też, kied: rzybyciu auto-

urozmaicały wilnianom najpiękniej- busami z ao te Euro-
szy miesiąc w roku, weszło czyste, pejskiego, gdzie były zawczasu przy-
nie przesłonięte najmniejszą nawet gotowane loca, okazało się, że pro-

   

 

 

z tyś:

' skiem są lepszeniżw ub. roku.: Go-.

 

NAD NAROCZĄ RUCH.
‚ & Postaw donoszą: w okresie od

połowy lipca, mimo niesprzyjającej
pogody panował ożywiony ruch tu-
rystyczny nad Naroczą. (W dn. 18
lipca br. bawiła wycieczka z Wiar-
szawy zorganizowana przez Ligę
;Morską i Kolonjalną w liczbie 40 o-
sób, dn, 20 lipca wycieczka harcer-
ska z Wilna w liczbie35 "osób, dn.
3 sierpnik:wycieczka krajoznawcza
z różnych stron Polski w składzie
30 osób oraz szereg wycieczek
R. Ogółem w okresie dwu-

iowym bawiło 9 wycieczek o
"łącznej liczbie 230 ósób.

 

'„ BERSON obcasy wypukłe dają równy,
pewny i elastyczny chód i chronią przed |
zmęczeniem, Żądajcie zatem u Waszego
szewca wyraźnie wypukłych obcasów
BERSON i odróżniajcie we własnym intere-
sie wszelkie naśladownictwa!

 

akis аннн sa i AS

przykład, Warszawy. „Warszawa

przedewszystkiem męczy, ma w S0-
bie chorobliwą-nerwowošė, jej wie-
czorne światła błyszczą, jak oczy
narkomana wtedy, gdy życie Gdyni
z jego żywością i ruchliwością przy”
pomina silne tętno serca zdrowego
organizmu, który się rozwija, rośnie,
wydźwiga ponad otaczający go po-
ziom i w którym kwitnie nietylko:
dzień dzisiejszy, ale jeszcze bujniej

wie radjosłuchaczy. х

„Syn marnotrawny”.

Dnia 11. VIII. o godz. 13.00 Fragment z
komedji Stanisława  Trembeckiego „Syn

medji Trembeckiego zapozna nas z twór-

czością tego wybitnego, pod względem for-

my, „poety z okresu Stanisławowskiego.

Trembecki dworak, szambelan królewski,w

nie zapowiadający się talent. Wielki wpływ
na jego twórczość wywarł francuski refor-

miator poezji Boileau, Trembicki tworzył

przeważnie wiersze, bajki (na wzór Kra-

sikiego), tozwlekłe .poematy. Fragment z

komedji. „Syn marnotrawny” nada Wilno w
opracowaniu Tadeusza Byrskiego.

* „Z granicy łotewskiej”.

Granica łotewska, kraj zamieszkały

przez ludność, którana zapytanie kim jest,

odpowiada najczęściej: „tutejszy”, Ludność
pobożna, a jednocześnie pełna zabobonów,

przestrzegąjąca prastarych jakichś - obrzę-

dów i zwyczajów. Kraj lasów i jezior, ©

prymitywnej „kulturze i jeszcze bardziej
prymitywnych warunkach bytowania. Swe-
go rodzaju-—-rodzima egzotyka. Mówić o

'iem będzie ż Wilna Antani Gołubiew w
uodczycie p. t« „Z granicy łotewskiej” w
„dniu 11 sierpnia, o godz. 18,45.

Transmisja z obozu żeglarskiego
‚ nad Naroczą. .

W. dniu 11 sierpnia o godzinie 18.00—

18.15 nadana zostanie transmisja z oboz że-

glarskiego nad Naroczą, zorganizowanego

przez Ligę Morską i Kolonjalną. Obóz ten

L aiš charakter sportowy, zwlaszcza propa-

|gandy pięknego sportu żeglarskiego,mało

jeszczeunas rozwiniętego, dla którego je-

ziora Wileńszczyzny są doskonałym tere-

nem.  Transmisję organizuje Rozgłośnia

P. R. w Wilnie.

 
sobie «sprawę, że cuda i czarodziej-

skie różdżki przestały być składni-

- kiem nawet bajeczek dla dzieci.

Jeszcze w dużym. stopniu pewien;

ton nadaje Gdyni element napiywo-

wy. Są to kuracjusze, wycieczkkowi-

cze, . urlopnicy,  zjeżdżający ze

wszystkich stron kraju. Ale. Gdynia

powoli zatraca cechę kurortu, prze-

staje, a właściwie samo miasto już

przestało być nadmorską plażą.
„Gdynia staje się miastem portowem.
Jednak bliskość doskonałej plaży w

marnotrawny” nadaje Wilno. Fragment ko-›

hulankach i burdach zmarnował swój świet-|

i jako podkreślenie charakterystycznej ce-
chy ekonomicznej okolic górskich przepę-
|dzone zostanie 5-cio tysięczne stado owiec.
|Na zakończenie złożony zostanie hołd pa-
| mięci Chałubińskiego.
|.. Tego samego dnia o godzińie 20.00—
| 20,45 nadany zostanie interesujący fono-
montaż, specjalnie przygotowany dla radja,

|z uziałem chórów polskich, ruskich, oraz
| kapel ludowych.

Sprawozdawcą Polskiego Radja będzie
p. Antoni Bohdziewicz.

Polskie Radjo Wilno
| Niedziela, dnia 11 sierpnia 1935 r.

8.30: Pieśń. Gazetka rolnicza. Pobudka.

Gimnastyka. Marsz. Pog. „sportowo-tury-
styczna. Dzien. por. 9.20: Transm.  Ого-

4czystości „Święta Gór*. z Zakopanego.

11.05: Mała Ork. P. R. 11.57: Czas. 12.00:

Hejnał. 12.03: W europejskiej dzielnicy

Kairu — felj. 12.20: Poranek „muzyczny.

13,00: Słuch. z kom. „Syn marnotrawny”.
13.20: D. c. poranku muzycznego. 14.00: Go-

dzina życzeń (płyty). 15.00: Audycja dia

| wszystkich. 15.45: Reportaż wiejski—wygł.
Janina Kosowa. 16.00: Koncert solistów.
17.00: Koncert. 18.00: Transm. z Obozu Li-

gi Morskiej i  Kolonjalnej nad Naroczą.

18.15: Uwertura Berlioza (pow. pop.). 18.30:

Cąła Polska śpiewa. 18.45: Na granicy ło-

tewskiej — rep. 19.10: Koncert reklamowy.

19.25: Kołysanki różnych marodów. 19.50:

IW_ aucie policyjnem w Chicago —ref.

120.00: Transm. fragm. „Święto Gór”, z Za-

kopanego. 20.50: Dziennik. wieczorowy.

21.00: Koncert, 21.30: Na wesołej lwowskiej

fali. 22.00: Wiadomości sportowe, 22.20:

Nasza Marynarka gra — koncert. 23.00:

Kom. met. 23.05: Muzyka taneczna (płyty).

 

 
“jest jednąk różneod pośpiechu,-na- Brzegu; Gdynia stalowa klamra, łą-

cząca ludy Rzeczypospolitej z luda-
"mi całego świata.

|. Obok tej istnieje jeszcze druga
; Gdynia: to wciąż nawracająca fala
* turystów «0 mniejszych lub więk-
szych możliwościach pekunialnych,
to tumy ludzi, którzy przybyli, aże-

į by choć raz spojrzeć przez to okno
na wielki świat, liczne rzesze, dla
których kilkudniowy pobyt jest. jak
iata morgana, tego wszystkiego, co
jest dalekie, nieznane, inne, odmien-

chmurką. A Ig wycieczki jest tak nieudolnie Wyrasta "pewność jutra, pewność > 3

Niebo przejrzyste, jasne pogodne asisea sia Okis SE przyszłości. . „ Orlowie, bliskošė Helu i znajdującej|ne, a przez to pociągające, to

o dziwnym szafirowo-błękitnym, nie naraża każdego na Powclówa stratę: u19.12 pośpiech, a lepiej powie- się na niej Juraty, najpiękniejszejj wszystko, czego w większości naj-

spotykanym na szarej Mileńszczyź-' dobrych 5—6 godzin, wśród uczest-
nie,oradośniedo stę- ników Akies zrozumiałe niezado-
owaka niai To teżnikt. wolenie. I tylkę dzięki: ćnergicznej

В я „ZMĘCZENIA 18-godzin- postawie kierownictwa pociągu u-
nej T nikt niemyślał kod dało się przekonać pracowników

jooaj ejbyćpó wa L A Akiėgo „ou DACi Aatu, e ek jechało się prawie tysiąca kilomet-
oka zawod tujęgynocoiyw Few po to, żebybabęgrin i bez-

i ! ; eža. ownie manńowa kną  pogo-
Każdy chciał zachwycić oczy wido-, dę ; czas w murach hotelu i Seki.
kiem wód morskich i wchłaniać w | wać na to, aż ci panowie dojdą do

dzieć ta żywość dnia codziennego
jest raczej żywotnością miasta i nie-
tylko mie przytłaczai nie nuży, ale
przeciwnie, ma w sobie ożywczość,
która rzeźwi, powiedziałbym” nawet,
unosi jalkiś optymizm i każe się do-
pasować zasymiłować , z wartkim
nurtem, zanużyć w nim i płynąć na-

"przód z wiarą, że się zdobywa no- żonowe i trzeba umieć odróżniać

° ма, lepszą przyszłość., :
Praca, lIktóra dźwignęła z nad-

„morskich piasków to miasto, kro* dowanych turystów.

dziś nadmorskiej plaży na polskiem

wybrzeżu, 'sprawia, że Gdynia na

długo jeszcze a może na stałe utrzy-

ma pewną elegancję i polor, jalki
'jej. nadają (liczni czasowi przybysze.
'.. Oczywiście nie należy utożsa-
„miać miasta z temi przypływamii

" odpływami, są to rzeczy całkiem se-

Gdynię stałą, Gdynię pracyi co-
' dziennego: trudu od tłumów. rozra-

prawdopodobniej zupełnie nie zo-.
baczą, a czego przedsmak ukazuje
im właśnie Gdynia. Ta druga Gdy-
nia, to jeszcze zamożni kuracjusze,
ludzie, którzy przybyli, żeby opędzić
wywczasy na plażach Helu, Juraty,
Orłowie, nierzadko Zoppot i Oliwy.

Dla tej. drugiej Gdyni i dzięki
niej powstały eleganckie, komiorto-
we lokale rozrywikowe, ta druga
Gdynia to Kamienna Góra, dzielni-
ca will i pałacykków.siebie piękno nowego, innego, nie-' z ; : я

znanego świata, który się zaczął tu. widać** tę k 7a

właśnie na piasczystym brzegu, sza-| Po opanowaniu więc grożącego
roniebieską falą. у „| chaosu i . uniknięciu niepotrzebnej
„ „Nie chciało się marnować ani straty czasu — nic już nie przeszka- ; ©. . t

mej godziny. Każdy wiedział, że | dzało pełnemu wykorzystaniu po-. bokiego szacunku.

|czące siedmiomilowemi krokami do | . Krótkotrwałe obserwacje z paru-

rekordu pierwszeństwa wśród por- dniowego pobytu nie'pozwalają na

„tów kontynentu europejskiego — zbyt ścisłe sprecyzdowanie wrażeń.

.jest godna podziwu. Jest godna głę- Ale przypuszczalnie to jedno jest

pewne, że w okresie letnim żyją

Ta druga Gdynia nadaje miastu
pozory zamożności i beztroski, tę
drugą Gdynię spotkać można na
dancingach „Polskiej Riwiery*,
„Morskiego Oka" czy „Europy. 

 

jest u progu egzotycznego świata,
każdy odczuwał, że tu się zaczyna|

nowy kraj, skojarzony z. echem

wspomnień i reminiscencyj wynie-

sionych z powieści o dalekich po-
dróżach, о ziemiach pachnących
kwiatem pomarańczy, o ludach ko-
loru kawy, bronzu czy miedzi.

Skojarzyły się w pamięci wraże-

kich nadmorskich miast, w których
życie dniem i mocą nieustannie pul-
suje, do tropikalnych krain, w któ-
rych dzienny żar rozpalonej do bia-
łości kuli słonecznej zastępuje par-
na noc i rozpina na niebie gwiaździ-
sty Krzyż Południa...

 

| ne,
nia i tęsknoty dzieciństwa do wriel-l ności Wilna.

E Gdyni. | Kochani rodacy, którzy ż godną
У 1›: R , podziwu lekkością (co wcale A

PIERWSZE WRAŻENIA. jest równoznaczne z fotnością) myśi
p 7 „©. |czołem biją ponad wszystkiem, co

Pierwsze, co się:w Gdyni rzuca|nosi: na sobie stempel „zagranicy”,
21 o. tod Kochani rodacy, którzy 'dla własnej
. „Iktėryma wsobie roz-|pracy, dla wł wysilk: й

mach i „tempo tak dalekie, tak róż-' pniarój iekick Bd

tak inne od senności i powol-. żania i którzy ma świat i jego pięk-
ki Ale ten wielki ruch, |no patrzą przez szkła zagranicy,

„to szybkie tempo życia codziennego. spreparowane na użytek naiwniut-
- ! kich Słowian, ci wszyscy powinni

*) Przy okazji trzeba tu podkreślić, że | jaknajczęściej odwiedzać Gdynię,
EE zaraza : i Tam się nauczą szacunku i god-
zwłaszcza red. Kotlare lego 1 red, ас- 4 AAA SRS

kiewicza zawsze dopisała, a ich dbałość RO AE poz tie
o powodzenie imprezy i wygody -uczestni- nauczą Się ylko ci, OrZY.. UMIEJĄ

cenić wartość pracy, którzy zdają

 

ków zasługuje na wielkie uznanie.

obok siebie mad Bałtykiem dwie
Gdynie: jedna z.nich tota.stała,
autochtoniczna, . wypełniona pracą,

a nawet troską; Gdynia zdobywa-

jąca nowe pozycje w dorobku ogól-

nopaństwowym; Gdynia olbrzymich

 

Ale byłoby niesprawiedliwością
powiedzieć, że ci, którzy swój czas
wypoczynku spędzają przy stoliku
eleganckiej nadmorskiej cukierni,
nie umieją dojrzeć piękna. Gdyni
właściwej. Nie, Wielu z nich zajrzy dźwigów; Gdynia robotników porto-

wych; rosnąca i budująca się Gdy-

nia, nad którą: unoszą się dymy

transoceanicznych parowców; Gdy-

nia, z której emanuje cała egzotyka
zamorskich Ikrajo
ścią i przedsiębiorczością; Gdynia

słoneczna brama na daleki świat;

Gdynia jasny promień, łączący za-

pad.ą mazowiećką czy poleską mie-

ścinę z niebieskiem niebem Jasnego

 

z ich ruchliwo- Z$rzyt stalowych

do tych lokali przypadkiem,nakrót-
ko i rzadkoi wieluzni potrafi
"dos. poprzez džwigki jazzban-
! @ц Golda i Petersburskiego špiewny

dźwigarów: Gdyni
tem w.pracy i dojrzeć w

ę życia,
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KONIEC
STRONNICTWA
LUDOWEGO

Cała niemal parlamentarna grupa

„Wyzwolenia”, posiłkowana przez kil-
ku przedstawicieli b. Stronnictwa

Chłopskiego, przeciwstawiając się

bojkotowej decyzji najwyższej władzy
i kongresu zjednoczonego Stronnictwa

Ludowego ,wystąpiła z tego stronnic-
twa i ogłosiła odezwę, wzywającą

chłopów do jaknajliczniejszego udziału

w głosowaniu. Aktem drugim tej dy-

wersji politycznej będzie niezawodnie

zamieszczenie nazwisk secesjonistów

na listach kandydatów, trzecim —

wybór niektórych z nich na posłów

nowego, „antipartyjnego“ Sejmu.

Dla obserwujących bližej žycie poli-

tyczne w odrodzonej Polsce ten krok

jednej z grup ludowych nie jest nie-

spodzianką. Przy każdych wyborach—

obecne są piątemi skolei — ludowcy

w zależności od konjunktury manda-

towo - wyborczej, rozłamywali się i

przegrupowywali. Robili to samo i w

trakcie kadencji. Nie sposób wprost

zliczyć wszystkie te frondy, secesje,

przejścia do obozu wczorajszego wro-
йа — wszystko oczywiście „dla do-

bra ludu'. Sanacja dość nałapała lu-
dowcowych mandatowiczów w r. 1928,

1930 i przy wyborach samorządowych.

Obecna transza nie przychodzi bez

przygotowania. Już od roku, od wej-

ścia do rządu pp. Kościałkowskiego i

Poniatowskiego, stosunki między gru-

pa „Wyzwolenia“ a lewicą obozu sa-

nacyjnego były bardzo bliskie, acz sta-

rannie maskowane. Walczyli wpraw-

dzie „wyzwoleńcy” — wcale nawet

mężnie — i z konstytucją i z ordyna-

cją, ale z aprobatą — jeśli nie z wy-

raźnego impulsu — przyjaciół i pro-

tektorów z tamtej strony. Gdy ci po-

godzili się z nowym stanem rzeczy i

cdkryli skarby demokracji w nowem

prawie wyborczem, a termin ustalania
kandydatur w zgromadzeniach okrę-

śowych stanął za pasem, — trzeba by-

10 ukazać właściwe oblicze i przy a-

komranjamencie frazesów o niezależ-

ności i interesach ludu zgłosić się po

mandaty tam, gdzie je rozdają.

Należy przypuszczać, że „obrońcy

ludu” te mandaty otrzymają. Twórcy
nowej ordynacji przyjmą z rozczule-

niem tych „synów marnotrawnych“,

ponieważ będą mogli utworzyć z nich

tak upraśnioną brygadę opozycyjną.

Ucierpi wprawdzie „ideologja”', ponie-

waż przez drzwi, na których napisano:

„precz z partyjnictwem”, wejdą do no-

wego Sejmu „nadpartyjnicy', partyj-

nicy do kwadratu, czy nawet do sze-
ścianu. Ale „ideologja” była potrzeb-

na tylko w okresie uchwalania ordy-
nacji. Wnet się o niej zapomni, jak

zapomniano © tem, co przy konstytu-
cji mówiono o demokratyczności pra-

wa wyborczego.

Czy odezwa „wyzwoleńców” i na-
zwiska ich na listach kandydatów po-

ciągną masę chłopską do głosowania,

czy wzmocnią frekwencję głosują-
cych bodaj o 1 proc.? Zobaczymy.

Nastroje na wsi, których wyrazem by?

także wspomniany wyżej kongres

Stronnictwa Ludowego, są tak po-

wszechne i znane, że należy wątpić,

aby odezwa i kandydowanie zagrożo-

nych bezrobociem zawodowych poli-

tyków z „Wyzwolenia* mogło wpły-

nąć na ich zmianę. A przywódcy о-

bozu sanacyjnego wiedzą dobrze, że

przy wszystkich dotychczasowych roz-

łamach otrzymywali z obozu ludowco-

wego podoficerów bez żołnierzy,

„prezesów” bez szarych członków

stronnictwa, — kandydatów bez wy-

borców.

