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Rok XIX

Po zabójstwie gen. Nagaty |
TOKIO (Pat). Dziś wieczorem na

posiedzeniu rady. gabinetowej mini-

ster wojny gen. Hajaszi zaproponuje
wprowadzenie w anmiji surowej kon-
troli politycznej dla przywrócenia
dyscypliny.

Jutro „przedstawi on swój plan
premjerowi Okada. Ostateczną de-
cyzję poweźmie w piątek narada, w
której wezmą udział książę Kanin,
Watanabe i gen. Hajaszi. Minister
Hajaszi odwołał swoją podróż in-

spekcyjną. Wi kołach politycznych
mówią, że sytuacja jeszcze nie jest
wyjaśniona i że gen. Hajaszi zażąda
od przywódców politycznych i armji
całkowitego<zaufania.

TOKIO (Pat). Agencja Rengo do-
nosi: .Dymisjonowany porucznik Ni-
szida został aresztowany przez żan-
darmerję, jako podejrzany o udział
w zamachu na generała Nagata.

TOKIO (Pat). Ogłoszono, iż mor-
dercą gen. Nagata jest ppułkownik
Saburo-Aizawa, który był wykła-
dowcą w szkole wojskowej na wys-

 

_ zatarg włosko-abisyński
Dyplomacja radzi, a wojska jadą na front

OBAWY ANGLIKÓW CO DO LO-
SÓW WOJNY WŁOCH Z ABI-,

кЗ SYNJĄ. | kas|
CAPETOWN (Pat).

premjera republiki południowo-atry-
kańskiej gen. Smuts w rozmowie z
przedstawicielami prasy dał wyraz
obawom o sytuację, która powsta-
nie, gdy Włochy rozpoczną wojnę z
Abisymją. Wielki zatarg w Afryce —
mówił gen. Smuts — musi odbić się
na Sudanie i Egipcie. Wkroczenie
wojsk. włoskich do Abisynji wywoła
pozatem oddźwięk w całej Atryce,
Wszyscy bowiem atrykanie sympa-
tyzują z Abisynją. Cały system cy-
wilizacji będzie wstrząśnięty, o ile
Liga Narodów w, tym krytycznym
anomencie zawiedzie oczekiwania.
Przyszłość zależy od wspóipracy W.
brytanji i Francji. Chodzi o to, czy
obecnie ta współpraca może być
istotnia. Sankcje gospodarcze nie
mołyby być zastosowane wobec bra-
ku jednomyślności wśród mocarstw.
Niewątpliwie — kończy gen. Smuts
— Włochy swemi samolotami i ata-
kiem gazowym zdołają zwyciężyć
Abisynję w pierwszem natarciu, ale
co innego odnieść zwycięstwo, a co
innego opanować kraj.

KONFERENCJA
TRZECH MOCARSTW.

PARYŻ (Pat). Minister Eden i
delegat włoski baron Aloisi odbędą
z premjerem Lavalem narady przed
rozpoczęciem wyznaczonej na pią-
tek konferencji trzech mocarstw.
Narady te pozwolą zapoznać się w
śłównych zarysach z tezami wysu-
wanemi przez obie strony i zastano-
wić się nad metodami dalszej pracy.
Prawdopodobnie po odbytem w
piątek pierwszem posiedzeniu kon-
ierencja prowadzona będzie dalej ra-
czej w formie prywatnych rozmsów
aż do posiedzenia końcowego, na
którem: zesumowane będą osiągnięte
rezultaty. Obecnie jest trudno prze-
widzieć, jak długo będzie trwała
konferencja, Akcja przedstawiciela
Francji mieć będzie przedewszyst-
kiem charakter pojednawczy i oży-
wiona będzie pragnieniem doprowa-
dzenia w. całkowitem porozumieniu
z Anglją i Włochami do układu moż-
liwego do przyjęcia dla Abisynji,
który przywróciłby normalne sto-
sunki między Rzymem a Addis
Abeba.

TRANSPORTY PŁYNĄ
PRZEZ SUEZ.

LONDYN (Pat). „Times“ donosi
z Aleksandrji o wzmożonym ruchu

 

' okrętach

 

pie Formoza až do chwili masowych
przesunięć w armii, ogłoszonych dn.
1 sierpnia. Na miejsce gen. Nagata
został mianowany szeiem gabinetu
ministra spraw wojskowych ppłk.
Tniai, który jest jednocześnie szeiem
biura personalnego ministra spraw
wojskowych i sekretarzem general-
nym wyższej rady wojennej.

TOKIO (Patj. Zabójca generała
Nagata ppłk. Saburo-Aizewa jest to
fanatyk reakcji i wykazuje objawy
niepoczytalności. Stanie on przed
sądem wojennym.

4Min. Beck opuścił Helsingfors;,
HELSINGFORS (Pat). O godz.

1-ej w nocy p. min. Beck wraz z to-
warzyszącemi mu osobami opuścił
Helsingfors na statku „Cieszyn”, że-
$nany na przystani przez p. min.

l

 

Zakaz debitu
czasopisma „L'Ordre"

Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
mych na podstawie art. 33, dekretu
z dn. 7.11 1919 r. w przedmiocie
tymczasowych przepisów prasowych;
oraz w brzmieniu art. 8 rozporzą-
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z dn. 28.XII 34 r., odebrało debit
pocztowy  czasopismu  „L'Ordre”,
wydawanemu w języku francuskim
w Paryżu z powodu zamieszczenia
w dn. 13 czerwca r. b. artykułu u-
właczającego pamięci ś. p. Marszał-
ka Piłsudskiego.

skiego w Warszawie ldmana, wyż-
szych urzędników min. spraw zagr.
Finlandji oraz polskich konsulów
honorowych z Wyborgu i Tampere.

Odjeżdżającego min. Becka żę-

  odnoszeniemi

POSŁAtoraShow: |L] T. e z

Wilno, Środa 14 Sierpnia 1935

Pod powyższym tytułem „War-
szawski Dziennik Narodowy” dru-
kuje następującą wiadomość:

„Niedługo odbędzie się w gro-

dzieńskim sądzie okręgowym proces

cywilny o odszkodowanie za zabi-
cie Wiktora Markiewicza przez ży-

dów ze wsi Marcinkańce. Morder-
stwa dokonano w następujących
okolicznościach:

Dnia 2-go maja 1935 r. Wiktor

Markiewicz jechał wozem przez

wieś Marcinkańce. Jakieś dziecko
żydowskie uczepiło się wozu. Mar-
kiewicz, jak się to zwykle prakty-
kuje, uderzył je batem, Dziecko
podniosło straszny zgiełk, alarmując
współwyznawców, którzy odrazu
otoczyli Markiewicza, Wobec groź-
nej postawy tłumu, Markiewicz

poczt.
rpg a pz acei Cc a)

drakumogąbyćdowolnie "

sana
3zł.50 gr. 7zł.   
xmicaiane.  
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1 Żydzi zamordowali chłopa
Proces przed sądem w Grodnie

sądu starościńskiego na 9 zł. grzyw-
ny, z zamianą na 3 dni aresztu, za...
zakłócenie spokoju publicznego.

Markiewicz zostawił po sobie
6-letniego syna, 4-letnią córkę i żo-
nę, w imieniu których wniesiono
przeciw mordercom powództwo cy-
wilne.“

 APEEERADAAKSTROEOKYE ET iA SРОЫ

Katastrofa lotnicza
w Krzemieńcu

ŁUCK (Pat). W: sobotę, dn. 10
b. m. na lotnisku szybowcowem w

Kulikowie, pow. krzemieniecki, pod-

czas lotu ćwiczebnego zdarzył się
nieszczęśliwy wypadek, Przybyła z

Warszawy p. Marja Rozew, podczas

Hackzella, członków rządu, posła śnali przedstawiciele społeczeństwa chwycił siekierę i zagroził, że bę-| początkowego lotu szkolnego uległa

Charwata, głównodowodzącego ar- fiński okrzykami i twa | dzie się nią bronił. lłum odstąpił.| wypadkowi, doznając poważnych

mji gen. Ostermana, szefa a Polska”. PARP MIREK tie Wtedy Markiewicz położył siekierę! cbrażeń wewnętrznych.  Przewie-

głównego gen. Oescha, posła fiń--

nał Suezki do Erytrei: Na greckich
„przewożone «są wielkie

transporty „bydła, samochodów i ło-
Zastępca | dzi motorowych. Większość trans-

postów przechodzi nocą, przyczem
statki płyną w znacznem oddaleniu
od miasta. Dotyczy to. zwłaszcza
statków, wiozących do ojczyzny
chorych żołnierzy. Liczba żołnierzy,
którzy, zapadli na malarję, dysen-
terję i tyłus, których odesłano do
Włoch, wynosi około 5000 ludzi,

Oddziały tubylcze z Somali i Ery-
trei wysyłane są do Trypolisu, na
ich miejsce zaś przychodzą oddziały
trypolitańskie.

PRASA ANGIELSKA
O KONFERENCJI TRZECH.
LONDYN (Pat).

wyjazdem delegacji brytyjskiej na
konierencję 3 mocarstw do, Paryża,
prasa angielska snuje domysły na
temat izekomych propozycyj bry-
tyjskich, 3
wysunąć w Paryżu,

„Morning Post' podkreśla, że
propozycje min. Edena stanowić bę-
dą ostatni wysiłek rządu brytyjskie-
go, celem znalezienia pokojowego
rozwiązania sporu. Dziennik wysu- ży Pacyfiku, na południowo-wscho-
wa nawet możliwość zapioponowa- dniem wybrzeżu Atlantyku, dalej w
nia przez Edena dyskusji nad spra-;rejonie Antyllów celem ochrony ka-

Źnów plotki 6 powrocie

 

monarciji
ATENY. (Pat). "W niektórych

dziennikach zagranicznych ukazała
się wiadomość o zamierzonej przez
ministra finansów Pesmazoglu pod-
róży do Londynu, w celu spotkania
się z byłym królem Grecji. W związ-
ku z temi pogłoskami, minister В-
nansów oświadczył, iż udaje się na

Wieika kradzież w Katedrze
w Pampelunie

MADRYT (Pat). W. skarbcu sta- w okolicach Pampeluny. Jak przy-,
do- puszczają, przygotowania do doko-,różytnej katedry w Pampelunie

konano znacznej kradzieży,
skradzionych
szkatuła z kości słoniowej z 11-go
wieku, której wartość oceniana jest
na 2 miljony pesetów, dalej korona
Matki Boskiej, ozdobiona szmąrag-
dami i rubinami i innemi drogiemi
kamieniami, kawałek tuniki Chry-
stusa oraz szereg innych cennych
przedmiotów. O dokonanie kradzie-
ży policja podejrzewa dwóch zna-
nych złodziei międzynarodowych,

Pośród

transportowców włoskich przez ka-którzy od dłuższego czasu kręcili się

 

| tak daleko w obecnej fazie rokowań,

4

wą rewizji posiadłości kolonjalnych.
w Afryce, wzamian za zobowiąza-
nie się Włoch do mieuciekania się
do wojny, Niezależnie jednak od
tego, czy rząd brtyjski posunie się

nie ulega wątpliwości, że czyni on
wielki wysiłek, celem  zaspokojenia|

na wozie, a gdy ruszył, spadła mu
ona na szosę. Rozzuchwalony tłum
rzucił się na niego, ściągnął z wożu

i zabił. Początkowe dochodzenie

stwierdziło, że ze strony napastni-
ków największą aktywność wyka-
zali: Kabrowski, Sosnowicz i Jacuń-
ski. Aresztowano ich i osadzono w

ziona do szpitala powiatowego w

Krzemieńcu, p. Rozew została skie-

rowana do Warszawy, celem doko-

nania operacji, jednakże w czasie

przejazdu koleją, w_ dn. 12 b. m.

zmarła przed stacją Równe. Dzisiaj
zwłoki lotniczki będą przetranspor-

towane do Warszawy. Ś. p. Marja
Rozew była wybitną działaczką nie- więzieniu w Grodnie.

Jalko fakt wielce SM
styczny zaznaczyć 'należy, że ha!
trzeci dzień po tych zajściach Wik-
-tora” Markiewicza dosięgnął wyrok

|Ah EDDIE DA ik k OWOCE PORADOSREZOAATA

Nieoczekiwany przebieg zjazdu aspiracyj włoskich. Dziennik pod-
kreśla, że nic nie wskazuje, że Mus-
solini zmienił swe stanowisko wo-
bec propozycyj brytyjskich |
pienia Abisynji portu Zeila, wobec

BERLIN (Pat). Niemieckie biuro

informacyjne donosi z Kowna, że

podległościową w Humaniu, gdzie

skazana była na śmierć, a następnie

w drodze wymiany dostała się do

Polski.

„Litwinów z zagranicy
czący rozwiązanego w r. 1927 parla-

mentu litewskiego. Następnie zabrał

W związku z

OWA “2 wczoraj zaraz po otwarciu kongre-
czego istnieją minimalne szanse, aby| su [Litwinów z zagranicy, po prze-

te, iub podobne plany przesunięć te-| mówieniu prezydenta Smetony do-
rytorjalnych były dla Włoch do!szło do nieprzewidzianego incyden-

przyjęcia. Operacje wojskowe są w tu. Na trybunę wszedł mianowicie
danej chwili dla W.ioch konieczno- przywódca opozycji, *b. prezydent
ścią dla podtrzymania ichprestiżu republiki Stulginskis, który powitał

jakie minister. Eden ma 
!

rzeczy. Znajduje się|lat.

zagranicą,

źbrojenia Stanów Zjednoczonych
FARYŻ. (Pat). Agencja Havasa

donosi z Waszyngtonu, że bazy lot-
nicze, których budowa : zatwierdzo-
na została wczoraj przez prezydenta
Roosevelta, utworzone będą wAlas-
ce na północno-zachodniem wybrze-

dwutygodniowy urlop zagranicę, któ
ry spędzi we Wiłoszech i w południo
wej Francji. Możliwem jest, iż uda
się również w sprawach finanso-
wych do Londynu. Minister katego-
rycznie zaprzeczył, jako pozbawio-
nymi wszelkich podstaw, pogłoskom
o spotkaniu z b. królem greckim,

nania kradzieży trwały około 2-ch

 

zebranych jako oficjalny przewodni-

nału Panamiskiego oraz w okolicy
Gór Skalistych. Baza lotnicza w

okolicy Gór Skalistych służyć ma

jako główny ośrodek manewrów lot-

niczych transkontynentalnych. Cho-

ciaż ustawa nie przewiduje budowy

| głos przedstawiciel scojalistów Szle-

zewiczjus, który był ostatnim parla-
mentarnym  premjerem,
przez obecny rząd. Zaatakował on

ostro stronnictwo, będące obecnie u

władzy. To samo uczynili przedsta-

wiciele partji socjal-demokratycsz-

nej oraz jeden z redaktorów prasy

opozycyjnej. Mówcy ci nawoływali

kongres, by zajął się sprawami poli-

tyki wewnętrznej i zażądał uwolnie-
nia więźniów politycznych.

Niespodziewane te wystąpienia

wywołały wśród organizatorów po-

ważną konsternację.
Litwini z zagranicy złożyli wie-

niec na grobie nieznanego żołnierza,

     

57 "BIS 2|gdzie premjer  Tubellis wygłosił

23 "dak że aa Se, przemówienie, nawołując „dozgody.

oświadczają, że baza ta będzie 5 ORyy SR ааНЕ - !

utworzona. |
Ogólne koszta budowy przewi-

dziane są na 125 miljonów dolarów.
 

Kto i gdzie naprawdę

wybiera?
Przy ul. Matejki w Warszawie, Nowa fala upałów

W. ciągu ostatnich paru dni Wi-
leńszczyznę znowu nawiedziła fala

upałów. W] dniu wczorajszym ter-

mometr na słońcu wskazywał zgórą.

40° С.
W związku z tem plaże znowu

zaroiły się amatorami kąpieli rzecz-

nej. Kąpią się i plażują nawet w

miejscach niedozwolonych, co zresz-
tą ścigane jest policyjnie.

Przy okazji należy zaznaczyć, że

liczba utonięć w tym roku jest sto-,

sunkowo mała. ” )

w sekretarjacie centralnym BB, od-

bywają się codziennie narady w

'sprawach wyborczych. We wtorek

|w południe również odbyło się po-

siedzenie z udziałem premjera Sław-

ko. Po tem posiedzeniu wszystkie
okręgi wyborcze zostaną powiado-

mione o stanowisku obozu rządowe-

go wobec zgłoszonych kandydatur,

oraz o zmianach, jakie poczyniono

w centrali BB. Decyzja.ta pozosta-

je w związku z rozłamem w Stron-
nictwie Ludowem.

 

Uroczystości na Jasnej Górze
CZĘSTOCHWA (KAP). Wdniach | spodziewany

14, 15 i 16 b. m. odbędą się dorocz-|

nie zorganizowane z racji „Cudu

nad Wisłą' uroczystości Marjańskie

ma Jasnej Górze. Przewidywany jest; Konierencia Bałoj Eatenty
BUKARESZT (Pat). W związku;

z depeszą agencji Havasa z Biało-|
grodu, iż doroczna konferencja Ma-
łej Ententy odbędzie się 27 i 28
sierpnia, czynniki urzędowe stwier-
dzają, że ścisła data tej konienencji
wyznaczona jest na 29 i 30 sierpnia.

szereg nabożeństw z okolicznošcio-|

wemi naukami wybitnych kazno-

dziei polskich. Na tegoroczne uro-,

czystości zapowiedziały swe przy-|
bycie liczne pielgrzymki, у

WI związku z nadchodzącemi u-

roczystościami na Jasnej Górze

 

jest liczniejszy zjazd
duchowieństwo z całej Polski. O-
becnie przebywają już na Jasnej Gó
rze IIEE. Księża Biskupi: P, Kubic-
ki, sufragan diecezji sandomierskiej
i ks. dr. J. Niemira, sufragan diece-
zji pińskiej.

Dnia 30 b. m. Związek Polaków
w Niemiczech organizuje trzecią w
tym roku wielką trzydniową pielg-
rzymkę do Częstochowy.

o

obalonym ,



    

Ż,za kulis asymilacji żydowskiej
Chociaż uświadomienie społe- całą nienawiść naszą skierowaliśmy nie zastanawiają i tej swojej straty

czeństwa naszego w sprawie żydow- przeciw temu Kościołowi. Jeżeli nie biorą uwagę.
skiej i zrozumienie niebezpieczeń- Mościói stiaci wpiyw, caty naród i Chrzest więc obywateli żydow-
stwa, grożącego nam wskutek za- bogactwo jego staną się zdobyczą skich, systematycznie i otwarcie dą-
lewu żydowskiego, w czasach ostat- lzraela“. żących do przewagi nad narodami,
nich robią duże postępy, nieraz jed- Na tymże kongresie w 1912 roku wśród których w diasporze żyją,
nak daje się jeszcze spotykać narzu- inny rabin oświadczył: „Bracia moi, przemienia na takich samych oby-

żydowską jesteśmy świadkami imponujących wateli z takiemi samemi aspiracjami
ialszywy pogląd, że przez przyjęcie wydarzeń, lzrael z dnia na dzień o więcej nawet ideowem zabarwie-
chrztu św. żyd zrywa rzekomo iącz- 'potężnieje. Zioto, przed którem zgi- niu, tylko na ukrytych, opancerzo-
mość duchową ze swym narodem i na się ludzkość, jest niemal zupełnie nych, gdyż wychrzczonych, zatem
przestaje być żydem. w rękach naszych. Czasy prześlado- bardziej szkodliwych i niebezpiecz-

Dla wyświetienia powyższego wania minęty, Cywilizacja i kultura nych. '
twierdzenia, zwróćmy się przede- narodów chrześcijańskich, to po- Że strony społeczeństwa poiskie-
wszysikiem: do historji, tężna broń, chroniąca żydów i po- go byloby biędem  karygodnym,, je-

Gdy w 1492 roku król Ferdynand pierająca urzeczywistnienie naszych żeliby nie chciało korzystać z do-
wydai edykt nakazujący żydom o- pianów. Zydzi opanowali gieidy świadczenia, jakie nam przekazała
puścić Hiszpanję, znaczna ich część światowe. Wszędzie żydzi rozpo- historja przechrztów Maranów, oraz
przyjęła chrzest św. i pod nazwą rządzają  olbrzymiemi kapitaiami. z poulnych wyznań przywódców
Maranów przeszła na łono Kościoła Wszystkie państwa są zadłużone u żydowskich, że chrzczon żyd nigdy
Katolickiego, by w tęn sposób roz- żydów. Długi zmuszają państwa do nie przestaje być żydem, by zrozu-
sadzić organizację Košcioia od we- oddawania im w zastaw kopalń, tab- mieć, że asymilacja pozorna, z po-

wnątrz. ryk i mnych przedsiębiorstw pań- zorną zmianą wyznania, była i jest
Przez przeciąg przeszło czterech stwowych. Pozostaje jeszcze tylko jednym z wielu tak zwanych przez

wieków Maranie pozornie byli gorli- zawiadnąć ziemią. Kiedy ziemia rabina Thona „kawałków żydow-
wymi wyznawcami, każda niemal ro- przejdzie w ręce nasze, chrześcija- skich”, propagowanychprzezżydów
dzina dawała duchownego, którzy mie będą robotnikami naszemi i do- dla obaiamucenia gojów i uśpienia
nieraz do najwyższych stanowisk starczą nam olbrzymich dochodów. ich czujności, przy zabiegach do
dochodzili, jednocześnie zaś u sie- Chociaż niektórzy Żydzi ochizczą osiągnięcia swych celów — гаБог-
bie w domu zachowywali pokryjo- się, to przez io rosnie siia nasza, do- czych.
mu praktyki talmudyczne, by teraz, pomaga nam do osiągnięcia celu Żatem dla rdzennych narodów,
gdy w Hiszpanji wybuchła rewolu- naszego, bo przecież €hrzczony żyd wśród których w diasporze żydo-
cja, przyznać się otwarcie do żydo- nigdy nie przestanie być żydem. stwo żyje, chrzczenie żydów jest
stwa i na czele rewolucji wystąpić ' Nadejdzie czas, kiedy chrześci- niepożądane i szkodliwe, przyczem
do walki z Kościołem. janie będą chcieli zostać żydami, ale tylko usunięcie jak największej ilo-

Przez cztery wieki nosili maskę naród żydowski odepchnie ich ze ści tego obcego elementu i ograni-
chrześcijaństwa, czas ten jednak nie wzgardą”. czenie jego praw politycznych mo-
wpłynął na ich zasymilowanie się z £ hustorji hiszpańskich Maranów głoby do pewnego stopnia zażegnać
otaczającem społeczeństwem, — du- oraz z własnych poulnych wyznań grożące Polsce niebezpieczeństwo
sze'ich zostały nietknięte. ‚ przeasiawicieli żydowskich zatem zalewu żydowskiego, jak to słusz-

Ciągle wykonywać pozory obcej wyraźnie jest widocznem, że chrzest nie w Senacie powiedział senator
religii, a w duchu miłować swą św. nie tylko bynaymniej nie wpływaKozicki, |
własną, do tego zdolny jest tylko na- ma zasymulowanie się żydostwa z Na niebezpieczeństwo masońsko-
ród o niezłomnej woli i silnym cha- otoczeniem, ale przeciwnie, otwie- żydowskie otwierają się oczy wielu
rakterze, naród przepojony wielo- rając wrota do bliższej styczności z narodom, na co niektóre z nich już
wiekową tradycją, że jest narodem otaczającem społeczeństwem i ułat- reagują. '
wybranym i że przez  Jehowę wiając wkradanie się w jego zauła- Najpraktyczniej
świat cały dany mu jest we włada- nie, w celu deprawowania go i na- wiązała mądra
nie, rzucenia mu pożądanej sobie psy-

Przekonanie to stało się u niego chiki, przyczynia się, jak to použnie|
dogmatem religijnym, potwierdzo- stwierdził r. do wzrostu siły i

cony przez propagandę

sprawę tę roz-

Japonja, nie wpu-
szczając żydów do swego kraju.

| Z dniem 16 sierpnia roku bież.
wchodzi w Ižycie rozporządzenie po-
rządkowe Wojewody wileńskiego z
dn. 9.VII, regulujące sprawę kolpor-
tażu czasopism. `

Na podstawie tego rozporządze-
nią wszelki kolportaż czasopism kra
jowych i. zagranicznych dozwolony
jest tyllko na podstawie zezwolenia
właściwej powiatowej władzy admi-
nistracji ogólnej, Kolportaż czaso-
"pism własnych przez wydawnictwa
nie wymaga specjalnego zezwolenia,
lecz również podlega pewnym prze-
pisom.