Właściwe znaczenie secesji „wy-

zwoleńców” polega na tem, że ozna-

cza ona koniec Stronnictwa Ludowe-

go w jego dotychczasowej postaci.Po

kilkunastu latach zażartych walk, za-

truwających duszę chłopa i absorbu-

jących wszystkie siły konkurentów.

poprzez centrolew i... Brześć doszło

w r. 1930 do połączenia się trzech

grup ludowcowych pod przewodnic-

twem Witosa. Powstało jednolite, „to-

talne" Stronnictwo Ludowe, mające  

 

Polska i państwa bałtyckie
Podróż ministra spraw zagranicz-

nych do Finlandji przypomina calo-
kształt sprawy bałtyckiej, która na-
brała prawdziwej aktualności z chwi-
lą, gdy Europa się dowiedziała, że
Niemcy odbudowywują swą flotę i dą-
żą do stania się pierwszorzędną potę-
śą morską:

Polska jest i musi być państwem
bałtyckiem. Stąd wypływa dla niej
bardzo jasny i określony obowiązek
posiadania na Bałtyku marynarki wo-
jennej, któraby zabezpieczyła dostęp
do wybrzeży polskich i była zdolna do
utrzymania równowagi sił różnych
państw na morzu. Siła tej marynarki
jest jednak zależna w pierwszej linii
od stosunków politycznych między
państwami położonemi nad Bałty-
kiem — stąd obowiązek posiadania
własnej polityki bałtyckiej.
Mimo, że Polska posiada własny

port na własnem wybrzeżu — Gdy-
nię — ma dla jej pozycji nad Rałty-
kiem wielkie znaczenie ujście Wisły,
a przez to Gdańsk. Byłaby przekre-
ślona wszelka rola nasza nad morzem  

i na morzu, gdyby Gdańsk uniezależ-
nił się od Polski. Stąd waga zaga-
dnienia gdańskiego dziś podobnie jak
w ciągu dziesięciu wieków dziejów
Rzeczypospolitej. Stąd instynktowne
nieomal zainteresowanie opinji pol-
skiej wszystkiem, co się dzieje w
Gdańsku i koło Gdańska. Bez tego
miasta Polska nie miałaby nic do ga-
dania na Bałtyku!

J)rugiem zagadnieniem. związanem
Ściśle ze sprawą bałtycką, jest zaga-
dnienie litewskie. Litwa posiada wy-
brzeże morskie. lecz może być w rze-
czywistości państwem morskiem tylko
wówczas, jeśli będą uregulowane sto-
sunki polityczne z jej zapleczem — z
Polską. Nasze państwo może się stać
całkowicie potęgą morską tylko wów-
czas, jeśli dojdzie do porozumienia
z Litwą...
Morze zbliża między sobą nawet

kraje odległe. Jasną tedy jest rzeczą,
że nietylko Rosja. Łotwa i Estonia.
lecz także kraje skandynawskie i zbli-
żona do nich Finlandja są partnerami
Polski, jeśli chodzi o sprawę bałtycką,  

Układ stosunków politycznych nad

Bałtykiem nie jest jeszcze ustalony.
Tradycje panowania na tem morzu

mają przedewszystkiem Niemcy i Ro-

sja. Obok nich musi stanąć obecnie,

jako wielkie mocarstwo, Polska. Nie

należy jednak wcale lekceważyć
państw mniejszych, czy całkiem ma-
łych, zwłaszcza przez stronę polską.
Mamy bowiem wrażenie, że rolą Pol-
ski byłoby skupienie tych państw na
terenie polityki bałtyckiej, a przez to
ułatwienie sobie zadania stania się
decydującym czynnikiem równowagi
sił na Bałtyku.
Kończąc te pobieżne uwagi, wra-

camy do ich początku, bo ażeby jakaś
rolę odegrać, trzeba przedewszyst-
kiem być. To ostatnie zaś znaczy:
istnienie Polski, jako państwa bałtyc-

kiego, zależy w pierwszej linji od
dwóch rzeczy — od mocnego stanowi-
ska Polski w Gdańsku i od uregulo-
wania stosunków polsko - litewskich.

S.K.

 

KOMPROMIS Z GDAŃSKIEM-
Senat Wolnego Miasta podeptał

traktaty i umowy wyłamując się z ie-
dności celnej z Rzeczypospolitą. Wy-
raziliśmy na tem miejscu opinię, że
była chwila odpowiednia, by skorzy-
stać z okazji, uznać wszystko, co na-
stąpiło miedzy Polską a Gdańskiem
po traktacie wersalskim za przeina-
czone przez rządców Wolnego Mia-
sta i przywrócić stan prawny ustałony
w r. 1919 w Paryżu.

Rząd polski nie poszedł wskazaną
powyżej drośą, ograniczył swe za-
danie w węższych ramach — posta-
wił sobie za cel przywrócenie status
ono ante. W tym zwężonym zakre-
sie — trzeba to przyznać — doprowa-
dził dość szybko i dość gładko do
kompromisu z Gdańskiem, uzyskując
zarówno formalne jak i istotne zadość
uczynienie.

Senat Wolnego Miasta cofnął swe
nielegalne i sprzeczne ze stanem pra-
wnym zarządzenie, poczem rząd pol-
ski cofnął swe zarządzenia represyj-
ne. Zdobyczą trwałą Polski jest
przytem wejście na drogę, prowadzą-
cą do ograniczenia guldena gdańskie-
$o do roli waluty wewnętrznej i usta-
lenie natomiast zasady, że w stosun-
kach zewnętrznych monetą gdańską
będzie złoty polski, Jak się to wyrazi
w życiu praktycznem — to zdecydu-
ia wyniki rokowań bezpośrednich
między Gdańskiem a Polską.

Poglądy nasze na Ligę Narodów są
dostatecznem uzasadnieniem opinii
naszej, że pominięcie Ligi Narodów,
do której odwołanie przysługiwało
stronie polskiej jest celowe i uzasad-
nione. Uważaliśmy zawsze rokowa-
nia bezpośrednie za szybciej prowa-
dzące do celu.
Nie uniknięto natomiast akcji dy-

plomatycznej w Berlinie. Jak się zda-
ie, tam właśnie sprawa została za-
łatwiona. Jest faktem—choć nieporzą
danym — że obecnie rządy Wolnego
Miasta są całkowicie zależne od Ber-
lina: Tam zaś, ze względu na ogólno-
europejskie położenie polityczne i in-
teresy bezpośrednie Rzeszy, zde7a
wuowano ich wojownicze zapędy. Nic
nie wiemy (jak zwykle) o tem, co za-
szło między Polską a Niemcami w cią-
śu ostatnieśo tygodnia. Bvlišmy pe-
wni, że Berlin nie życzy sobie obecnie
zatarśu z Polską, łatwo tedy było
przewidzieć, że stanowcza akcja rzą-
du polskiego liczyć może na całkowi-
te powodzenie. Niemcy prowadzą po-
litykę obliczoną na dłuższą metę; je-
śli się zdecydują na . postępowanie
brutalne, to wówczas dopiero, jak bę-
dą gotowi i jak konjunktura między-
narodowa będzie dla nich korzystna.
Dziś niemasz ani tego, ani tamtego...

Zatarg jest tedy w zasadzie za-
kończony. Wynikła z niego jedyna
niewątpliwa korzyść — ujawniła się
wyraźnie i dobitnie jednolitość opin-
ji polskiej w sprawie Gdańska, uja-
wniło się także to, że w Gdańsku ży-
wioły narodowo-socjalistyczne mają
charakter napływowy, autochtoni
Wolnesśo Miasta żyją bardziej trady-
ciami historycznego stosunku do Rze-
czypospolitej, niź poczuciem intere-
sów Niemiec nowoczesnych:

Zatarś ostatni bvł pewneśo rodza-
ju ostrzeżeniem. W iego świetle uja-
wniły się dążenia Niemiec współ-

czesnych na wschodzie Europy, oraz
metody działania nowoczesnego na-
cjonalizmu niemieckiego. Gdańsk —
w świetle ostatnich wydarzeń — nie
okazał się punktem wyjścia dla poro-
zumienia polsko-niemieckiego, lecz
óródłem zwodniczych sprzeczności
między nami a Niemcami, Z teśo wy-
nika, że nie wystarcza w stosunku do
Wolnego Miasta taktyka dotychcza-
sowa, trzeba ażeby Polska miała w
dziedzinie spraw wynikajacych z iej
pozycji nad Bałtykiem politykę obli-
czoną na długą metę, politykę aktyw-
ną i stanowczą.

 

 

Port wojenny w Breście, w którym odbywały się ostatnio rozruchy i demonstracje,

 

Niewczesne pomysły
Z kół prawniczych otrzymujemy poniższe

uwagi:

W niektórych pismach ukazały się

wzmianki, że w sferach sanacyjnych

noszą się z myślą wydania dekretu o

karalności agitacji przeciwko wybo-
rom do sejmu i senatu,
W związku z powyższem należy

wyjaśnić, że koncepcja prawna podo-

bnego dekretu nie dałaby się w żaden

sposób uzasadnić.

Udział w głosowaniu do Sejmu i Se-

natu jest prawem obywateli a nie o-
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górną, a dla przeciwników groźną am-

bicję reprezentowania chłopa polskie-

go bez reszty i bez wspólników.

Dziś to jednolite stronnictwo leży

w gruzach. Odeszła najpierw rady-

kalna grupa Wrony i Dobrocha, ©-

becnie odchodzi stare, z masonerją i

P.P.S. tak długo skumane „Wyzwole-

nie”. Pozostaje grupa Piasta, ale bez

Witosa i wielu jego starych, wypróbo-

wanych chłopskich działaczów.

Pozostaje jeszcze ktoś ważniejszy:

chłop polski. Jak przyjmą zdradę

„wyzwoleńców” chłopi i dokąd się

zwrócą? — oto pytanie chwili, waż-  niejsze po tysiąckroć od kilkunastu

mandatów dla grupki zagrożonych

zdeklasowaniem polityków.

My, narodowcy, znamy odpowiedź

na to pytanie. Tkwi ona w atmosfe-

rze politycznej obecnej doby i najbliż-

szej przyszłości. Wyniesienie się ze

wsi  masońsko - radykalnej grupy

„Wyzwolenia” oczyszcza tę atmosłe-

rę, przyśpiesza proces unarodowienia

się chłopa polskiego.

I dlatego jesteśmy szczerze zadowo-

leni, że panowie: Malinowski, Wożnic-

ki, Wyrzykowski, Langier i inni posią-

dą mandaty i djety.  

bowiązkiem. Obywatel może gloso-

wać , ale nie musi głosować. Niesko-

rzystanie z prawa głosu nie jest prze-
stępstwem, kara za niegłosowanie

nigdzie nie jest przewidzianą.

Jeżeli zatem niebranie udziału w
śłosowanu nie jest przestępstwem to
i namawianie do niegłosowania nie
może być za przestępstwo poczytane,
Dla tego też nie może być żadnej ana*
logii między głosowaniem do Sejmu i
Senatu a płaceniem podatków, bądź
odbywaniem powinności wojskowej.
Obie te funkcje obywateli są ich obo-
wiązkiem, niepłacenie podatków
bądź uchylanie się od powinności
wojskowej pociąga za sobą odpowied-
nie represje, a więc i agitacja prze-
ciwko wypełnianiu tych obowiązków
przez obywateli winna być karana.

Z powyższego wynika, że chcąc
wprowadzić karalność agitacji prze-
ciwko udziałowi w głosowaniu, na-
leżałoby jednocześnie wprowadzić o-
bowiązek głosowania do Sejmu i Se-
natu, którego niewypełnienie podle-
śałoby represji karnej.
Byłyby to pomysły tak sprzeczne

z poczuciem prawnem naszego spo-
łeczeństwa, że wątpliwe jest, ażeby
znaleźli się ludzie, którzyby zaryzy-
kowali  narzucenie społeczeństwu
podobnych koncepcii prawnvch.

J.S.  

PRZEGLĄD PRASY
KOMUNIZM U NAS

Zaburzenia ° м portach francuskich

każą nam zwrócić baczniejszą uwagę
na ruch komunistyczny także u nas,
w Polsce. Wiadomo z obrad Komin-
ternu, jakie nadzieje Moskwa prży-
wiązuje do akcji komunistycznej na
ńaszym terenie. Represje policyjne
nie wystarczą wobec tej trucizny, któ-
ra u nas krąży nieustannie kanałami
podziemnemi. „A B. C.“ pisze, že ko-
munizm može byč
„bardzo dla nas niebezpieczny, ješli idea

narodowa, która jedynie może mu się prze-

ciwstawić, nie potrafi wizji Polski komuni-

stycznej przeciwstawić wyraźnej wizji przy-

szłej Polski narodowej, która potrafi rozpa-

liś umysły szerokich warstw społeczeństwa.

Przyszłość narodu zależy od tego, czy

powstanie wizja nowej Polski narodowej,

która porwie całe społeczeństwo, czy też

nie.. W tym ostatnim wypadku najczynniej-

sze elementy staną się łupem komunizmu”.

Wizja Polski narodowej istnieje i
porywa masy, zwłaszcza masy mło-
dego pokolenia. Bez tej wizji nie szła-
by młodzież do więzień, nie narażała-
by swej przyszłości, nie cierpiałaby

słodu, śdy zewsząd wabi się ją wygo-
dami życia... Zadaniem obecnej chwi-
li jest ponieść tę wizję w cały naród.
Walą się i kłócą ze sobą partje klaso-
we, patrzy bezradnie na wydarzenia
obóz sanacyjny. Jedynie Obóz Naro-
dowy pracuje, zdobywa, zapala dusze
entuzjazmem, hartuje charaktery i w
codziennym kontakcie z masami or-
śanizuje ich wolę tworzenia nowej
rzeczywistości dziejowej. Nie powie-
my, że to dość, ale możemy patrzeć z
ufnością w przyszłość. Komunizm nie
zdobędzie u nas — poza Żydami —
większej siły.

NOWE ROZBICIE LUDOWCÓW

Stron. Ludowe przechodzi ciężkie
chwile, Atak sanacji na jego przywód-
ców z dawnego „Wyzwolenia” osiąg-
nął sukces: Przewidywało go pre-
zydjum stronnictwa, pisząc w „Zielo- ,
nym Sztandarze“
„Obėz sanacyjny... zdaje sobie sprawę z

tego, że ilość obywateli, wstrzymujących się

od głosowania, może odsłonić do reszty tę

prawdę, iż sanacja w społeczeństwie jest

znienawidzona, że społeczeństwo nie ma do

niej żadnego zaufania. Odkrycia tej prawdy
$ SE | ė

sanacja lęka się i dlatego będzie robić

wszystko, co się da, aby wśród stronnictw

opozycyjnych wywołać zamęt, łowiąc ich

członków lub całe nawet grupy na mandaty,

Nie wierzymy, aby w Stronnictwie Ludo-

wem znalazły się jeszcze jednostki, któreby

się dały kupić sanacji za mandat. Nie wie-
rzymy wbrew pogłoskom, rozsiewanym tu i

ówdzie. Ale gdyby się nawet ktoś taki zna-

lazł, ktoby się na handel wystawił, zostanie

wypluty przez ruch ludowy poza jego na-

wias, tak jak się to stało z Michałkiewiczem,

Durą, czy innymi, którzy się sprawie ludo-

wej, za okazaną im przez sanację łaskę,
sprzeniewierzyli”.

Od powstania Polski hasło jedności
ruchu ludowego cieszyło się zawsze
na wsi ogromną popularnością. Zmu-
siło ono wreszcie przywódców trzech
stronnictw chłopskich do połączenia |
się w jedną partję. P. Witos poszedł
na unię niechetnie, nie miał bowiem
zaufania do Wronów i Waleronów,
zwyciężyły jednak doły partyjne. Dzi-
siejsze nowe rozbicie uprzytomni
chłopom prawdę, że tylko w Stron.
Narodowem może nastąpić ich istot-
ne zjednoczenie: Tu bowiem tylko jest
dla takiego zjednoczenia wielka plat-
forma ideowa.

PRZED 15 LATY

Przed 15 laty Polska przygotowy-
wała sowieckim wojskom odpowied=
nie przyjęcie pod Warszawą. Naród,
świeżo zbudzony do ponownego życia
państwowego, zdawał wielki eśzamin
dziejowy. Zdał śo nietylko męstwem
swych wojsk, odpornością swych oby-
wateli ale i wielkiem zespoleniem we-
wnętrznem. Na czele państwa stanął
rząd narodowej obrony i zgody. W.
dniu 7 sierpnia pojawiła się jego odez-
wa. `
„Naród — czytamy w niej — jednoczy się

ze swoim żołnierzem, wojna narodowa za-

czyna się u progu Warszawy, wzywając na-

ród do broni, rząd polski ogłasza całemu

światu cywilizowanemu,

zgody z sąsiadami i gotów jest dać wszel-

kie zgodne z honorem narodu i jego zdolno-

ścią dó życia niepodległego gwarancje, iż

ziemi cudzej nie pragnie, że dąży do spra-

wiedliwego i trwałego pokoju.

Dzisiaj niech wie Europa, niech wie świat

całń, że najazd bolszewicki w odpowiedzi na

to gotuje się do spełnienia na Polsce zbrod-

ni gwałtu..."

Skład armii ochotniczej,skład komi-
tetów obrony państwa to wszystko
świadczy, że zwyciestwo było dzie-
łem całego narodu: Naród sam się o-
calił. Nie został przez nikogo ocalony.
O tem trzeba pamiętać w nadchodzą-
cą rocznicę.

że chce pokoju i |
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TEATR LWOWSKI
przed nowym sezonem

Sezon teatralny się skończył, Czas
zatem na zrobienie choć pobieżnego bi-
lansu z działalności, p posła Horzycy
na odpowiedzialnem stanowisku dzier-
żawcy i dyrektora teatrów łwowskica,
A potrzebne to temwięcej, ile że —
jak wiadomo — miasto przedłużyło z
nim umowę na dalsze trzy lata, z pra-
wem obustronnego sześciomiesięczne-
go wypowiedzenia.
Obawiamy się, że z prawa tego jed-

na czy druga strona nie omieszka sko-
rzystać, — może nawet prędzej, niż
można przypuszczać,

Przeciągające się bowiem przez dwą
miesiące pertraktacje o nowy kontrakt
dzierżawny, ostra krytyka dotychcza -
sowej działalności p. Horzycy (nawet
ze strony osobistości do niedawna bar-
dzo doń życzliwie się odnoszących) na
subkomisji teatralnej i wreszcie nieo-
czekiwany wynik głosowania w tejże
komisji, o którym zadecydował głos
przewodniczącęgo, — wszystko to
wskazuje, że gwiazda pana posła za-
czyna blednąć.

Teatr lwowski upada coraz bardziej.
Stwierdzają to, choć w możliwie ła-
godnej i kurtuazyjnej formie nawet
czasopisma sanacyjne, omawiając plon

ostatniej kampanii.
Upada wyraźnie, — choć ma dosko-

nały zespół artystów i doskonałych re-
żyserów. Bo wszystko to nie wystar-
cza, jeśli cały ten aparat znajdzie się
w rękach nie prawdziwego „człowieka
teatru”, lecz dyletanta, odbywającego
niejako pierwszą swą „praktykę”.

Stan ten odbija się w pierwszej linji
na zupełnej bezplanowości repertuaru,
układanego dosłownie z dnia na dzień,

bez śladu jakiejkolwiek myśli wytycz-
nej. Dzięki temu pojawiają się na sce-

, nie lwowskiej, takie rzeczy jak „Mię-

czak”, „12000, „Pięć przed dwuna -

stą”, okropny wprost „Błędny bokser”,
czy „Tajemnicze konto” lub wreszcie
wystawiona ostatnio „Panna młoda z
dachu”.

*
Rezultat? — publiczność i tak już

zdegustowana do teatru p. Horzycy,
coraz bardziej ucieka od teatru do.. ki-
na.

Jest przytem jeden jeszcze moment,

na który może dotychczas nie zwróco-

no publicznie uwagi, — to predylekcja

do sztuk wiedeńskich, żydowskich pi-

sarzy, stanowiących ponad 40 proc. ob-
cego repertuaru w ubiegłym sezonie.

Specjalne to nastawienie w stronę

Wiednia, to wymowny dowód, że w u-

kładaniu repertuaru dużą rolę grają

czynniki postronne, bojkotujące dzi-

siejsze Niemcy, a spoglądające ze spe-

cjalnym sentymentem ku naddunaj -
skiej stolicy...

*

Wśród 33 sztuk, wystawionych w se-
zonie 1934-35 na obu scenach lwow -

„ skich, równo 1/3, t. j. jedenaście nale-

* żało do twórczości rodzimej; cała resz-

 

 

ta, to pstra mozaika obcej twórczości,
od Shawa i Moliera do Szkwarkina...

Stosunek ten wygląda w rzeczywi -
stości jeszcze znacznie gorzej: Odlicz-
my takie poronione płody jak „Błęd-
ny bokser“ i „Opera w kratkę”; od-
liczmy „reprezentacyjne' przedsta-
wienia ,„Marchołta”, „Nieboskiej ko-

medji'' i „Zemsty”, — a zostanie nam
zaledwie sześć sztuk polskich aut -
rów, w czem okolicznościowa „Pasto-
rałka”, wznowienie „Pahny Maliczew-
skiej” i „Przeprowadzka”.

Prawdziwemi nowościami były tyl-
ko „Nocne loty*, „Teorja Einsteina" i
„Obrona Keysowej'. To chyba stanow-
czo za mało na „scenę narodową pol -
ską”, jak w kontrakcie nazwano wy-
raźnie teatr lwowski!

P. Horzyca znajduje jednak wygod-
ne  usprawiedliwienie: publiczność
lwowska — powiada — stroni od pol-
skich sztuk, czego najlepszym dowo-
dem są pustki już na drugiem, trzeciem
przedstawieniu. Argument — nie wy-
trzymujący krytyki, świadczący albo o
zupełnej nieznajomości tej publicz -
ności, albo o równie wielkiej nieznajo-
mości kardynalnej zasady sceniczności
dzieł wystawianych.

Trudno bowiem łudzić się i wymagać
od tej publiczności, by popierała po -
dobnie poronione eksperymenty, jak
wystawienie np. „Samuela Zborow-
skiego”, „Powrotu Odyssa'” lub „Mar-
chołta'. Wystawia się te rzeczy popro-
stu ze snobizmu, by można rostrąbić je
po całej” polskiej prasie jako „pra-
premjery“ i wojować tym argumentem
przez rok cały.

Że jednak sztuki polskie, odpowied-
nio dobrane i wystawione mogą liczyć
na dłuższe powodzenie, tego przykła-
dy mieliśmy niejednokrotnie w Krako-
wie, — żeby tylko przytoczyć graną w
tym sezonie „Lillę Wenedę“, „„Wese-
le“, „Judasza“, czy „Przepiėreczkę“.

Ale niestety — p. Horzyca nie liczy
się zupełnie z opinją polskiej publicz-
ności; dla niego miarodajną jest wy-
łącznie opinja małej garstki snobów
„mniejszościowych”,  zapełniających
stale na premjerach fotele, — prze.
ważnie za bezpłatnemi „zaproszenia-
Abe Ч

I to uważamy mu za największy
grzech. Bo gdyby nawet — jak twie1-
dzi — publiczność lwowska naprawdę
stroniła od sztuk polskich autorów, to
witien temu nie kto inny, jak sam p.
Horzyca. „Tu l'as voulu, Georges Dan-
din''... traktując tę publiczność sztuka-
mi i sztuczydłami pisarzy wiedeńskich,
amerykańskich i innych, z wyraźnem,
świadomem upośledzeniem twórczości
rodzimej.
A przecież kontrakt najwyraźniej

nakazuje dzierżawcy „uwzględniać
przedewszystkiem twórczość sceniczną
polską! I na to płynie wysoka sub-
wencja, — nie na „Rozkoszne dziew -

ZEWSZĄW...
, DROGOCENNE JAJO PTASIE

, Zarząd muzeum przyrodniczego w No-

wym Jorku ma nielada kłopot. Z zbio-

rów muzealnych zniknął „м zagadkowy

sposób unikat olbrzymie jajo pinświna z

gatunku pinświnów olbrzymów, które o-

becnie już wyginęły. Ostatnie miejsce o-

chronne, w którem spotkać było można

pingwiny - olbrzymy, zostało zniszczone

w 1833 roku przez kataklizm przyrody.

W muzeach przyrodniczych na- całej

kuli ziemskiej znajduje się tylko 5 takich

jaj, które jednak są daleko mniejsze od

jaja skradzionego z muzeum nowojor-

skiego, Zarząd muzeum 1 przedsięwziął

wszelkie środki celem odnalezienia cen-

negó objektu, którego wartość obliczają

na 5.000 dolarów. Między innemi o kra-

dzieży powiadomiono policję londyńską,

gdyż jak przypuszcza zarząd muzeum nie

jest wykluczonem, że sprawca kradzieży

będzie usiłował sprzedać cenny objekt

tamtejszemu muzeum  przyrodniczemu.

Nie jest jednakże wykluczonem, że jajo

pingwina skradzione zostało przez ama-

tora kolekcjonera. Służba muzeum przy-

rodniczego w Nowy Jorku zauważyła bo-

wiem, że od kilku dni nie przychodzi do

muzeum pewny starszy pan w wieku lat

około 50, który był codziennym gościem

w muzeum i stale przyglądał się niezwy-

klemu okazowi jaja pingwina. Jak usta-

lono był to jeden ze znanych w Nowym

Jorku ornitologów, posiadający w swych

zbiorach nie zwleka ciekawe okazy pta-

ków, jaj ptasich i t. p.

Jaja pinświna narazie u

znaleziono.

niego nie  

LOS DZIECI W SOWIETACH
Jak wiadomo, partja komunistyczna

dokłada wielkich starań celem wychowa-
nia dzieci w duchu komunistycznym. Z
dzieci są tworzone specjalne brygady t.

zw. pionierów, które biorą udział w roz-

maitych kampaniach propagandowych
władz sowieckich a nawet używane są

przez władze do szpiegowania rodziców.

Na tem tle w niektórych miejscowościach

ZSRR. doszło do dość niezwykłych wy-
padków wyzyskiwania dzieci.

* Jak donosi „Prawda* w rejonie Woro-

szyłowskim i Ipatjewskim w obwodzie

Azowsko - czernomorskim władzeso -

wieckie w sposób bezwzględny wykorzy-

stują pracę dzieci. Tak np. w kolektywie

rolnym Selmaszstroj zmuszano dzieci do

pracy w dzień na polu a w nocy przy

młóceniu zboża, W kolektywie rolnym

Mazikina użyto do pracy małe dzieci,

które wychowywane są w zakładzie o-

piekuńczym. Kierowniczka tego zakładu,

niejaka Babenko bije te dzieci, które

wymawiają się od ciężkiej pracy. Eks-

ploatacja pracy młodocianych pod pozo-

rem komunistycznego wychowania prak-

tykowana jest w Sowietach w szerokich

rozmiarach.

POLAK BADA WYSPĘ
Dr. Stefan Jarosz, po trzymiesięcznym

pobycie w Stanach Zjednoczonych, żeg-

nany przez przedstawicieli konsulatu R.
P. i liczne rzesze miejscowej Polonji odje-

chał z Chicago na Alaskę, $dzie, jak wia-

domo, prowadzać będzie badania nauko-

we na wyspie Kościuszki. Dr. Jaroszowi

czyny”, nie na niemoralną „Szkołę po-
datników* czy inne „Tajemnicze kon-
EA a

*

Druga, niemniej wielka bolączka
lwowskiej sceny, to nieumiejętność
właściwego wyzyskania artystów. Sy-
tuację ratowała po części reżyserja,
dzięki której cały szereg artystów zdo-
łał się niespodzianie, poprostu przy -
padkowo, wybić pod sam koniec sezo-
nt, — żeby tylko wymienić Śliwińskie-
go, Składanka, Brochwicza, Niczew -
ską. I tutaj mści się dyletantyzm; trze-
ba być „człowiekiem teatru', by móc
odrazu odkryć wszelkie możliwości
tkwiące w poszczególnych artystach.
We Lwowie dzieje się inaczej: tutaj

essperymentuje się ustawicznie, Skut-
kiem tego zdarza się tak np., że w,,Nie-
boskiej” obsadza się główne role wręcz
odwrotnie, że artyście par excellence
nadającemu się do wielkiego, bohater-
skiego repertuaru, każe się grać pod-
rzędne role w głupich farsach.

Istnieje przytem w teatrze lwow-
skim dziwny system protekcyjek, sym-
patyj i antypatyj. Kiedy jednym daje
się główne role niemal w każdej sztu-
ce. — inni i inne czekają daremnie na |
rolę przez parę miesięcy, występując
przez cały sezon zaledwie 3 — 4 ra-
zy. Tego rodzaju traktowanie musi
zniechęcić najlepszego artystę, który
nie znajduje sposobności do „wygrania
się” i z uzasadnionym żalem i zawiścią
spogląda na „faworytów*, nieraz gwał-
townie forsowanych na „wielkošci“,
choć do tego nie posiadają żadnych
kwalifikacyj. :

Jest wreszcie dužy balast artystėw
bez krzty talentu, ktėrzy mimo to sta-

nowi4 „želazny kapilai“ sceny Iwow-
skiej, pobierają ładne gaże, obracające
się w granicach 400 do 500 zł. i... wy-

stępują często, ku prawdziwemu utra-

pieniu słuchacza wzgl. widza. Kto i
dlaczego ich popiera, — o tem mówi
się pocichu..,

*

Dobrych natomiast mamy režyse-

rów: Strachocki, Tatarkiewicz, Niewia-

rowicz, Krasnowiecki, — z młodych
Dąbrowski, — każdy z nich ma swój
odrębny styl, każdy ma -poza sobą

piękne sukcesy.
Ubytek Radulskiego, który odchodzi

do Krakowa, nie da się zbyt dotkliwie
odczuć: zamało w nim było indywidu-
ainości, zadużo.:. Schillera.

Bez żalu również pożegnał Lwów p.
Szackiego, „dyrektora administracyj-
nego” teatrów lwowskich. Poważne to
cdciążenie budżetu, a miejsce jego za-
jąć może z łatwością każdy przeciętny
buchalter, z pensją przynajmniej o 50

| proc. niższą. | niekoniecznie musi to

być Żyd...
*

Tak wygląda bilans teatru Ilwowskie-

go za ubiegły sezon. Bilans zgoła nie-

w wyprawie na wyspę Kościuszki towa-

rzyszy botanik amerykański dr. C. Cox.

W drodze na Alaskę dr. Jarosz wraz z

towarzyszem zwiedzili olbrzymi park na-

rodowy, położony na pograniczu Alberty

i brytyjskiej Kolumbji w sercu gór skali-

stych Kanady. Głównym celem tej wy-

cieczki był szczyt Robson (4176 m.) naj-

wyższy szczyt gór skalistych. W cza-

sie wspinaczki na przełęcz dzielącą lo-

dowiec Berg od lodowca Robson omal nie

wydarzyła się katastrofa.Olbrzymi, blok

lodu, pod którym przechodził dr. Cox za-

czął się nagle osuwać wdół i wprost cu-

dem w ostatniej chwili udało się dr.

Coxowi uskoczyć wbok, nim potężny

blok lodu runął w przepaść.

Z wyprawy na „najpiękniejszy szczyt

Ameryki" — jak nazywają lodowiec Rob-

son Amerykanie, dr. Jarosz nakręcił film.

Po kilkudniowym pobycie w górach

kanadyjskich dr. Jarosz wraz z towarzy-

szem koleją wzdłuż rzeki Frazer dotarli

do portu Prince Rupert nad oceanem

Spokojnym, skąd wyruszyli na wyspę

Kościuszki,

STARE MONETY HOLENDERSKIE
W POLSCE

Dyrekcja królewskich zbiorów monet

w Hadze nabyła ostatnio 182 stare mo-

nety holenderskie, wykopane w 1934 w

Ludwiczach. Monety pochodzą z XI wie-

ku, m. in. znajdują się w tej kolekcji mo-

nety w Utrechtu, Leeuwarden, Deventer,

Groningen, zaś szczególnie cenna jest

kolekcja monet biskupstwa utrechckiego

dzieło medaljaera Willem van Pont (1054

—- 1076).

Prasa holenderska podając notatkę ©

tej tranzakcji podkreśla dużą wartość tej

Kolekeji.   

Wzmagający się brak pracy i zwija-
nie bankrutujących warsztatow kieruje
liczne rzesze mtodziežy do poradni dla
samouków Polskiej Macierzy Szkolnej
z zapytaniem, czego i jak się uczyć.
Fakt ten bynajmniej nie świadczy o u-
tylitaryzacji wiedzy, gdyż zawsze dla
szerokich warstw zdobycie świadectwa
naukowego było w większości wypad-
ków kluczem do samodzielnego zara -
biania na życie. Dzisiaj ten pęd do
wiedzy jest przeważnie instynktem sa-
mozachowawczym przed głodową
śmiercią bezrobotnego.

Jak się uczyć i czego się uczyć — o-
to zagadnienia, wobec których staje
zarówno kończący szkoły powszechne
iśrednie, jak też samouk. Piszą więc
do poradni P. M, S.

—Są to pisma rozmaite — informu-
je nas znana działaczka oświatowa i
specjalistka w zakresie spraw samou-
ctwa p. Mira Małachowska. — Napły-
wają więc krótkie i suche pocztówki,
długie a mętne spowiedzi, świstki bru-
dne, nieporadnie bazgrane i urzędowe
podania kwieciście kreślone. A jakaż
rozmaitość zainteresowań! Młodziutka
dziewczynka chciałaby wszystko wie -
dzieć i wszystko poznać, starszy pan z
zapadłej prowincji interesuje się ar-

| cheologją, młody nauczyciel zapytuje |
o „podręcznik traktujący o religji natu-
ralnej, wynikającej z serca i rozumu,
nie opartej na dogmatach żadnego wy-
znania”,

Papier, list, akt, jeżeli chodzi o styl
biurowy. Imię i nazwisko, adres miej -
scowości, o której nigdy nic się nie sły-
szalo. A za tem wszystkiem kryje się

człowiek. Pod literami tętni gdzieś da-
leko nieznane nam bliżej życie. Aby
się o niem czegoś dowiedzieć, zadaje-
my krótkie pytania: 1) wiek, 2) stan,
3) zajęcie, 4) poziom naukowy (czy sa-
mouk uczył się kiedy systematycznie),
5) jakie ma zamiłowania, 6) czego
pragnie się uczyć i w jakim celu.

Samoukom, którzy zdradzają więk-
sze przygotowanie, wysyła się dłuższy
kwestjonarjusz, opracowany według
ankiety polskiego Instytutu Socjolo-

wesoły i nie uprawniający do snucia
optymistycznych horoskopów.
W Pamiętnikach swoich, wydanych

w r. 1878 we Lwowie, pisał Wład. Za-
wadzki:

„Scena wyrabia sobie publiczność.
Podnosi ją lub psuje. Po jej owocach
poznacie ją. Scena dawniejsza uważa-
ła się za palladium skarbca narodowe-
go i za taką uważana była przez pu -
blicznošė“..,

„Dziś za chleb codzienny w teatrze
lwowskim grają Offenbachiady i tań -
czą kankana, a sztuka poważniejsza

bywa niezbędną niejako okrasą reper-
tuaru, jako zło konieczne”...
Tak było za rządów austrjackich,

Jakże niedaleko odbiegliśmy dziś od
tego stanu!

(1.)

UWAGA NA FILMY!

Filmy fotograficzne sporządzone z ni-

trocellulozy ulegają niezmiernie łatwo

zapaleniu, wzniecając olbrzymie pożary.

Niezależnie od ognia, już przy podgrza-

niu filmu do 100 st. C. tworzą się duże

ilości gazów trujących barwy czerwono-

żółtej, Składają się one z tlenków azo-

tu, kwasu pruskiego i tlenku węśla, a
więc gazów o dużej jadowitości, wysoce
niebezpiecznych dla życia.
Przed kilku laty wybuchł w Ohio w

Stanach Zjednoczonych, olbrzymi pożar

filmów w pracowni roentgenologicznej

tamtejszego szpitala. Wskutek ognia i
zatrucia $azami straciło w niem życie

120 osób. Po tej strasznej katastrofie
wybuchł podobny pożar w Niemczech.

Na szczęście obszedł się on bez ołiar,

gdyż filmy były przechówywane w spo-
sób bezpieczny, stosownie do przepi-

sów, wydanych po katastrofie w Ohio.

Przepisy postanawiają, że filmy nale-

ży przechowywać zamknięte, w oddziei-

nych schowkach, zdala od ognia i ciał
łatwopalnych. Paczki zawierające ponad

10 kg. filmów winny być przechowywane

w specjalnym magazynie, gdzie niema

palników i istnieje zakaz palenia. Zbio-

ry ponad 150 kg. filmów muszą być
przechowywane w szałach bezpieczeń-

stwa, w oddzielnych pomieszczeniach,

zbudowanych według szczegółowych

przepisów.

O wypadek z filmami nie trudno, po-
ciąga on za sobą zawsze duże ofiary. O-

statnio wydano i w Polsce ustawę na-

kazującą właściwe przechowywanie fil-

mów. Niestety nie wszyscy dotychczas

ją stosują. Warto, ażeby w zakładach

gromadzących filmy, jak np. w szpita-

gicznego na temat społecznych warun*
ków samokształcenia.
Na podstawie odpowiedzi na pytania

dzielimy zgłoszenia na trzy kategorje:
1. osoby, które chcą zdobyć świadec-
two ukończenia szkoły i którym wy*
starczają wypożyczone programy, pod-
ręczniki i informacje o towarzyszących
przy składaniu egzaminów formalnoś -
ciach; 2. osoby, które chcą zdobyć о-
gólny poziom wykształcenia; 3. osoby,
które mają już przygotowanie ogólne i
chcą się specjalizować w pewnej gałę-
zi wiedzy.

— A co daje poradnia w odpowie-
dzi na wypełniony kwestjonarjusz?

— Daje książkę. Daje wskazówki,
co i jak należy czytać. Idąc za Fa-
guat'a sztuką czytania, w. której on
stwierdza, „iż mamy dwojakie wy-
kształcenie, jedno nam dają, drugie
zdobywamy sami, a to właśnie jest
najcenniejsze,przypada namzasz -
czytna rola pomocnika przy samodziel-
nem zdobywaniu wykształcenia.

—Dając do ręki książki samoukom,
dzielimy je na rozbudzające i naucza-
jące. Rozbudzające — które zachęcają
do zdobywania wiedzy, nauczające —
które tę wiedzę gruntują. Dla samou-
ków zatem pierwszą, a zarazem naj -
ważniejszą zdobyczą jest osiągnięcie
umiejętności czytania książek, W tym
kierunku udzielamy wskazówek. (Cz.)

 

ZE ŚWIATA
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TURYSTYKA
Dom turystyczny w Skomorochach nad

Strypą. — Oddział buczacki Podolskiego
"Tow. Turystyczno - Krajoznawczego zawia-

damia, że w Skomorochach nad Strypą, dla.
| spopularyzowania malowniczych miejscowo-

ści południowego Podola, został wybudowa-

ny dom turystyczny oraz letnisko campin-

gowe, składające się z 5 domków, Miejsco-

wość położona jest w wyjątkowo uroczej

kotlinie jaru Strypy, otoczonego ze wszyst-
kich stron zalesionemi wzgórzami i zapewnia

prawdziwy odpoczynek miłośnikom piękna

natury i spokoju. Kąpiele w Strypie na miej-
scu. Wycieczki piesze oraz kajakami z bie-
giem Strypy i Dniestru, odległego o 8 km.
Całkowite utrzymanie 1,70 od osoby. Dojazd

koleją do st. Buczacz, skąd samochodem lub

furmanką na miejsce drogą bitą 23 km. Za-

wiadomienie przyjmuje i ułatwia otrzymanie

środków lokomocji Oddział Podolskiego To-

warzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w

Buczaczu (Zarząd Drogowy).

TEATR

Z Teatru poznańskiego, — Kierownictwe

Teatru Nowego w Poznaniu obejmują w no-

wym sezonie Kazimierz Grek-Korecki, do-

tychczasowy reżyser poznańskiego Teatru

Polskiego i Stefan Kordowski, b. współdy-

rektor Teatru Ziemi Pomorskiej.

ZZ

lach, pracowniach roentgenologicznych,

wytwórniach filmowych, sklepach i t. p.
zwrócono baczną uwagę na właściwy
sposób przechowywania filmów. Lepiej
pomyśleć o tem zawczasu — zanim

przyjdzie do nieszczęścia.