Wogóle nie mogą uzyskać ze-
zwolenia na kolportaż cudzoziemcy,
cudzoziemskie osoby prawne, osoby
w wieku poniżej 21 lat, oraz osoby
karane sądownie. Zezwolenie ważne
jest tyllko dla osoby, lub firmy w
niem wymienionej i nie może być
odstąpione.

Przy kolportowaniu mnie wolno
zatrudniać żebraków i włóczęgów.
Również nie można zatrudniać oso-
by niechlujnie ubranej oraz osoby
w stanie nietrzeźwym. Ь

Posiadający prawo kolportażu о-
bowiązany jest podawać do wiado-
mości władzy powiatowej admini-
stracji ogólnej dokładne adresy
miejsc stałej sprzedaży, oraz imię,
mazwisko, adres i wiek odpowie-
dzialnego kierownika każdego pun-
ktu sprzedaży.

Przedsiębiorstwo _ kolportażowe
powinno zaopatrzyć każdego pra-
cownika w numerowaną
cję, stwierdzającą charakter, oraz
rodzaj zatrudnienia, wystawioną na
blankiecie firmowym i zaopatrzoną
w podpis posiadającego prawo kol-
portażu, a ikolporterów ulicznych
*oprócz tego w numerowaną oznakę
zewnętizną przedsiębiorstwa, lub
czasopisma prowadzącego  kolpor-
taż.

Prowadzenie sprzedaży <zas0-
 

nym przez swych proroków, gdy ci osiągnięcia celów lzraela.
prorocy między innemi mówią: „Ty iiość zaś i procent wychrztów й
wyśsiesz mleko z a a To sky p jest ae że ! Ž
narodów Ciebie mają karmič“. (Iza- przewódcy żydostwa nad tem się Só ; у
jasz 60, 10—12, 16). 1 "5 ARESZTOWANIE

„Poźresz wszystkie ludy, które
Jehowa odda w twoje ręce'. (Moj-
żesz 5, 7 — 16). 3

Jeden z przedstawicieli żydow-
skich, lzydor Loeb, powołując się
na proroków, mówi: „Żydzi będą
panowali nad wszystkiemi naroda-
mi. Bóg obali narody i królów. Iz-
rael zairyumiuje i t, d.“ K

Przyjęcie chrztu św. jest jedną z
dróg do wciskania się do społeczeń-
stwa  aryjskiego, dla inas
swego wpływu na wyrobienie w

. ow pożądanej dla siebie psychiki
mie tylko w dziedzinie materjalnej,
ale i w duchowej, — i dlatego z wy-
chrztami, dla których mają serdecz-

WRC ORTWATTPZKLAI. SOCJAL '- RIEWOLUCJONI-|

BEZSENNOŚĆ ||...
й : Dzień Polski“ Nr. 133 (УШ.ь 1

WYNISZCZA ORGANIZM 1955): W. tych dniach policja litew-
a powstaje często wskutek zaburzeń ukła- ska aresztowała. byłego ezósa
du nerwowego. Roślinne środki nasenne 5 5 RZ I m“ to
nie wywołują stępienia i zaniku wrażliwo- związku L socjal-rewolucjonis ow
ści nerwów oraz nie powódują przyzwycza- Lukszysa. Związek ten istniał nie-
jenia. Zioła Magistra Wolskiego „Pasive- legalnie w okresie 1926—1927. W

rosa“ ano MA a ia 1927 r. Łukszys emigrował do Nie-
o wybitnych własnościach uspakajającyci : Šahi . 4
Passiflorę (Kwiat Męki Pańskiej). Łagodzą we okra PSZ za prze
one zaburzenia systemu nerwowego (ner- CIW ialistwu LitewSkiemu, ZĘŚĆ je-
wicę serca, bóle i zawroty głowy, uczucie $0 współpracowników powróciła do
niepokoju, histerję) i sprowadzają krzepią- Litwy w 1930 r. Zostali oni areszto-
cy, naturalny sen. Ze względu na swe łago- wani i skazani na więzienie,
dne działanie, pozbawione szkodliwych
wpływów ubocznych, mogą być stosowane, INTERWENCJA T-WA
bez obawy przyzwyczajenia, przez wszyst-

me współczucie, żydzi starają się kich, bez różnicy wieku. i , „POCHODNI“,
utrzymačstały kontakt age “ Zioła ze znak, óchr. „Pasiverosa” do

Na kongresie żydowskim we nabycia w aptekach i drogerjach (składach „Dzień Polski“ 134 (VIII. 1935):
aptecznych).

Wytwórnia Magister E. Wolski, War- Prezes T-wa „Pochodnia“, P. J.Lwowie 1912 roku jeden z rabinów
э ) Przeździecki oraz prezes kow. oddz.oświadczył: „Głównym wrogiem žy-

[mA okEATON?YTY

twy.
B. DZIAŁACZA do ministra spr. wewn. p. Rustejkisa |

w'związku z zamachem bombowym
|na lokal polskiej świetlicy w Jano-
wie oraz w związku z odmawianiem
przez władze zezwoleń na zebrania
młodzieży polskiej w świetlicach ko-
wieńskich. P. minister obiecał spia-
wę rozpatrzyć, Sprawcy zamachu
bombowego dotąd nie zostali ujęci.

W dniach 10 do 12 sierpnia na
terenie powiatu baranowickiego po-
wstały pożary, podczas których
spłonęło: we wsi Wielkie Horodysz-
cze, gm. krzywoszyńskiej — dwie

śm. mołczadzkiej, z przyczyn do-
tychczas nieustalonych spalił się szawa, Złota 14, m. 1.

ślów: jest Kościół Katolicki, Dlatego

 

T-wa dyr, L. Abramowicz udali się

  

WILNO NAD MORZEM.
(Wrażenia z wycieczki prasowej do Gdyni.

WYGLĄD MIASTA. wocześnie rozplanowane ulice, wy-
Gdynia jest rozbudowana czóko- łożone  kostlką jezdnie, szerokie

ko i z rozmachem. Przez miasto chodniki to są te zewnętrzne, wi-
biegnie główna ulica Ś-to Jańska, doczne oznaki tego, że magistrat
łącząca dzielnicę portową z Ka-; Gdyni zdaje sobie sprawęz repre-
mienną Górą, doniedawna przed- zentacyjnošci tej perly miast pol-
miejską miejscowość, a dziś już czę-,skich, ujętej w kunsztowną oprawę.
ścią miasta, zamieszkała przez za- DROŻYZNA I KRYZYS, s . a
możne mieszczaństwo, stery wyższej Istnieją niewątpliwie, Już od pa- na jako objekt giełdowych obrotów.
biurokracji i plutokrację, Arterję tę|ru lat proces wzrostu miasta uległ Mały chłopak odnosił mi waliz-
przecinają ulice Staromiejska i 10jpewnemu zahamowaniu. Nie doty-'kę. Ojciec bez pracy. On sam chodzi
Lutego biegnące od dworca nad mo-|czy to rozbudowy samego portu i je- doszkoły, jest w 3 klasie powszech-
1ze do przystani pasażerskich. Od|go urządzeń, które wciążpostępują nej. Teraz ma wakacje, więc ko-
skwerku Kościuszki, kończącego ul.| naprzód. „niecznie musi zarobić. Sam to rozu-
10 Lutego ciągnie się madmorskie Obok już istniejących, buduje się mie. Jest przedsiębiorczy. Dzisiaj
Corso gdyńskie, nad którem górują| obecnie nowe molo pasażerskie, na- rano (jest godz. 9-ta] zarobił już 3
gmachy rozrywkowych lokali i am-| wprost skweru Kościuszki, Projek-! „białych” (50 groszyj. Teraz dosta-
titeatralnie się wznosi Kamienna| towana i z punktu widzenia intere- | nie 3 „białe', a do południa napew-
Góra. Na drugą stronę roztacza się|sow marynarki wojennej i handio- 'no będzie miał całego złotego. Kupi
widok na morze, zaznaczone lekko| wej konieczna budowa stoczni gdyń|chleba, bo w domu czeka na to i
linją Helu. skiej stworzy podstawy pod własną|matkai siostra. Dobrze, że można

Srodki lokomocji są wyłącznie| produkcję okrętową. zarobić. Ma starszego brata, który
zmotoryzowane. Prywatne auta, tak Kryzys w Gdyni to przedew-| jestsilniejszy i dlatego zarabia wię-

sówki i autobusy, te ostatnie sto-|szystkiem brak pracy. Symptom to;cej. Pragnie mu dorównać i teraz
sunkowo anie i wygodne, Gdynia| powszechny, który nie ominął i tego| musi się śpieszyć, żeby zdążyć zła-
jest jedynem miastem w Polsce, w| miasta. Ale tu mniej się on uwy-|pać nową walizkę, Ten chłopak nie
którem niema konnych dorożek,|datnia, niż gdzieindziej. Jeśli wo odosobniony. Takich jak on jest
Nawettransport. handlowy odbywa] wnątrz kraju ludzie z założonemi|mnóstwo, © ` :

się prawie całkowicie na samocho-įrękami narzekają na ciężkie czasy,| Na drożyznęGdyni. narzeka się
dach ciężarowych. ; „biadają nad stagnacją, brakiem kon-| zawiele. Ceny utrzymują się na po-

Miasto jest wciąż jeszcze in sta- | junktury, tu nie jest to tak widocz-|ziomie Warszawy, natomiast bardzo
tu nascendi. Wiele rzeczy jest je-| De. Tu ludzie próbują zaradzić złuj drogie są hotele, | i
szcze niewykończonych, ale to co;indywidualnie, - Obiady w zupełnie przyzwoitych

jest, mówi dostatecznie o tem co| Trudności obecnego systemu eko-| Testauracjach można mieć za nieca-
będzie: Gmachy już zbudowane da-| nomiczno - społecznego nie przeja- łe 2 złote. : | :
ją gwarancję, że to, co się terazj wiająsię tu z taką jaskrawością jak| | Jedną z ujemnych stron Gdyni
dźwiga nie będzie gorsze od tego co| gdźieindziej, ale kontrasty tego sy-|jest brak życia kulturalnego. Poza
jest. stemu ujawniają się i tu w całej roz-|kinami zrzadka zjeżdża tu teatr po-
|. Okazałe i wielkie budynki, no-

Pieniądz jest celem, do którego
się tu dąży i środkiem, który otwie-
ra wszystkie sezamy do wszystkich
uciech i przyjemności, jakie dać mo-
że przekwitająca cywilizacja. Smak
wyratinowanej kultury. poznają jed-
mak tylko ci, którzy mają pieniądz i
umieją cenić jego dzisiejszą wartość

«i potęgę, Bo ta wartość wciąż jest
wartością nadrzędną w stosunku do
wartości pracy. Praca dźwignęła to
miasto, ale praca i tu jest traktowa-

 
ciągłości, morski, głównie w okresie zimo-' 

dom mieszkalny i chlew; straty oko-

wym. Jeśli nawet pewna część inte-
ligencji odczuwa ten brak to narazie
miema w tym kierunku żadnej ini-
cjatywy.

TURYSTYKA.
Oczywiście mie zaprząta sobie

temi sprawami głowy nikt z tych,
których przyniosła fala sezonowe-
go przypływu. ;

Co robi turysta, który przyjechał
do Gdyni? Przedewszystkiem zwie-
dza port. Wieczorem idzie do cu-
kierni.

Statkami „Żeglugi Polskiej" pły-
mie na Hel, Jastrzębią Górę, Jusatę
i korzysta z plaży, jeśli dopisuje po-
goda. W. tym roku jest jak obstalo-
wana i dopisała nawet Wilnu,

Jazda statkiem ma w sobie urok
nowości, a nastrój morski z punktu
wnosi dobrze zaopatrzony bulet
włącznie z wytworami polskiego
Monopolu Spirytusowego... :

Hel sprawił wrażenie ludnej, ale
przedewszystkiem brudnej mieści-
ny. Cała droga wiodąca z miastecz-
ka na plażę między szeregami kra-
mików z pamiątkami z bursztynu, a
potem wśród gęstego lasku nad-
morskich sosen, krępych ale niewy-
sokich, o rozłożystych koronach,
usłana jest papierem od paczek, mi-
imo, że dość gęsto przymocowane
są kosze do śmieci. -

Bór.óry.
Przeciwstawieniem Helu są

me plaże Juraty i Jastrzębiej
Ale też pobyt w nich jest droższy.
Bai LTS iasVI IS UwŁK PejaCBRA 2 х

KRZYŻ NAD MIASTEM,
Niezapomniany widok przedsta-

wia Gdynia z Kamiennej Góry.
Zwłaszcza Gdynia widziana wieczo-

   

legityma- '

ROA |

 

stodoły i tegoroczne zbiory. Straty,
wynoszą zł, 2.300. We wsi Białołozy,|nego obchodzenia się z ogniem spa-

Iliły się 3 domy mieszkalne, 2 sto-
„doty i 4 chlewy. Straty wynoszą

swoją tę

gwiazd na czarnem niebie,
siące

wdali światło
33 , Helu,

okrętom...

„szłości da.

Nowe przepisy okolportażu pism
Znów;skrępowanieprasy

pism w statych punktach, znajdują-
cych się na ulicach, dozwolone jest
jedynie po uprzedniem na'i4 dni
zgłoszeniu powiatowej wiadzy ad-
munistracji ogólnej, od której otrzy-
muje się specjaine poświadczenie.
Poswiaaczenie to sprzedawca wi-
nien posiadać ma miejscu sprzedaży
i okazywać na żądanie organów wła
dzy. Molporterzy uliczni winni pod-
czas spizedaży posiadać przy sobie
legitymacje i oznakę, o której mowa
wyżej.

Aolporterom nie wolno przy sprze
daży wywoływać tytułów i wiado-
mości wprowadzających publiczność
w błąd lub wzbudzających niepokój,

Wiaściciele istniejących w chwili
wejścia w życie niniejszego rozpo-
dządzenia przedsiębiorstw  kolpor-
tażu i wydawnictw, oraz miejsc sta-
te, sprzedaży czasopism, winni w
ciągu dni 14 od dnia wejścia w ży-
cie niniejszego rozporządzenia do-
stosować się do wszystkich tych
przepisów, w przeciwnym bowiem
razie władza coinąć może zezwole-
nie na kolportaż i sprzedaże pism,
pozatem osoby ie podlegać będą

„ osobnej kąrzę, SEL odka
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<Э РОКТ
RAID MOTOCYKLOWY
DROBOBYCZ—TALLIN.

№ dniu 13 b, m. przybyli do Dy-
neburga uczestnicy pierwszego raidu

* Drohobycz— Tallin.
W. raidzie bierze udział 17 osób

na 7 motocyklach i dwuch samocho-
"dach „CWS” z komandorem dyr.
„Czają i kierownikiem pór. Stecz-
' kowskim na czele.

" Po. przybyciu do Dyneburga
| uczestników raidu podejmował obia-
! dem konsui Rzeczypospolitej w Dy-
neburgu p. Tadeusz Buynowski, po-
|czem uczestnicy raidu złożyli kwia-
,ty na cmentarzu poległych żołnierzy
„iotewskich i polskich.

| W dniu 14 b. m. motocykliści
polscy udają się w dalszą podróż w

- kierunku Ryga—Tailin.

k i K 9BEOCE OO

Czytajcie tygodnik
narodowy

Wielka Polska!

|
|
|

I

 

Pożary w pow. baranowickim
ło zł. 1.000. W, Baranowiczach przy
„ul, Mińskiej prawdopodobnie wsku-
tek podpalenia враШа się stodoła i
znajdujące się w niej siano. Straty
wynoszą 5.000 zł. We wsi Fiedziuki,
gim. darewskiej, wskutek nieostroż-

około 5,000 zł.

rem daje zupełnie nieznane w innem
mieście Polski wrażenia.

Wieńce, łuki i półkole świateł
otaczające  fantastycznemi  linjami
miasto i port, wysokie lampy portu
odbijające się w basenach, jak w
zwierciadłach, oświetlone statki
stojące w' porcie czy na rejdzie,
wszystko to przypomina jakąś bajkę,
Tylko ruch stalowych dźwigarów,
gwizdy parowcowych syren i świst
lokomotywy podwożącej pociąg z
ładunkiem, przypominają, że to jest
rzeczywistość. :

Nad tą rzeczywistością, nad tem
miastem  patrzącem wieczorem w
świat tysiącami świateł, wznosi się
na najwyższym punkcie Kamiennej
Góry prosty krzyż, w miejscu, gdzie
z, w przyszłości . Bazylika mor-

a.
Ramiona oświetlanego całą noc i

zewsząd widocznego krzyża rozpo-
starły się nad miastem, nad portem,
nad ludźmi, którzy trudem i pracą

rzeczywistość zbudowali,
Czy ten lostoryzujący na tle

ciemnego mieba krzyż stanie się
symbolem sprawiedliwości, pokoju i
miłości? ši

Zabłąkany turysta nie znajduje
owiedzi.
Nie odpowiedzą mu ani tysiące

ani ty-
świazd znaczących swem

światłem życie w mieście i porcie,
Nie da odpowiedzi mrugające

latarni morskiej na
wskazującej drogę dalekim

Odpowiedź w tem mieście przy-
przyszłość... ..

уе о



 

LUD W CZARNYCH
SUKMANACH

Piszący te słowa był kiedyś w An-
gli. Gdy starał się zainteresować

Anglików sprawami polskiemi (było to
w czasie wojny), odpowiedziano mu:

Ach, Polacy, pamiętamy, spotykaliś-

my tu niegdyś przedstawicieli tego lu-

du, nosili długie, czarne ubrania i

mieli ko» 'zów dziwne zwoje wło-

sów. Nietrudno było się domyśleć, że

mowa tu była o Żydach, chałaciarzach

z Polski. Rozmowa ta przypomniała

mi się, śdy w Polsce niepodległej ci, co

szukali jakiegoś oparcia społecznego,

zlekceważyli lud polski w sukmanach

białych, bronzowych, czy szarych, a

oparli się o lud w sukmanach czar-

nych, czyli chalatach.

I działo się dobrze temu porozu-

mieniu w Polsce pomajowej aż do dnia

wczorajszego, gdy oto przeczytaliśmy

w komunikacie Żata (żydowskiej A-
gencji Telegraficznej), iż po długiej i

burzliwej dyskusji centralny komitet

organizacji sjonistycznej w Polsce u-

„ chwalił, że „nie widzi ani potrzeby

ani możności brania udziału w nad-
chodzącej akcji wyborczej.

Wiemy dobrze, że sjoniści, to nie

wszyscy Żydzi w Polsce, że są orto-

doksi, že jest p. Wiślicki, że są Żydzi

śalicyjscy, którzy ochoczo staną do

głosowania. Wiemy jednak dobrze,

że sjoniści to są Żydzi najszczersi i

politycznie najuczciwsi, że oni repre-

zentują największe wpływy żydowskie

w świecie. Dlatego to sądzimy, że

wspomniana powyżej uchwała jest do-
niosłym wypadkiem politycznym cza-

sów ostatnich, że jest ona ważniejsza,

niż handel pomyślnie załatwiony z
kierownikami Wyzwolenia, którzy

reprezentują sztab bez armii.

Nie dziwimy się wcale Żydom, że

nie mają zaufania do dyktatorskich

metod sanacji. Rozumują oni ściśle i

logicznie, jeśli wnioskują, że metody

sanacyjne, jeśli będą zastosowane

przez kogo innego, muszą doprowa-

dzić do pozbawienia Żydów praw oby-

watelskich w Polsce. Rozumują ści-

śle, jeśli sądzą, że usunięcie się ich od

współdziałania z obozem rządzącym w

Polsce jest dla tego obozu prawdziwą

klęską. Bo wprawdzie w kraju lud w

czarnych sukmanach nie może zastą-

pić ludu w sukmanach białych, bron-

zowych i szarych, lecz na szerokim

świecie rzecz przedstawia się zgoła
inaczej. Bo interesy ludu w czarnych

sukmanach cieszą się poparciem nie-

tylko „demokracji, lecz także i wiel-

kiej finansjery, wolnomularstwa i
Trzeciej Międzynarodówki. Jeśli ktoś

spojrzy tedy na uchwały centralnego

komitetu organizacji sjonistycznej w

Polsce z tego punktu widzenia, to
musi dojść do wniosku, że są one naj-

wążniejszem wydarzeniem politycz-

nem w Polsce w ostatnich kilku mie-
siącach. Bo zarówno finansjera mię-

dzynarodowa, jak komunizm i loże

mają jeszcze dużo do powiedzenia w

Europie. A już conajmniej położenie

gospodarcze Polski i stałość jej walu-

ty są w dużym stopniu jeszcze od nich

zależne...

Jest dużo znaków na niebie poli-

tycznem, świadczących o tem, że zbli-

ża się „rozgrywka między tem, co
bolszewicy nazywają „faszyzmem” a

komunizmem. Coraz mniej przeto

jest miejsca na grę niewyraźną, na ba-

lansowanie między interesami ludu w
czarnych sukmanach, a interesami „lu-

du“ bez przymiotnika. Trzeba się de-

cydować; decyzja zaś taka musiałaby

wpłynąć w sposób decydujący na dal-

szy rozwój stosunków politycznych i

innych w Polsce...

Czytelnik, którego umysł pójdzie
drogami wskazanemi powyżej, zrozu-

mie doskonale, dlaczego zwracamy u-

wagę na decyzję sjonistów w sprawie

wyborów, zrozumie dlaczego decyzji

tej przypisujemy tak duże znaczenie.

—| ———  

$. p. Wilhelm Kulikowski
9 sierpnia b. r. rozstał się z tym

światem, opatrzony Ś.Ś. Sakramenta-
mi, po ciężkich cierpieniach, ś. p. Wil-
helm Kulikowski. Urodził się 6 kwiet-
nia 1859 roku w Pawelkach na Ukrai-
nie. Ukończył II Gimnazjum Klasycz-
ne oraz wydział prawny Uniwersytetu
w Kijowie, poczem przez lat kilkana-
ście był „adwokatem przysięgłym”
przy Sądzie Apelacyjnym w Kijowie.
Jako student, należał od pierwszej

chwili do tajnej organizacji akademi-
ków polskich w Kijowie p. n. „Korpo-
racja”. Po ukończeniu uniwersytetu
przyjmuje udział w pracy konspiracyj-
nej organizacji „Zetu” na gruncie ki-
jowskim. W roku 1900 przyjmuje u-
dział w przygotowaniach do powsta-
nia konspiracyjnej organizacji akade-
mickiej „Polonia. W roku 1902
tworzy wraz z innymi obywatelami
Ukrainy tajną ogólno - polską organi-
zację „Zrzeszenie“, które objęło całą
Ruś. W drugiej połowie roku 1905, ra-
zem ze Ś. p. hr, Włodz. Grocholskim.
zakłada pierwsze pismo codzienne na
Rusi, przez lat piętnaście, aż do kata-
strofy bolszewickiej wychodzące w
Kijowie, „Dziennik Kijowski” i pracuje
w niem przez lat osiem, spoczątku ja-
ko administrator, potem jako współ-
redaktor i członek zarządu.
Od roku 1906 do 1914 kroczy ś. p.

Zmarły w pierwszym szeregu działa-
czy narodowych na Kresach. Zakłada
„Oświatę Narodową”, przyjmuje u-
dział w założeniu kijowskiego „Soko-
ła”. We wszystkich poufnych ziaz-
dach, decydujących o kierunku pracy
narodowej, przyjmuje ś. p. W. Kuli-
kowski czynny udział j nadaje całemu
ruchowi polskiemu na Rusi piętno ka-
tolickie i narodowe.
W roku 1914 wraca na wieś do „Pa-

wełek*. Tu zastaje go rewolucja bol-
szewicka. Do ostatniej chwili, z nara-
żeniem życia broni dorobku pokoleń
przed zniszczeniem i ustępuje dopiero
w ostatniej chwili, kiedy już nic nie
można było uratować.
W końcu 1917 roku powraca do Ki-

jowa i odrazu staje z niezachwianą e-
nergją do pracy, spoczątku jako pro-
fesor historji i literatury.
W końcu 1917 roku, wraz z Zyśg-

muntem Wasilewskim i Stan, Zieliń-
skim zakłada w Kijowie pismo co-
dzienne, „Przegląd Polski*', Był wresz-
cie ostatnim prezesem ogólno - pol-
skiej organizacji „Polski Komitet Wy-
konawezy na Rusi“. „Na tem stanowi-  sku wypadlo mu kierowač sprawami

polskiemi na Rusi w okresie najtru-
dniejszym. Były to bowiem miesią-
ce, kiedy Kijów przechodził z rąk do
rąk, a bolszewicy, raz po raz zajmując
Kijów, coraz krwawsze sprawowali w
riim rządy, mordując Polaków znanych
ze swych narodowych przekonań w
sposób tak nielitościwy, że nawet je-
den z komunistów, Feliks Kohn, wy-
stąpił wobec swej partji z protestem
przeciwko tym mordom. Na tem sta-
nowisku przetrwał ś. p. Zmarły okres
rządów bolszewickich od lutego do
sierpnia 1919 roku i potem od grudnia
1919 do maja 1920 r. i dopiero w
czerwcu tego roku wraz z cofającą się
armją polską generała Rydza - Śmi-
głego odbył historyczny odwrót spod
Kijowa.
Po przybyciu do Warszawy staje od-

razu do pracy narodowej. W roku
1923, mianowany prezesem Delegacji
Repatryacyjnej w Warszawie, pracuje
przez lat dwanaście nad wydobyciem
z więzień bolszewickich kapłanów pol-
skich i działaczy społecznych. Na sta-
rowisku tem zdobywa sobie szacunek
nietylko swoich, lecz i obcych,
Zredukowany w kwietniu 1935 roku

zapada wkrótce w cieżką niemoc, z
której już-nie sądzonem mu było ро-
wrócić do życia. :

Ś. p. Zmarły pracował przez całe
swe życie nad dziejami ojczystemi.
był wybitnym znawcą epoki piastow-
skiej. Zgromadził rzadką, przeszło
kilkanaście tysięcy tomów liczącą bi-
bljotekę, z której udało mu się ura-
tować drobną część. W ostatnich la-
tach życia studjował epokę panowa-
nia Jana Kazimierza i przygotowywał
prace źródłową, poświęconą rokoszo-
wi Lubomirskiego. Jednocześnie przy-
$ctował do druku początek większego
studjum, poświęconego genezie i po-
czątkom rycerstwa w Polsce.

Był to szlachcic kresowy, w najszla-
chetniejszem znaczeniu tego słowa,
natura jednolita, jakby wykuta z je-
dnej bryły marmuru. Głęboko wie-
rzył i gorliwie praktykował. Każdą
sprawę rozpoczynał od myśli o rze-
czach Wiecznych. W obliczu niebez-
piecznej operacji zamknął się na dni
parę z kapelanem szpitala. „Jestem
gotów do ostatniej podróży”, powie-
dział nazajutrz z pogodnym uśmie-
chem.

Głęboko wierzył w posłannictwo na-
szego narodu, Uważał, że ojczyzna na-
sza tylko kierowana zasadami etyk:
chrześcijańskiej, przezwyciężyć może  

piętrzące się przed nią trudności, Po-
lak był dla niego synonimem chrze-
ścijanina, Obok swych studjów histo-
rycznych, dużo czasu poświęcał teo-
logji i dziejom Kościoła. Studja te po-
głębiały jego wiarę, nadawały wszyst-
kim jego artykułom i; przemówieniom
dziwny urok wiedzy, harmonijnie ze-
spolonej z głęboką wiarą, Na całe swe
otoczenie wywierał głęboki wpływ.
Do „pana Wilhelma, do „kolegi W:l-
helma' szli w chwili rozterki ducho-
wej młodzi i starzy, a zawsze znaleźli
pokrzepienie,
Pomimo głębokich i długoletnich ba-

dań, nie zakończył swych prac. Leżało
to w jego metodzie i w tych wymaga-
niach, jakie stawiał sobie samemu'ja-
ko historyk. Od czasu do czasu zabły-
snął wytwornym stylem i myślą głę-
boką na łamach „Dziennika Kijow-
skiego”, który zasilał przez lat bez ma-
ła dziesięć. W roku 1907 wydał nie-
wielką, lecz niezmiernie cenną pracę
historyczną: „Noc z 6 na 7 paździer-
nika 1620 roku”. Jest to głęboko
przemyślany i niezrównany pod wzśle-
dem stylu opis bitwy pod Cecorą. W
ostatnich ustępach tej rozprawy dał
on wyraz swemu poglądowi na rolę
szlachty, przedewszystkiem” szlachty
kresowej w Polsce.
„Kto mówi, że stan szląchecki ma

być władcą ziemskim, lub nie być
wcale, źle mówi i fałszywie świadczy.
bowiem stan szlachecki ma być wład-.
cą wielkich zgonów i wielkich gro-
„bėw lub nie być stanem szlacheckim.
Nie zjadacz chleba i nie ten, kto za
nią złotem płaci, posiadł ziemię i stał
się jej władcą. Władcą jest ten; kto
czyni z tej ziemi miejsce, na którem
śmierć sama stwarza życie nowe. Ina-
czej panowanie nad ziemią jest cie-
niem cienia i dźwiękiem pustvm”.
Tak rozumiał ten szlachcic kresowy

swego szlachectwa powołanie.
Już złożony ciężką niemocą w ob-

liczu niebezpiecznej operacji, ożywiał
się i z głębokiem zainteresowaniem
omawiał zagadnienia naszej polityki
wewnętrznej. Nie watpił na chwilę,
że ojczyzna nasza wyjdzie z trudności
obecnych. Interesował
szczegółem pracy swych przyjaciół z
lat dawnych, o wszystkich rozpytywał,
zachęcał do wytrwania, bo w tej du-
szy pełnej wiary i zapału, w tym u-
myśle, bogatym wiedzą, nie było miej-
scą na uczucie zwątpienia, na chwilo-
wą nawet słabość jałowego rozgory-
czenia.

 

Starerusini i Ukraińcy przed wojną
Używając wyrazu „Ukraińcy* na o- |

kreślenie całego narodu, obrażamy u-
czucia jego znacznego odłamu, który
ani słyszeć nie chce o podobnej na-
zwie. Co gorsza, przyjmujemy kon-
cepcję, stworzoną przez naszych wro-
gów ku naszej szkodzie.

Rusini, tworzący większość ludno-
ści Małopolski Wschodniej, wyraźnie
dzielili się już pod koniec zeszłego wie-
ku na dwie grupy, t, z. Starorusinów i
Ukraińców,

Starorusini uważali się za część na-
rodu rosyjskiego (za Małorusów) i w
owych czasach ciążyli ku Rosji, Jak-
kolwiek to dążenie kolidowało z inte-
resami polskiemi i mogło przynieść z
sobą niebezpieczeństwa na przyszłość
współżycie ze Starorusinami było
wcale dobre jako z odłamem kultu-
ralniejszym i posiadającym starą tra-
dycję. Mówili oni chętnie po polsku,
posyłali dzieci do szkół polskich, u-
trzymywali stosunki towarzyskie z
Polakami, a wielu z nich polszczyło
się. ;

Ukraińcy zawdzięczali swą coraz
większą siłę liczebną i swój rozwój
państwom centralnym, gotującym się
oddawna do zbrojnej rozprawy z Rosją
i liczącym na ich użyteczność. Nadto
stanowili Ukraińcy pożądaną przeciw-
wagę wobec Polaków, zajmujących
silne stanowisko w Radzie Państwa i
rządzących Galicją. Popierał ich tedy
Wiedeń, ale Wiedeń już wtedy pozo-
stawał pod silnym wpływem Berlina,
a Berlin działał i wprost wspierał
Ukraińców pieniężnie. Na krótko
przed wojną światową dziennikarz
wielkopolski Franciszek Salezy Kry-
siak zdołał odfotografować dotyczące
dokumenty w Berlinie i ogłosił je w
prasie galicyjskiej, Drugą część tej
korespondencji znaleźli żołnierze pol-
scy u grecko - katolickiego parocha
pod Lwowem w czasie wojny roku
1918/19.

Oparcie mieli Ukraińcy przede-
wszystkiem w szkolnictwie. Dobierano
odpowiednio ludzi, zostawiano im swo-
bodę dążenia politycznego, zaopatry-  

wano w odpowiednie podręczniki.
Młode ugrupowanie nie dbało o trady-
cję, starało się nawet odpodobnić
język — od rosyjskiego z jednej; od
polszczyzny z drugiej strony, Staroru-
sini do dziś dnia nie uznają całego
mnóstwa nowotworów. Jak grzyby po
deszczu, mnożyły się szkoły po-
wszechne, potem średnie. Trzeba nie-
stety powiedzieć, że plany obcego
rządu wykonywali tu Polacy, stojący
na.czele władz galicyjskich, w szcze-
gólności Rady szkolnej krajowej.

Skolei zaczęła się walka o uniwer-
sytet lwowski, prowadzona  bez-
względnie i barbarzyńskiemi środkami
przez Ukraińców. Polała się nawet
krew. Równocześnie walczono i na
innych polach, Strajki rolne i podpa-
lenia miały zrujnować polskich zie-
mian. Rząd austrjacki nie przejmował
się zbytnio tem wszystkiem, a gdy o-
fiarą mordu padł namiestnik Andrzej
Potocki, starał się pocichu zapobiec
wyrokowi śmierci na zbrodniarza, któ-
remu później ułatwiono ucieczkę do
Ameryki,
Czy można się dziwić przy tem

wszystkiem, że Polacy zaczęli bronić
się energicznie przed Ukraińcami, a w:
Starorusinach mimo ich moskalofil-
stwa widzieli żywioł dla siebie mniej
niebezpieczny, często bardzo dodatni?
Starorusini bywali nielojalni wobec
rządu austrjackiego (świadczy o tem
parę procesów 0 szpiegostwo czy
zdradę stanu), ale te względy nie po-

PTY dla Polaków odgrywać
roli.

Jeszcze jedno przyczyniło się do
wzrostu siły Ukraińców. Austrja do-
brała odpowiednio biskupów. Prze-
dewszysktiem wziął się do ukrainizo-

 

Lwów, w sierpniu.

wania cerkwi lwowski metropolita ks.
Szeptycki. Z końcem wieku zeszłego
podstawą staroruskiego ruchu było
duchowieństwo, wybornie (znacznie
lepiej od rzymsko- katolickiego) upo-
sażone i na niższych szczeblach hie-
rarchji żonate, więc dostarczające
swemu ruchowi własnym duchem
przejętej młodzieży. Rozpoczęto kon-
sekwentną politykę personalną, która
ten stan rzeczy w ciągu kilku dzie-
siątek lat zupełnie odwróciła na ko-
rzyść Ukraińców. Że z zadowoleniem
patrzyła na to Austrja, nic dziwnego.
Trudniej zrozumieć, że dla powstrzy-
mania tego procesu nic nie czyniła i
nie czyni Polska, która przecież mo-
głaby działać i w Rzymie i na miej-
SCU.
Ale wróćmy do okresu przedwojen-

nego. Ukraińcy byli przed wybuchem
światowej zawieruchy już  liczniejsi
i silniejsi, Ale Starorusini reprezento-
wali wyższość kluturalną, Opierali się
na starych instytucjach, jak liczne do-
my narodne į Stauropigja we Lwo-
wie, pierwotnie bractwo cerkiewne,
które rozwinęło się w placówkę kul-
turalną, a miało (i ma) prawo zwracać
się w swoich sprawach wprost do Rzy-
mu, Towarzystwo oświalowe im.
Kaczkowskiego i t. d.Wszystko to były
instytucje z prastarą tradycją i że
znacznym własnym majątkiem.
Można tedy śmiało powiedzieć, że

pfzy zmianie przynależności państwo-
wej Starorusini byliby niewątpliwie
wzięli górę. Na to trzeba było jedy-
nie odpowiedniej polityki.

Jaki obrót dała tym stosunkom woj-
na światowa, zastanowię się w na-
stępnych rozważaniach,

: X

 

DO NABYCIA WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH | ‚
AKTUALNA PRACA P. T.

My i Oni w Walce o Konstytucje

Stron 80.
Pro. BOHDANA WINIARSKIEGO

Cenazł. 1.80.
 

się każdym

 

PRZEGLĄD PRASY
ŁYŻKA DZIEGCIU W MIODZIE

SANACYJNYM

Zarėwno socialistycznv „Robotnik“
jak i konserwatywne „Słowo” zwra-

ca uwagę na znamienne niekonsek-

wencje obozu sanacyjnego. Oto — pi-

sze organ P. P S. —
„śłosiła, że na nowej ordynacji wybor

czej ucierpią tylko „sztaby partyjne”,

Tymczasem tuli do łona właśnie sztab par-

tyjny b. Wyzwolenia, ' podczas gdy masy

chłopskie nie chcą słyszeć o udziale w wy-

borach”.

P. Mackiewicz odnosi się do secesji

„Wyzwolenia“ z wyražnem niezado-
woleniem. :

„Tych pietnastu panów — pisze w „Sło-

wie” — to typowy „sztab partyjny”; niektó-

rzy z nich mieli już nawet czas zapomnieć,

jak się inaczej prócz posłowania pracuje.

Przystąpienie ich do akcji wyborczej cieszy

nas dość względnie, a perspektywa ich o-

becności w przyszłym Sejmie bynajmniej nie

zachwyca. Pułk. Sławek mówił o rzeczo-

wym, pracowitym Sejmie, rzucił nawet wy-

razy, że nowy Sejm będzie tak pracował na

plenum i komisjach, jak Blok Bezpartyjny

pracował na grupach t. zn., że każdy, który

i głos zabierał, istotnie chciał innych przeko-

nać, a nietylko rzucić jałowe deklaracje i

rozjątrzać. Otóż zjawienie się „sztabu Wy-

zwolenia* może stać się przysłowiową łyż-

ką dziegciu, psującą beczkę miodu”.

Obawy są płonne; wyzwoleńcy 0-
trzymawszy mandaty z rąk sanacji bę-
da w Sejmie „opozycjonistami,, od pa-
rady. Różnicy między p. Mackie-
wiczem a p. Malinowskim nie bę-
dzie żadnej:
Co jednak oznacza taki oto zarzut

w „Słowie'”?
„Pułk. Sławek kładzie we

swoich publicznych wystąpieniach nacisk na

to. że nowa ordynacja powinna być istotnie

wykonana, to znaczy nikt absolutnie inny, a

tylko delegaci zgromadzenia okręgowego

winni wskazać kandydatów na posłów.

Wszelkie szacherki, machlojki, kombinacje

będą psuły intencje nowej ordynacji wy-

borczej”.

wszystkich

Mowa tu o tych, którzy 15 wyzwo-
leńców (jest ich już 17) od Str, Lud.
oderwali i mandaty przyrzekli. 7

ZABURZENIA
W PORTACH FRANCUSKICH

Prasa sanacyjna wespół z prasą hit-
lerowską zarzucała Sowietom, że na
kazały one komunistom francuskim
przystąpić do ostrej akcji rewolucyj-
nej celem obalenia rządu Lavala, po-
nieważ zwleka on z ratyfikacją paktu
moskiewskiego z 2 maja.

Sowieckie dzienniki odparły tę in-
synuację z wielkiem oburzeniem, iry-
tując się zwłaszcza z powodu oślo-
szenia przez „Kur. Por." rozmowy
Stalina z wodzem komunistów fran-
cuskich Cachinem, która podobno zo-
stała wymyślona przez agentów hitle-
ryzmu (tak twierdzi się w Moskwie).
Trudno nam z Warszawy wyda-

wać sąd o zaburzeniach w portach
francuskich. Stwierdzić jednak trze-
ba, że francuska partja komunistycz-
na wypiera się ich śwałtownie i przy-
pisuje je nieporozumieniom i prowo-
kacji. Dzienniki paryskie podają dziś
o nich tyle dziwnych szczegółów, że
siprawa wygląda trochę zagadkowo-

Jest faktem, że delegacje ro-
botników zawiadomiły władze, iż ża-
den z nich nie rzucał kamieniami, ant
re dokonał aktu rabunku lub śwałtu.
W Toulonie — donosi dziś o tem p.

Korab Kucharski w „Gaz. Pol' —
„napadów na policję i wojsko dokonali ja-

cyś podejrzani osobnicy, którzy wmieszali
się do pochodów, wypełniwszy sobie uprze-
dnio kieszenie kamieniami, lub niosąc w rę-
ku łomy żelazne, owinięte w gazety. Skąd
się wzięli? Kto im kazał? Zjawiają się tacy
zawsze podczas manifestacji o charakterze
rewolucyjnym, manifestacji urządzanych.
bezładnie, bez dowództwa, bezdyscypliny”.

P: Kucharski konkluduje w tym
duchu, że rozruchy były dziełem szu-
mowin.
Notujemy tę opinię, jako bardzo

prawdopodobną: Toulon jest pełen ży-
wiołów wykolejonych przez kryzys i
mniej lub więcej kryminalistycznych.
Z drugiej strony rozruchy w portach
takpoważniez zaszkodzić ko-
munizmowi, odsuwając od nieśo sym-
patje radykałów i kokias Ši
reakcję żywiołów -patrjotycznych (w
iednym dniu przystąpiło do „Krzyża
Ognistego 3,000 nowych członków),
że trudno widzieć w nich rozmyślną
akcję komunistyczną, Nonsensem by-
łoby znowu twierdzić (jak czyni na-
sza żydowska prasa, np. łódzki „Głos
oranny), że zaburzenia te powstałyz_prowokacji hitlerowców, lub nawet

„Krzyża Ognistego”, który chciał nie.
mi „odstraszyć mieszczuchów i urzęd-
ników francuskich od frontu ludowe-
śo'. Ale prawdą jest, że wywołały o-
ne radość w Berlinie który liczy na to,
że rozruchy rozluźnią związki mię-
dzy Paryżem a Moskwą:

      



Literatura rasizmu
Doktryny rasowe nordyczne i niemieckie

Niemiecki ruch rasowy, nazywający
się ruchem nordycznym, jest dziś w
Niemczech zjawiskiem potężnem, P»-
jęcie o sile tego prądu intelektualne-
go i społecznego daje urzędowa bi-
bljośrafja rasizmu, ukazująca się już
w II wydaniu pod redakcją dr. Achi-
ma Gerckego, rzeczoznawcy dla ba-
dań nad sprawami rasowemi w Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych Rze-
szy, a opracowana przez dr. Kumme-
ra (Die Rasse im Schrifttum, wyd. II,
Berlin 1934). Bibljografja ta, zresztą
niekompletna, wykazuje 691 pozycyj,
w czem 33 czasopism poświęconych
ruchowi rasowemu.