ODKRYCIA RZEŹB

W Puzzuoli koło Neapolu wydobyto z
morza piękną rzeźbę antyczną.Posąg wy*

sokości 1 mtr. 75 cm., wagi 800 kg. przed-

Rzeźbę przekazano Muzeum  Narodo-
wemu,

W Rzymie podczas robót ziemnych na
Awentynie odkryto szereg posągów mar-
murowych z czasów cesarstwa, pocho-

dzących zapewne z jakiejś świątyni, Wy-

daje się, że posągi znalazły się pod śru-

zami wskutek trzęsienia ziemi,

POCHODZENIE NAZWY „KARWIA”

Znane letnisko nadmorskie nad otwar-
tym Bałtykiem, Karwią jest najdalej wy-
suniętą osadą rybacką województwa po-

morskiego,

Karwia powstała w XVI-ym stuleciu.
Pochodzenie nazwy wsi jest bardzo stare.
Wyraz karw oznacza w starej polszczyź-
nie wołu, a-w dziesiejszej gwarze ka-
szubskiej karwa oznacza krowę. Tego sa-
mego pochodzenia jest nazwa wsi Karwik
w Prusach Wschodnich, jak również
Karwinkowo w powiecie morskim, Do-
koła Karwi rozciągają się olbrzmię łąki,
które ongiś stanowiły pastwiska ryba-
ków kaszubskich, którzy na nich wypa=
sali przeważnie krowy, stąd też powstała nazwa dzisiejszej Karwi.

stawia młodą dziewczynę w zadumie.

  



 

 

Zgineło 100 wagonów wegla
Olbrzymia afera kolejowa w Chełmie i Zamościu

Chełm ma szczęście do afer kolejowych.
Przed kilku laty sensacją Chełma była
olbrzymia afera z budową gmachów dy-

rekcji kolejowej, która skarb państwa
przyprawiła o kolosalne, bo idące w m:l-
jony, straty pieniężne. Obecnie sensa-
cją jest druga afera, również kolejowa.

Bohaterami jej są urzędnicy kolejowi,
którzy w przeciągu kilku lat zdołali u-
kraść kilka pociągów węgla w ilości 2000
ton. Straty „jakie poniósł na tych nadu-
życiach skarb państwa, wynoszą zgórą
50 tys, złotych.
Wincenty Kutnikowski był w latach

od 1929 do końca stycznia 1932 r. zawia-
dowcą Magazynu Zasobów Polskich Ko-
lei Państwowych w Chełmie, a Leopold
Hantz magazynierem. Pełniąc powyższe

funkcje, przywłaszczyli oni sobie łącznie
ze Stanisławem Michałowskim, magazy-
nierem takiego samego Magazynu Zaso-
bów w Zamościu około 2000 ton węgla,
kilkadziesiąt sztuk podkładów  kolejo-
wych, odpadki drzewne i t. d., łącznej
wartości przeszło 50.000 złotych. Kutni-
kowski słałszował pozatem kilka list pła-
cy, wprowadzając do nich „martwe du-
sze".
Od kwietnia 1929 r. do sierpnia 31 r.

kradła ta trójka węgiel zupełnie bezkar-
nie, używając najrozmaitszych sposobów
do zatajenia kradzieży, Węgiel sprzeda-
wano kupcom oraz prywatnym osobom,
przywłaszczając pieniądze. Dopiero gdy
w sierpniu tegoż roku Kutnikowski nie
nadesłał swej dyrekcji w Radomiu obo-
wiązkowego protokułu rewizji węgla, a
w Chełmie uboczną drogą stwierdzono, iż
rewizja została dokonana, powzięto po-
dejrzenia i wysłano do Chełma kontro!e-
ra Henryka Kublikowskiego. Kutnikow-

ski tłomaczył się kontrolerowi, że rewi-
zja ujawniła nadwyżkę 744 ton węgla, i
dlatego protokułowi nie nadał biegu.
W drugiej połowie listopada 1931 roku

Kublikowski przystąpił przy udziale Kut-
nikowskiego i Hantza do sprawdzania
ilości węgla w magazynie. Kublikowski
zauważył, że Kutnikowski odczytywał z
taśmy mierniczej większe sumy, niż ona
wskazywała. Przy ustalaniu ciężaru mtr.
sześc, węgla wykrył przy ważeniu w
skrzyni kamień 70 kg. Zaostrzyło to zmysł

spostrzegawczy kontrolera, który zau-
ważył, że i ściany t. zw. stosów były pod-
murowane ponad poziom ułożonego wę-
gla. Utwierdziło go to w przekonaniu, iż
muszą tam być bardzo poważne braki.
Kutnikowskiego usunięto natychmiast ze
stanowiska.
Gdy zastępcy jego przejmowali maga-

zyn stwierdzili po dokładnem wymierze-  

(Od w. :snego korespondenta)

niu brak prawie 2.200 ton węgla. Nowa
kontrola ze strony dyrekcji radomskiej
stwierdziła ostatecznie brak prawie 2000
ton węgla, podkładów, odpadków drzew-
nych i t. d. wartości przeszło 53.000 zł.
Teraz wszyscy oskarżeni już nie zaprze-
czali istnieniu braków, tłomacząc się
wykrętnie i zwalając winę na poprzed
ników, którzy rzekomo mieli popełnić
nadużycia.

Dowiedziono im jednak, że wagi były
fałszowane, że wydawano dużo mniej
węgla na etat dla kolejarzy, niż wpisy-
wano do raportów, a robiono to dla przy-
właszczenia go sobie i t. d. Kutnikowski
obstawił posterunki kontrolne wywozu
niepiśmiennymi ludźmi, zakazując pro-
wadzenia książek kontroli węgla, wyda-
nego na wozy. Fakty te stwierdzili prze-
słuchani pracownicy magazynu. Furman
Kutnikowskiego, Jan Adamczuk, stwier-
dził, że woził kilka razy węgiel dla Kut-
nikowskiego, Hantza i felczera Książka
zawsze bez przepustek i kwitów. Stwier-
dzono też, iż stałymi odbiorcami t. zw.
deputatowego węgla kolejarzy byli Bro-
nisław Naf'-Ieki i Lejba Hartman. Wy-  

Chełm, w sierpniu.

wozili oni więcej węgla, niż kupowali a
przy wadze zawsze stali Hantz pib Kut-
nikowski. Michałowski zeznał Kublikow-
skiemu, że Hantz namawiał go do sprze-
dawania nadsyłanego mu z Chełma do
Zamościa węgla i niewciągania go do ilo-
stanu. W 1930 r. płacił obu wspólnikom
100 zł. miesięcznie, by utrzymać sobie ich
względy.
W śledztwie wszyscy trzej wyparli się

winy, obciążając się jednak wzajemnie.
W dniu 5-go b. m. stanęli przed s. o. w
Lublinie na sesji wyjazdowej w Chełmie.
Przewodniczył sądowi sędzia Jasionow-
ski, wotowali sędziowie Lesiewicz i Ha-
rasiewicz. Oskarżał wiceprok. Sznier-
sztajn. Kutnikowski skazany został za
nadużycia służbowe na łączną karę 4 lat
więzienia i 8 lat utraty praw. Hantz i Mi-
chałowski skazani zostali każdy na 2 la-
ta więzienia i 5 lat utraty praw.

Dla łatwiejszej orjentacji rozmiarów
tych kradzieży warto zaznaczyć, że dla
przewiezienia 2000 ton węgla, potrzeba
100 wagonów o pojemności 20 ton, co
stanowi 10 małych pociągów węglowych.

Bia «upców chrześcijańskich
najlepszym orgamesn reklamy jest

„WARSZAWSEE BZEEWNNEK NARODOWY
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Złożenie votum przez Dowborczyków
na Jasnej Górze
(Od własnego korespondenta)

°

Z rozkazu generala Jėzefa Dowbėr-
Muśnickiego, delegacia  Dowborczy-
ków, udająca się pielgrzymką do Czę-
stochowy, zawiozła ze sobą na Jasną
Górę votum dowódcy i żołnierzy I
Polskiego Korpusu w postaci powięk -
szonego w rozmiarach „Krzyża Dow -
borczyków”,
Dowborczycy ze sztandarami, w

barwnych mundurach korpusowych,
przybyli na Jasną Górę w dniu 4
sierpnia i o godz. 7 rano wysłuchali
Mszy św,, odprawionej przez ks. kape-
lana St. Tworkowskiego przed Cudow-
nym Obrazem.
Po Mszy šw. O. Kustosz Justyn Mar-
czewski dokonał poświęcenia votum i
wygłosił podniosłą przemowę do b.
żołnierzy 1. Korpusu. Przy śpiewie żoł.
nierskim rymnu „Boże coś Polskę O,
Kustosz odebrał z rąk delegacji z gen.
Poniatowskim, płk. Kaplińskim, płk.
Piwnickim i sierż. Jachem na czele,
rotum zawiesił je tuż pod Cudow-
nym Obrazem.
W szarzyźnie trudnego życia, jakie

dzisiaj wiodą. żołnierze z Korpusu gen. Muśnickiego przeżyli jasną i pełną

  

# LAŁEGO ECREASU
GNIEZNO

Dramat miłosny, — Na torze kalejo-
wym z Gniezna do Nakła rozegrał się na-
stępujący dramat: Córka kolejarza z Ja-

nówca, 20-letnia Kazimiera Strzeszyńska,
udała się razem z 21-letnim Januszem
Kośmidrem, ostatnio zatrudnionym w
składzie kolonjalnym Kucharskiego w
Janówcu, nad tor kolejowy. Gdy nadje -
chał pociąg z Gniezna, w odległości pół-
tora kilometra za Janówcem obok wsi
Włoszewo, oboje młodzi zbliżyli się do
toru. Jak twierdzi jeden z naocznych
świadków wypadku, Kośmider przemocą
wciągnął Strzeszyńską na tor i przewró-
cił ją w chwili, gdy nadjechał pociąg. —
Koła pociąsu przepołowiły ciało dziew-
czyny ,zabija'ąc ją na miejscu. Kośmider
zaś, uderzony buforem w głowę, legł obok
toru bez przytomności, zalany krwią.
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Zebranie Stronnictwa Narodowego. —
Miesięczne zebranie członków Stronni-

ctwa Narodowego w Krakowie a

kie koła i grupy dzielnicowe) odbędzie
się w niedzielę 11 b. m. o godz. ll-ej w

oł. w lokalu własnym Rynek Gł. 6. O-

LB wszystkich członków obowiąz-

kowa.
Obniżka wstępów do Pałacu Sztuki. —

Na czas trwania obecnej wystawy w kra-
kowskim Pałacu Sztuki, t. j. od 10 do 25
sierpnia zniżone zostały bilety wstępu z

1 zł. na 50 śr.
Inspekcja policji krakowskiej. — We

środę Komeadaato Policji Pań -

stwowej gen, Kordjan - Zamorski w to-

warzystwie inspektora Komendy Głów-
nejPlątkiewicza odbył inspekcję krakow-
skich oddziałów Policji Państwowej.se

Nagła śmierć inwalidy w poczekalni

Idos, — W środę około godz. 19-ej

w poczekalni kolejowej II kl. na dworcu

śł. zasłabł nagle Stanisław Krupa urzęd-
mik Banku Gospodarstwa Krajowego, in-
walida, b. legjonista, syn Jana i Wiktorji,
lat 38 rodem z Jasła, zamieszkały stale
w Katowicach. Krupa przed Za

pogotowia ratunkowego zmarł, Zacodzi

prawdopodobieństwo zamachu samobój -
czego przez zatrucie.

Art. malarz Gumowski skazany na 14
dni aresztu za znieważenie pamięci Artu-

ra Schroedera. — Sąd grodzki w Krako-

wie skazał art. malarza Jana Gumow-

skiego na 14 dni aresztu za ubliżające

wyrażenie się w czasie pogrzebu Ś. p.

Artura Schroedera, skierowane pod adre-
sem zmarłego, do sekretarza magistratu

krakowskiego płk. d-ra Tadeusza Pio-

trowskiego. Dnia 7 b. m. odbyła się roz-

$rawa przed sądem apelacyjnym, w cza-

šie którtj wyrok pierwsźej instancji zo -
stał zategierdzowy.
Pożaę w fdbey „Semrerit“. —W śro-

dę o godz. 21,10 wybucrł pożar w kra -
kowskiej fabryce wyrobów gumowych
„Semperit“ przy ul. Rzeźniczej. Ogień

powstal w drewnianej szopie, zawierają-
cėj worki z odpadkami gumowemi. Na-
stępnie ogień przerzucił się nad dalsze

szopy, w których znajdował się surowiec

gumowy „oraz świeżo sprowadzonema -
 

szyny. Od palących się szop uległa roz-
e ściana murowana budynku fa -
rycznego, skutkiem czego w budynku

zapaliły się łatwo palne zapasy siarki,
farb i surowca gumowego. Wezwana
straż pożarna natrafiła w czasie akcji ra-
tunkowej na ogromne trudności, śdyż pa-
ląca się siarka i guma wydzielały kłęby
gryzącego dymu, skutkiem czego straża-
cy musieli użyć aparatów tlenowych, Ak-
cja ratunkowa, w której wzięło udziało-
koło 40 strażaków „trwała kilka godzin.
Pożar wyrządził poważne szkody, które
wyniosą przypuszczalnie ponad 120 tys.
zł. Zaznaczyć należy, że nie jest to pierw-
szy wypadek pożaru w fabr. „Semperit“.
Ostatnio w lutym spłonął jeden z budyn-
ków fabrycznych. W sprawie To
pożaru prowadzą śledztwo władze bez -
pieczeństwa, które przybyły zaraz po
wybuchu pożaru.
Czy handlarze żywym towarem? — Po

ulicach miasta kręcą się dwaj tajemniczy
osobnicy, którzy zaczepiają samotne
dziewczęta przeważnie młode służące i
proponują spacer za miasto własnym sa-
mochodem, nadto obiecują różne podar-
ki. Zachodzi obawa, że ma się do czynie-
nia z handlarzami żywym towarem.
Światowa konierencja żydowska zno-

wu... w Krakowie. — W niedzielę 11 b.
m. rozpoczyna się w Krakowie cztero-
dniowa światowa konferencja „Mizra-
chi”. Na konferencję przybywa szereg
wybitnych działaczy tej Aогба-
nizacji z calego šwiata. Konferencje žy-
dowskie w Krakowie staly się juž przy-
słowiowe. Nigdzie Żydzi nie czują się
bezpieczniejsi i pewniejsi jak w grodzie
Piastów, Jagiellonów i niestety... Mon-
dów, Kaplickich, Thomów etc. Powinni
jednak Żydzi pamiętać o tem, że i Kra-
ków może mieć pewnego dnia za dużo
tych konferencyj i konferujących!
Co można znaleźć nad Wisłą? — R.

Mitowska, przechodząc bulwarami po le-
wym brzegu Wisły obok trzeciego mostu,
znalazła zawiniątko, a w niem ku swemu
zdumieniu kwilące niemowlę, liczące o-
koło dwuch miesięcy. Dziecko eddano do
żłobkr a za m*tką policja rozpoczęła po-
szukiwania.

Czy w Krakowie niema polskiej emal-
jarni? — Magitsrat krakowski daje wy-
konywać tabliczki rejestracyjne do rowe-
rów sprzedawane potem rejestrującym
rowery, w żydowskiej wytwórni „Emal-
jarnia”* na Kaźmierzu. Czy krakowski
magistrat wszędzie i zawsze musi popie-
rać Żydów?,  

Na miejsce wypadku przybyła policja
oraz przywołany lekarz. Ponieważ Koś-
mider dawał jeszcze lekkie oznaki życia,
przywołano też księdza, który udzielił
nieszczęsnemu ostatniego namaszczenia.
W stanie beznadziejnym odstawiono Ko-
śmidra do szpitala,
Kośmidra łączyły ze Strzeszyńską tli-

skie stosunki miłosne. Bezpośrednie
przyczyny tragicznego czynu Kośmidra
nie są znane. Może wyjaśni je śledztwo.

LWÓW

Święto żołnierza - ochotnika z r. 1920
odbędzie się we Lwowie w dniach 17 i 18
b. m. W 1amach tego święta odbędzie się
dekoracja m. Lwowa krzyżem Małopol-
skich Oddziałów Armji Ochotniczej dn.
17.b. m. o godz. 19-tej, Odsłonięcia krzy-
ża na jednym z filarów magistratu doko-
na dr. Lesław Węgrzynowski, poczem
przemówi prez. Drojanowski. Po tym ak-
cie odbędzie się w sali ratuszowej aka-
demja, której program obejmuje prócz
rodukcyj artystycznych przemówienia
. dowódcy 24 pułku piechoty, dr. Doma-

szewicza i r. Dziędzielewicza.
Program dnia niedzielnego wypełni ob-

chód w Zadwórzu, gdzie na kurhanie 318
poległych w walce z bolszewikami zosta-
nie poświęcony nowy pomnik, wybudo-
wany staraniem kolejowego P. W. we
Lwowie.

Włamanie w śródmieściu. — Włamy -
wacze lwowscy, stwierdziwszy, że jubi -
ler Izydor Woli (Hetmańska 6) wydala
się ze sklepu o pewnej stałej porze celem
spożycia obiadu, dokonali włamania do
jego magazynu po godz. 14,30. Gdy Wolf
wrócił po 40 minutach, włamywacze, któ-
rzy weszli do lokalu drogą przez piwnicę
a nast. otwór kominowy, zdołali unieść
już towar wartości 15 tysięcy złotych.

ŁÓDŹ

Termin procesu inż, Piątkowskiego. —
22 sierpnia ma się odbyć proces inż. H.
Piątkowskiego, b. radnego miejskiego z
ramienia BB. i b, prezesa Związku Re -

 

 

 

 

 

zerwistów. P. Piątkowskiemu akt oskar-
żenia zarzuca, iż dokonał oszustw przy
organizowaniu wycieczek do Zakopane-
go.

RÓWNE

Osadnicy budują „Domy Ludowe". —
Osadnicy wojskowi na Kresach wschod-
nich budują dalej na swych osadach po-
mimo ciężkiego położenia materjalnego,
„Domy Ludowe”. Już wykończone zosta-
ły budowle domów w osadach Krecho-
wieckiej, Żukowie - Nowosiołkach i Ba-
jonówce. Obecnie buduie się domy ludo-
we na osadach Hallerowo i Jarłowieckiej
w śm. Tuczyn pod Równem. W domach _
tych mieścić się będą szkoły powszech-
er, kooperatywy spożywcze, mleczarnie
spółdzielcze i sale na zebrania osadni-
czych organizacyj jak kółka rolnicze, sto-
warzyszenia młodzieży, koła gospodyń,
przysposobienie wojskowe. Przed doma-
mi będą urządzone boiska sportowe.

ZAMOŚĆ

Krwawy napad bandycki. — We wsi
Zakładzie dokonano napadu bandyckiego
na dom Cymermanów. Uzbrojeni w kara-

 

, bin wtargnęli bandyci do mieszkania, a
gdv Jankiel Cymerman stawiał im opór,
zamordowali go wystrzałem i zbiegli.

DJ

Pow
W niedzielę, dnia 4 b. m. miał po -

wrócić do swej parałji w Wielu pro-
boszcz ks. płk. Wrycza, który przez
dwa miesiące przebywał w areszcie.
W niedzielę od rana Wiele przybra-

ła wygląd świąteczny. Ustawiono pięć
bram powitalnych, a z domów powie -
wały chorąświe. Około godziny 9-ej u-
kazał się samochód w otoczeniu rowe-
rzystów. Wysiadającego z samochodu
  

Powiat krośnieński pod względem
wyznaniowym i h: rodowościowym

Powiat krośnieński rozwija się szyb-
ko ludnościowo, gdyż nafta i gaz ziem-
ny ściąga ludzi z innych okolic. Oby-
dwa miasta: Krosno i Dukla są stare i
znane. Przez przełęcz dukielską głów-
nie szli Rosjanie przeciw Węgrom w
r. 1848, Ruiny zamku Odrzykonia
wsławił Goszczyński w Królu Zam-
czyska. Iwonicz jest znanem kąpieli -
skiem, a Miejsce Piastowe ma war-
sztaty rzemieślnicze dla sierot, stwo-
rzone z niczego przez $. p. ks. Markie-

Rok Ludzi Rz.-Kat. Tj. % Gr.-Kat.
1880 70702 53787 761 12295
1921 80948 64362 79,5 11657
1931 113387 91189 80,4 10880

Wšrėd „innych“ są glėwnie prawo-
sławni, w liczbie 4242, którzy porzuci-
li grecko - katolicyzm, dernonstrując
przeciw „ukrainizmowi” parochów, —
nadto są i wyznawcy t. zw. polskiego
kościoła narodowego.