Ruch rasistyczny jak wiadomo sze-
rzy sugestje, jakoby ludzie rasy nor-
dycznej stanowili. bardziej wartościo-
wy element ludzki, zwłaszcza w od-
niesieniu do życia politycznego i kul-
turalneśo. A że wedle wierzeń nie-
mieckich rasistów rasa nordyczna

grupuje się w północno-zachodnich,
$ermańskich Niemczech, przeto do-
ktryna nordyczna budzi obawy na da-
wniej słowiańskim Wschodzie i na
celtycko - romańskiem Południu. Nic
tedy dziwnego, że przeciwnicy myśli
nordycznej bronili już od dość dawna
reszty Niemiec przed.supremacją nor-

dvczneśo ośrodka w Niemczech. Prze-
ciwnicy ci niejednokrotnie wysuwali
obawy, że mvśl nordvyczna może się
słać óroźna dla niemieckiej jedności
narodowej. Te zastrzeżenia doprowa-
dziły w ostatnich latach do powstan'a
nowej idei polityczno-rasowej, do
swoistego ruchu rasoweśo. wvsuwaja-
cego hasła „rasy niemieckiej”. Ruch
ten jest wyraźnie skierowanv prze-
ciw olicjalnemu ruchowi nordyczne-
mu
Podstawą teoretyczną calego ruchu

stały się prace dwóch docentów nie-
mieckich. Są nimi Fr. Merkenschla-
ger, botanik, zajmujący się zagadnie-
niami antropologicznemi, oraz K. Sal-
ler, docent antropołogji. Oni fb w sze-
reśu prac, artykułów ; naukowych i
publicystycznych budują teorię „rasy
niemieckiej”, gromadząc około siebie
elementy niezadowolone z obecnej
niemieckiej polityki rasowej. W akcji
tej wykazują obaj dużą ruchliwość,
pomysłowość oraz odwagę.,

Naukowe tezy całego ruchu najle-
piej ujmuje praca Fr. Merkenschlage-
ra, zatytułowana Rassensonderung,

Ressenmischung, Rassenwandlung
(Berlin, str. 63). Ujęcia Merkenschla-
$era nie są pozbawione oryginalności.
Wprowadza on do antropologji mo-
menty klimatyczne i botaniczne. Rasy
nie ujmuje on ze strony statycznej,
nie posługuje się momentami morfolo-
sii. Rasa jest dlą niego czemś dyna-
micznem. Rozwija się ona pod wpły-

 

ZEWSZĄB...
PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY
W tych dniach wyruszyła pieszo piel-

grzymka kleryków seminarjum zagra-
nicznego w Potulicach na Jasną Górę. U

stóp-Królowej Wychodźtwa Polskiego, w
Jej święto Wniebowzięcie, klerycy prag-
ną wyprosić błogosławieństwo Boże dla
naszych wychodźców, szczególnie we
Francji, a równiaż dziękować za łaski,
odebrane w ciągu: trzechlecia istnienia
Seminarjum Zagranicznego. Na przysz-
ły rok klerycy potuliccy projektują też
pieszą pielgrzymkę do Ostrej Bramy.

WIKARJUSZ APOSTOLSKI Z CHIN

W tych dniach przybędzie do Polski J.
E. ks. Ignacy Krause, wikarjusz apostol-
ski z Shuntehfu (Chiny), który wygłosi
szereg konłerencyj o misjach, a w szcze-
gólności o misji w Shuntehfu. Jeżeli więc
który polski zespółPapieskiego Rozkrze-
wiania Wiary pragnąłby u siebie usły-
szeć coś o misjach, niech się zgłosi do

Centrali Misyjnej w Polsce Papieskiego
Dzieła Rozkrzewienia Wiary pod adre-
sem — Poznań, Al. Marcinkowskiego 22,

ZLIKWIDOWANIE OSTATNICH Lóż
MASOŃSKICH

W dniu 26 lipca zlikwidowano w Pru-

mach ostatnią lożę masońską. W najbliż-

-zych dniach podobny los ma spotkać

dwie ostatnie loże masońskie w Saksonii,

wą to ostatnie loże wolnomularksie na

terenie Trzeciej Rzeszy, która w ten spo-

sób definitywnie likwiduje organizacje

masońskie.

PRZYMUSOWA
DECHRYSTJANIZACJA

„Germania' podaje, że gubernator pro-

wincji Hanoweru, dr. Gessner, opierając

się na „jasnem i niedwuznacznem stano-

wisku” rządu narodowo - socjalistyczne-

wem klimatycznych przedewszyst-

kiem warunków otoczenia: Jeżeli te
warunki trwają, to trwa i rasa, jeżeli
warunki się zmieniają, to przychodzi

na miejsce starej rasy nowe życie, a
stare częściowo wymiear, częścio-

wo zaś łączą się z nowem i przeksz-
tałca na skutek mieszaniny. ,Na wę-

drówki i zmiany rasowe rodzaju ludz-
kieso patrzy on przez pryzmat wę-

drówki roślin użytkowych, jak psze-
nica, żyto i ziemniaki.
Czasy lodowcowe wytworzyły we-

dle autora w Europie północnej i w
Niemczech rasę łowców, dlugoglow-
ców, o psychice wybitnie łowieckiej,

skłonnej do ruchu, miłującej prze-
strzeń, skłonnej do wojen, podróży,

podbojów i bohaterskiego życia. Ale
w miarę ustępowania lodowca dosta-
ły się do Europy ludy rolnicze, które
przyniosły z Azji i Afryki rolnictwo.
W czasie wędrówki ludów zaś Niem-
cy okupował lud niosący ze sobą ży-
to i chmiel. Ludem tym są po słowiań-
sku mówiący Wendowie, różni jednak
od Słowian (7). Wszystkie te rasy,
współżyjące razem ze sobą, zaczęły
tworzyć pewną całość, coś nakształt
stopu: Powstanie teśo stopu nazywa
autor procesem niemieckim. Z zes-
polenia się tych rozmaitych elemen-
tów powstaje na naszych oczach, roz-
maciie w rozmaitych miejscach posu-
nięta w stapianiu się, „rasa niemiec-
ka“. Niemcy są wedłuś autora ani ger-
mańskie, ani słowiańskie, ani też cel-
tyckie, ale są czemś nowem, są nie-
mieckie. Wszystkie elementy rasowe
są dla narodu jednakowo cenne, na-
leży im dać żyć i utrzymywać swoje
życie w wolnej grze interesów. Utopją
jest chęć powiększenia przez ruch
nordyczny ilości krwi nordycznej w
Niemczech. Dziś nie żyjemy w czasie
myśliwskim, przeto rasa nordyczna,
myśliwska nie da się obecnie rozmno-
żyć w nadmiernej ilości. W jednem
miejscu zaznacza też autor ironicznie,

+że istotnie „przestrzeni' (Raum) po-
trzebuje jedynie myśliwska rasa nor-
dyczna:

EKSPANSJA NA WSCHÓD
DEWIZĄ PROPAGATORÓW

„RASY NIEMIECKIEJ*

Opierając się o takie to pierwiast-
ki teoretyczne napisali obaj wymie-
nieni uczeni w obecnym roku książkę
zatytułowaną: Vineta — eine deutsche

Biologie von Osten her geschrieben
(Wrocław, str. 146). Jest to coś w ro-
dzaju geografji i historji rasowej Nie-
miec. Bardzo wielką uwagę zwrócili
autorowie na rasowy i cywilizowany
wpływ Słowian — па niemieckim
Wschodzie. Książka poza tem ma
charakter książki politycznej. Wysu-
wa ona na podstawie specjalnej mi- |

 
go, zwłaszcza na wyjaśnieniach ministra
Fricka, wydał okólnik do podwładnych
urzędników, funkcjonarjuszy,  robotni-
ków, w którym domaga się natychmia -
stowego opuszczenia szeregów wyzna

niowych związków zawodowych i zaka-
zania dzieciom swym należenia do wszelk
kich organizacyj wyznaniowych.

„Zarządzenie to, mówi w zakończeniu
okólnik, nie ma na celu wywarcia przy-
musu na sumienie podwładnych”, Ci,
którzy uważają, że zarządzenie to nie
może im odpowiadać, będą jednak zmu-
szeni wyrzec się dalszej współpracy nad
rozbudową państwa”.

ROSTRÓJ NERWOWY PRZYWÓDCÓW
BOLSZEWICKICH

W Sowietach przeprowadzono ankie-
tę lekarską wśród komunistów nie star-
szych nad 40 lat, czyli tych, co mieli po
22 lata w czasie zapanowania bolszewiz-
mu w Rosji sowieckiej. Ankieta stwier-
dziła, że na 107 wybitnych komunistów
tylko 5 zostało uznąnych za zupełnie
zdrowych, 41 cierpi na rozstrój nerwo+
wy, 25 na wadę serca, reszta również
cierpi ha różne poważne choroby. Ogła-
szając takie wyniki, prasa sowiecka
wzywa władze, aby starszych komuni-
stów wysłały na odpoczynek, zaś do pra*
cy użyły młodszych.

MIEJSCOWOŚĆ ZAPOMNIANA
PRZEZ LUDZI

Z wioski Verry we Francji położonej
w gófach, wśród olbrzymich lasów na po-
graniczu Szwajcarji, napisał niedawno
tamtejszy wójt list do władz centralnych
w Paryżu. W liście tym donosi, że od
czterdziestu lat nikt nie zajrzał do wsi,

| w urzędzie śminnym wisi portret ówcze-
| snego prezydenta republiki Carnota,

  mieszkańcy wsi nie widzieli jeszcze auta,
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styki i historjozofji rasowej żądania
i sugestje podboju Polski, Na str. 137
czytamy:
„Od południka Winetry do Emden i

do Tylży oscyluje wahadło niemal na
równą odległość. Rozwój biologiczny
występuje tu prawie że z precyzją
mechanizmu ześaroweśo, Niemcy mu-
szą sięgnąć tak daleko, Niemcom po-
trzeba tyle Wschodu, — — — Niem-
com tyle potrzeba Wschodu, ile mają
Zachodu”.
Niemcy muszą zdobyć tyle ziemi na

Wschodzie ile mają na zachód od Od-
ry, $dyż w ten sposób tworzyć będą or-
ganiczną jednostkę antropogeograficz-
ną oraz zdołają wypełnić swą misję hi-
storyczną. Misja ta to możność życia
Niemiec pomiędzy Azją i Atlantydą.
Cała przyszłość niemiecka jest wedle
„Vinety”* na Wschodzie.
Książka ta jest ze wszechmiar cie-

kawa. Można ją ze względu na te
właśnie tendencje polityczne uważać
jakby za pewnego rodzaju ofertę auto-
rów i stojących za nimi niemieckich
antynordycznych sił społecznych w
kierunku obozu rządzącego. Ponieważ
politycznie ruch nordyczny skierowa-
ny jest na słowiański Wschód, przeto
autorzy „Vinety” pokazują, że można
do sprawy penetracji wschodniej pod-
chodzić bez doktryny nordycznej. Co
więcej, w literaturze kierunku niemiec-
ko . rasowego jest sporo miejsc, wska-
zujących na niebezpieczeństwo, jakie
niesie ze sobą myśl nordyczna dla Nie-
miec. ‚

Obok książek wyżej wymieniony.h,
nowy ruch rasowy zaczął przeprowa -
dzać w ostatnich dwu latach dość sze-
roko zakrojoną propagandę publicy-
styczną, nietylko w prasie opozycyj -
nej, ale także w niektórych organach
narodowo - socjalistycznych. Agitacja
ogarnęła także niektóre koła partji, ko. |
rzystając zapewne z tego faktu, że
Merkenschlager jest starym hitlerow-
cem.

NIEPOPULARNOŚĆ MYŚLI „RASY
NIEMIECKTFT" W SFERACH

RZĄDOWYCH

Jednakże koła nordyczne nie zasy-
piały gruszek w popiele. Zaczęto sy -
stematyczną akcję przeciwko grupie
propaśującej doktrynę „rasy niemiec-
kiej”. Na czele tej akcji stało czasopis-
mo nordyczne ,Rasse”, ukazujące się
u Teubnera w Lipsku. Skutek akcji
niedługo kazał na siebie czekać, Z po-
czątkiem teśo roku zakazano w Niem-
czech książki Merkenschlagera i Sal-
lera „Vineta“ oraz Sallerowi ma się 0-
debrać prawo wykładania na uniwer-
sytecie. Jako powód tych zarządzeń u-
rząd rasowo - polityczny podał prze-

ani nie byli w kinoteatrze, nie przepro -

wadzano wcale poborów, nie ściągano

żadnych za cały czas podatków. Wsi nie

odwiedziła ani jedna osoba urzędowa.

Cierpliwość mieszkańców wyczerpała
się zupełnie, więc zmusili oni wójta do
zażądania budowy drogi, kióraby umoż-
liwiła im nawiązanie kontaktu z światem
cywilizowanym.

REKORD SZYBKOŚCI WŚRÓD RYB

Stwierdzono ostatnio, że szybkość ja-
ką osiąga'ą w pływaniu pstrągi, czyni je
najszybszymi. Takiego rekordu nie jest

w stanie użyskać żaden z pływaków, wy-

nosi on bowiem 35 km. na godz. Z pstrą-
giem konkuruje szczupak lecz ten osią-
ga 25 km. Wyróżnia on się regularnością
tempa w pływaniu oraz wytrzymałością,
Lin i karp osiągają tylko przeciętnie 12
km. Jedząc więc smaczne pstrągi, win=
niśmy mieć respekt dla tych rekordzi-
stów.

STATKI BEZ ŻELAZA

Celem opracowania mapy magnetycz-
nej ziemi zbudował przed kilku laty In-
stytut Carnegiego statek nie magnetycz-
ny o nazwie „Carnegie”. Na statku tym
nie było ani jednego kawałka żelaza, 29
listopada 1929 r. przed portem Apia na
wyspie Samoa statek ten uległ poważne-
mu uszkodzeniu. Jak obecnie donosi pi-
smo angielskie „Natura“ brytyjska ad-
miralicja umieściła w budżecie marynar-
ki na rok 1935 odpowiednią sumę prze-
znaczoną na budowę nowego „niemaśne-
tycznego” statku, który rozpocznie na
nowo badania magnetyczne.

ROZTAPIANIE KAMIENI
BAZALTOWYCH

Po długoletnich doświadczeniach uda*
ło się jednemu z inżynierów  palestyń-
skich wynaleźć metodę upłynniania ka-
mienia bazaltowego, co dawało się dotąd  osiągać jedynie w temperaturze 3.000

ZE ŚWIATA KULTURY
KRONIKA LITERACKA
Dar artystyczny dla kościoła, — Artysta-

malarz, prof. Zygmunt Badowski, ofiarował
wykonany przez siebie dla kościoła w Ra-

dości pod Warszawą obraz Matki Boskiej.

Obraz umieszczono w ołtarzu głównym,

uroczystość odsłonięcia odbyła się w nie-
dzielę. Odsłónięcia dokonał proboszcz para-

fji ks. SŁ. Jaczewski i powierzył obraz mi-

łości wiernych, dziękując w gorących sło-

wach ofiarodawcy za piękny dar.

Międzynarodowy kongres historji litera-

tury. — Od 18 do 22 września r. b. odbędzie

się w Amsterdamie drugi międzynarodowy

kongres historji literatury. Z Polski na kon-

$res wyjeżdżają: prof. Z. Zaleski z War-
szawy, prof. Tad. Grabowski z Poznania,

prof. Folkierski z Krakowa. Prof, Folkierski

brał udział w pierwszym kongresie odbytym
w Budapeszcie.

„Anna Karenina“ na scenie, — Niemiro-
wiez - Danczenko przygotowuje w teatrze

Artystycziym w Moskwie premierę przerób-
ki scenicznej sławnej powieści Tołstoja

„Anna Karenina“. Przerėbki dokonał N.
Wotkow. Jednoczešnie Niemirowicz - Dan-
czenko objął kierownictwo artystyczne filmu

pod tym tytułem, przygotowanego przez je-
dną z wytwórni moskiewskich.

ZJAZDY NAUKOWE
Uchwały zjazdu klimatologów. — Na za-

kończenie odbytego w Zakopanem zjazdu

lekarzy klimatologów, uchwalono następu-

jące rezolucje: 1 zjazd stwierdził koniecz-

ność rozbudowy Zakopanego, jako uzdrowi-
ska klimatyczneśo, przeznaczonego dla le-

czenia chorób dróg oddechowych, niedo-

krwistości, chorób nerwowych, skazy wy-

siękowej, krzywicy i leczenia rekonwale-

scentów. 2 konieczność rozbudowy żakładu

przyrodoleczniczego z działami hydro-me-
chano-elektro i  światłolecznictwa, oraż

stwierdził, że ochrona zieleni jest dla uzdro-

dewszystkiem ten fakt, że „idea raso-
wa jest dla socjalizmu narodowego
ważnym i decydującym składnikiem
jego światopoglądu”.
Wobec tego żaden uczony, wedle te-

go oświadczenia, nie może pod po-
krywką naukowych teoryj przeprowa -
dzać przeciwpropagandy. Sallerowi za-
rzuca przytem urząd rasowy, że two-
rzy on rasy kapitalistów i uciemiężo -
nych i wogóle rasy społeczne.
Redakcja czasopisma „Rassė“, zda-

jąc w trzecim zeszycie bieżącego roku
sprawę z upadku Sallera w artykule
„Der Fall Saller* wysuwa przypusz-
czenie, że Merkenschlager jest zwią-
zany z Ottonem Strasserem oraz Ży-
dami. Jak z tego i szeregu pogróżek
widać, cała sprawa jest raczej przytłu-
miona aniżeli zlikwidowana.

KAROL STOJANOWSKI.

stopni. Nowa metoda ma doniosłe zna -

czenie dla przemysłu palestyńskiego, po-

zbawionego szeregu surowćów, a prze-

dewszystkiem żelaza, sprowadzaneżo z

zagranicy, Nowa metoda umożliwi za-

stąpienie tych surowców bazaltem, któ-

ry znajdzie zastosowanie przy odlewach

rur w przemyśle elektrycznym, ponieważ

kamień bazaltowy nie podlega wpływom

zmian atmosferycznych,

UPRAWA ROLI SAMOLOTAMI

Sowiecki Instytut dla sprawy lotnictwa
rozpoczął niedawno wstępne prace u-
możliwiające dokonywanie zasiewów za
pomocą samolotów. W ten sposób obsia-
no 1.000 ha. owsem, pszenicą i trawami.

ZATOPIONA WIEŚ
PRZEDHISTORYCZNA W BISKUPINIE,

Wobec zainteersowania, jakie w całym
kraju obudziły prace Ekspedycji Nauko-
wej Uniwersytetu Poznańskiego w Bi-
skupinie (pow. żniński), podajemy jesz-
cze parę szczegółów o tych znaleziskach.

Osada pochodzi z wczesnego okresu
żelaznego, z czasu pomiędzy 700 a 400
przed Str. t. zn. z przed mniejwięcej
2500 lat. Została ona założona przez lud-
ność cmentarzysk popielnicowych kulti-
ry łużyckiej, najprawdopodobniej pra-
słowiańską.

M. in. znaleziono naczynia gliniane do-
mowego użytku, toporki kamienne, młot-
ki rogowe, motyki, płaskie płytki glinia-
ne do wypieku ciasta, części warsztatu
tkackiego, rylce i szydła rogowe kościa-
ne i żelazne. Dalej branzolety, pierścion=
ki i szpile z bronzu i żelazne oraz naszyj-
nik z paciorków, importowanych z Egip-
tu. Zabawki dziecinne są bardzo uroz-
maicone, są to grzechotki gliniane w
kształcie beczułek, ptaszki z gliny, ma-
leńkie naczynia użytkowe, niektóre bar-
dzo ozdobne, np. jedno z wyobrażeniem
sceny polowania na jeleńia, kilka naczyń  

wiska zagadnieniem zasadniczej wagi i dla«

tego zezwolenia na parcelację istniejących

dziś w uzdrowisku zieleńców, przedewszy*

stkiem lasów prywatnych i państwowych
naležy ograniczyć do wyjątkowych wypad-

ków i to tylko zgodnie z planem rozbudowy
użdrowiska.

MUZYKA.
Czechosłowacja odwołała festival, — W

pierwszych dniach września r. b. jak wia-

domo miał się odbyć w Karlovych Varach

XVIII międzynarodowy festiwal muzyki
współczesnej, co roku odbywający się w

innem państwies Rada miejska Karlovych
Varów, przed paru dniami odmówiła zor-
ganizowania fistivalu, wobec czego ogło-
szono, iż odbędzie się on w Pradze, Obecnie,

na kilka zaledwie tygodni przed rozpoczę-
ciem festivalu, opublikowano uchwałę, że

i w Pradze festival się nie odbędzie Praw-

dopodobnie festival odbędzie się z dwu-

miesięcznem opóźnieniem w Moskwie.

Przygoda podróżnika
polskiego

Opóźnienie wyprawy na wyspę
Kościuszki.

Parę dni temu donosiliśmy, że podróż-
nik polski dr. Stefan Jarosz wraz z to--
warzyszącym mu botanikiem amerykań-
skim dr. Coxem odpłynęli z portu Prince
Rupert na wyspę Kościuszki.

Niestety w czasie podróży dr, Jarosz
zachorował a lekarz wezwany do cho-
rego podczas pierwszego postoju okrętu
w Ketchican stwierdził konieczność na-

*| tychmiastowej operacji wyrostka robacz-
kowego. Dr. Jarosz poddał się operacji
w miejscowym szpitalu i obecnie czuje
się tak dobrze, że według wszelkiego
prawdopodobieństwa jeszcze przed 15-m
sierpnia będzie mógł kontynuować swą

podróż.
Dla dr. Jarosza jest to właściwie

„szczęście w nieszczęściu”, bowiem na
bezludną wyspę Kościuszki będzie tylko
od cząsu do czasu zawijała łódź z pocz-
tą i żywnością, tak, że w razie zachoro-
wania jego na wyspie ratunek byłby bar-
dzo utrudniony.
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zdobionych ornamentem pseudosznuro-
wym, miniaturowe krosienka itd.

Znaleziono również wielką ilość kości
zwierzęcych zarówno zwierząt domo-
wych jak i dzikich, a także zwęglone
ziarna zboża, orzechy laskowe itd. co
pozwala nam odtworzyć tryb życia lud-
ności i określić jej pożywienie.

Osady bronił drewniany „mur” obron-
ny. Falochron, zbudowany z trzech rzę-

dów ukośnie wbitych pali w dno jezió-

ra, zabezpieczał przed podmywaniem
brzegów przez wodę.

Tymczasem trudno jeszcze rozstrzyg-
nąć cży osada biskupińska została zdo-
byta przez najeźdzców, czy też opuszczo-
no ją z innej przyczyny, Ślady pożaru w
niektórych chatach mogłyby przemawiać
za pierwszem przypuszczeniem, ale mógł
to być zwykły pożar spowodowany nieo-
strożnością, . niekoniecznie wznieconą
przez wrogi lud napadający.

Groźnym wrogiem dla mieszkańców
dla osady były także powodzie, a ślady
jednej poważnej powódzi wyraźnie
stwierdzono.

Po zakończeniu prac wykopaliskowó*
badawczych zamierzone jest urządzerńe
rezerwatu prehistorycznego na półwy
spie, mianowicie zakonserwowanie naj-
lepiej zachowanych chat z częścią dróg
jako dokumentu naszej przeszłości w ce-
lu umożliwienia zwiedzania osiedla od.
krytego szkołom i wycieczkóm.

FILM HINDUSKI NAKRĘCIŁ POLAK

W Eastern Arts Laboratory w Bomba-
ju montowany jest obecnie film p. t.

„Burza śmiertelna”, nakręcony przez
Polaka, Henryka Dargewicza, który jest
równocześnie autorem scenarjusza.
Prasa zapowiadając bliską  premjerę

tego filmu podkreśla jego walory arty-
styczne, wysoki poziom techniczny i in-

teresujący temat. Jest to bowiem jeden z
pierwszych filmów obrazujących życie
Indyj.