Przed 50 laty miał powiat 730 km,
kw. obszaru, 84 gminy, a ludzi 97 na
1 km, kw. Ponieważ w ostatniem 10-le-

 

|

wicza.
Powiat ma 934 km. .kw. obszaru, 2

miasta, 11 gmin wiejskich a 111 gro-
mad, ludzi 113387 t. j. aż 121 na 1 km.
kw. Zarówno obszar powiatu, jak i
ludność podskoczyła w ostatniem dzie-
sięcioleciu najbardziej. Analfabetów i
półanaliabetów z mieszkańców ponad
10-letnich jest: w obu miastach 7,9
proc., a po wsiach 18,1 proc. Język
polski podało 93691 ludzi t. j. 82,6
proc. Liczby wyznaniowe są takie:
Tj % Mojž Tj.% ' Inn. Tj. %

17,3 4617 6,6 3 0,0
144 4861 6,0 68 01
96 6521 58 4797 42

ciu powiat zwiększono, trudno daty o-
becne porewnywać z dawnemi. Ude-
rza stale niski stosunkowo procent Ży-
dów; — zaraz poznać, że powiat jest
posunięty na zachód, gdyż Żydów ma-
mymniej, Powiat jest polski, — Rusini
i Żydzi stanowią jednak razem piątą
część mieszkańców.

Marceli Prószyński.

 
 

Częstochowa, w sierpniu.

głębokich wzruszeń chwilę, a skrom-
ny stalowy krzyż z Orłem Białym i
szablami, ziożony, jak głosi tablic.ka
pod krzyżem:

„Bogarodzicy Dziewicy
Bogiem wsławionej Maryi
I-y Polski Korpus gen. Dowbór-Muśnic=

kiego
Bobrujsk 1918
Jasna Góra 1935.

Wódz i żołnierze",

„w hołdzie dziękczynnym za przy-
wróconą Wolność i z gorącą prošbą“
— jak między innemi brzmi dyplom,
podpisany przez gen. Dowbór - Muś-
nickiego i Sztab Korpusu — „o Jej
przemożną opiekę nad Narodem i żoł-
nierzem polskim'* — świadczy o wiel-
kiej idei, przyświecającej tej masie
żołnierskiej, gotowej do największych
poświęceń „Ku chwale Ojczyzny”.
Podniosła uroczystość wywarła nie-

zatarte wrażenie na wszystkich obec-
nych wówczas w Kaplicy.
Przy tej uroczystości asystowali

Dowborczykom ich współtowarzysze
walk, błękitni żołnierze z miejscowym
pocztem sztandarowym i prezydjum
placówki częstochowskiej,
Po zawieszeniu votum i przystąpie-

niu delegacji do Komunji św., Dow -
borczycy przeszli na dziedziniec klasz-
torny, gdzie komendantka miejscowej
żeńskiej drużyny Zw. Hallerczyków p.
Stefanja Jaroszówna wręczyła gen.
Poniatowskiemu, reprezentującemu
gen. Dowbór - Muśnickiego, olbrzymi
bukiet kwiatów. Po przemówieniu gen.
Poniatowskiego, pielgrzymka zwiedzi-
ła zabytki Jasnej Góry.
Wieczorem, po spożyciu wspólnego

obiadu, serdecznie żeśnani na dworcu,
odjechali Dowborczycy do Warszawy,

* .*

„Krzyż Dowborczyków* jako odzna-
ka żołnierzy I Korpusu sięga tradycji
z 1831 roku. Po bitwie pod Olszynką,
Polacy organizowali częste wycieczki
napole bitwy, zbierali gałązki i robili
z nich krzyże, noszone jako symbol
męczeństwa za ojczyznę i wiarę. W
muzeum wojska w Warszawie jest kil-
ka takich krzyżyków. Rosjanie, chcąc
ukrócić pielgrzymki do Olszynki, wy =
cięli historyczny lasek.
Gen. Dowbėr - Mušnicki, jako chto-

piec zauwažyl niedaleko swej rodzin-
nej miejscowości Garbowo w ziemi
sandomierskiej mogiłę powstańców z
oddziałuCzechowskiego i na niej krżyż,
Krzyż ten utkwił w pamięci sakė
To tež w 1918 r., chcąc związač nieja-
ko tradycję powstańczą z 1831 i 1863 r,
z dziejami I Polskiego Korpusu, usta-
nowił dla swych żołnierzy, jako odzna-
kę, podobiznę wspomnianych krzyży z
dodaniem 2-ch szabli i Orła Białego.
Votum zostało żłożone przez deleśa-

cję Dowborczyków z rozkazu gen. Do-
wbór - Muśnickiego, który będąc cho-
ry, nie mógł osobiście wziąć udziału w
uroczystości.

Dowborczyk.

 

ót z wiezienia ks. Wryczy
ks. Wryczę powitał na początku wio-
ski imieniem zarządu kościelnego p.
Bruski, Ks. prob. Wrycza wsiadł do
powozu, pięknie przybranego różami.
Młodzież narodowa, wyprzągnąwszy
konie, sama, w liczbie 12-tu ciągnęła
przez wioskę powóz przed plebanję.
Odezwały się dzwony, a Kapela powi-
tała przyjeżdżającego hymnem woja-
ckim.

Lud, zalegający tłumami plac przed
plebanją i kościołem, obrzucał go
kwiatami i witał okrzykami: „Niech
żyje!" Przed plebanją stały szeregi
stowarzyszeń katolickich ze sztandara-
mi, a najpiękniejszy szpaler utworzyli
kosynierzy.

W oczach zebranych widać było łzy
wzruszenia. W imieniu wszystkich sto-
warzyszeń żeńskich w parafji powitała
w serdecznych słowach ks. prob. i pro-
tektora p. Narlochówna, a w imieniu
wszystkich stowarzyszeń męskich p.
Machnikowski.

Po krótkim pobycie w plebanji ks.
proboszcz udał się do kościoła, gdzie
odprawił sumę.

Po nabożeństwie odbyła się defilada
wszystkich organłzacyj katolickich Na
zakończenie przemówił Vs. prob. Wry-
cza, dzięwując wxzystkim serdeczne za.
окахапа syczliweść, zaznaczając, że о
kazano cześć nie jego osobie, ale ka.
płanowi katolickiemu. Wkońcu wzniósł
okrzyk na cześć Najjaśniejszej Rze -
czypospolitej i w ten sposób zakończy”
ła się uroczystość powitania ks. pro= +
boszcza w Wielu.

 



  

 

      

z tytułu pożyczek emisyjnych

Od szeregu lat budżet państwowy
polski jest deficytowy. W roku budże-
towym 1931/32 niedobór wyniósł 225
miljonów, następnie rósł stopniowo,
przekraczając w r. 1932/33 sumę 300
miljonów, osiągając w r. 1933/34 naj-
wyższą cyfrę 337 miljonów, poczem
obniżył się nieco, przenosząc 200 mi-
jonów w r. 1934/35.
W ciągu ostatnich czterech lat pod-

sumowane deficyty skarbu dają po-
tężną na stosunki nasze sumę zgórą
1 miljarda złotych.
Jak wiadomo — w budżecie na bie-

żący rok finansowo - gospodarczy
przewidziano deficyt w kwocie ponad
150 miljonów złotych. Czy przewidy-
wania preliminarza dopiszą w ogólnej
sumie — zobaczymy. Nie jest wyklu-
czone, że życie powiększy przewidy-
waną kwotę deficytu.

Niedobór pokrywany był rozmaite-
mi metodami i sposobami. Grały tu  pewną, choć niezbyt znaczną rolę po-

życzki zagraniczne, w niemałym stop-

nių „uplynniono“ wiele pozycyj rezer-

wowych „posił! owano się operacjami

kredytowemi. Charakterystyczne
światło na omawiany problem rzuca
wykaz zadłużenia państwa polskiego z
tytułu pożyczek emisyjnych.

Zadłużenie to na 1 lipca b. r. wy
nosiło 1.119.334 tys. złotych i złożyły
się na nie następujące emisje:

5 proc. pożyczka konwersyjna z ro-
ku 1924 — 176.421 tys. zł.

10 proc. kolejowa z 1924 roku —
873 tys. zł.

5 proc. konwersyjna kolejowa —
22.120 tys. zł.

4proc. premjowa inwestycyjna—
17.969 tys. zł.

5 proc. renta ziemska ser. I-sza —
27.841 tys. zł.

3 proc. renta ziemska ser. I-sza —
20.870 tys. zł.

3 proc. premjowa budowlana ser. 1—
20.000 tys. zł.

 

W drodze do Chin
brytyjska misja gosnodarcza

Z brytyjskich kół oficjalnych potwier-
dzono wiadomość, że specjalna misja fi-
nansowa, mająca na celu zbadanie rynku
chińskiego, a pozostająca pod przewod-
nictwem doradcy finansowego rządu
brytyjskiego Leith Rossa, zatrzyma się
w Tokio i odbędzie ważne narady z rzą-

dem japońskim. Narady te mają posłu-
żyć za podstawę do zakrojonych na

szerszą skalę rokowań angielsko - japoń-
skich, celem doprowadzenia do zasadni-
czego porozumienia gospodarczego. Mi-
sa brytyjska ma pozostać na Dalekim

Wschodzie przez okres 4 miesięcy.
Dobrze poinformowane koła londyń-

skie wskazują na zamiar W. Brytanii
nakłonienia Chin do przystąpienia do
bloku sterlingowego. Ameryka ma zaj-
mować wobec misji angielskiej stanowi-
sko nieomal nieprzychylne. W każdym
razie powszechne zdziwienie wywołuje
marszruta podróży misji, która udaje się

do Tokio drogą przez Kanadę, gdzie spę--

dzi cały tydzień, omijając jednak Stany
Zjednoczone. Według pogłosek Stany
Ziednoczone odmówiły narazie współ.
pracy z brytyjską misją finansową na

terenie Chin. Natomiast zapewniona zo-

stała rzekomo współpraca Francji. W
końcu sierpnia rząd francuski wysyła do

Ceny zboża w k
Przeciętne tygodniowe ceny czterech

glównych zbóż w okresie od 29-go lipca,

do 4 sierpnia 1935 r. wg. obliczenia biura'

Giełdy Zbożowej i Towarowej w War-

szawie. Ceny rozumieją się za 100 kg. w

złotych: ;

Giełdy krajowe:  
 

Pszen. Żyto Jęczm. Owies

Warszawa 15,58 10,75 - — 15,29

Gdańsk — — — —

Poznań 14124 10,23 — 1350

Bydgoszcz 14,33 10,75 — —

Lodž 16,25 12,04 — 16,00

Lublin 15,774 10,62 — —

Równe 14,874 11,823 — —

22)

P.G WODEHOUSE 

Chin zastępcę radcy finansowego amba-
sady francuskiej w Londynie p. Lenor-
cy, który na terenie Chin będzie współ-
pracował z misją angielską.
Głównemi ośrodkami działalności mi-

sji brytyjskiej będą Szanghaj i Nankin.
Wzamian za przystąpienie Chin do blo-
ku sterlinśowego Leith Ross zamierza
zorganizować wielką pożyczkę między-
narodową dla Chin i starać się będzie o
zapewnienie w niej udziału kapitału a-
merykańskiego, francuskiego i japoń-
skiego. Najwięcej trudności Leith Ross
spodziewa się ze strony Ameryki, liczy
on jednak, że — w razie zapewnienia

współdziałania zarówno Francji, jak i
Japonii — Stany Zjednoczone ze wzglę-
du na dobrze zrozumiany własny inte-
res nie pozostaną poza nawiasem tej
akcji.

Trudności ze strony Japon'i, która
wolałaby raczej związanie waluty chiń-
skiej z japońską, mają być usunięte po-
przez osiągnięcie ogólnego porozumienia

angielsko - japońskiego. W samych Chi-
nach przeważać ma w kołach gospodar-
czych tendencja przystąpienia do bloku
sterlingowego, jalko zapewniającego Chi-
nom najbardziej elastyczny środek wy-
miany międzynarodowej. ;

raiu i zagranicą
Wilno 16,50 1156 — — 13,75
Katowice 16,75 13124 — 1740
Kraków 16,05 11,62 — 16.00

Lwów 15,50 11,58 "— 1523
Giełdy zagraniczne:

Pszen. Żyto Jęczm. Owies

Berlin 44,94 36,46 — — —

Hamburg 1933 936 — 12,24
Praga 36,02 28,31 — ;2530

Brno 38,23 30,18 32,34 27,61
Wiedeń 34,66 25,25 — — 25,37}

Liverpool 15,89 — — 21,74
Chicago 20,21 9,34 11,44 13,65

Buenos

Aires 12,51 — — 10,26

| dów, mógł kłaść się do łóżka z książką, kiedy obo-

 
wiązkiem jego, jako gospodarza, było podejmować
gości na uroczystym balu, Maud mogła oddać swe

5 i pół proc. kudowlana serja II —

50.000 tys. zł.
7 proc. korejowa z 1930 r. — 8.214

tys. zł !
4 proc, premjowa dolarowa z 1931 r.

seria III -—- v2.243 tys. zł.

4 proc. konwersyjna kolejowa z

1933 r. , 11.345 tys. zł.

6 proc. wewnętrzna Pożyczka Naro-

dowa —- 350.000 tys. zł.
5 oroc. renta wieczysta serja Г —

15.000 tys zł.
Zadłużenie skarbu z tytułu wypusz-

czonyck biletów skarbowych wynosi—

299,945 tys. zł, Pozostałość pożyczek

i bonów skarbowych, podlegających
spłacie wynosi 513 tys. złotych.
A więc zadłużenie wewnętrzne pań-

slwa polskiego w postaci emisyjnej

przekroczyło 1 miljard 100 miljonów

złotych.
Zasługują na podkreślenie dwie po-

zycje z ostatnich czasów: pożyczka

narodowa — w sumie 350 miljonów

złotych i wypuszczone bilety skarbo-

ме — niemal 300 milionów, razem

650 miljonów złotych, które z obrotu

ogólnego w drodze operacyj kredyto-

wych przeszły do dyspozycji skarbu.
Mamy poważne wątpliwości, czy

metodę emisji można będzie długo

kontynuować, Życie gospodarcze tak
jest wyczerpane długotrwałym— Кгу-
zysem i tak przeciążone świadczenia-

mi prawnopublicznej natury, że

wszelkie usiłowania wydobycia z tego
źródła środków kredytowych byłyby
mało owocne, a w gospodarczych kon-
sekwencjach szkodliwe: ogałacałyby
warsztaty pracy ze środków obroto-
wych. Jeśli zaś chodzi o masy t. zw.
konsumentów — obniżałyby ich dziś
już wielce skromną siłę nabywczą.
Wprawdzie w ostatnim okresie liczy

się raczej na zorganizowany rynek
pieniężny, na banki i kasy, na loko-
wanie emisji w instytucjach oszczęd-
nościowo - kredytowych. Ma to je-
dnak ujemną stronę: stanowi jeszcze
jedną przyczynę zubażania rynku pie-
niężnego w stosunku do potrzeb życia
gospodarczego kraju, w dalszej więc
konsekwencji podcina podstawy, na
których opierać się powinna równo-
waga budżetu państwowego.

 

_Uiworzenie
międzynarodoweco
komitetu cukrowniczego

Jak donosi prasa belgijska, przedstawicie-
le przemysłów cukrowniczych Polski, *Wę-

gier, Czechosłowacji, Belgji, Peru i Kuby,

popierających t. zw. plan Chadbourne'a

(który, jak wiadomo, wygasa w dn. 1 wrze-

śnia r. b. i nie będzie odnowiony) postano-

wili ukonstytuować się, jako Międzynarodo-

wy Komitet Cukrowniczy. Do komitetu tego

zgłosili swój udział przedstawiciele Niemiec.

Celem Komitetu jest utrzymanie i popiera-

nie ścisłego kontaktu, jak również wszel-

kich wysiłków, mających na celu doprowa-

dzenie do międzynarodowego układu cukro-

wniczego. Należy się spodziewać, że Jawa,

która wypowiedziała plan Chadbourne'a,
co właśnie spowodowało zwołanie obecnej

konferencji cukrowniczej, również przystą-

pi do komitetu,  

——

Decentralizacja dyspozycyj
w sowieckim handlu zagranicznym

Z Moskwy donoszą:

Rada Komisarzy Ludowych udzieliła upo-

ważnienia Komisarjatowi Handlu Zagranicz-

nego do przyznania prawa podległym mu

organizacjom do samodzielnego zawierania

umów na dostawę lub nabycie z zagranicz-

nemi firmami. Umowy tego rodzaju mogą

być zawierane zarówno na terytorjum Zwią-

zku Sowieckiego, jak również zagranicą.

Organizacje podległe Komisarjatowi Han-

dlu Zagranicznego otrzymają również prawo

 

Targi Wschodnie

Ze Lwowa donoszą:
W ramach tegorocznych Targów Wschod-

nich, Towarzystwo Hodowców Drobiu i

Królików urządza XI Pokaz i Targ Drobiu

oraz Królików. Pokaz odbędzie się w dniach

od 1 do 5 września b, r. Pokaz ma na celu:

1) Umożliwienie  hodowcom zakupienia

pierwszorzędnego materjału  zarodowego,

2) zaznajomienie rolników z wymaganiami

rynków zagranicznych, co do jakości pro-

duktów drobiowych, 3) pouczenie hodow-

ców o racjonalnej gospodarce drobiowej.

Na Litwie
Prasa litewska donosi. że zapas złota i wa

lut w Banku Litewskim zmniejszył się w

lipcu w porównaniu do stanu z czerwca o

3.76 milį. litów. Na dzień t sierpnia zapas

złota wynosił 41.54 mil. litów, walut zagra-

nicznych — 4,54 milj. litów, rachunek dy-

skonta i pożyczek — 93,89 mili. litów, ilość

banknotów w obiegu — 91,21 milj. litów.

Pokrycie obiegu banknotów złotem wynosi

45,5 proc., zaś złotem i walutami 50,5 proc.
*

Litewski Bank Ziemski oglasza, žė w dn.

10 września b. r. odbędzie sie dalszy ciag

licytacji 44-ech warszłatów ro'>vch spowo-

du niespłacenia swych dłaców. 7 snisie tym

znajduje się kilka polskich majątków.

Wiadomości gospodarcze
Urząd morski w Gdyni przystąpi w naj-

bliższym czasie do prac nad odbudową zni-

szczonego mola portu puckiego, jak również

nad oczyszczeniem całej przystani. Prace po-

trwają dłuższy okres czasu.
*

Komisja do badania zmian kosztów utrzy-

mania w Warszawie na posiedzeniu w dniu

9 sierpnia b. r. ustaliła, że koszty utrzyma-
nia rodziny pracowniczej, złożonej z 4-ch

osób, wzrosły w miesiącu lipcu o 1,9 proc.

w porównaniu z czerwcem b, r.
*

Ogłoszony w dniu 8 b. m, tygodniowy bi-

lans Banku Francji za okres od 26 lipca do

2 sierpnia r. b. wykazuje następujące zmia-

ny ważniejszych pozycyj w porównaniu z po-

przedniem sprawozdaniem (w milj. fr.): zapas

złota wzrósł o 1,086,1 do 82,213,8; obieg ban-

knotów łącznie z natychmiast płatnemi zo-

bowiązaniami spadł o 115,3 do 95,343,1.

Stosunek pokrycia złotem wzrósł z 74,67

proc. do 75,13 procent.
*

7 Krzemieńca donoszą, że stwierdzono

istnienie betonitu na zboczach wzgórz, ota-

czających Krzemieniec. Materjał ten po-

siada właściwości, absorbujące i neutrali-

zujące działanie gazów trujących. Dzięki te-
mu jest on bardzo poszukiwany na rynku

światowym. W związku z tem powstał tu

projekt eksploatacji tych pokładów.

 POTTYTCUNIANPEHIZNZYWKTTYO!WII AINA UIA VSA IOSIS TIK OAOCPOZA I KITI,

swą zachwianą w oczach siostry reputację. „Bo cóż
to ma znaczyć, u djabła? Tyś mój jedynak, wychu-
chałem cię, wychowałem, chciałem być z ciebie du-

UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angielskiego

Lady Karolina zadygotała wskutek stłumione-

go wzruszenia. Ta władcza kobieta nie straciła pa-

nowania nad sobą, ale jej arystokralyczny spokój

nie był dotąd nigdy wystawiony na, cięższą próbę.

Jak Reggie domyślił się, przeczytała ona sprawo-

zdanie sądowe w wieczornej gazecie w pociągu i od

tej chwili cały świat dygolał pod jej nogami. Cezar,

kiedy mu Brutus zadał cios sztyletem, nie mógł

przeżyć większego wstrząsu. Inni członkowie rodzi-

ny często jej sprawiali zawód, Przywykła już do

widoku brata, pracującego w ogrodzie w drelicho-

wych spodniach i wogóle zachowującego się poni-

żej godności lordowskiej. Pogodziła się już z przy-

rodzoną wadą charakteru Maud, która ośmieliła się

zakochać w człowieku, poznanym na ulicy i nie

przedstawionym jej przez nikogo. Nawet Reggie

ujawniał niekiedy demokratyczne cechy, do któ-

rych żywiła głęboką odrazę. Ale swego bratanka
Percy'ego była zawsze pewna. To twarda skała. Ten
przynajmniej — była przeświadczona — nie zrobi

nic takiego, coby rzuciło cień na rodowe nazwisko.

A tymczasem — prześcignął on wszystkich, okazał

się najgorszym. Mimo wszystkich swych ekstrawa-

gancji, tamci przynajmniej nie szarpali swych na-

zwisk po humorystycznych kącikach brukowych ga-

zet. Lord Marshmoreton mógł nosić drelichowe

spodnie, nie wydawać co tydzień przyjęć dla sąsia-

serce jakiemuś niemożliwemu indywiduum, o któ-
rym nikt nic nie słyszał, Reggie mógł ukazywać sie
w modnych restauracjach w towarzystwie bokserów;
ale żaden brukowy dziennik bądź ćo bądź nie pisał
o ich wyczynach w sposób wyśmiewający. Ta osta-
teczna degredacja przypadła w udziale dotychczas
nieskazitelnemu Percy'emu, który ze wszystkich zna-
nych lady Karolinie młodzieńców najskrupulatniej
szanował dotąd swoją pozycję towarzyską, najsu-
rowiej dbał o godność swego wielkiego nazwiska

| I oto okazuje się, że ten właśnie wzorowy mło-
dzieniec — jeśli wierzyć gazetom — spędza wiosnę
swego życia w ten sposób, że biega po Londynie jak
oszalały Hotentot, brutalnie napastując policjantów.

Lady Karolina czuła się tak jak biskup, którv-
by dowiedział się nagle, że jeden z jego najzaułań-
szych proboszczów zaczął oddawać cześć Mambo
Dżumbo, czy innemu afrykańskiemu bożkowi.

„Wyjaśnić?” — zdumiała się. „Ty potrafisz
wyjaśnić? Ty? Żeby mój siostrzeniec i dziedzic ro-
dzinnegó tytułu zachowywał się jak andrus na uli-
cach Londynu, żeby o nim pisały gazety —nie, to
niepojęte...

„Pozwól, opowiem szczegóły zajścia”.
Znam, „wszystko wydrukowały już gazety wie-

схогпе“.
„Wierszem“, dodat lord Marshmoreton, uśmie-

chając się na wspomnienie, gdyż należał do ludzi,
którzy potrafią się ubawić drobiazgami. „Powinie-
neś przeczytać, miejsca są kapitalne”.

„Janie!“
„Ależ zajście jest oczywiście godne pożałowa-

nia“ — dodał lord Marshmoreton pośpiesznie. „Jak-
| najbardziej” — przyiwierdził, siląc się naprawić
 

mny. A ty rozbijasz się po Londynie, jak lew sro-
gi, szukasz oliary, teroryzujesz miasto, policjan-
tów narażasz na niebezpieczeństwo życia..."

„Czy ojciec posłucha chwilę?'* — przekrzyczał
go Percy, i zaczął mówić nerwowo, korzystając
z pauzy: „Otóż było tak: idę po Piccadilly do klu-
bu na śniadanie i przy Burlington Arcade widzę —
nie wierzę własnym oczom: kogo? — Maud!“

Przerwał mu okrzyk ze strony lady Karoliny
„Maud? — Ależ Maud była tutaj”.
„Nic nie rozumiem”, wdał się znów lord Marsh

moreton. Dobrze udał mu się ton oburzenia. Trzeba
było tak perorować dalej, choć w głębi duszy uwa-
żał ten napad na policję za najświetniejszy z do-
tychczasowych czynów Percy'ego. Pamiętając wła-
sną bujną młodość, zbyt wiele widział w synu rażą-
co czczej poprawności.

„Przecież nigdy się ciebie figle nie trzymały.
W Oxfordzie byłeś wzorowy. Kolekcjonowałeś oka-
zy starej porcelany i dywaniki do modlitwy. Zawsze
nosisz przezornie bieliznę wełnianą...'

„Czy dasz mu dojść wreszcie do słowa? — zi-
rytowała się lady Karolina. „Opowiadaj, Percy".

„Ja mu nie przerywałem”, tłumaczył się lord
Marshmoreton. „Ja tylko tak nawiasowo...“

„Więc, Percy, ty powiadasz, żeś widział Maud
na Piccadilly?"

„Tak. Myślałem, że to jakieś przypadkowe po-
dobieństwo, ale wsiadła do taksówki i wtedy ją po-
znałem”.

Zamilczeć było nad siły lorda Marshmoretona.
Obruszyło się w nim poczucie sprawiedliwości.

(d. « n.).  

na mocy wspomnianego upoważnienia do

wydawania na pokrycie swych zobowiązań

weksli lub przyjmowania weksli zagranicz-

nych z tytułu uskutecznianych dostaw.

Giełdy pieniężne
Notowania, z dnia 9-go sierpnia

DEWIZY

Belgja 89,30 (sprzedaż 89,53, kupno
89,07]; Holandja 357,80 (sprzedaż 358,70,
kupno 356,90); Kopenhaga 117,10 (sprze-
daż 117.65, kupno 116.55); Londyn 23,26
(sprzedaż 26.36, kupno 26.10); Nowy Jork
5.28 i jedna czwarta (sprzedaż 5.31 i jed-
na czwarta, kupno 5.25 i jedna czwarta);
Nowy Jork (kabel) 5.28 i pół (sprzedaż
5,31 i pół, kupno 5.25 i pół); Paryż 34.99
(sprzedaż 35.08, kupno 34.90); Praga
21,95 (sprzedaż 22,00, kupno 21,90);
Szwajcaria 172.97 (sprzedaż 173,40, kup-
no 17254); Sztokholm 135.25 (sprzedaż
135,90. kupno 134,60); Berlin 213,10

(sprzedaz 214,10, kupno 212,10); Madryt
72.54 (sprzedaż 72,90, kupno 72.18).
Obroty dewizami małe, tendencja dla

dewiz utrzymana. Banknoty dolarowe w
obrotach prywatnych 5.26,75; rubel zło-
ty 4.70 1 pół; dolar złoty 9,05; ruber sre-
brny 1.80; 100 kopiejek w bilonie rosyj-
skim — 0,84; gram czystego złota —
5.9244. W obrotach prywatnych marki
niem. (banknoty) — 178.00. W obrotach
prywatnych funty ang. (banknoty) 26,21.

PAPIERY PROCENTOWE

7 proc. poż. stabilizacyjna 66,13 —
66,63 (odciuki po 500 dol.) 66,50 — 66,75
(w prce ); 4 proc. poż. inwestycyjna serjo-
wa 113,00; 5 proc. państw. poż. premjowa
dolarowa 53,50 — 53.40; 5 proc. konwer-
syjna 67,50 — 68,00; 5 proc. poż. kole-
jowa 60,50; 8 proc. L. Z. Banku gosp.
kraj. 94,00 (w proc.); 8 proc. oblig. Ban-
ku gosp. kraj. 94,00 (w proc.); 7 proc. L.
Z. Banku gosp. kraj. 83,25; 7 proc. oblig,
Banku gosp kra'. 83,25; 8 proc. L. Z. Ban-
ku rolnego 94,00; 7 proc. L. Z. Banku rol-
nego 83,25; 8 proc. L. Z. budowlane Ban-

ku gosp. kraj. 93,00; 6 proc. L. Z. ziem-
skie 83,00 — 84,00; 4 i pół proc. L. Z.
ziemskie 49,00; 5 proc. L. Z. Warszawy
(1933 r.) 58,63 — 68,88; 5,proc. L. Z. Lu-

blina (1933 r.) 42,38; 6 proc. oblig. m.

  

 

Warszawy 6 em. 66,50.

AKCJE

Bank Polski — 92,00 — 92,75; Warsz.
Tow. fabr. cukru — 34,00; Węgiel —

11,50; Lilpop — 9,25; Modrzejów — 4,83

— 4,95; Ostrowiec — 15.00; Starachowi-

ce — 34,00; Majewski — 380.00 (akcja

600 zł.).

Notowania, z dnia 9-$o sierpnia

Ceny rozumieją się za 100 kg. parytet

wagon W-wa, w handlu hurtowym, ła-
dunkach wagonowych.

Pszenica czerw. jara szkl. 775 gl. 14,75

— 15,25; Pszenica jednolita 742 gl. 14,75

— 15,25; Pszenica zbierana 731 gl. 14,25

— 14,75.

Žyto I standart 700 gl. 9,75 — 10,00;

Żyto II standart 687 gl. 9,50 — 9,75;

Owies I st. (niezadszcz.) 497 gl. 15.00 —

15,50; Owies II st. (lekko zadesz.) 468 gl.

14,50 — 15,00; Owies III st. (zadeszc,)

438 gl. 14,25 — 14,50; Jęczmień browar-

ny 689 gl. bez obrotu — — —

Jęczmień 678-673 gl. 12,75 — 13,25; Jęcz-

mień 649 gl. 12,50 — 12,75; Jęczmień

620,5 gl. 12,00 — 12,50; Groch polny 22,00

— 24.00; Groch Victorja 26,00 — 29,00;

Wyka 27,00 — 28,00; Peluszka — — —

—; Seradela podwójnie czyszczona —;

Lubin niebieski 1300 — 13,50; Łu-

bin żółty 15,50 — 16,00; Rzepak i rze-

pik zimowy — — —; Rzepak i rze-

pik letni — — —; Siemie lniane

basis 90 proc. — — —; Mak nie-

tuesz 36,00 — 38,00; Ziemniaki jadalne

— — —; Mąka pszenna gat. I-A 0:20

proc. 29,00 — 32,00; Mąka pszen. gat. I-B

0—45 proc. 26,00 — 29,00; I-C 0 — 55

proc. 24,00 — 26,00; 1 — D 0 — 60 proc.

22,00 — 24,00; 1-E 0 — 65 proc. 20,00 —

22,00; II-B 20 — 65 proc. 19,00 — 21,00;

II-D 45—65 proc. 18,00 — 19,00; II-E

55—65 proc. 17,00 — 18,00; П-С 60—65

proc. 16,00 — 17,00; III-A 65—70 proc.

11,00 — 12,00; Maka žytnia I gat. 0—55

proc. 17.00 — 18,00; I gat. 0—65 proc.

16,00 — 17,00: II gatł 14,00 — 14,50; ra -

zowa 14,00 — 14,50; poślednia 11,00 —

12,00; Otręby pszenne grube przem.
stnd. 9.00 — 9,50; Otręby pszenne

średnie przem. stand. 8.50 — 9,00; O-
tręby pszenne miałkie 8,50 — 9.00: O-

tręby żytnie 7,00 — 7,50; Kuchy Inia-
na 16,25 — 16.75; Kuchy rzepakowe

11,00 — 11,50; Kuchy słonecznikowe

15.00 — 15.50; Śruta sojowa 45 proc.

18.00 — 18.50.
Ogólny obrót 2512 ton, w tem żyta 1260

ton Usposobienie spokojne.



.

 

 

Trzy bóżnice, jeden niedokończony kościół
Otwock w rękach żydowskich

„Marszałek Wielki koronny Bieliński,
'obróciłby się w grobie, gdyby się dowie-
dział, że tuż obok jego wspaniałej rezy-
dencji otwockiej zakwitnie w dwieście
lat po jego śmierci miasto rojne i ludne,
którego mieszkańcy modlić się będą do
bóstwa suchości”.
Tem zdaniem rozpoczął książkę p. t.

„Sosny otwockie'* znany literat polsko-
żydowski Cezary Hirszbaud - Jellenta.
Zważywszy pochodzenie autora, nie na-
leży się dziwić, że nie dostrzegł on
dwóch właściwości miasta, które Mar-
szaikowi koronnemu Bieliūskiemu, gdy-
by żył, przedewszystkiem zapewne rzu-
ciłyby się w oczy: brudu i zażydzenia.

Nie sądzę by znalazło się w Polsce
drugie uzdrowisko, któreby mogło pod

tymi dwoma względami z Otwockiem ry-
węąlizować.

Brud i Żydzi, dwie najgorsze plagi
każdego uzdrowiska, spowodowały za-
pewne, że od wielu lat nie słyszy się w
rozmowach by ktoś wyjeżdżał do O
twocka na odpoczynek lub miał znajo-
mych w Otwocku, conajwyżej, że ktoś

był chory na suchoty i w ostatniem sta-

djum choroby wyjechał na kuracię do
jednego z sanatorjów otwockich. Otwock

został wykreślony z pamięci społeczeń-
stwa polskiego, jako miasto dla Polaków
narazie stracone, dotąd wyjeżdża się
tylko wówczas, gdy tego wymaga osta-
teczna potrzeba ratowania zdrowia.

I trudno się temu dziwić, gdy się mia-
ło możność przez czas pewien przeby-

маё w tem mieście.

Na słowo największych powag lekar-
skich wierzy się w wyjątkowe własno-

ści kuracyjne powietrza otwockiego i
gdy się nie opuszcza parku sanatoryj-
nego można utrzymać się w tem przeko-

naniu. Ale kuracjusz, który bodaj kil-
kadziesiąt kroków oddali się poza o-
bręb sanatorjum zdumiony będzie  po-

prostu jak dalece antysanitarne warun-

ki mogą istnieć w uzdrowisku, uważa-
nem za jedno z najpierwszych pod

względem leczniczym w Europie. Ogólne
wrażenie małego żydowskiego brudne-
$0 miasteczka. Ulice zamienione w
śmietnisko, wydzielające wstrętny odór.
„Wille* — to przeważnie stare, walą-

ce się rudery, a w dzielnicy handlowej
kolo toru kolejki dojazdowej ohydne,
obdrapane budy drewniane, opierające

się w zwartych zabudowaniach jedna o
drugą. Na niezabrukowanych ulicach u-
noszą się tumany kurzu. Uzupełniają o-
braz mieszkańcy: gwarne, ruchliwe, bru-
dne rojowisko ghetta. Na najbardziej re-
prezentacyjnych ulicach — brodaci Ży-
dzi w chałatach. Wszędzie i na każdym
kroku Żydzi.

Oni też nadają ton życiu miasta. W
sobotę ma ono wygląd odświętny, w nie-
dzielę robi wrażenie zbiorowiska, zaję-
tego codzienną pracą. Życie organizacyj-
ne żydowskie bije tu żywem tętnem.
Nigdzie bodaj nie spotka się tak często
umundurowanych po wojskowemu Ży-

dów z żydowskich organizacyj przyspo-
sobienią wojskowego, jak tutaj, Są trzy
żydowskie bóźnice (jeden tylko kościół

OROATASKAITA

Proces ks. Kochańskiego
w Warszawie

Po wyroku w głośnym procesie ks. An-
toniego Kochańskiego, prefekta szkoły
Powszechnej w Tykocinie, skazanego
przez hąd okręgowy w Łomży na 6 mie-
sięcy więzienia, obrońcy adw, Miecz-

kowski i adw. Z. Stypułkowski, zapowie-
dzieli niezwłocznie apelację, natomiast

oskarżyciel, prokurator Jursz. nie kwe-

stjonował wyroku, wystąpił natomiast z
wnioskiemodalsze zatrzymanie księdzaw
więzieniu, czego sąd jednak nie uwzględ-
nit. Jedna z agencyj donosi, że obecnie
również prokurator złożył skargę apela-
cvjną przeciwko wyrokowi w sprawie ks.
Kechańskiego. Obydwie skargi rozpa-
trywane będą w drugiej instancji przez
sąd apelacyjny w Warszawie.

Tragiczna śm'erć

ks. Oiszewskiego

„Katolicka Agencja Prasowa" donosi:
Dnia 9 b. m. w Markach pod Warsza-

wą, ks. an Olszewski, miejscowy wika-
rjusz w czasie pakowania szeczy przed
podróżą, postrzelił się z rewolweru. Ku-
la przebiła oko i zraniła śmiertelnie księ-
dze, tak, że przed przybyciem pomocy
życie zakończył.
Wśród ludności krąży wersja, że ks.

Jan Olszewski, który cięszył się w para-
fji wyjątkową popularnością, popełnił sa-
mobójstwo na skutek przeniesienia na in-

ne stanowisko. Śmierć ks. Olszewskiego
wywołała w okolicy wstrząsające wraże-

nic  

w budowie, kończonej z wielkim  tru-
dem przez księdza proboszcza Wolskie-
go) są liczne organizacje społeczne, czy-
telnie i t. d. W przeciwstawieniu, pol-
skie życie społeczne jest w zupełnym za-
stoju. Resztki prób organizacji niezależ-
nego elementu polskiego (poza „Strzel-
cem' i „Ochotniczą strażą ogniową”)
zniszczyła miejscowa „sanacja”.
Między „sanacją”* a Żydami oddawna

panuje tu przymierze, co wyraziło się
między innemi w długoletnich rządach
na stanowisku burmistrza Żyda „sana-
cyjnego'* p. Michała Górzyńskiego. Po-
stać symboliczna. Jeden z głównych

twórców i realizatorów projektu budo-
wywielkiego luksusowego kasyna 0-
twockiego. Projektu pomyślanego z a-
merykańskim rozmachem. Kasyno mia-
nowicie, dzięki stosunkom w „sanacji“
rządców miasta miało uzyskać pozwole-

nie na utrzymywanie jedynego w Polsce  

domu gry w ruletkę. W ten sposób pie-
niądze popłynęłyby do Otwocka obfitym
strumieniem, umożliwiając przeprowa

dzenie na wielką skalę inwestycyj i jed-
nając p. Górzyńskiemu raz na zawsze
miano zasłużonego ojca miasta. Ten cha-
rakterystyczny pomysł sanacyjno - ży-
dowski nie powiódł się. Miast piedesta-
łu zasługi przyniósł p. Górzyńskiemu je-
dynie więzienie i przykry proces krymi-
nalny. Kasyno, stojące dotąd przeważ-
nie pustką, powiększyło jedynie liczbę
pomników „radosnej twórczości” wPol-

sce, a jednocześnie obciążyło ponad
miarę budżet miejski.

Horoskopy więc na przyszłość przed-
stawia'ą się niewesoło, a obraz stosun-
ków obecnych jest wręcz rozpaczliwy.
Niech będzie odstraszającym  przykła-
dem, jak wygląda i jak wyglądać będzie
każda miejscowość polska opanowana
przez Żydów.