 



Jak prezes koła gminnego B. B.
prosił starostę o zwolnienie go od kary za defraudację

Powiat janowski nie ma szczęścia do
sołtysów. W tych dniach sąd okręgowy
sądził ich trzech. Niejaki Leon Słomka ze
wsi Łada w pow. janowskim skazany zo-
stał przez s. o. w Lublinie na 6 miesięcy
więzienia za pociąg do łapownictwa.
W drugim wypadku skazany został soł-

tys wsi Chrzanów w pow. janowskim,
Wojciech Zaręba za deiraudację 452 zł.
pieniędzy państwowych i samorządo-
wych. Sąd skazał żuiębę również na 6
miesięcy więzienia,

Rewelacją był proces, który toczył się
przeciw Stanisławowi Gębali, sołtysowi
wsi Wierzchowiska, w gm. Brzozówka, o-
raz Janowi Serwatce, wójtowi tej miny,

Teofilowi Wąsekowi sekreatrzowi gminy

oraz Karolowi Exnerowi, jego pomocni-

kowi. Oskarżenie zarzucało Gębali, iż w
czasie swego urzędowania soleckiego
zdefraudował na szkodę skarbu państwa,
śminy oraz wielu jej mieszkańców z górą

2,500 zł. Serwatka i Wąse: oskarżeni zo-
stali o świadome rfiespełnianie urzędo-
wych obowiązków, stwierdziwszy bo-

wiem przy kontrolach brak pieniędzy u
Gębali nie powiadomili o tem wydziału
powiatowego w Janowie. Exner oskarżo-
ny został dodatk: wo o działanie na wła-
sną korzyść, bow'em dzielił się z Gębalą
p'zywłaszczonemi przezeń pieniędzmi. /

ZATARCI W BEWR.
Gmina Brzozówka jest uajwiększą w

pow. janowskim, a Gębala wybił się

wkrótce na najczynniejszego dziaiacza w
gminie. Objął on godność prezesa w wie-
lu organizacjach. Był więc przedewszyst-
kiem prezesem koła gminnego. BB, a
dzięki temu stanowisku, zajął i inne pre-
zesury, a więc w Straży Ogniowej, w

Kółku Rolniczem, w Kasie Stefczyka i
t. d. Zdobywszy taką potęgę lokalną. za-
praśnął odegrać rolę polityczną. Nada -
rzyła się ku temu okazja, gdy w powiecie

wynikły ostre zatargi między sanatorami,
którzy podzielili się na kilka partyj oso-
bistych. Na czele jednych z powašnio-
nych stron stał pos. Jankowski z BB. i
do niego przymknął też Gębala. Do in-
nych grup BB, należały czynniki admini-
stracyjne oraz reszta sanacji, Rzecz pro-
sta, že i tu o osobę Gębali zachodzono

bardzo pilnie, starając się go pozyskać.
Gębala zaś, czując wokoło siebie te sta-
rania, zapraśnął wreszcie zostać wójtem
w miejsce Serwatki, przy pomocy które-
go został sołtysem. W rezultacie doszło

do czynnych wystąpień obu stron.
PRZED SĄDEM

W pierwszej połowie lipca wszyscy
czterej stanęli przeds. o. w Lublinie na
sesji wyjazdowej w Janowie Lub.

Gębala wyjaśnił, że przywłaszczył so-
bie pieniądze z podatków, lecz mniejszą

sumę, niż mu zarzucono. Twierdził, że
co sobotę -sprawdzali stan rachunków
Serwatka, Wąsek i Exner. Serwatka i
Exner pożyczali stale od niego pieniądze,

wiedząc, iż pochodzą one z podatków,
nie pamięta, ile pożyczyli od niego. Ser-

watka począł pożyczać wkrótce, $dy go
wysforował na sołtysa. Z współoskarżo-
nymi urządzał libacje — oni prosili, a on
płacił za nich, gdy jednak mówił im, że

nie ma własnych pieniędzy — kazali mu
brać z pieniędzy podatkowych.

SEKRETARZ SEJMIKU
Gdy spostrzegł, że w śminie dzieją się

nieporządki wspomniał o tem sekretarzo-

wi wydziału powiatowego, Kamińskiemu.
Ten mu jednak odpowiedział, że póki on
jest nic, się tam nie zmieni. Nie złożył
mu więc żadnego doniesienia o tej aferze,
bo po tej odpowiedzi nie miał do Ka-
mińskiego żadnego zaufania, wiedział na-
tomiast, że Kamiński ma wielkie wpły-

" wy.

Na terenie gminy prezesował 10 orga-
nizacjóm. Pos. Jankowski z BB, poradził
mu, by wystosował żądanie do rady po-
wiatowej BB. o zmianę wójta, co też u-
czynił, W trzy dni potem zjawiła się u
niego rewizia, 11 kwietnia. Gdy sekretarz
wydz. pow. Kamiński dowiedział się o fa-
talnych wynikach rewizji, zaproponował
mu porozumienie. Od ludzi wie, iż Ka-
miński pragnął, by on zapłacił braki w
kasie i zerwał z posłem Jankowskim, i
wstąpił do jego partji. Zawiadomił o tem
posła Jankowskiego, lecz ten radził do-
puścić dó sprawy.
Gębala wyjaśnia, iż wiadome są mu

nadużycia innych jeszcze sołtysów w tej
samej gminie, nie wie jednak, czy wyto-
czono im sprawy.

POSŁOWI JANKOWSKIEMU
800 ZŁ. POŻYCZKI

Inaczej wyjaśniał Serwatka. Do winy
nie przyznał się. Gębala był w gminie
bardzo wpływową osobistością. On, wójt,

i sekretarz bali się go. Przed wykryciem

nadużyć wystąpił z żądaniem wyboru no-

wego zarządu gminy. Podejrzenia pow -

ziął co do Gębali, gdy ten dwukrotnie nie

pieniędzy skarbowych
(Od własnego korespondenta)

stawił się kolejno na sesję sołtysów. O
podejrzeniach zawiadomił Kamińskiego.
Ten radził czekać narazie do następnej
sesji. Gębala na nią przybył i stwierdzo-
no niedokładności w jego urzędowaniu i
braki pieniężne. Zawiadomił o tem Ka-
mińskiego i ten radził postąpić, jak nale-
ży. W dniu 11 kwietnia przeprowadził u
Gębali w asyście Wąsika i Exnera rewi-
zję i wykryli nadużycia na zgórą 1.500 zł.

Gdy tłomaczył Gębali: „Panie sołtysie
brak pieniędzy” — ten mu odpowiadał:
„Wypożycżyłem ludziom. Posłowi Jan-
kowskiemu pożyczyłem 800 zł.".
Przybył do gminy starosta janowski,

Weber. Serwatka powiadomił go o sta-
nie rzeczy, lecz starosta żadnych zarzą-
dzeń nie wydał, Śledztwo ciągnęło się
długo, wreszcie Serwatka sam przesłał
sprawę prokuratorowi.Oskarżony stwier-
dza, że wykrył nadużycia czterech innych
sołtysów, lecz dotąd dochodzeń nie prze-
prowadzono.
Oprócz Gębali wszyscy wspėloskarže-

ni zaprzeczyli zeznaniom Serwatki. Wą-
sik m. in. zeznaje, żć były nadużycia in-
nych sołtysów, o których zawiadomił
władze przełożone.
Po przesłuchaniu oskarżonych, sąd

przystąpił do zbadania kilkudziesięciu
świadków, przeważnie poszkodowanych

rozmaitszy sposób, każąc sobie m. in.
płacić coś w rodzaju podatków przez sie-
bie wymyślonych i nakładanych. Inni
świadkowie zeznali korzystnie o Exne-
rze, że zwracał on Gębali uwagę na jego
"nieporządki i że donosił o nich Serwatce
i Wąsikowi.

O CO ZACZĘŁA SIĘ WOJNA
Świadek Izydor Lewicki, post. P.P. znał

Gębalę jako porządnego człowieka, był
on w dóbrych stosunkach z Serwatką i
Exnerem. Wąsek powiedział mu, iż wie

o nadużyciach Gębali, ponieważ jednak
Serwatka i Exner usiłowali go utrącić
ze stanowiska pisarza gminnego, bał się
reagować, Nieporozumienia między Gę-
balą i Serwatką zaczęły się dopiero z
chwilą, gdy poczęto głośno mówić o Gę-
bali, jako przyszłym wójcie i gdy wójt
Serwatka dążył do utrącenia Gębali.

WÓJT NIE SPIESZYŁ SIĘ Z REWIZJĄ
Rewelacyjne są żeznania świadka Su-

doła, radnego gminnegoi członka Sejmi-
ku janowskiego, Gdy w marcu 1933 r. był
pewnego razu w urzędzie gminnym 6-

świadczył mu Exner, iż Gębala popełnił
nadużycia, na które ani wójt ani pisarz
nie reagują. Świadek zwrócił się wówczas
do wójta i zażądał od niego wystąpienia
w tej sprawie, Wójt jednak nie spieszył
się z zarządzeniem kontroli. Po kilku
dniach zwrócił mu znowu uwagę ńa ko-
nieczność reakcji, zastrzegającsię, że je-
żeli w ciągu trzech dni kontroli nie za-
rządzi, świadek zwróci się z doniesie-

niem do starosty, Wówczas dopiero żo-
stała zarządzona i wykryta defraudację
1.533 zł.

STAROSTA „MA CZAS*
Doszły go jednak słuchy, że nie wszy-

stko zostało ujawnione, zwrócił się więc
do wójta z żądaniem dokonania ponow-
nej rewizji u Gębali. Tak się złożyło, że
w tym czasie, 24-$o kwietnia, przybył do
śminy w jakichś sprawach starosta We-
ber. Wójt zwrócił się do odjeżdżającego

już starosty z wnioskiem o zezwolenie na
dalszą kontrolę. Świadek słyszał, jak sta-
rosta Weber odpowiedział na to: „Mamy.
czas*, Po odjeździe starosty zwrócił się
świadek ponownie do wójta, nalegając
nań, by udał się do insp. sam, O to ze-
zwolenie.
Gdy po pewnym czasie insp. Stróżak

zjawił się w urzędzie śminnym w Brzo-
zówce, świadek zgłosił się doń osobiście
z wnioskiem o dokonanie dalszej kon-
troli, nie otrzymał jednak odpowiedzi, a
odjeżdżając do Janowa inspektor na za-
pytanie w tej sprawie machnął tylko rę-
ką.

26 kwietnia zawieszony w  czynnoś-
ciach wójt wniósł do rady gminnej piś-
mienne zażalenie na decyzję starosty,

motywując je tem, iż została ona wydana
dlatego, że wójt wykrył nadużycia Gę-
bali. Świadek jako delegat do Sejmiku
zwrócił się ze swoimi skargami również
do sekretarza wydz. pow. Kamińskiego,
ten oświadczył mu jednak „że nie należy
robić odrazu skoku na Gębalę".

GOSPODARKA SOŁTYSÓW
W POWIECIE

Światło na gospodarkę sołtysów rzu-
ca'ą zeznania świadka Stróżaka, inspek-
tora samorządowego. Zeznał on, że gdy
objął swe stanowisko w powiecie,za -
trzymywanie pieniędzy przez sołtysów na
własne potrzeby było bardzo pospolitem
zjawiskiem. W 1931 r. starosta musiał
wydać. okólnik, w którym zawiadomił, iż
tego w żadtym wypadku czynić nie wol- 

przez Gębalę, który krzywdził ich w naj-

 

Janów, w sierpniu.

no. Radzono sobie w ten sposób, że gro-
żono konsekwencjami karnemi, tą meto-
dą zmuszając sołtysów do wpłacania pie-
niędzy. Jeżeli taki oporny sołtys wpłacił
pieniądze nie wytaczano sprawy.

WYROK
Po skończonym przewodzie /sądowym,

wygłoszeniu przemówień przez prokura-
tora i obrońców sąd ogłosił wyrok, ska-
zujący: Gębalę na 5 lat wizienia i utra-
tę praw przez lat 8. Wójta Serwatę i pi-
satza gminnego Wąska skazał sąd za nie-
spełnianie obowiązków urzędowych każ-
dego po roku więzienia z zawieszeniem.
Exnera sąd uniewinnił.
Pewien fakt, ujawniony na przewodzie

sądowym trzeba tu zacytować, bo jest on
bardzo charakterystyczny w tym proce-
sie, rzuca światło na tło, z którego proces
wyrósł i na światopogląd działaczy sana-
cyjnych.

JAK ROZUMUJE SANATOR?
Już pó wykryciu defraudacji wysłał

Gębala znamienny list do wydziału po -
wiatowego i do starośty Webera, dato-
wany z 22 kwietnia 1933 r. Przyznaje się
on w nim do popełnienia defraudacyj.
Przez cały czas urzędowania wójt nie żą-
dał od niego wpłacenia sum z ściąśnię -
tych podatków. Wąsek wiedział o tem,
że Gębala cieszy się względami wójta i
Exnera i nie wzywał go do kontroli po-
datkowej ani nie uprzedzał go o grożącej
mu odpowiedzialności. Względy wójta u-
tracił dopiero z chwilą złożenia do pre-
zydjum rady powiatowej BBWR. wnio-
sku o dokonanie nowych wyborów w gmi
nie,
Gębala daje do zrozumienia, że donie-

sienie przeciwko niemu było aktem zem-
sty za złożone przez niego doniesienia
przeciw wójtowi Serwatce. Z uwagi na
to — pisze Gębala — że zajmuję wiele
stanowisk i godności w organizacjach, iż
pociągnięcie mnie do odpowiedzialności

zabiłoby mnie w opini: l1dności, wśród
której całe życe mam spędzić, że pienię-
dzy użyłem chwilowo na spłatę siostry i
że dłużnicy nie oddają mi moich wła-
snych, zobowiązuję się wpłacić sumy
brakujące do kasy gminnej i proszę pana
starostę o zwolnienie mnie od kary za
defraudację pieniędzy podatkowych i u-
trzymanie mej dobrej opinji we wsi.”
Co Gębala chciał listem tym powie-

dzieć —trudno dociec, tak w każdym
rażie brzmi krótkie jego streszczenie.
Proces ten wywołał w całym powiec'e
wielkie wrażenie, bo istotnie odsłonił re-
welacyjne stosunki.  

Ksedzu 3.skupowi Łosińskiemu
ŁSJŹ narodowa składa hołd

Na zebraniu Stronnictwa Narodo-
wego koło Łódź—Śródmieście powzię*
ło następującą rezolucję:

„Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup
Łosiński

Kielce.
„Zebrani członkowie Stronnictwa

Narodowego Koła Łódź — Śródmieś-
cie na zebraniu Sekcji Młodych, w
dniu 7 sierpnia i na zebraniu ogólnem
w dniu 8 sierpnia b. r. w liczbie 378 o-
sób, w związku z napaściami na J. E.
ks. Biskupa stwierdzają:

że Kościół Katolicki wychowawca
wszystkich pokoleń Polaków poprzez
tysiąclecie naszych dziejów musi w
Polsce cieszyć się całkowitą i pełną
swobodą w wykonywaniu swej misji,
zleconej Mu przez najwyższą władzę
Chrystusa Króla;

 

że Kościołowi przez swą hierarchię
służy prawo wyłącznego wpływu na
wychowanie religijne i moraine mło-
dych pokoleń;

że wszystkie napaści, organizowane
przez pewne czynniki polityczne na
Kościńł Katolicki i jeśo przedstawi-
cieli są na rękę masonerji i żydostwu;

że w szczególności niesłychane wy-
stąpienia przeciwko J. E. ks. Biskupo-
wi kieleckiemu, muszą się spotkać z
kategorycznym protestem, całego naro-
dowo i po katolicku myślącego społe-
czeństwa, oraz gotowością do walki o
jego autorytet.

Ponadto zebrani składają hołd Naj-
dostojniejszemu  Pasterzowi za Jego
nieugiętą postawę i zapewniają o swem
synowskiem przywiązaniu“,

Z KRAKOWA
Kina polskie:
Apollo: „Biała parada”.
Promień: „Teraz i zawsze” (Shirley

Temple). Х > ы
Stonko: „Krėl areny“ į „Arjana“,
Świt: „Rewoluca śmiechu”.
Sztuka: „Człowiek o stu maskach”,
Uciecha: „365 żon króla Pausola".

Prezydent Rzeczypospolitej w Krako-
wie. — W. poniedziałek przybył do Kra-
kowa na jednodniowy pobyt Prezydent
Rzeczypospolitej Row z Zakopa-
nego ze „Święta Gór”.

4

proszczenie systemu meldunkowego
w”Krakowie. — Postępując wzorem stó-
licy, która w ostatnich dniach uprościła
swój system meldunkowy, władze miej -
skie w Krakowie opracowały projekt
wprowadza'acy szereg zmian w przepi -
sach meldunkowych, obowiązujących do-
tąd w Krakowie. Projekt przewiduje m.
in. uproszczenie formalności meldun-
kowych przy przeprowadzce z jednego
mieszkania na drugie wobrębie miasta.
W tym wypadku meldunek odbywałby
się tylko na dwóch kartkach, na których
wymienianoby nazwiska: wszystkich
członków danej rodziny, Uproszczone
mają być też meldunki osób porywają
cych na krótki pobyt do Krakowa. Od-
nośny projekt A już przedstawiony
władzom wojewódzkim i oczekuje na de-
cyzję.

Pamiętaj 0
bezrobotnych

narodowcach

  

Gdzie wolno się kąpać i pływać na
Wiśle, — Władze miejskie w Krakowie
wydały i opublikowały w tych dniach no-

rzepisy i zarządzenia dotyczące ką-
pieli i pławienia koni. Wyznaczone zo -
stały szczegółowe pa dla kąpieli na
poszczególnych odcinkach Wisły. Za
nieprzestrzeganie tych przepisów grożą
kary administracyjne.

Atak szału w windzie, — W niedzielę
przybyła z mlekiem do kamienicy przy
ul. Sarego B ze Skotnik, Ma-
ria Siwek. imo, že w kamienicy jest
winda Siwkowa zawsze wnosiła ciężkie
bańki z mlekiem na najwyższe piętro po'
schodach. W niedzielę spotkała Siwko-
wą w bramie domu jedna ze służących i
zaproponowała jej jazdę windą. Gdy tyl-
ko winda cda wgórę, Siwkowa, któ-
ra windą jechała pierwszy raz w życiu,
dostała nagle ataku szału. Powybijała
bańką oraz rękami wszystkie szyby w
windzie, oraz szklaną prześrodę dzielą-
cą tunel windy od klatki schodowej.
Ścianę tę zniszczyła Siwkowa na wyso-
kości dwuch pięter. Furjatka rzuciła się
następnie na towarzyszącą jej służącą,
której udało się zatrzymać windę na wy-
sokości drugiego piętra, Gdy tylko win-
da stanęła Siwkowa rzuciła się do drzwi,
rozbiła je i wypadła na korytarz. Tutaj
nie przerwała swej niszczycielskiej ro -
boty, wybijając szereg szyb. ZabioE
krzykami oraz brzękiem  rozbijanych
szyb, dozorca domu zdołał przy pomocy
mieszkańców ubezwładnić szaloną ko-
bietę i sprowadzić ją na dół, s po
kilku minutach uspokoiła sięę—Siwkowa
doznała szereg okaleczeń obu rąk, pow-
stałych w czasie wybijania grubych tafli
szklanych w windzie, Opatrzona przez
lekarzy pogotowia ratunkowego, prze -
słuchiwana była następnie na komisarja-
cie P.P. Zeznała ona, że nic sobie nie
przypomina i nie wie co się z nią działo
od chwili, gdy wsiadła do windy.

 

Z CAŁEGO KRAJU
ZZ.

Pięćdziesięciolecie doktoratu — Dr.
Józeł Krzymiński dn. 12 b. m. obchodził
50-lecie swego doktoratu. Dr. Krzymiń-
ski należy do rzędu najbardziej zasłużo-
nych obywateli Wielkopolski. Dr. Krzy-
miński był przeż 15 lat prezesem „Soko-
ła”, przez 12 lat posłował do parlamentu
wolińskiego, Podczas przełomu w roku
1918 był dr. Krzymiński prezesem Po-
wiatowej Rady Ludowej, a po uzyskaniu
niepodległości był prezydentem Inowro-
cławia do r. 1928.

JASŁO .

Uroczystošci ku czei 8. p. Czeslawa
Mączyńskiego. — Ruchliwe i żywotne
Akademickie Koło Jaślan we Lwowie —
dało sposobność społeczeństwu jasiel -
skiemu do oddania hołdu Brygadjerowi
Czesławowi Mączyńskiemu, Staraniem
tegoż koła odprawiona została Msza św.
w kościele OO. Franciszkanów. Wieczo-
rem tego samego dnia — w dużej sali
„Zgoda” — odbyła się uroczysta aka-
demja ku czci ś. p. Brygadjera. Podniosłą
uroczystość zagaił p. Tadeusz Drozol,
prezes A. K, J. we Lwowie — następnie
poprosił o. wygłoszenie przemówienia
mecenasa Romana Zaryłkiewicza, preze-
sa miejscowego Koła Stronnictwa Naro-
dowego. Prelegent, sam obrońca Przemy-
śla, w wzruszających słowach — na kan-
wie osobistych wspomnień nakreślił na-
stroje, jakie panowały podczas tych pa -
miętnych dni wśród prawych i gorących
Polaków. Drugi skolei mówca p. Adam
Flis zajął się obszernie samą osobą Bry-
gadjera. Głównym motywem tego prze-
mówienia — to hasło, które wyznawał 6.
p. Brygadjer: Wszak tylko jesteśmy słu-
gami Ojczyzny i Jej dłużnikami. Zazna-
czyć musimy, że nikt z władz nie był o-
becnym na Mszy św. ani akademji, W u-
roczystościach brał udział chór „Echo”
pod batutą niestrudzonego p. Karakiewi-
cza,

 

 

KARTUZY

Tajemniczy wisielec. — Znaleziono w
zagajniku koło łazienek miejskich w
Kartuzach wisielca nieznanego nazwiska,
wiszącego na drzewie. Wisielec ten wi-
siał na sznurze konopianym stopami o-
party o ziemię, Opodal denata leżała !a-
ska i teczka, w której znajdowały się na-
stępujące przedmioty: kawałek mydła w
aluminjowem pudełku, pół metra mater-
jału neslu, pasek skórzany, szczoteczka
do zębów i proszek. Denat poza tem nie
posiadał żadnego dokumentu, z którego-
by można było ustalić jego nazwisko.

KONIN

Naśladujmy narodowców z Kun. — Dn.
3 sierpnia policja zaaresztowala p. Kor-
dylewskiego, prezesa koła Str. Nar. w
Kunach. Młodzi członkowie Str. Nar. w
Kunach samorzutnie przystąpili do ro-
bót polnych w gospodarstwie swego pre-
zesa, dając w ten sposób dowód solidar-
ności i ideowej pracy. Nadmienić należy,
iż Koło Str. Nar. w Kunach istnieje zale-
dwie od 2-ch miesięcy.