 

  

 

Spór Kriwoszejewa Z magistratem
o 300000 złotych

Ciągnący się od wielu lat spór pomię-
dzy b, kierownikiem teatrów rządowych

w Warszawie za czasów niewoli rosyj-
skiej, p. Kriwoszejewem, a Gminą m. st.
Warszawy o 300.000 złotych, tytułem
łantjem, wciąż znajduje się na wokan-

dzie sądowej. Ostatn:o ogłoszone zosta-
ło w tej sprawie orzeczenie Izby Cywil-

nej Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy
uwzględnił skargę kasacyjną Kriwo-
szejewa przeciwko wyrokom sądów 2 ch
instancyj oddala'ących jego pretensje.
Sąd Najwyższy uznał wprawdzie, że
Gmina m. st. Warszawy nie ponosi żad-

nej odpowiedzialności za zobowiązania
b. rządów rosyjskich, jednakże preten-
sje Kriwoszejewa oparte są na rzeko-

mem niesłusznem wzbogaceniu się Gmi-
ny jego kosztem, wskutek  inwestycyj
przeprowadzonych w gmachu obecnego
teatru Narodowego. Skargi o niesłusz-
ne wzbogacenie przedawniają się dopie-
ro po upływie lat 30-tu, z tego względu
Sąd Najwyższy uwzględnił kasację. Pro-
ces Kriwoszejewa przeciwko Magistra-
towi znajdzie się ponownie w stolecz-
nym Sądzie Apelacyjnym. (i)

$yn zamordował ojca
Sąd skszał go na 12 lat więzienia

Sąd apelacyjny rozpatrywał dwie spra-
wy, których przedmiotem była zbrodnia
na tle stosunków między ojcem i synem.
W pierwszej sprawie na ławie oskar-

żonych zasiadł Franciszek Drozdowski,
pod zarzutem zamordowania ojca uderze-
niem kłonicy w głowę. Zabójstwo doko-
nane zostało w wyniku sporów majątko-
wych. Franciszek Drozdowski został wy-
posażony przez ojca przy ożenku, jednak
w dalszym ciągu rościł sobie pretensje do
majątku. Na tem tle dochodziło do czę-
stych awantur, z których ostatnie zakoń-

czyła się śmiertelnym ciosem kłonicy.
Rozprawa sądowa wykazała, że postę-

powanie oskarżonego wobec rodziców Бу-
łe ka: ygodne i mimo twierdzeń Drozdow-
skiego, że działał on w obronie własnej,

skazał go na 12 lat więzienia. Sąd apela-
cyjny wyrok ten zatwierdził.
W drugiej sprawie oskarżonym był

Józet Rachwalik, któremu akt oskarżenia
zarzucał usiłowanie zabójstwa syna, Bro-
nisława.

Przyczyną było postępowanie syna,
który poniewierał ojca, bił go i groził mu
śmiercią. Maltretowany Rachwalik mu-
siał uciekać z domu i szukać schronienia
u obcych ludzi, obawiał się bowiem o
swe życie.
Pewnego dnia Bronisław Rachwalik,po-

wracając do domu, ujrzał ojca, stojącego
w oknie i mierzącego doń z dubeltówki.
Bronisław Rachwalik skrył się za wę-
głem domu. mimo to jednak strzał ojca
dos:ęgną! go, raniąc w ramię.
Postawiony przed sądem Józef Rach-

- Ponura statystyka

W. ciągu lipca rb. zarejestrowano na
terenie Warszawy 70 wypadków samo-
bójstwa. Oltruć esencją octową zare'e-
strowano 22, powieszeń — 7, przecięcia

żył — 1, połknięcia szkła — 1 wypadek;
otrucia jodyną — 3, kwasem solnym —
3, gazem świetlnym — 6, kwasem siar-
czanym — 2, sublinratem — 4, ługiem —
1 wypadek, amonjakiem — 1, karbolem
2, nadmanganianem potasu — 1, 6 samo-

bójców odebrało sobie życie wystrzałem

z rewolweru, 3-ch przecięciem gardła

brzytwą, nadto zanotowano 4 wypadki
samobójstw przez rzucenie się do Wi-
sły i dwa wypadki śmierci samobójczej
wskutek wyskoczenia oknem. (Om)

P. Borsuk pozbawiony
prawa kolportażu

Jak się dowiadujemy, władze admini-
stracyjne odebrały. prawo kolportowania

czasopism p. Antoniemu  Borsukowi,
właścicielowi znanego w sferach wy-
dawniczych w Warszawie przedsiębior-
stwa kolportażowege  

walik przyznał się do winy „dowodząc, że
postępowanie syna doprowadziło go do
rozpaczy. Sąd ustaliwszy, że postępo-
wanie poszkodowanego wobec ojca było
istotnie krzywdzące, skazał starego Rach-
walika na rok więzienia. Wyrok ten zo-
stał przez sąd apelacyjny zatwierdzony.

 

 

Katastrofa budowlana przy ul. Cichej
Na szczęście obeszło się kez wypadku

Przy ul. Cichej 5, na terenie posesji
Tow. budowlano - parcelacyjnego „Dy-
nasy”, rozpoczęto przed kilku dniami ko-

panie fundamentów pod budowę domu.

Plec nabył dr. med. Kazimierz Gotlib

(Śliska 6-8). Roboty. prowadził inż. Z.

Giilewicz.
Wczoraj, około godz. 10-ej, mistrz mu-

ravski zauważył, iż zarysowała się tylna
ściana garażów, murowanych z cegieł z
otworami, czyli L. zw. „pustaków”, Po-
nieważ katastrofa była nieunikniona,
przeto polecono niezwłocznie opróżnić
garaże najbardziej zagrożone, znajdujące
się na tejże posesji od strony ul. Tamki
34-36. Jednocześnie polecono robotni-
kom, pracującym przy kopaniu funda-
raentów, przerwać roboty. Zanim zdążo-

no opróżnić boksy w garażu, około godz.

11-ej runęła ściana od dachu, aż do fun-
damentu. Stosy cegieł spadły do wyko-
pu fundamentu pod budowę nowego do-
mu. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności,

obeszło się bez wypadku z ludźmi.
Przyczyna katastrofy — podkopanie

pod ścianę garażu, której odpowiednio
nie zabezpieczono. Na miejsce przybyła
policji X-go komis., oraz przedstawiciele
urzędu inspekcyjno - budowlanego. Ro-
boty postanowiono natychmiast przerwać.
Na miejscu ustawiono posterunek poli-
cyjny.
Wskutek katastrofy zostały uszkodzo-
  

Frontem do W'sły
W myśl hasła „frontem do Wisły” za-

rząd miejski wyznaczył w budżecie pil-
ne kwoty na uregulowanie koryta i upo-
rządkowanie brzegów Wisły przez bu-
dowę wałów, osuszenie Czerniakowa,

połączenie nowemi podjazdami Nowego
Zjazdu z wybrzeżem Kościuszkowskiem
it p.
Wczoraj zatwierdzona została umowa

z przedsiębiorstwem, które podjęło się
budowy „Bulwaru Gdańskiego". Robo-
ty już zostały rozpoczęte. Przedewszyst-

kiem wybudowany będzie bulwar przed
zamkiem i podjazd który połączy śc
z Nowym Zjazdem. W związku z
pracami nad uregulowaniem wybrzeża
staje się szczególnie aktualna sprawa
wojskowego Jacht Klubu, którego śma-
chy tamują komunikację pomiędzy od-
cinkami wybrzeża Wisły na wysokości
mostu Poniatowskiego. (Om)

Zatarg małżeński w rodzinie podoficera
Żona oskarży!a fa'szywie męża

Sąd okręgowy rozpatrywał wczoraj
proces 33-letniej Jadwigi Siwikowej, żo-
ny karpala 1-go pulku loiniczgeo, oskar-
żonej o usiłowanie oblania kwasem sol-
nym swego męża, oraz o fałszywe oskar-
żenie go o kradzież.

Siwikowie pobrali się przed paru laty,
wkrótce jednak podoficer zniechęcił się
do żony, która otaczała się ustawicznie
młodymi ludźmi, a ponadto, gdy kapral
począł badać przeszłość żony, okazało
się, że prowadziła się niemoralnie.

Gdy w dodatku przychwycił kiedyś
żonę na zdradzie. małżeńskiej, rozgory-
czony wszczął zabiegi o separację, Jad-
wiga Siwikowa nie chciała jednak roz-
stać się z mężem. Tłumaczyła, że opo-
wiadania o jej niemorałnem prowadzeniu
się są wymysłem zawistnych osób. Siwik
jedrak był niewzruszony, a wówczas żo-

na postanowiła zemścić się na nim.

'Kiedy Siwik wychodził z domu przy u-
licy Dzielnej, spostrzegł przed bramą żo-
nę z butelką, wypełnioną jakimś biała-
wym płynem, jak się okazało, kwasem
sclnyni. Przeczuwając, że grozi mu nie-
bezpieczeństwo, kapral pochwycił wpół
żonę, usiłując odebrać jej butelkę. W

czasie szamotania się butelka upadła na
ziemię i kwas solny poparzył nogi stoją-
cej cbok lokatorki tego domu, Heleny
fAsctówny.

° Ро tem zajściu Siwik wyszedł na ulicę.
Wówczas Siwikowa wybiegła za mę-
żem, wołając, że ukradł jej 50 złotych i

wzywając policjanta. Policjant zatrzymał

 

Lwy bez | krat

W warszawskim ogrodzie zoologicz-
nym rozpoczęto przed paru tygodniami
budowę nowej lwiarni, posiadającej wy-
bieg bez krat, o długości 120 metrów, na
30 metrów szerokości.

Tempo robót jest szybkie, chodzi bo-
wiem o to, aby z nowej lwiarni korzy-
stać już można w zimie. Jest to tem pil-
niejsze, że w roku bieżącym w ZOO uro-
dziło się 15 lwów, tak, że obecnie ogród

posiada ich już 17. Część przychówku
została sprzedana lub wymieniona. ($).

 

kaprala i odprowadził go na posterunek
żandarmerji, gdzie wyjaśniono całą spra-

wę.
Jadwiga Siwikowa stanęła przed są-

dem. Tłumaczyła się, że butelkę z kwa-
sem solnym wzięła przez pomyłkę, za-
miast benzyny, a przed mężem usiłowała
bronić się, śdyż chciał on wyrwać jej to-
rebkę z 50 złotemi, przeznaczonemi na
koszta separacji.

Ze względów formalnych proces odro-

czono.
  

Zaginięcie niedoszłego

wydawcy

Do pedagoga Bronisława Poletura
zgłosił się przed paroma miesiącami ja-
kiś mężczyzna, który przedstawił się ja-
ko inżynier Kozak. Oświadczył on, że
jest wydawcą i redaktorem „Informatora

dla wszystkich” i że zamierza wydawać
tygodnik literacko - naukowy pod tytu-
łem „Kryzysówka”. W związku z tem
prosił o współpracę p. Poletura, który
jest autorem kilku broszur naukowych.
P. Poletur wyraził swą zgodę, poczem
nastąpiło spotkanie między obu panami
w lokalu redakcji tygodnika przy ul. Na-
bielaka 16. W czasie tej wizyty p. Pole-
tur wręczył inż. Kozakowi materjały do
nowego pisma.

Przez następny okres. kilkunastu dni p.
Poletur nie mógł w żaden sposób poro-
zumieć się ze swym wydawcą. Na telefo-
niczne zapytania w „redakcji” na ul. Na-
bielaka odpowiedziano mu, że był to lo-
kal wynajęty grzecznościowo i, że obec-

nie nie wiadomo, $dzie przebywa inż. Ko-
zak. Zaintrygowany p. Poletur przepro-
wadził poszukiwania na własną rękę. W

domu przy ul. Wiejskiej 18, gdzie miesz-
kał inż. Kozak, dozorca oświadczył, że

przed kilku dniami lokator opuścił miesz-
kanie, przenosząc wszystkie meble do po-
bliskiego składu węgla i więcej się nie
pojawił.

Zaginięcie inż. Kozaka, który miał
przytem materjały naukowe, powierzone
mu przez p. Poletura. przedstawia się
dosyć tajemniczo.  

ne 3 boksy. W pierwszym mieści się pa-
kamer mistrza malarskiego, Piotra Brze-
z'ńskiego. Zniszczone tam zostały przy*
rządy i materjały malarskie, oraz meble.
Drugi boks należał do Władysława Rych-
tera. właściciela magazynu obuwia. Trze-
ci boks był pusty.

Konfiskata 23 książek
sowieckich

Wydział VIII karny Sądu Okręgowe-
go zatwierdził na wniosek władz admi-
nistracyjnych konfiskatę 23 wydawnictw
sowieckich w językach: rosyjskim i ży-
dowskim. Wśród skonfiskowanych ksią-

żek znajduą się sprowadzone ostatnio
na polski rynek księgarski powieści Pan-
fierowa p. t. „Druski” i Bogdanowa p. t.
„Pierwsza dziewczyna”. (i)

„Poznaimy stolice!"
Zjazd turystyczno-krajoznawczy

Liga popierania turystyki i Związek
propagandy turystycznej m. st. Warsza-
wy organizują na dnie 14, 15 i 16 sierp-
nia 1935 r. zjazd do Warszawy pod ha-
słem „Poznajmy stolicę”.

Uczestnicy zjazdu za okazaniem kar-
ty uczestnictwa korzystają z szeregu

zniżek na koleje, tramwaje, oraz szereś
imprez.

Szczegóły w programach wydawanych
po przybyciu do Warszawy w kioskach
Związku propagandy turystycznej na
dworcach kole'owych, które na życzenie
udzielają również kwater dostosowa-
nych do wszelkich wymagań.
Karty uczestnictwa w cenie zł. 2.20

sprzedają wszystkie placówki P. B. P.

Orbis i Wagons-Lits-Cook.

Rozwiązanie Związku
b. ochotników W. P.

Z polecenia Komisarza Rządu na m.

st, Warszawę starostwo śródmiejskie

przeprowadziło ostatnio rewizję w

związku b. ochotników Wojsk Polskich

przy ul. Nowogrodzkiej Nr. 5. W wyniku
tej rewizji zapadła decyzja Komisarjatu
Rządu, rozwiązująca tę organizację. Na

czele związku stał ppułk. Jan Burghard,
Wraz z rozwiązaniem centrali rozwią-

zują się automatycznie wszystkie od-
działy prowincjonalne. Od decyzji Ko-
misarza Rządu przysługuje prawo odwo-
łania się do ministerstwa spraw wew-

nętrznych, (Dm)

Przeciw handlarzom

żywym towarem
Syndykat Emigracyjny zwrócił uwagę

na zgodność wezwań imiennych jakie
nadchodzą z państw Ameryki Południo-
wej dla kobiet zamieszkałych w Polsce

z brzmieniem nazwisk w aktach stanu
cywilnego. Szczególnie wśród ludności

żydowskiej zdarzają się liczne wypadki
niezgodności tych wezwań z dokumen-
tami osób wezwanych, a to wskutek za-
wierania t. zw. ślubów rytualnych. Dla
uniemożliwienia na tym polu jakichkol-
wiek nadużyć i wyzyskiwania wezwań
przez handlarzy żywym towarem pasz-
porty emigracyjne i wizy udzielane bę-
dą tylko w razie całkowitego uzgodnie-
nia dokumentów. (i)

Późne obsiewanie
trawników

Wydział ogrodniczy magistratu dopie-
ro w obecnej porze, kiedy lato ma się
prawie ku końcowi, sieje trawę na traw-
nikach na Żoliborzu i w Alejach Jerozo-
limskich, na odcinku od ul. Marszałkow-
skiej, w stronę ul. Żelaznej.
Czy celowem jest obsiewanie trawni-

ków, zwłaszcza w Alejach Jerozolim-

skich, o tej porze roku? Wszak wiemy,
że trawniki na ulicach w śródmieściu
rokrocznie giną w porze zimowej i trzeba
je na wiosnę znów obsiewać nanowo. Czy
wobec tego warto jest obecnie wydawać
pieniądze na robociznę i na kupno na-
sion dla osiągnięcia zbyt krótkotrwałego
efektu?

Wiecej
dorożek niż taksówek
Na 10 sierpnia r. b. było czynnych do-

rożek samochodowych w Warszawie
1167, podczas gdy w roku ub. zarejestro-
wano 953. Pozatem do wspomnianej da-
ty zarejestrowano w rb. 1662 dorożki
konne zamiast 1522 w r. ub., 2695 wozów
konnych, zamiast 2970, 31 karawanów,
zamiast 45 w r. ub., 1474 wózki ręczne,
zamiast 1642, wreszcie rowerów 12.2081,
zamiast 10.389. (Om)

 

 

 
  



 

 
  

   

"PAN|
- JOSE4MOJI

 

8

Kronika wilenska,
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Po przejściowym wzroście za-

chmurzenia naogół pogodnie, jednak
z możliwością przelotnych deszczów
w północnej połowie kraju. Słaba
skłonność do burz,

Lekki spadek temperatury,
Najpierw umiarkowane, potem

słabe wiatry z kierunków zacho-
dnich.

DYŻURY APTEK:
Dziś w nocy dyżurują następują:e

apteki:
Rodowicza — Ostrobramska 4, Jurkow-

skiego — Wileńska 8, Augustowskiego —-
Mickiewicza 10 i Sajożnikowa — róg Sie
fańskiej.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Pielgrzymka do Trok, Dnia

14 bm. o godz. 7-ej rano bez wzślę-
du na pogodę wyruszy z Kościoła!
W.W. Świętych w Wilnie pielgrzym|
ka do Cudownego Obrazu Matki)
Boskiej w Nowych Trokach. Piel-!
$rzymkę poprzedzi msza św. w in-
tencji pielgrzymów o godz. 6-ej ra-
no. Powrót z Trok 15 bm. wieczór.

Uprasza się wiernych o  jalknaj-
liczniejszy udział w tej pielgrzymce.

Z MIASTA.
—Prace brukarskie i regulacyjne.

Zarząd miejski zakończył w ubie-
głym tygodniu pracę przy rozszerza-
niu i układaniu nowych chodników
przy ul. Trzeciego Maja, na odcinku
od ul. Ad, Mickiewicza do kościoła
św. Filipa i Jakóba i od 12 b. m.
przystępuje do przebrukowywania
jezdni. W! związku z tem ulica ta
dla ruchu kołowego zostaje zam-
knięta.

Równocześnie w związku z pod-|
jętemi pracami przy regulacji dziel-|
nicy Rossa od dnia 12 b. m. zostaje|
zamiknięta dla ruchu kołowego ul.
Rossa na odcinku: Most Kamienny|
do cmentarza. Objazd przez zaułek'
Rossa.

 

- na. Wycieczka zwiedziła miasto i

Pe:
"HELIOS|
 

zapoznała się szczegółowo z histo- |

rycznemi zabytkami Wina. Następ-
nie goście kowieńscy zwiedzili oko-

liczne miasteczka, a między innemi i!

Troki. (h)
Brak środków ochronnych

przy remontach w Wilnie.

paru tygodniami z rusztowania przy

kościele Franciszkanów spadł R.

Zieliński, który uległ złamaniu krę-

gosłupa i w drodze do szpitala

zmarł. Prowadzone w tej sprawie

dochodzenie przez pprokuratora Są-

du Okręgowego w Wilnie, p. Popo-

wa, ustaliła, iż śmierć robotnika

spowodana została wyłącznie z wi-

ny kierownictwa robót, które nie

zabezpieczyło robotników prz
ewentualnemi wypadkami. W związ-

ku z tem pociągnięto do odpowie-

dzialnošci karnej kierownika robót,

inż, Dubejkowskiego. (h)

— Wycieczki z całej Polski w

„Wilnie. Do Wilna przybywa kilka

wycieczek z terenu całej Polski, a

między innemi większa wycieczka

z Warszawy. Goście zwiedzą Wilno

i zapoznają się z historycznemi za-;

bytkami miasta. (h) i

N— Co zrobiła Opieka Społeczna:
za ubiegły tydzień? Wydano świa-
dectw o stanie majątkowym — 99,
wydano skierowań na pomoc 1еКаг-)
5Ка — 90, wydano poleceń na trum-|
ny — 7, udzielono pracy 136 0so-,
bom na 334 dni wydano obiadów —,
364 dla 8 petentów, wpłacono zaj
pracę 663 zł. 97 osobom, wydano zaj
pomóg pieniężnych 198 osobom na
sumę 1273 zł.

Ogółem w ciągu tygodnia ubieg- |
łego łącznie z innemi rozchodami
wydatkowano 1978 zł. 60 śr.
— Znalaz zgubioną książeczkę

Р. К. O. Korycki Piotr, zam. przy

ul. Popławska 1, znalazł wczoraj na

go stale w Postawach.

Podwójny program

0 JA W SÓDKE T 0
„Moce moskiewskie

gigantyczny czołowy film reż. Aj. Granow-
skiego. W rol. gł. Harry
Udział słyn. kapeli cygańskiej Alfreda Roda

Baur i Annabelą

Chór rosyjski pod dyr. Dmiirowicza, Baikon 25 gr; Parter od 54 gr.
Nadp.ogram najnowsze atrakcje

 

w upajają
eym fiłmie

2) najpiękniejszy
film wielkiej

miłości

Dziprogiem2 przeboje |) Poul апн

Kuszenie szatana
kochałam (Go

wg. powieści Vicki Baum. W rol. gł. PAWEŁ LUKAS i WYNNE GIBSON. Ceny zniżone
 

REWJA|

 

Balkon 25 gr. Program Nr. 33 p. t.:

Lisa Narodów
Rewja w 2

Z udziałem
Reiskiej, wodewilistki Zofji Duranowskiej,

nowozaangažowanych baletmistrza Ostrowskiego,
<z. 16_obr.

primabaieriny Ваз!
zespołu baletowego W. Gulczyńska, W. Ję-

‚ drzejakówna, H. Plucińska, M. Rogoyska, Jan Rogoyski.
Codz. 2] seanse: o 6.30 I 9.15 W niedzielę i święta 3 seanse: o 4.30, 7 I 9.30 W soboty

kasa «zynna do godz. 10-ej

l Maturyczne | Dokształcające Kursy

„WW BE
 

DŽA“
KRAKÓW, ul. Br. Pierackiego 14.

prowadzące ustne lekcje na kursach zbiorowych w Krakowie, oraz przygotowujące
w drodze korespondencji, zapomocą przystępnie i wyczerpująco opracowanych

przyjmują
1. Kurs maturyczny gimnazjum.

skryptów, programów i tematów,

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 JI kl. gimn. nowego ustroju.
4. Kurs 7-miu klas szkoły powszechnej.

UWAGA! 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
Wykładają wybitne siły iachowe.
 

MIGRENA.NEWRALGJA

BOLE ZEBOW

GUTEK
APTEKI  
 
 

ciągu roku szkolnego postępy uczniów.
Opłaty niskie.
  

MYDŁA TOALETOWE

„„Cztery Asy“ MARCEL
To ASY pošrėd
najprzedniejszych mydeł

toaletowych
Poleca Skład Apteczny

Władysława Trubiłły
Wilno, LUDWISARSKA 12

(róg Tatarskiej).
Tamże wody kolońskie na wagę:

18 przecudnych zapachów.

ASUDTTD KIA GIREAGOOD

CZY JESTEš JUŻ CZŁONKIEM
L O-P.P.

 

Przed rzom, Starostwo Grodzkie ukarało

ed od 28. VIII. do 3, VIII. br. zanoto-

SPRAWY ADMINISTRACYJNE
— Kara za znęcanie się nad ko-

niem. Płotnik Abram, zam, przy ul.
Kaczej 3 za znęcanie się nad ko-
niem, używając go do pracy w sta-
nie okaleczenia, ukarany został о-
rzeczeniem Sądu Starościńskiego na
10 złotych grzywny z zamianą na 4
dni aresztu.
— Za utrudnienie pracy kominia-

wczoraj grzywnami kilku właścicieli
domów z śródmieścia i innych dziel-
nic miasta za utrudnienie kominia-
rzom pracy. W. kilku wypadkach
kominiarze, pracujący z ramienia
magistratu wcale nie byli dopusz-
czeni do oczyszczenia przewodów
kominowych.

SPRAWY SANITARNE.
— Choroby zakaźne, W dniach

wano na terenie Wileńszczyzny na-
stępujące wypadki zachorowań: du-  ru brzusznego — 8; duru plamiste-
g0 — 8; plonicy — 11; błonicy — 4;
nagminnego zapalenia opon mózgo-
wych — 2 (zgony); odry — 3; ró-
ży — 3, krztuśóca — 1; zakażenia
połogowego — 5 (2 zgony); gruźlicy
otwartej — 15 (8 zgonów); jaglicy —
35; grypy — 1.

SPRAWY SZKOLNE.
— Roczne Kursy Pielęgnowania

i Wychowania Dzieci (egz. od 1925 r.
w Wilnie). Program obejmuje kurs

i teoretyczny i praktykę w szpitalach,
przedszkolach i żłobkach. W kur-
sach biorą udział profesorowie na-
szej wszechnicy i lekarze specjaliści
w chorobach dziecięcych. Zapisy są;
przyjmowane w lokalu Rocznych!
Kursów Handlowych przy ulicy Mic- ;
kiewicza 22—5, od godz. 5—7 wiecz.|
codziennie oprócz świąt. Tel. 16-02.
— Żeńska Prywatna VIklasowa!

Szkoła Powszechna SS. Wizytek w|
Wilnie, ul. Rossa 2 przyjmuje zapi-
sy nowowstępujących uczenic od kl.
I do V włącznie.

Opłata za naukę w klasach niż-

misji Edukacji Narodowej” w Mil-
nie przy ul. Mickiewicza 23 pod
protektoratem Macierzy Szkolnej
przyjmuje zapisy na rok szkolny
1935/36 do wszystkich klas gimna-
zjum typu matematyczno - przyrod-
niczego i humanistycznego. Zakres:
duża i mała matura.  Sekretarjat
Kursów czynny codziennie prócz
niedziel i świąt od godz. 16—20-ej
przy ul. Mickiewicza Nr. 23, na żą-
danie wysłyła się prospekt.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zawiadami się członkinie Zw.

Żeńskiej Służby Dom., że dn. 11 bm.
w Ostrej Bramie o godz, 6 rano od-
będzie się Msza św. na intencję So-
lenizantki.

SPRAWY PODAIKOWE.
— Zawiadamia się członkinie Zw.

Wilnie nadal przyjmuje obligacje 6
proc. Pożyczki Narodowej na poczet
należności, powstałych przed dniem
1.1 1934 roku na rzecz b. Kasy Cho-
rych i Funduszu Pracy,

Obligacje przyjmowane
dług kursu zł. 96 zł. za 100.

Z ZYCIA LITEWSKIEGO.
Zebranie  nauczycieli-Litwi-

nów. Dziś, 11 bm. odbędzie się w
sali Związku  Litwinów-Studentów
zebranie związku nauczycieli-Litwi-
nów.
— Kursy dla kierowników czy-

telni. Wi dniu 5 bm. otwarte zostały
w sali gimn. Witolda Wielkiego sy-
stematyczne kursy dla kierowników
czytelń, prowadzone przez litewskie

są we-

ków  opatrzyło pogotowie ratun-
kowe.
—Bójka na ulicy Wileńskiej,

Wczoraj na ulicy Wileńskiej około
domu Nr. 37 powstała pomiędzy
kilku osobnikami bójka, w  któtej
wzięli udział: Antoni Minciunas,
ul. Wiśniowa 75), Leon Januszkie-
wicz (ul. Wiłkomierska 79) oraz ©-
sobnik 0  nieustalonym nazwisku.
Ten ostatni w trakcie bójki uderzo-
ny został dwukrotnie kamieniem w
głowę, wskutek czego stracił przy-
tominość. Karetka pogotowia ratun-
kowego odwiozła go do szpitala ży-
dowskiego w stanie bardzo ciężkim.
Antoniego Winiciunasa zatrzymano.
— Aresztowanie sprzedawczyni

mieka, Aresztowana została sprze-
dawczyni mleka, Konstancja Kocie-
łowiczowa (Dobrej Rady 7), która
przy sprzedaży mleka operowała
naczyniem litrowem o podwójnem

dmie. Wi związku z tem władze za-

rządziły rewizję wszystkich naczyń

litrowych u przekupek, trudniących
się sprzedażą mleka. (h)
— Nabrali kobietę w 3 blaszki.

Na ul. Nowogródzkiej, róg Stowac-

kiego, została wciągnięta przez o-

szustów do gry w t. zw. 3 blaszki
Apolonja Mosiewiczowa, u której
wyłudzono 18 zł. Policja poszukuje
oszustów. (h)
— Pogryziony przez psa. Jerzy

Jarmułowski, zam, przy ul. Krakow-
skiej 47—1, dotkliwie pogryziony
został przez złego psa. Poszkodo-

towarzystwo „Rytas”, Kursy. po-|wanemu opatrrzyło rany pogotowie
trwają 3 tygodnie. ratunkowe,

— Prezes Okręgowej Izby Kon- OFIARY,
troli Państwowej w Wilnie, p. Zenon|zjożone w Administracji „Dziennika Wi-
Mikulski, rozpoczął urlop wypo- leūskiego“.
czynkowy; zastępować go będzie p. Dla wdowy z 5-giem dzieci — LS.
Witold Rusiecki, naczelnik wy-|50 śr, T. Ż. zł. 2—, Pa iż
działu. T. Ž. — dla głuchoniemej córki po-

wstańca 1—.
KRONIKA POLICYJNA. 4 ‘Т. 7. — dla chorej młodej panienki

zi. ya,
—Ofiara nożownictwa. Wczoraj

popołudniu na idącego z pracy Fa-| zi Emerytka dia wdowy z 3-giem dzieci—
„1—,

— Wycieczka Litwinów z Kowna | ul. Zarzecznej około domu Nr. 26; szych 10 zł. bjana Sawińskiego, l. 25, zam. przy J. S. dla wdowy z 3-giem dzieci —

zwiedza Wilno, Ostatnio w Wilnie książeczkę P. K. O., wystawioną na; — Dyrekcja  Koedukacyjnych ul. Piłsudskiego 59, napadło kilku| €"- i išsako, A

, bawiła wycieczka Litwinów z Kow- iię Kiejstuta Sagajtisa zamieszkałe- Kursów Wieczornych z programem| nieznanych osobników, zadając mu Dla /iGłóhoałemej" "składa W. O:
gimnazjów państwowych im, „Ko-łkilka ran nożem. Ofiarę nożowni- [zł 2—,

PRZETARG
Relktor Uniwersytetu Stefana

Batorego w Wilnie ogłasza publicz-
ny pisemny przetarg ofertowy na
dostawę okoio 900 tonn węgla gór-
nośląskiego lub dąbrowieckiego gru-
bego i kostki z dostawą, około 150
tonn koksu z dostawą oraz. około
1500 m* drzewa opałowego w więk-
szej części twardego gatunku  rów-
nież z dostawą na miejsce,

Szczegółowe  iniormacje oraz
przepisy o oddawaniu państwowych
dostaw otrzymywać można do
przejrzenia codzień w: Biurze [ech-
niczno-Gospodarczem, Uniwersytetu
Steiana batorego (ul. Uniwersy-
tecka 3, parter] w godzinach od 10
do 12-ej.

Oferty w zapięczetowanych  la-
kkową pieczęcią kopertach z napi-
sem ,Uierta na dostawę węgla, ko-
ksu i drzewa opałowego dla  Uni-
wersytetu Stefana Batorego' należy
złożyć w Sekretarjacie Uniwersyte-
tu (ul. Uniwersytecka 3, piętro I),
najpóźniej do godziny 10-ej dnia
27-g0 sierpnia 1935 roku. Do każ-
dej oferty musi być dołączony do-
wód złożenia w Kasie Skarbowej na
depozyt Uniwersytetu Stefana Ba-
torego wadjum w wysokości 3 proc.
od całkowitej olerowanej sumy.

Publiczne otwarcie ołert nastąpi
dnia 28 sierpnia 1935 roku o godzi-
nie 12-ej w iokalu Biura Technicz- no - Gospodarczego Uniwersytetu
Stefana Batorego.

Przy równych ofertach pierw-
szeństwo będzie przysługiwało tym
firmom, iktóre złożą wraz z olertą
zaświadczenia Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego 0 poparciu jego
prac. 1 ka

Rektor zastrzega sobie prawo
swobody wyboru oferenta bez
względu na "wysokość oferowanych
cen, a ł

Z Rektoratu Uniwersytetu
Steiana Batorego w Wilnie

(7 T. Czeżowski

# Prorektor.
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GĄSECKIĖCO
łot aPrwe

(P; я, 2 27WiiDĘDOWE šios ei,
zyn przystosowany
do biura.

ir 2
1 sosnowe siupy, żer-

dzie, kioce dla ogro-
dzenia i budowy;
standary dla ruszto-
wań sprzedaje

pozteaEOPURELRKOSEŻO:

Wieika 12 m. 12, W. Mieszkania
Janowicz. —4 i pokoje

Parcela Poszukuję
„budowiana UroczO|mieszkania 3 pok. z
poiozona w  fupa-|kuchnią,  wygodami,
ciszkach (przy dolnej suche, ciepie,wre-

Kolonji Koiej.) oka- jomie ul. A Adas
i «© |a przylegiych. Zgio-

zyjnie do sprzedania. ZY “| szenia proszę kiero-
Dow. się: lupaciszki| wać: Ludwisarska 7,

Rumszewicz. 378) Je Stomowa.

Dom
murowany w dobrym
stanie do sprzedania

| cenie zł, 6.500.-—
ul. Klonowa 34—1.

 

|\

 

ТАМЮ!

PRĘDKO!
SOLIDNIE!

wyszukuje mieszkania

BIURO
POŚREDN. MIESZK,

„Uniwersal
Mickiewicza Nr. 4,

tel. 22-11.

 

 

|drewn., nowy, o 4-ch
mieszk. po 3 pokoje,
kryty bachą, i2 lat

 | Poznań pod nr. 55,411

wolny od podatku,
plac 960 m2, na Źwie-
rzyńcu, do sprzeda-

Biuro przyjmuje zgło-
szenia wolnych miesz-
kan i pokoi umeblo-
wanych. Opłata od
P. 1. Właścicieli nie-
ruchomości po wy-

najęciu.

BoWyłającia
mieszkanie z 2 pokoi,
przedpokój i  kuch-
nia przy ul. Poznań-
skiej 2. 5

5-CIO I 3-CH

nia. Dochód roczny
2600 zł, Cena 18 tys.
zł. Inform. Mickie-
wicza 4—9, od$. 3—4,
popoł.

DOM
drewn. nowy, 3-izbo-
wy, gospodarcze bu-
dynki, owoc. ogród,
przy stacji kolej. w
stronę Lidy, cena
2700 zł, Inform. Mic-
kiewicza 46—9, godz.
3—4 popoł. 321—1

W KOLONJI Wi-
LEŃSKIEJ—nad rze-

 

do wynajęcia przy ui.|
Lwowskiej w domu
Nr. 11.

Do wynajęcia 5-cio| 
pokojowe mieszkania | URZĘDNIK

"DOWYNAJĘCIA— FOEEGEDEKCE|GOSPODYNI-
Kupno NAUKA. KUCHARKA

z praktyczna, zna do-

a i sprzedaż | Magazyn i i i brze _ gospodarstwo

wraz z jednym poko- wiejskie i kuchnię
jednym p Matematyki, poszukuje pracy w

fizyki, języka 'nie-|
mieckiego i łaciny,|
udzielam zrozumiale,|
jasno i za wyniki
gwarantuję. Powyż-
szych przedmiotów
udzielę również za
mieszkanie z utrzy-
maniem, Adres: „Dz.
WiL* dla „matema-
tyka Jana Śliwy”.

g PRACA. |

Młodszy
urzędnik gospodar-
czy z  ukonczonemi
szkołami w  Niem-
czech i w Polsce,
zmieni posadę zaraz

domu |kim, -
siada CSFsda.

dectwa i rekomen-
dacje. Wilno z-k Bia-
iy 10 m. 5.
BOZEdhWILG
į Pomožmy F

bliźnim
A iTT

ROZPACZLIWE
położenie, gdyż
mam jżonę słabą w
szpitalu, chore dziec-
ko w domu i od
dłuższego czasu  je-
stem bez pracy —
zmusza mnie odwołać
się do miłosierdzia
bliźnich prosząc o
pomoc  najskromniej-
szą choćby — оНага.
Adm. „Dz. WiL* dla lub pózniej. Łask.

zgłoszenia „P A K“

Ūrganisia
zutyuowany z wielo-
ietnią prastyką, kon
-serwatysia, poszu-
kuje posady organi-
sty chętnie na po-
wat. Oiertty Admin,|
„Dziennik  Wileūski“
dla „Organisty“.

„K. M.“
LiL2

j RÓŻNE.

piegi
usuwa pod gwarancją
„AXELA” - KREM;
sioik tylko 2 zł. Do
nabycia w składach DŁUGOLETNI

ekspedjent branży |
wódczano - gastrono- |
micznej poszukuje!
pracy za  skromne|
wynagrodz. Poważne
oierty do biura ogło-
szeń Sobola, Wileń-
ska 8, dla „Ekspe-
djenta“.

GOSPODARZ,,
rodzinny,  posiadają-

cy, praktykę,  poszu-
kuje administracji
domem, za mieszka-

“| skierowywač do Adm.

aptecznych i periu-
merjach. —11

POTRZEBNA
pożyczka w
4000 zł, zabezpie-
czona hipotecznie na
nieruchomości  miej-
skiej wartości około

Zgłoszenia

 

sumie

25.000.

pod „Pożyczka”, |
GDIMRT

Į ZsuBY. i nie 3 pokojowe. Po-
| siada reierencje. Ła*
skawe zgi. adm. „Dz.
Wil* pod „U. G.* | 

 
 

 

ką, nowy 4-pokojowy kkojowe

я DOM MIESZKANIE
z młodym sadem @0 zę wszystkiemi wy-

| sprzedania. Właść. godami, I piętro, su-
Orliccy. che,  ciepie, blisko

Sądu, Tartaki 19.
» iš |Oglaądač  3—6, tele
d Lokale 3-52 1 218. | |

|| MIESZKANIA |
Garaż 5, 6 i 7 pok.luksu-|

: sowe, system koryta-

do wynajęcia przy ul. rzowy, do wynajęcia.
Wielkiej, dowiedzieć Portowa 28 i Mickie-
się Żeligowskiego 1 wicza 41.
m. 20 między  godz.| —
3—4-tą, tel. 14-62. OBA

GA |CZY JESTES J
DO WYNAJĘCIA

dwa Paad aa CZŁONKIEM

| miami, lub jeden duży| STRONNICTWA
ieszkaniem

z. W.Pohulance. A.| NARODOWEGO
dres: ul. W. Pohulan-| —-
ka Nr. 27, m. 24,

  

 
 

 

  Nr. 14 >

domem obejmie tech-|
nik starszy. Reieren-
cje poważne. Wilno,
Gedyminowska 17,
tel. 9-25, Technik, || 28 w urzędzie

312—3.

Poszukuję
PRACY

w biurze prywatnem
lub przedsiębiorstwie | ZGINĄŁ PIES
handlowo - przemy-
słowem. Posiadam
znajomość języków
francuskiego i  nie-
mieckiego.  Wymaga-
nia skromne. Zgłosze-
nia pod „Solidny do
Admin. „Dz. Wil.*

ADMINISTRACJĘ | Zbiór" modlitw, u-

 

Odpowiedzialnyredaktor STANISŁAW. JAKITOWICZ.

Missой

Książeczkę
do nabożeństwa

żywanych w Zgroma-
dzeniu SS. Najświęt-
szej Marji Panny Mi-
osierdzia,  zostawio-

tele-
graficznym Wilno 1
odebrać można w
zakrystji kościoła Św.
Katarzyny w  godzi-
|nach rannych.
у oo

rasy grilion, 6 mies.
upraszam _ odprowa-
dzić za wynagrodze-
niem: SR o:
wy — cza Łapa,
dr. Tymiński. Przy- |
właszczenie będę ści- |
gał sądownie.  Że. R 