PIŃSK

Konsekracja nowego kościoła, — Dnia
6 sierpnia J. E. ks. biskup Piński Kazi-
mierz Bukraba uroczyście pokonsekro-
wał nową murowaną świątynię w Łuni-
nie, w dobrach ks. Fr. Druckiego - Lu-
beckiego.
Na uroczystość konsekracyjną zebrały

się tłumy wiernych, z ramienia władz
był obecny p. starosta łuniński. Jeszcze
jedna świątynia stanęła, pomimo cięż-
kich czasów, na Polesiu. Cieszy się ubo-
ga parafja łunińska z posiadania pięknej
świątyni, którą staje się ozdobą tego po-
leskieśo zakątka. ‚

Kościół łuniński powstał z niewykoń-
czonych murów mauzoleum ks. Druckich-
Lubeckich, Prawie 60 lat stały ruiny
niewykończonego grobowca ks. Druc-
kich - Lubeckich na skutek zakazu rzą-

 

 

 

du rosyjskiego, który nie pozwolił do-
kończyć budowy. Dopiero za czasów nie-
podległej Polski ż pomocą Bożą i do+
brych, szlachetnych ludzi uporządkowa=
no ruiny, i dziś stanęła piękna świąty-

nia,

MAKÓW

Pożar w dzielnicy żydowskiej. — Wy-
buchł tu groźny pożar, który rozszerzał
się z gwałtowną szybkością. Płomienie
ogarnęły równocześnie kilkanaście do-
mów w dzielnicy żydowskiej.
Na alarm wyruszyły do Makowa wszy-

stkie okoliczne straże ogniowe z Ciecha-
nowa, Przasnysza, Pułtuska, Mławy i in-
ne.
Po 6-ciogodzinnej wytężonej akcji ra-

tunkowej udało się niebezpieczeństwo u-
sunąć. Pastwą płomieni padło 12 domów
żydowskich, Kilkadziesiąt rodzin pozo-
stało bez dachu nad głową. Wszystkie
ruchomości ich spłonęły. Straty spowodu
pożaru są olbrzymie.

ZAKOPANE
Znalezienie zwłok. — Dnia 9b. m.

przewodnik tatrzański An. Wawrytko-
Krzeptowski schodząc wieczorem z Biał-

czańskiej grani, natrafił w żlebie pod
ścianą Żabiego Mnicha na zwłoki tury-
sty, które były w zupełnym rozkładzie.
Spowodu ciemności nie mógł on stwier-
dzić identyczności zwłok. Zawiadomione
o tem na drugi dzień Ochotnicze Pogo-
towie Ratunkowe zniosło zwłoki do
Morskiego Oka, skąd zostały one prze-
wieżione do Zakopanego. W czasie oglę-
dzin okazało się, że są to zwłoki inż.
Stan. Jawgiela, Litwina, który miesiaa
temu wybrał się na wycieczkę w Tatrz
i zaginął bez wieści. Zwłoki turysty
strasznie były smasakrowane: głowa, rę-
ce i nogi leżały osobno, na ścianie zaś
pozostała lina i plecak, co wskazywało
na to, że spadł on kilkadziesiąt metrów
wdół,

 

 



Statystyka nie może decydować o
polityce gospodarczej, ale' musi być
przez tę politykę uwzględniana. To
też przy rozważaniu zagadnień natury
$ospodarczej dobrze jest pamiętać
przynajmniej najbardziej ogólne dane
cyfrowe, śdyż wyświetlają one nieraz
więcej, aniżeli najlepsze i najbardziej
logicznie uzasadnione arśumenty.
W nolityce rolniczej jednym z kapi-

talnych tematów jest sprawa zbożowa
i to najwidoczniej nietylko w krajach

2 © bardziej prymitywnej gospodarce
rolniczej, jeżeli w generalnej rezolucji,
uchwalonej w dn. 30 lipca 1935 r, w
Brukseli przez Międzynarodową komi-
sję rolniczą, znajdują się dwa takie
ustępy:

1) „dominujące znaczenie posiada zagad-

nienie zbożowe ze względu na jego po-

wszechny charakter“;

2) „kwestja zbożowa i tłuszczów jadal-

nych to są dwa zasadnicze problemy, które

dla dobra warstw ludności wiejskiej muszą

znaleźć możliwie szybkie rozwiązanie",

Niewątpliwie trudno o bardziej ja-
sne postawienie kwestji, jeśli zważy
się, że międzynarodowe konferencje
usiłują unikać kładzenia kropek nad
„id” i wolą posługiwać się giętkim ję-
zykiem dyplomacji,

Nie można jednak dziwić się tej jas-
ności deklaracji wobec ostatniego ra-
portu Sekretarjatu Pszenicznego Ko-
mitetu Doradczego w _ Londynie,

 

 

stwierdzającego, iż według wszelkich
możliwych przewidywań zapasy świa-
towe pszenicy na koniec 1936 r. wzro-
sną conajmniej o dalsze 80 miljonów
bushli.
Gdy więc kwestja zbożowa znajdu-

je się na pierwszym planie w spisie
problemów, interesujących rolnictwo
wszystkich krajów, to z pewnością i
u nas jest to zagadnienie wcale poważ-
ne. Pragnąc określić jego wagę ga-
tunkową, można posługiwać się róż-
nemi metodami, najwłaściwszą jednak
wydaje się metoda skontrolowania, ja-
k, udział w przychodach gotówkowych
rolnictwa odgrywają dochody ze
sprzedaży zbóż, a to ze względu na
znaczenie problematu podniesienia do-
chodowości gospodarstw wiejskich.
Posiadamy w tym zakresie kilka o-

piacowań, Na pierwszem miejscu
należy oczywiście postawić badania
nad opłacalnością drobnych gospo-
darstw wiejskich, prowadzone przez
Puławski Instytut Naukowy. Badania
te dotyczą gospodarstw o obszarze od
2 do 50 ha. Według tych danych u-
dział procentowy dochodów gotówko-
wych ze zboża w ogólnym przycho-
dzie surowym na 1 ha ziemi użytkowej
przedstawiał się * następująco: w
1926/27 r. — 23,4 proc.; w 1927/28
r. 24,2 procent; w 1928/29 roku —
23,2 proc.; w 1929/30 roku — 19,1
proc.; w r. 1930/31 — 22,2 proc.; w

 

Mała nadwyżka wywozowa
w lipcu wyniosła 3.119 tys. zł.

Bilans Handlu zagranicznego Rzeczypo-
moolitej Polskiej i w. m. Gdańska w lipcu

Ł r. przedstawiał się według tymczasowych

oiliczeń Głównego Urzędu Statystycznego
jah następuje: przywóz 192,493 ton, warto-

ści 73,198 tys. zł., wywóz 1,088,396 ton, war-

*tości 76,317 zł.

W ten sposób handel zagraniczny w lipcu

dał saldo dodatnie w wysokości 3,119 tysię-

cy złotych. W porównaniu z czerwcem b, r.

zmniejszył się wywóz o 2,624 tys. zł., nato-

miast przywóz zmniejszył się o 3,681 tys. zł,

 imieresy rolnictwa
zagrożone w umowie z N.emcami

Toczące się w Berlinie rokowania na
temat nowej umowy handlowej są na u-
kończeniu. Według opinji delegatów po-
szczególnych branż rolniczych, biorących
udział w rozmowach w charakterze rze-
czoznawców, nowa umowa, zbudowana
na zupełnie odmiennych warunkach, niż
z października 1934 r., nie przyniesie
spodziewanych korzyści rolnikom, mimo,
iż produkty hodowlane rolnicze obejmą
ca 50 proc, wartości wywozu do Niemiec.

Należy to przypisać stanowisku sfer
eksportowych, które wbrew tendencji
czynników oficjalnych i gospodarczych,
przeprowadziły wydatną zniżkę cyfr
kontyngentów rolniczo - hodowlanych

na korzyść wywozu drzewa i spirytusu.
Jeżeli zrozumiałym jest interes ekspor-
tera, który dysponując dużą ilością to-
waru naskutek podaży, wynikłej z natu-
ralnej w Polsce nadprodukcji, dąży do u-
stalenia kontyngentów, nie wyczerpują-
cych tej nadwyżki — to należy się dzi-
wić stanowisku komisji polskiej, że zga-
dza się na krzywdzenie szerokich mas
rolników.
Z nowych artykułów hodowlanych ma-

my zapewniony wywóz trzody chlewnej

o wartości około 20 milj, zł., który to ar-
tykuł nie był w dotychczasowej umowie
objęty. Natomiast eksport jaj jest pod
dużym znakiem zapytania.  (P. A. A.)

Duże zbiory pszenicy we Włoszech
Z Rzymu informują:

Tegoroczne zbiory pszenicy we W.oszech

wyniósą zgórą 76 milj. q. i przewyższać bę-

"dą zbiory zeszłoroczne o 20,6 proc. W ten

sposób zbiory tegoroczne będą rekordowe i

ustępują tylko niezwykle wysokim zbiorom

w 1933 r., które wyniosły 81 milj.,

Prasa włoska obszernie komentuje powyż-

sze liczby, wskazując, że oznaczają one

wielki sukces polityki zbożowej Mussolinie-

go, który potrafił zapewnić Włochom zu-
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pełną niezależność od zagranicy pod wzglę-

dem wyżywienia. „Tribuna“ idzie dalej i

zwraca uwagę, że konflikt z Abisynją w ni-

czem nie może sparaliżować normalnego roz-

woju gospodarczego Włoch faszystowskich.

Zaznaczyć należy, że komentarze prasy

włoskiej są o tyle nieco zadaleko idące, iż

w r. b. spodziewane są dobre zbiory w ca-

łym szeregu krajów europejskich i pozaeu-

ropejskich.  
przypomina mi to historyjkę z gazety. Możei nie
nową, jeżeli znacie ją, to mi przerwijcie. Małżonka
pyta służącą: „Czy znasz miejsce pobytu mego mę-

1931/32 r. — 22,1 proc.; w 1932/33 r.
—22,1 proc. i w r. 1933/34—24.2 proc.
A więc na przestrzeni 8 lat dla 65

proc. ogółu gospodarstw wiejskich do-
chód gotówkowy ze zbóż stanowił
przeciętnie 22,7 proc .ogólnego przy-
chodu surowego:
Pewne uzupełnienia powyższych

danych znajdujemy w pracy dyplomo-
wej p. Waleckiego, który badał gospo-
darstwa włościańskie województwa
poznańskiego za okres gospodarczy
1928/29, W owym czasie udział pro-
centowy dochodów ze zbóż w docho-
dzie brutto wynosił dla gospodarstw
o obszarze od 5 do 10 ha — 32,5 proc.;
o obszarze od 10 do 20 ha—29,3 proc.:
wreszcie o obszarze od 20 do 50 ha—
32,6 proc. Jak z powyższego wynika,
woj. poznańskie jest znacznie bardziei
zainteresowane w produkcji zbożowej,
aniżeli inne województwa, co zresztą
jest powszechnie znane; natomiast
drugi wniosek z przytoczonych cyfr
jest znacznie ciekawszy, a mianowicie
niezawsze i nie w każdych okoliczno-
ściach zainteresowanie gospodarstwa
wiejskiego sprawą zboża wzrasta ró-
wnomiernie ze wzrostem obszaru $o-
spodarstwa. Okazuje się bowiem, że
grupa gospodarstw najmniejszych i
największych z pośród badanych czer-
pała niemal jednakowe dochody z
produkcji zbóż, podczas gdy grupa
środkowa — dochody mniejsze.

Wreszcie dla tegoż okresu gospo-
darczego, t. j. 1928/29 posiadamy ©-
pracowanie p. Malinowskiej dotyczą-
ce gospodarstw folwarcznych woj. po-
znańskiego. Na podstawie tej pracy
dowiadujemy się. że dochód ze zbóż
dla tych gospodarstw stanowił 30,7
proc. ogólnego przychodu brutto, a
więc nieco mniej niż dla gospodarstw
włościańskich o obszarze od 5 do 50
ha (31,4 proc.).
Ażeby skontrolować w całości sto-

pień zainteresowania polskiego rolnic-
twa w produkcji zbożowej, należałoby
jeszcze uzyskać wiadomości w tej
sprawie o gospodarstwach posiadają-
cych obszar mniejszy od 2 ha. Nieste-
ty, danych w tym kierunku nie posia-
damy, możemy jedynie stwierdzić, że
gospodarstwa te pracują  przede-
wszystkiem na samozaopatrzenie, a
nie na zbyt. Kierunek zaś produkcji
oraz charakter produktów sprzedawa-
nych uzależniony jest ściśle od możli-
wości pracy poza gospodarstwem oraz
od konieczności uzyskania niezbędnej
w danym momencie gotówki. Owa
niezbędność decyduje o sprzedaży po-
siadanego chwilowo towaru, a więc
może to być zarówno świnia, jak
drób, jak wreszcie korzec zboża.

Tyle mówią cyfry, z których wyni-
ka, że cena zboża jest kwestją aktual-
ną dla wszystkich rolników, gdyż nie-
wątpliwie ogromny procent gospoda-
rzy wiejskich zboże sprzedaje, a sto-
sunkowo nieznaczny zboże dokupuje.
Oczywiście zainteresowanie ceną zbo-
ża może stopniowo maleć, a to w za-
leżności od opłacalności przerobu
ziarna na produkty hodowli. Uzależ-
nione to jest od ceny artykułów ho-
dowlanych i zapewnienia dla ni-h
stałych rynków odbiorczych. Po osią-
śnięciu sukcesów polityki rolniczej na
tych dwóch odcinkach cena zboża nie
będzie z pewnością sprawą takiej do-
niosłości, jak obecnie.  

Na Daleki Wschód
Angija—Japonja—Chiny

Z Londynu informują:

W dniu 10 b. m. udał się na Daleki
Wschód doradca gospodarczy rządu bry-
tyjskiego sir Frederic Leith-Ross, prze-
wodniczący specjalnej misji gospodar-
czej.

Według „Observer'a', właściwym ce-
lem podróży jest zbadanie możliwości
zorganizowania międzynarodowej po-
życzki, która miałaby za zadanie wyko-
rzystanie naturalnych bogactw Chin.
Pismo wątpi jednak, czy w Japonii pro-
jekt pożyczki międzynarodowej znajdzie
poparcie, i przypuszcza, że Japon'a bę-
dzie wolała ograniczyć się do dwustron-
nego porozumienia z W. Brytanją, Poro-

zumienie to dałoby W. Brytanji pewne

 

Kukurydza konkurentką
ее a ię

żyta i jęczmienia
Kukurydza poważnie konkuruje z innemi

zbcżami używanemi w hodowli a więc prze-

dewszystkiem z żytem i jęczmieniem. Dla-

tego też perspektywy światowego rynku

kukurydzy oddziaływują na kształtowanie

się rynku zbożowego.

Największym eksporterem kukurydzy jest

Argentyna, gdzie ostatnio zbiory, tej rośliny

szacuje się na 11,5 milj, tonn, wobec 6 milj.

tonn w. ubiegłym roku. Wewnętrzne spoży-

cie Argentynv wynosi około 2 mili. t. resz-

ta t.j. 9.5 milj. t. stanowi nadwyżkę wywo-

zową. Roczne obroty światowe kukurydzą

utrzymywały sie w latach naiwyższej kon-

iunktury znacznie poniżej 9 milj. tonn i tyl-

ko w jednym roku osiągneły tę cyfrę. Po-

nieważ w bieżacym sezonie — oprócz Ar-

gentvny na rynkach znajdzie sie kukurydza

jugosłowiańska, azjatycka, południowo i pół

nocno afrykańska, oraz rumuńska, istnie-

je obawa o cene tego artykułu. Oczywiście

spadek cen zwiększy popvt na kūkurydze,

zmniejszaiac pojemność rynków innvch zbóż

pastewnych.

Objawy ponrawy
w Stanach Zjednoczonych

Syśnalizowana już od pewnego czasu

poprawa gospodarcza w St. Ziedn. prze-
jawiła się w dalszym c'agu bardzo wy-
raźnie w ciagu ub. tygodnia. Kursy pa-
pierów wartościowych na giełdachwzro-

sły w dalszym ciagu, przyczem obroty w
końcu tygodnia bvły bardzo ożywione.
Jedną z najbardziej charakterystycz-
nych cech poprawy 'est poważne zwięk-
szenie sie siły nabywczej ludności, prze-

dewszystkiem w okręgach roln'czych. W
dużych ośrodkach handlowvch zanoto-
wano wyraźne ożywienie obrotów. Je-
dnak zwyżka cen detalicznych artvku-
łów żywnościowych zaczyna dawać dość
niepomyślne rezultaty, gdyż w niektó-
rych okolicach konsumenci boikotuią
niektóre artykuły, m. in. mięso. Wzmo-
żone ożywienie przejawia się również w
przemyśle. Przeciwnie — sytuacja rol-

nictwa, jak dotad, nie przedstawia się
dość wyraźnie. Przewidywania czynni-
ków oficjalnych co do wysokości tego-

rocznych zbiorów wydają się nieścisłe,
i naogół spodziewane są jeszcze większe
zbiory.

 

trywać się pilnie w wypchaną sowę. Na to weszli
Maud i Reggie Byng.
— No ico? Noi co? — zaćwierkał Reggie. Lu-

UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angielskiego

„A czemużby nie miała wsiąść do taksówki?

1 czemużby właśnie dlatego miała być moją córką,

że wsiadła do taksówki? Ależ w Londynie — tu po-

czuł się olśniony prawidłowością własnej logiki —

„masa jest dziewcząt, które zamiast iść pieszo, wy-

najmują taksówkę”.
„Ona nie wynajęła!” !

„Jakto, powiedziałeś przed chwilą, że wzięła

taksówkę'' — przyłapał chytrze. `

—Nie, powiedziałem, że wsiadła do taksówki.

Był tam już ktoś inny — mężczyzna, Wie ciocia, to

był — ten właśnie”.
— O mój Boże -— wykrzyknęla lady Karolina

i upadła na fotel. : `
— Nie mam żadnej co do tego wątpliwości —

zaklinał się Belpher. Zachowanie tego jegomościa

dostarczyło mi dalszego dowodu. Taksówka stanęła,
- kiedy zrobił się zator w ruchu ulicznym, a japodsze-

«dłem i bardzo grzecznie poprosiłem, aby pozwolił

"mi sprawdzić, co to za pani wsiadła do taksówki. On

na to, że niema żadnej pani. A ja samwidziałem, jak

-weszła. Przez cały czas rozmowy wychylał się przez

okno tak, żeby nie było widać, kto jest w środku.

Pojechałem za nimi w drugiej taksówce aż do Carl-

» tonu. Stał już wtedy sam jeden na trotuarze. Maud

"nie było. Zapytałem go o miejsce jej pobytu”.
— Zaraz, — wtrącił lord Marshmoreton wesoło,  

ża?' A ta jej odpowiada
— Nie przeszkadzajże, proszę, — zainterwen-

jowała lady Karolina. „Czy się nie interesujesz
sprawą, która ma tak ważne znaczenie dla twojej
jedynaczki?

—Bardzo, bardzo się interesuję — odparł lord
Marshmoreton niegodny zarzut, i ciągnął: „Służąca
powiedziała, że pan przebywa przy balji. — Ależ
bardzo, bardzo się interesuję. No więc mów dalej,
Percy. No dalej, mówże prędzej, bo wlecze się to
twoje opowiadanie naprawdę..."
— [I wtedy ten idjota policjant podszedł do mnie

i pyta, kto ja jestem. Tego mi było za wiele, przy-
znaję; Policjant mnie za ramię, ja uderzyłem go...“
— Gdzie — badał lord Marshmoreton, który lu-

bił szczegóły.
— A czyż to ma co do rzeczy? — wyrwała się

lady Karolina. Dobrześ zrobił, Percy. Ci hultaje po:
licjanci myślą, że wszystko im wolno, Powiedz mi,
jak wyglądał ten osobnik?"
— Niczem się nie wyróżniał, To jedno zapa-

miętałem, że gładko był ogolony. Jakiż urok Maud
w nim znajduje, nie mogę sobie wyobrazić. Nic
w nim niema pociągającego — dodał lord trochę
niepewnie, — bo i Apollo nie przedstawiłby się
awantażownie w oczach ofiary, której strącił nakry-
cie głowy.
— To ten sam, napewno ten sam. й
— Napewno, bo to Amerykanin, taksamo jak

poprzednio ów osobnik z Walji.
Nastało ciężkie milczenie. Percy patrzał na

podłogę. Lady Karolina sapała. Lord Marshmore-
ton, czując, że jemu przedewszystkiem wypada coś
powiedzieć, bąknął — No, wiecie! — i zaczął wpa-  

bił zaczynać rozmowę z humorem, w tonie pogo-
dnym. — No i co?

Maud przygotowała się na batalję.
— Jak się masz, kochany, — powitała brata z tą

idealną swobodą, która pochodzi tylko z nieczystego
sumienia. Jak się to stało, że opinja uważa cię za
plagę ulic Londynu? Reggie mówi, że kiedy prze-
chodzisz, policja chowa się do specjalnych schronów.

Chłód przywitania był taki, że zmroziłby jakąś
mniej rezolutną dziewczynę. Lady Karolina wstała
i zmierzyła winowajczynię surowym wzrokiem.

Percy wydobywał z siebie westchnienia czło-
wieka, zbyt ciężko przez los doświadczonego. Lord
Marshmoreton wyrwał się z marzeń o różanym
ogródku, i sfałdował groźnie oblicze..Maud zaś, nie
czekając na niczyją odpowiedź, trzepana swoje da-
lej, tak uroczo i naturalnie, że braciszek omal nie
zapienił się z wściekłości.
— Papuńciu kochany — trajkotała, z palusz-

kiem wetkniętym w dziurkę od guzika ojcowskiej
marynarki — już o wpół do dziewiątej dziś poszłam
na tereny do golfa. Z takim zapałem opowiadała
następnie o niewiarogodnych wyczynach swoich tego
ranka, że lord Marshmoreton szepnął: Co, dopraw-
dy? — i odważył się pogładzić pieszczotliwie ramię
córki pod karcącym wzrokiem swojej siostry.

Ta ostatnia nie należała wcale do zwolenniczek
starodawnej i szlachetnej gry w golfa.
— Obojętne, co dziś rano robiłaś — strofowa-

ła. Ważne to, co robiłaś wczoraj popołudniu.
— Właśnie, odezwał się lord Belpher, co. robi-

łaś wczoraj popołudniu?

4 (d. c. a.).
 

ułatwienia handlowe na Dalekim Wscho-
dzie wzamian za ustępstwa dla Japonii
w zakresie jej ekspansji w kolonjach an-
gielskich.

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 12-go sierpnia

DEWIZY
Belgia 89,25 (sprzedaż 89,48, kupno

89,02); Holandja 357,70 (sprzedaż 358,60,

kupno 356,80); Kopenhaga 117,15 (sprze-
daż 117,70, kupno 116.60); Londyn 26124
(sprzedaż 26.37, kupno 26.11); Nowy

Jork 5.28 (sprzedaż 5.31, kupno 5.25);
Nowy Jork (kabel) 5.28 i jedna ósma
(sprzedaż 5.31 i jedna ósfa, kupno 5.25 i
jedna ósma); Oslo 131,80 (sprzedaż
132,45, kupno 131,15); Paryż 34.99 (sprze-
daż 35.08, kupno 34.90); Praga 21,95
(sprzedaż 22,00, kupno 21,90); Szwaj-
carja 173,05 (sprzedaż 173,48. kupno
172,62); Stokholm 135,35 (sprzedaż 136.00
kupno 134,70); Włochy 43,40 (sprzedaż
43.25, kupno 43.28); Berlin 213,15 (sprze-
daż 214,15, kupno 212,15).
Obroty dewizami małe, tendencja dla

dewiz niejednolita. Banknoty dolarowe
w obrotach prywatnych 5.26 i trzy czwar-
te; rubel złoty 4,71; dolar złoty 9,05;

gram czystego złota 5.0244. W obrotach
prywatnych marki niemieckie (bankno-
ty) 177,00. W obrotach prywatnych fun-
ty ang. (banknoty) 26.25.
Dla pożyczek państwowych tendencja

słabsza, dla listów zastawnych utrzyma-
na, dla akcji mocna. Pożyczki dolarowe
w obrotach prywatnych: 8 proc. poż. z
roku 1925 (Dillonowska) 95,50 (w proc.);
7 proc. poż: śląska 75,00 (w proc.): 7
proc. poż. m: Warszawy (Magistrat) 74,00
(w proc.).

PAPIERY PROCENTOWE
7 proc. poż. stabilizacyjna 66,13 —

65,88 (odcinki po 500 dol.) 66,25 (w proc.)
4 proc. państwowa poż. premjowa dola-

rowa 53,50; 5 proc. konwersyjna 68,00!

6 proc. poż. dolarowa 83,88 (w proc.);
8 proc. L. Z. Banku gosp. krajow. 94,00
(w proc.); —8 proc. oblig. Banku. gosp.
krajow. 94,00 (w proc.); 7 proc. L. Z.
Banku gosp. krajow. 83,25; 7 proc. oblig.
Banku gosp. kraj. 83,25; 8 proc. L. Z.
Banku rolnego 94,00; 7 proc. L. Z. Banku
rolnego 83,25; 7 proc. L. Z, Tow. kred.
przem. pol. funt. 82,00 (w proc.); 5 proc.
L. Z. Warszawy (1933 r.) 58,75 — 58,00—
58,50; 5 proc. L. Z. Lublina (1933 r)

42.00; 5 proc. L. Z. Łodzi (1933 r.) 52,50;
5 proc. L.'Z. Częstochowy 50,00.

AKCJE
Bank Polski — 92,50 — 92,75; Lilpop
— 9,45; Modrzejów — 4,90; Starachowi-

ce — 34,50.

Giełda zbożowa
Notowania zdnia 12-$o sierpnia

Ceny rozumieją się za 100 kś. parytet
wagon W-wa. w handlu hurtowym, ła-
dunkach wagonowych.
Pszenica czerw. jara szkl. 775 gl. 14,50
— 15,00; Pszenica jednolita 742 gl. 14.50

— 15,00; Pszenica zbieraan 731 gl. 14,00

— 14,50.

Żyto I standart 700 śl. 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,)

438gl. 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 —;
Łubin 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-
hiesx' 36,00 — 38,00; Ziemniaki jadalne
— — —; Mąka pszenna śat. I-A 0-20

proc. 29.00 — 32,00; Mąka pszen, gat. I-B

0—45 proc. 26,00 — 29,00; 1-С 0 — 55
proc. 24,00 — 26,00; I — D 0 — 60 proc. .

22,00 — 24,00; I-E 0 — 65 proc. 20,00 —
`22,00; П-В 20 — 65 proc. 19,00 — 21,00;
П-р '45—65 'proc. 18,00 — 19,00; II-E
55—65 proc. 17,00 — 18,00; II-G 60—65
proc. 16,00 — 17,00; III-A 65—70 proc.
11,00 — 12,00; Mąka żytnia 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 10,50 —
11,00; Otręby pszenne grube przem.
stnd. 9.00 — 9,50; Otręby pszenne
średnie przem. stand. 8,50 — 9,00 O-
tręby pszenne miałkie 8,50 — 9.06; О-
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 3001 ton, w tem żyta 378

ton Usposobienie spokojne.



 

Przyczyna katastrof domów miejskich
Błędna polityka władz. Wady ustawodawstwa mieszkaniowego

/ Katastrofa budowlana przy ul. Freta
zwróciła uwagę szerokich rzesz społe-
czeństwa na stan techniczny domów w
Polsce. Poruszaliśmy już tę sprawę.
wskazując na nielegalne budownictwo w
stolicy. Jednak ani społeczeństwo, ani
inspekcje budowlane, ani wreszcie naj-
wyższe czynniki naszych władz pan-
stwowych i samorządowych nigdy nie za-
dały sobie trudu, aby w interesie bez-
pieczeństwa społecznego zbadać źródła
ruiny domów miejskich w Polsce.

Dopiero straszna śmierć 7 osób pod
źruzami domu na ulicy Freta — rady-
kalnie zmieniła sytuację. Uderzono na
alarm. Cała prasa zaczęła się doszuki-
wać przyczyn dramatów, rozgrywających
się w zrujnowanych domach w Polsce.

ZRUJNOWANE MIASTA

Przekonano się, że domy, które za-
gražają bezpieczeństwu życia ludzkiego
—liczy się nie na setkii tysiące, ale na
dziesiątki tysięcy, że całe przedmieścia

wielkich miast w Polsce (Warszawa,
Łódź i t. d.) — posiadają domy komplet-
nie zrujnowane. Że w małych miastach
niemal co drugi dom powinien być grun-
townie wyremontowany — jeżeli nie ma
ulec w ciągu na;bliższych lat rozbiórce.
A gdzież tkwią przyczyny tego znisz-

czenia domów w Polsce, gdzież są źródła
tej anomalji, które nasze miasta muro-

wane zamieniły w miasta zrujnowane?
Złożyło się na to szereg okoliczności.

Pierwsze, które mają znaczenie w więk-
szych miastach Polski, to przyczyny na-
tury technicznej. Idzie tutaj o wstrzą-
sy, udzielające się domom przez wzmo-
żony ruch kołowy, zwłaszcza ciężkich
pojazdów motorowych. Takie wstrząsy
odczuwają nie tylko' nieremontowane
domy miejskie, ale nawet fundamenty

kościołów, na co niejednokrotnie zwra-
cano uwagę inspekcji budowlanych.

Osłabienie fundamentów odbywa się
ponadto jeszcze inną drogą. Mianowi-
cie przez rozkopywanie, często, bardzo
głęboko, jezdni, chodników i podwórzy
dla celów wodociągowych, kanalizacyj-
nych i t. p. Tak np. w Łodzi przy budo-

wie kanałów, względnie przykanalików
zarysowały się niektóre kamienice bar-
dzo poważnie. Taki dom jest już, mimo
przeprowadzonych napraw, inwalidą i

pierwsze większe wstrząsy mogą spowo-
dować katastrółę.

BŁĘDNA POLITYKA WŁADZ

Drugą przyczyną, znacznie poważniej.
szą, jest dziwna i niczem nieuzasadniona
dótychczasowa pol'tyka naszych władz
inspekcyjno - budowlanych. Nastawienie
ińspekcji budowlanych było skierowane
na zewnętrzny wygląd domów. Inspekcje
nakazywały pod grozą wysokich kar (do
3.000 zł.), aby domy „pięknie wygląda-
ły, aby były otynkowane, aby były po-
malowane klatki schodowe, drzwi, scho-
dy it. d. Nie zwracano natomiast, nie-
mal żadnej uwagi na gnicie sufitów,
ścian, podłóg, dachów, stropów i t. d.
Szło więc inspekcji o piękny, estetyczny
wygląd zewnętrzny — a o rzeczywistym
remoncie, któryby zabezpieczył dom
prżed ruiną, a jego mieszkańców przed
groźbą utraty życia — jakoś dziwnie lek-
ko i niefrasobliwie zapominano.

To błędne nastawienie inspekcji bu-
dowlanej obliczane na pozory, na elekt,
na szyk i blichtr — zemściło się w spo-

sób okrutny. Nietylko zniszczyło domy
miejskie, ale spowodowało dramat kilku-
nastu rodzin, które życiem swojem oku-
piły lekkomyślność pomysłów inspekcyj
budowlanych.
Niech ta bolesna nauka nie pójdzie na

marne. Niech inspekcja budowlana nau-
czona smutnem doświadczeniem — zer-
wie z dotychczasowemi szkodliwemi ten-
dencjami. Niech nakazuje remonty do-
mów, które uratują je przed ruiną, a nie
dąży z uporem i pod przymusem do wy-
konywania zbędnych tynkowań, malo-
wań i upiększeń, bo powoduje to za-

у

niedbanie w naprawach koniecznych,

choć niewidocznych, przyśpieszając pro-
ces stałego niszczenia domów w Polsce,
stwarza dramaty, jakiego byliśmy świad-
kami na ulicy Freta.
Wreszcie trzecia przyczyna ruiny do-

mów w Polsce — to ustawodawstwo
mieszkaniowe i podatkowe.

WADY USTAWODAWSTWA
MIESZKANIOWEGO

Sądzimy, że dzisiaj, kiedy sprawa
mieszkaniowa nabrała tak silnego natę-
żenia, kiedy stan domów w Polsce wy-
wołuje takie dramaty, kiedy spędza sen
z oczu tysiącom lokatorów w obawie
przed nowemi katastrofami, jest rzeczą
konieczną, aby na'szersze rzesze społe-

„Wybrzeże Helskie' to odcinek pra-
wego brzegu Wisły, ciągnący się od mo-

stu Kierbedzia wdół rzeki aż do mo-
stu przy Cytadeli. Brzeg w tem miejscu
reguluje się w ten sposób, że zakład o-
czyszczania miasta wywozi tam śmiec'e z
całej Pragi.Po pewnym czasie nawiezione
śmiecie osiadają, porastają trawą i two-

rzą twarde usypisko. Jest to podobno
najlepsze umocnienie brzegów, śdyż wo-
da śmieci „nie chwyta”. Być może, ale
zato ten odcinek brzegu Wisły cuchnie
w tak okropny sposób, że gdy wiatr wie-
je od strony Pragi, mieszkańcy Rybaków
i okolic duszą się poprostu, marząc aby

L. O. P. P. dostarczyła im... masek prze-
ciwgazowych.

Dla niektórych jednak ludzi śmiecie są
jedynem źródłem utrzymania. Codzień,
latem i zimą, w deszcz i upał na śmietni-

Sprostowanie urzędowe
W związku z notatką p. t. „Zgon trze-

ciej ofiary wybuchu gazu przy ul. Ja-
snej”, zamieszczoną w Nr. 71 czasopi-
sma „Warszawski Dziennik Narodowy”

z dn. 6.VIII.1935 r. na zasadzie art. 21 w
przedmiocie tymczasowych przepisów
prasowych z dn. 7.11.1919 r. Nr. 14, poz.
186, prosimy o zamieszczenie poniższego
sprostowania:

1) Nieprawdą jest, „że dnia 23 i 24 ub.
miesiąca, t. j. na dwa dni przed katastro-
fą telefonowała do gazowni P. Manow-
ska, komunikując, że ulatnia się gaz i

nikt nie przybył na miejsce”,

natomiast prawdą jest, że anip. Ma-
nowska, ani nikt inny z lokalu przy ul.
Jasnej ani osobiście ani też telefonicz-
mie nie zwracał się do gazowni z zawia-
domieniem o ulatnianiu się gazu i że do-
piero krótko przed wypadkiem zgłosiła
się do gazowni osobiście p. Manowska,
oraz prawdą jest, że bezpośrednio po za-
wiadomieniu udał się na miejsce monter,
w międzyczasie jednak nastąpił wybuch
wskutek nieostrożności ekspedjentki.

2) Nieprawdą jest, że z dotychczaso-
wego dochodzenia wynika, że odpowie-
dzialność za katastrofę spada na gazo-
wnię, oraz, że wybuch dnia 25 lipca b. r.

nastąpił wskutek lekceważenia gazo-

wni,
natomiast prawdą jest, że badania są

jeszcze nieukończone, jednak, jak z do-
tychczasowego dochodzenia wynika,
przyczyną wypadku przy ul. Jasnej było
niedomknięcie przez ekspedjentkę kurka
od gazu w momencie, gdy z niego zesu-
nął się wąż oraz nieostrożne zapalenie
zapalniczki przez ekspedjenikę w sxle-
pie, w którym przez niedomknięcie kur-
ka nagromadził się gaz.

w. z. Kierownika Referatu Prasowego
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Nowa organizacja policji kobiecej
Zarządzenia głównej komendy P.P.

Komendant główny P. P. gen. Kord-

jan - Zamorski, wydał nowe zarządzenia,

dotyczące organizacji policji kobiecej.

Przy głównej komendzie P. P. otwarty
zostaje specjalny referat policji kobiecej,

któremu podlegać będą sprawy, związa-

ne z walką handlem żywym towarem,
pornogralją, nierządem it. d. W urzę-
dzie šledczym m. st. Warszawy powstaje

oddzielna brygada policji kobiecej, w
skład której wchodzić będzie m. inn. plu-

toń, złożony z 25 umundurowanych poli-

cjantek. Mundurowa policja kobieca w

Warszawie dokonywać będzie systema-

tycznych obchodów podejrzanych lokali

co do których istnieją możliwości szerze-
nia demoralizacji.

Patrole kobiece dyżurować będą rów-
nież w parkach publicznych i na dwor-
cach kolejowych. Instrukcje dla policji
kobiecej przewidują, iż w wypadku, gdy
zachodzi potrzeba aresztowania mężczy-
zny, lub kobiety, znajdującej się w towa-
rzystwie męskiem, policjantki wzywać
będą posterunkowych P. P. Kobiety po-
licjantki mogą natomiast same zatrzy-
mywać kobiety i dzieci.
Zarówno na czele referatu przy ko-

mendzie głównej, jak i brygady kobie-
cej przy warszawskim urzędzie śledczym

I stać będą oficerowie P. P. kobiety. (i)

 

 

czeństwa uprzytomniły sobie, że główna
przyczyna naszej klęski mieszkaniowej
tkwi w nierozwiązaniu problemu ustawo-
dawstwa mieszkaniowego.

Od przeszło 20 lat, licząc od wybuchu
wojny — nie zdobyto się na żaden czyn
twórczy, któryby zmierzał do uregulo-
wania sprawy mieszkaniowej pod kątem
widzenia przyszłości, a wszystko załat-
wiano prowizorycznie, wyłącznie dla
potrzeb dnia dzisiejszego. Nigdy więc
nie sięgnięto do środków zasadniczych,
mogących usunąć źródło zła, a stale sto-
sowano środki doraźne, jak opatrunki
przejściowe, które zmniejszały bóle, ale
choroby głównej nie tylko nie usunęły,
ale ją pogłębiły ze szkodą dla całego
społeczeństwa.

kach widzieć można ludzi, którzy grze-
bią, wyciągając żelaznemi haczykami

szmaty. 3 1

Brnąc po kostki w błocie niskiego
brzegu, zbliżamy się do tego ogromnego

śmietniska. Rozgrzane słońcem śmiecie
parują, wydając straszliwy zaduch. Roje
much unoszą się nad ziemią. Powietrze
jest tak zanieczyszczone, że trudno
wprost oddychać, W tej atmosferze pra-
cują ludzie po 12 godzin dziennie.

Oto rodzina złożona z ojca, mężczyz-
ny około 60 lat i dwóch synów, młodych
chłopaków. Wszyscy trzej od świtu wy-
śrzebują szmaty. Napełniają niemi worki,
które odstawiają do hurtowni, zajmują-
cych się skupowaniem starych szmat dla
pap'erni i fabryk włókienniczych.

Pytamy, ile na tem zarabiają. — Pła-
cą nam po 2 grosze za kilogram — pada
odpowiedź.

— A ile kilogramów uzbieracie przez
dzień?
— Zależy. Jak więcej wozów przyje -

dzie to i do setki każdy dociągnie. A są
dni, że i we trzech setki nie uzbieramy.

Obliczam: jestich trzech, więc 300 kg.

po 2 grosze, daje zarobek w najlepszym
wypadku 6 zł. 2 zł, na jednego.
— Dawniej było lepiej, bo nam nikt

zbierać tych szmat nie bronił. Teraz też
niby pozwalają, ale co kwartał trzeba
wyrabiać pozwolenie. A każde podanie
kosztuje 5 złotych...

— | nowe teraz porządki — wtrąca

drugi. — Wolno nam zbierać dopiero od
godz. 8-ej. Jakby te śmiecie dopiero od
ósmej były niczyje — dodaje z ironją.

— Ale cóż. Ciężko tu, bo ciężko. Za-
duch w lecie, a w zimie zawierucha i
mróz. No, ale się już człowiek przyzwy-
czaił. Cóż mamy robić? Kraść przecie
nie pódziem, a żyć trzeba...

O cóż jeszcze będę ich pytał? Częstu-
ję papierosem, przyjętym z wdzięcznością
(dym tytoniu choć trochę równoważy pa-
nujący zaduch) i żegnam tych ludzi, któ-
rzy pracują w tak okropnych warunkach
bo nie chcą kraść.

Oddalamy się od gór śmiecia, oddycha-
jąc świeżem powietrzem. Na drugim
brzegu Wisły widnieje śliczna panorama
Starego Miasta. Piętrzą się domy War-
szawy, posiadającej luksusowe kawiar-

 

Śp. ks. Jan Olszewski
Niespodziewanie zszedł z tego świata

ks. Jan Olszewski, licząc zaledwie 33 lat
życia. Zmarły kapłan urodził się w
Wiżnie, ziemi łomżyńskiej, ujawniał w
swoim charakterze dwie wybitne cechy:
miłość Ojczyzny i ukochanie ludu, dla
którego pracował. Już w zaraniu swe-
go młodzieńczego życia dał duży dowód
miłości O'czyzny, kiedy, mając zaledwie
17 lat, uciekł pokryjomu z domu, aby, ja-
ko ochotnik, walczyć w 1920 r. w czasie
najazdu bolszewickiego.

O ukochaniu ludu przez zmarłego ka-
płana świadczy 8 lat jego znojnej pracy
kapłańskiej, Parafje: Latowicz, Kutno,
Powsin, Rawa Mazowiecka, Stanisła-
wów, Tomczyn, a ostatnio Marki są to
etapy, na których twórczą swą energją
wykuwał lepsze jutro dla ludu, pozosta-
wiając po sobie zawsze niezatarte
wspomnienia.

Charakter prawy, kapłan o wysoko
rozwiniętem poczuciu własnej godności,
pracę traktował nie jako środek, ale ia-
ko obowiązek życia. Przeto i serca ludz-

kie Ignęfy do niego.

Dziś, trudno pogodzić się z tem, że tak
niespodziewanie odszedł,

Cześć Jego świetlanej pamięci!

W związku z przedłużeniem feryj
szkolnych i z przesunięciem terminu roz-
poczęcia się nauki w szkołach na dzień
3 września, zaszła potrzeba zmiany okre-
sów kursowania pociągów, przewidzia-

nych w plakatach ściennych i w rządo-
wym rozkładzie jazdy w okresie od
13 — 20 sierpnia dla umożliwienia dogo-
dnego powrotu podróżnych z letnisk i u-
zdrowisk, a mianowicie: pociągi te będą
kursowały zamiast w okresie od 13.VIII
do 20.VIII i pociąś Nr. 613 A Warszawa
odj. 21.40 przez Iłowo — Gdynia przyj.
5.18 będzie kursował od 26.VIII —
31 VIII; poc. Nr. 614A Gdynia odj.
21.05 przez lłowo — Warszawa przyj.
5.40, będzie kursował od 27.VIII — 1.IX;
pociąg Nr. 411A Warszawa odj. 10.10 przez Toruń — Hel przyj. 22.03, będzie

 

Śmietnik-- źródłem utrzymania
Jak pracuią ludzie w miljonowem mieście?

nie, dancingi, oraz mniej luksusowe, ale
zato obszerne więzienia i... śmietniska,

które dają utrzymanie ludziom. (st. g.)

Przed sądem apelacyjnym stanęła
Wanda Żegiestowska, oskarżona o za-
strzelenie swego zięcia Sałacińskiego,
wyższego urzędnika w min. skarbu.
Zmarły Sałaciński ożeniwszy się z

córką Żegiestowskiej, zamieszkał razem
z niemi. Pożycie małżeńskie Sałaciń-
skich nie było szczęśliwe, między mał-
żonkami dochodziło często do konflik-
tów. Kiedy Sałacińska zachorowała i
zmarła w szpitalu, Żegiestowska winę
śmierci córki przypisywała zięciowi,

Sałaciński zażądał, aby usunęła się z
mieszkania. Ponieważ Żegiestowska nie
chciała się na to zgodzić, doszło do roz-
prawy sądowej. Sałaciński wygrał pro-
ces i sprawa o eksmisję znalazła się u
komornika.

Na parę dni przed terminem eksmisji
nastąpiła tragedja. Sąsiadów zaalarmo-

Około północy z niedzieli na ponie-
działek wydarzył się w Skolimowie tra-
giczny wypadek. Na ostatnim przystan-
ku autobusów powiatowych, do oczeku-
jącego autobusu wsiadło kilkanaście o-
sób, m. in. 59-letni Adolf vel Aron
Wierny, przedsiębiorca robót budowla-
nych, (zam. Złota 62), żona jego, syn,
zięć i krewni. Była godz. 23 m. 35. Kie-
rowca i konduktor oświadczyli, że już
nie jadą do Warszawy, gdyż zrobili swo-
je kursy. Wobec tego wszyscy pasaże-
rowie wysiedli.

Q godz. 24-ej nadjechał drugi autobus,
który miał zabrać oczekujących pasaże-
rów. Kierowca zajechał na przystanek
zbyt szybko i, chcąc uniknąć starcia z
drugim autobusem, oraz najechania na
budynek przystanku, skręcił gwałtownie.
Oczekujący pasażerowie rzucili się w
pośpiechu, ażeby zająć miejsca. Tymcza-
sem wytworzył się ścisk i 4 osoby upa-
dły, w tej liczbie Wierny. Tylne koło
autobusu prze'echało W. przez głowę,
wskutek czego nieszczęśliwy w kilka
minut później zmarł. Policja przepro-
wadziła kierowcę na miejscowy posteru-

nek, gdzie sporządzono protokuł.

Z zeznań świadków wynika, że kie-
rowca nie ponosi winy za wypadek, gdyż
pasażer dostał się pod tylne koło. Pozo-

 

| Śmierć po poradzie
lekarskiej

Do prokuratury w Białymstoku wpły-
nęło z ministerstwa sprawiedliwości pi-
smo, komunikujące, że p. Prezydent Rze-
czypospolitej skorzystał z przysługujące-

go mu prawa łaski w stosunku do Ra-
cheli Chassin, lekarki, skazanej na 2 la-
ta więzienia i 3 lata pozbawienia prawa
wykonywania zawodu lekarskiego, za
spowodowanie śmierci pac'entki.

P. Prezydent zawiesił skazanej wyko-
ranie kary na 2 lata, utrzymując w mo-
cy orzeczenie sądu, dotyczące zakazu
wykonywania zawodu lekarskiego.

Dr. Chassin oskarżona była o to, że
spowodowała śmierć mieszkanki osady
Janów w powiecie sokólskim, Fajgi Szy-
tarskiej, która zgłosiła się do niej z
prośbą o radę, gdyż nie chciała mieć
dzieci. Po przeprowadzonej operacji

Szytarska zmarła wskutek zakażenia
krwi, jakie się wywiązało po poronieniu. 
P

 

 

 

Przesunięcia w rozkładzie jazdy
z racji przedłużenia feryj szkolnych

kursował od 26.VIII — 31.VIII; poc. Nr.
412A Hel odj. 8.55 przez Toruń —
Warszawa przyj. 2.12 będzie kursował od
27.VIII — 1.IX; poc. Nr. 11 A Warszawa
odj. 11.35 — Krynica przyj. 1.40 i poc.
11 ASI1A Warszawa 'odj. 11.35 —
Zakopane przyj. 1.15 będą kursowały od
26.VIII — 31.VIII; poc. Nr. 12A Krynica
odj. 8.28 i poc. Nr. 512 A/12 A Zako-
pane odj. 9.15 — Warszawa przyj. 21.43
będą kursowały od 27.VI1I — 1.IX; poc.
Nr. 21/211 Kraków odj. 7,45 — Zakopa-
ne przyj. 12.19 i poc. Nr. 212 Zakopane
odj. 16.25 — Kraków przyj. 21.25 będą
kursowały od 27.VIII — 1.IX; poc. Nr.
1233 Kraków odj. 9.20 — Mszana Dolna
przyj. 12.33 i poc. Nr. 1230 Mszana Dol-
na odj. 14.40 — Kraków przyj. 19.00 bę-
dą kursowały od 27.VIII — 1.IX; poc.
Nr. 9911/9911A Warszawa odj. 21.00
przez Lublin, Rozwadów — Worochta
przyj. 12.22 będzie kursował od 26.VIII
—31.VIII; poc. Nr. 9912A/9912 Wotochta
odj. 16.33 przez Rozwadów — Lublin —
Warszawa przyj. 6.13 będzie kursować od
27VIII — 1.IX,

Szczegółowe rozkłady jazdy tych po-
ciągów zawarłe są w urzędowym rozkła-
dzie jazdy oraz w ściennych rozkładach

| jazdy.

Teściowa zabiła zięcia
Zemsta za eksmisję z mieszkania

wał huk strzałów w mieszkaniu Sałaciń-
skiego. Kiedy wyważono drzwi, znale-
ziono w mieszkaniu zwłoki Sałacińskie-
go. Żegiestowska zamknęła się w swym.
pokoju i nie odpowiadała na wezwania.
Gdy ją zatrzymano w chwili, kiedy chcia-
ła się wymknąć z mieszkania, oświad-
czyła, że o niczem nie wie.
Sąd okręgowy skazał Żegiestowską na

6 lat więzienia, motywując wyrok tem, iż
oskarżoną kierowały niskie pobudki chę-
ci odwetu za eksmisję z mieszkania. Że-
giestowska na rozprawie dowodziła, iż .
obawiała się eksmisji dlatego, że z
mieszkaniem łączyły ją wspomnienia
zmarłej córki, tem więcej, że duch córki
nawiedzał ją we śnie,
Sąd apelacyjny zmniejszył Żegiestow-

skiej karę do połowy.

Zginął pod kołami autobusu
Tragiczny wypadek w Skolimowie

stali trzej pasażerowie otrzymali tyko
lekkie obrażenia, wskutek czego, z pe-
wnem opóźnieniem pojechali autobusem
do Warszawy.

U.ęcie poszu«iwanego
wiamywacza

We wsi Gołymin, pow. ciechanow-
skiego, policjant zatrzymał podejrzanego
osobnika, który miał przy sobie narzę-
dzią złodziejskie, rewolwer i jakąś pacz-
kę. W drodze na posterunek policji, w
tejże wsi, nieznajomy zaczął uciekać w
pole. Inny policjant, który szedł do po-
sterunku, zauważywszy uciekającego,
wyprzągł konia ze stojącej na drodze
furmanki i począł go gonić, aż wreszcie
go schwytal. Zatrzymanym okazał się
Jan Sobczyński, pochodzący z pod Na-
sielska, pow. pułtuskiego, podejrzany o

 

dokonywanie napadów rabunkowych, o- -
raz poszukiwany przez policję pow. cie-
chanowskiego i sąsiednich, pułtuskiego,
makowskiego i płońskigeo, Sobczyńskie-
go przewieziono do Ciechanowa, gdzie
podczas badania, przyznał się do popeł-
nionych przestępstw, wskazując mie'sca,
gdzie ukryte były skradzione rzeczy.

Tajemnica lekarska
W myśl uchwalonego na ostatniem po-

siedzeniu naczelnej Izby lekarskiej ko-
deksu deontologji lekarskiej, moralnym

| obowiązkiem lekarza jest zachowanie w
tajemnicy wszystkiego, cokolwiek lekarz
podczas leczenia, czy w związku z niem,
ujrzał, usłyszał, lub przeniknął, a czego
nie należy rozgłaszać. Lekarz powinien
uważać zachowanie tajemnicy lekarskiej
za regułę, od której dopuszczalne są wy-
jątki tylko wtedy, gdy lekarz jest do
nich zmuszony wyraźnym nakazem u-
staw państwowych, lub pozostaje z niej
zwolniony przez chorego.
W wypadkach wątpliwych rozstrzyga

o postępowaniu lekarza jego sumienie
lub opinja, wydana przez właściwą izbę
lekarską.
Wszelkie wyjątki winny być trakto-

wane przez lekarza z najwyższą ostroż-
nością, aby nie wyrządzić krzywdy cho-
remu lub innym ludziom, ani też nie
narazić siebie samego na skutki prze-
kroczenią nakazu ustawowego. (b)
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Kronika wilenska,
J. E. Ks. Arcyb

do Wilna
Dnia 13 b. m. wieczorem powró-

cił z Wilejki do Wilna samochodem
ks. Arcybiskup Metropolita Wileń-|
ski Jałbrzykowski w. towarzystwie|
księdza Mościckiego.

Od dnia 3 sierpnia do 13-g0 sier-
pnia Metropolita wizytował 27 pa-
rafi, wszędzie "witany owacyjnie
przez miejscową ludność, która ma-

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Wzrost zachmurzenia aż do desz-

czów i burz, począwszy od zachodu
kraju. i

Ochłodzenie.
, Umiarkowane wiatry z zachodu

i północo-zachodu.
DYŻURY APTEK:

Dziś w nocy dyżurują następują:e
apteki:

Apteka Rostkowskiego —- Kalwaryj-
ska 31, Apteka Wysockiego — Wielka 3,
Apteka  Augustowskiego — Kijowska 2,

Z MIASTA.
Niepoprawny żyd. Berlin

Efroim (ul. Kacza 12) za wprowa-
dzenie w obrót 92 kg. mięsa nie-
stemplowanego został _ ukarany
przez Starostę Grodzkiego na 30
dni aresztu bezwzględnego i konfi-
skatę mięsa. Eiroim karany jest po
raz 11 i mimo surowych kar jest
niepoprawny.
— Skauci austrjaccy zwiedzają

Wilno. Dnia 15 b. m. przybywa do
Wilna grupa skautów austrjackich.
Skauci ci odbywają powrotną po-
dróż ze Szwecji przez Łotwę i Pol-
skę. Na czele wycieczki stoi p. Toii-
ler, międzynarodowy komisarz skau-
tów austrjackich. "W Wilnie wy-
cieczka zabawi jeden dzień, przy-
czem zwiedzi Wilno oraz Troki.
(Wycieczką zajmuje się miejscowe
harcerstwo.

SPRAWY MIEJSKIE
— Taryfa w szpitalach miejskich.

Zarząd miejski miasta Wilna podaje
do wiadomości taryię opłat w: szpi-
talach mieskich m. Wilna na rok
budżetowy 1935/36. Opłata dzienna
wynosi za chorych miejscowych w
szpitalu zakaźnym zł. 4.30, za za-
miejscowych w tymże szpitalu zł. 5.
Za chorych miejscowych, umieszczo-
nych na dddziałach chirurgicznych i
ginekologicznych zł.5, za zamiejsco-
wych zł. 5,75. Za chorych miejsco-
wych umieszczonych na oddziałach
wewnętrznych, położniczych i skór-
nych zł. 4,50, za zamiejscowych zł:
5.20. Za chorych miejscowych u-
mieszczonych na oddziałach wene-
rycznych i psychicznych zł. 4,40, za
zamiejscowych zł. 5.

Opłaty te obowiązują po upły-
wie 14 dni pd dnia ogłoszenia w Wi-
leńskim Dzienniku Wojewódzkim.

 

Dziennik ten, Nr. 11, ukazał się dnia,
12 b. m.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE
— Ukaranie nagusa. Za kąpanie

się w miejscu zakazanym i bez ko-
stiumu kąpielowego ukarany został
Gajlewicz Jan, bez stałego miejsca
zamieszkania na 1 dzień aresztu
bezwzględnego. /
— Skutki posiadania broni bez

PAN|
JUTRO PREMJERA.

 

Dziś nieodwołal-
nle ostatni dzień

 

iskup powrócił

nifestowała swoje uczucia katolic-
kie i polskie, We wszystkich tych
parafjach odbywało się *bierzmowa-
nie dziatwy.

Dotychczas ksiądz Arcybiskup
zwizytował około 130 parafij w Gro-
dzieńszczyźnie, w pow. lidzkim i w
województwie wileńskiem,

zezwolenia Za bezprawne  posia-
danie rewolweru, orzeczeniem; Sądu
Starościńskiego ukarany został Ro-
bert Szyszkman, właściciel jadłodaj-
mi przy ul. Bazyljańskiej 5, na 20 zł.
grzywny z zamianą na 5 dni aresztu.
Broń skonfiskowano.

SĄDY STAROŚCIŃSKIE.
— Konkurenci poczty. Starosta

Grodzki ukarał wczoraj kilka osób,
trudniących się bezprawnem prze-
wożeniem listów ze szkodą dla
poczty oficjalnej. Sopoćko Jan, ze
wsi Surynty, ukarany został na 20
zł. grzywny lub 5 dni aresztu, oraz
zasądzono od niego odszkodowanie
na rzecz poczty w kwocie 27,05 zł.
Podobna kara spotkała: Lejbę Gi-
telmana (ul. Stefańska 7), Adolfa
Zienkiewicza (ul. Lwowska 67) i
Sendera Załka (ul. Belmont 44),
— Radjopajęczarstwo. Za upra-

wianie radjopajęczarstwa ukarany
został przez Starostwo Grodzkie
grzywną i odszkodowaniem na rzecz
poczty Józeł Michałowski, zam. przy
ul. Raduńskiej 33.

OSOBISTE.
— P. Jan Budzyński administra-

tor teatrów wileńskich opuszcza
Wilno i udaje się do Lwowa, gdzie
ma objąć adiministrację tamtejszych
teatrów.

P. Budzński opuszcza nasze mia-
sto już 1 września. Kto będzie jego
następcą narazie niewiadomo.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Konierencja Starszych Cechów.

Izba Rzemieślnicza w Wilnie podaje
do wiadomości, iż w dniu 15 b. m.
o godz. 11-ej w lokalu Izby odbę-
dzie się konferencja Starszych Ce-
chów. województwa wileńskiego, po-
święcona zaznajomieniu się z dzia-
łalnością Izby w roku 1934 i omó-
wieniu najbardziej aktualnych po-
trzeb i niedomagań życia gospodar-
czego rzemiosła.

Porządek dzienny: 1) Zagajenie.
2) Uroczyste” udekorowanie odzna-
czonych przez pana Ministra Prze-
mysłu i Handlu rzemieślników „Od- miosle“. 3) Sprawozdanie z działal-
ności Izby za rok 1934, 4) Referaty
dyskusyjne: a) Kształcenie i do-

| kształcanie zawodowe w rzemiośle.
b) Organizacje rzemieślnicze w świe-
tle nowego ustawodawstwa. c) Spra-;
wy podatkowe. d) Nielegalne rze- |
miosto,

Przed lkonłerencją o godz. 10-ej
zostanie odprawiona w kościele Św.'
|Ducha za pomyślność obrad Msza,
Święta. ( ` i

 
— „Kuszenie szatana“

(JOSE MOJICA) i „KOCHAŁAM 60“
Cud ekranu

Shirley TEMPLE
w filmie „REWOLUCJĄ ŚMIECHU" Szczegóły jutro.
 

HELIOS|
DWIE 5

Czołowy
 

film produkejł europejskiej 1935 r,

IEROTY
Potężny dramat życiowy. W rol. gł. urocze, nowootkryte gwiazdy europejskie ROSINE
DEREANE I RENNE SAINT CYRoraz genialny tragik francuski GABRIEL GABRIO

Nadprogram Aktueija.

PODNIESIENIE HANDLU —

UMIEJĘTNIE ZREDAGOWANE

9 — 19 p.p.

21
M
M
. TO WZMOŽENIE REKLAMY

NAJSTARSZE | WAJPOCZYTNIEJSZE PISMO

<DZIENNIA GILEŃSKI»
DA WAM ZWIĘKSZENIE KLIJENTELI PRZEZ

Administracja o. przy ul. Mostowej 1

Baikon 25 gr; Parter od 54 gr.

21.es

znaką za wybitne zaslugi w rze-|

i gTeatr i muzyka.
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dziś, w środę, o godz. 8.30
wiecz. przedstawienie wieczorowe wypełni
dowcipna komedja .amerykańska w 3-ch
aktach (4 obrazach) „Klub kibiców”, w re-
żyserji i z udziałem p. Wł. Czengery. —
Ceny znižone, — Kasa zamawiań w Te-,
atrze Letnim czynna od 5-ej wiecz.

— Popołudniówka w Teatrze Leinim.
We czwartek, o godz. 4 popoł. przedsta-
wienie popołudniowe wypełni arcywesoła
farsa w 3-ch aktach „Hiszpańska mucha”.
Ceny propagandowe.

— Teatr „Rewja*. Dziś, w środę, po
raz 3-ci jeden z najpiękniejszych dotych-
czasowych programów rewjowych p.t. „Do-
żynki, który osiągnął miezaprzeczony suk-
ces i niepodzielny zachwyt publiczności.
Ceny zwykłe. Codziennie 2 przedstawie-
mia: o godz, 6.45 i 9.15.

nóż i iIN ЕО СОНОЕ й

KRONIKA POLICYJNA.
— Wymieniali wycoiane bank-

noty. Jacyś oszuści puszczają w
obieg  wycołane bezwartościowe
banknoty 50-złotowe, nabywając
przytem różne towary. Między imne-
mi ofiarą oszustów stala się J. Mac-|  
kiewiczowa, sklepikarka z Bołtupia,
która po odliczeniu należności za
spożytą kolację i piwo wydała 46 zł.
reszty. (h) |
— Wykradziono zapas win. Z

piwnicy p. Barańskiego (Ś-to Jańska|
11) wykradziono 70 butelek: wina
domowego wyrobu. (h)
—Słałszował kwit pracownika.

Do odpowiedzialności pociągnięto
przedsiębiorcę budowlanego Załma-
na-Szapiro, który przedłożył Sądowi
Pracy słałszowany kwot na 160 zł.,
wystawiony rzekomo przez jego
byłego pracownika J. Patkowskie-

go. (h) i
WYPADKI.

— Podrzutek, Paweł Staszecki,
zam. przy ul. Orzeszkowej 11, zna-
lazł w podwórzu tegoż domu pod-
rzutka płci żeńskiej w wieku około
3 tygodni, Dziecko ulokowane zo-
stało w: przytułku im, Marji.
— Samobójstwo. W zamiarze po-

zbawienia życia wypiła wczoraj
większą ilość esencji octowej nieja-
ka Weronika Nalewajko, 1. 22, zam.
przy ul. Marcowej 25—1. W stanie
ciężkim odwiozło ją pogotowie ra-
tunkowe do szpitala św. Jakóba.
Powodu samobójstwa nie ustalono.
  

ROZSZALAŁY BYK TRATUJE
KILKA KOBIET.

Na pastwisku w pobliżu wsi Ko-
maje gm. derewnickiej buhaj, nale-,
żący do Jerzego Kosowicza, dostał
ataku szału i rzucił się na grupę

lН
!

{

, przechodzących żniwiarek, Rozsza-|
lałe zwierzę powaliło na ziemię 4j
kobiety, a jedną z nich, niejaką Ste- |
ianję Kudalonok, rozszanpało ro-

Święto 85 pułku strzelców wileńskich
W związku z przypadającym 15

b. m. świętem pułkowem 85 pułku
strz. wileńskich, przybywa w dniu
14 b. m. z Nowowilejki do Wilna
kompanja chorągwiana oraz dele-
gacja pułku z dowódcą pułku ppłk.
Korwin-Kossakowskim na czele, by
o godz. 9,30 wziąć udział w nabo-
żeństwie w kościele ostrobramskim
św. Teresy. Tegoż dnia odbędzie się

w Nowowilejce apel poległych.
Dnia 15 b. m. odbędzie się msza

święta dla oddziałów pułku strzel-
ców wileńskich, przebywających w
obozie ma Pohulance, w południe
obiad żołnierski w polu, a wieczo-
remi apel poległych.

Ze względu na rok żałoby, świę-
to pułkowe będzie obchodzone wra-
mach pułku.

zlikwidowanie złodziejskiej szajki
Ostatnio Wydział Śledczy zlikwi-

dował szajkę złodziejów, na czele
której stał znany policji, notoryczny
przestępca, Władysław  Zadramo-
wicz, bez stałego miejsca zamiesz-
ys

ecydiwista ten, po wyjściu z
więzienia, gdzie odsiadywał karę za
rozmaite przestępstwa, zdążył już
popełnić w ciągu ostatniego miesią-
ca kilkanaście kradzieży z coraz to
innymi wspólnikami.

Stałymi jego wspólnikami w do-
konywaniu zuchwałych kradzieży
byli również zawodowi złodzieje:
Bronisław Błażewicz oraz Teodor
Rogowski. / Władysław  Zadramo-
wicz, korzystając z uzyskanej wol-
ności, bardzo intensywnie przystąpił
znów do przestępczej działalności,
pracując przez szereg mocy bez
przerwy. Kradzieży dokonywano
przeważnie na krańcach miasta,
gdzie złodzieje dostawali się do mie-
szkań w większości wypadków
przez otwarte lufciki lub okna.

Uzyskane z kradzieży rzeczy
sprzedawano znanym policji pase-

rom. Są to: Józeł Babojć (ul. Staro-
'środzieńska 19), Edward Dožycki
(zauł, Warszawski 13) oraz lcek
Gołąb (ul. Szpitalna 5).

Władysława Zadramowicza, Teo-
dora Rogowskiego oraz pasera lcka
Gołębia osadzono w więzieniu. Pa-
łserzy Babojć i Dożycki znajdują się
ipod nadzorem policji. Skradzione
rzeczy w części odebrano złodzie-
jom 1 oddano prawowitym właści-
cielom.

Dochodzenie w: sprawie tej pro-
wadzi za pośrednictwem Wydziału
Śledczego wiceprokurator na miasto
Wilno p. Popow.

BRATOBÓJSTWIO W DĘBÓWCE.
W. zaścianku Dębówka, gm. rudo-

mińskiej, pow. wil.-trock., obok trak-
tu oszmiańskiego, w czasie kłótni o
podział mienia, Pleskaczewski Fe-
liks wraz z synem, Pleskaczewskim
Michałem, zabił brata swego Ple-
skaczewskiego Wincentego.  Ples-

- kaczewskich zatrzymano.
'
i

 

 
Żamordował ojca, porąbał matkę

Mieszkaniec zaścianka Popiszki,
gm. gierwiackiej, Antoni Kołtan, za-
bił swego ojca Kołtana Antoniego,|
lat 54. Na miejscu zbrodni stwier-
dzono, że zwłoki Kołtana Antoniego
mają zmasakrowaną głowę, Obok |

zwłok siedziała żona zabitego, Józe-
fa, z rozciętą głową i pobita. Jozelę
Kołtanową odwieziono do szpitala
w Wornianach. Powodem zabójstwa
było nieporozumienie na tle mająt-
kowem. Zabójcę policja zatrzymała.

 

Samopomoc robotnicza w Wołkowysku
Zarząd Miejski w. Wołkowysku

zatrudnia szereg robotników przy
robotach kanalizacyjnych i regula-
cyjnych miasta. Są to roboty sezo-
nowe i zatrudnieni przy nich robot-
nicy pozostają w; zimie bez pracy.
--АЕА a CZEK aWRNAAC ZOO OE RIDE CA

Polskie Radjo Wilno
Środa, dnia 14 sierpnia,

6.30 Pieśń: Pobudka. Gimnastyka, Mu-
zyka. Dzien. por. Pog. sportowo-turystycz-

' na. Muzyka. Wskazówki praktyczne. 11.57
Czas. 12.00 Hejnał. 12,03 Kom. met. 12.05
Dzien. poł. 12.15 Dla naszych letnisk i u-
zdrowisk koncert. 13.00 Chwilka dla kobiet
13.05 Tak śpiewał Caruso (płyty). 15.15 Au-
dycja dla dzieci. 15.25 Życie artystyczne i

gumi. Buhaja zastrzelił policjant. (h)| kulturalne miasta, 15,30 Muzyka operetko-

CM
POŚCIG I STRZĘLANINA.

Amibrożewiczowi Antoniemu, we
wsi Szumy, pow. grodz. skradziono
wieprza. Trzej sprawcy kradzieży
zostali spostrzeżeni przez dozorcę
majątku Mandzin, Szycika Stefana,
oraz właściciela majątku Niemce-
wicza Tadeusza, którzy starali się
złodzieji zatrzymać. Złodzieje oddali
do ścigających 5 strzałów z karabi-

 

wa. 16.00 Przystań bezdomnych—reportaż.
16.15 Koncert solistów. 16,50 Codz. odc.
17.00 Mała Ork. P. R. 18.00 Wesoły skecz
p. t. „Pani wraca z letniska". 1815 Cala
Polska śpiewa. 1840 Chwilka społeczna.
18.45 Obój i klarnet (płyty). 19.15 Koncert
ieklamowy. 19,30 Recital śpiewaczy. 19.50
„Chleb reportaż. 20.00 „Walka ze szkod-
nikami i chorobami roślin” odczyt. 20.10 Na
radjowej plaży, 20.45 Dzien. wiecz. 20.55
Obrazki z życia dawnej i współczesnej Pol
ski. 21.00 Koncert Chopinowski, 21,30
Świat się śmieje. 21.40 Recital śpiewaczy.
22.00 Wiad. sportowe. 22.10 Mała Ork. RP.

Dlatego też zgodnie zgodzili się do-
browolnie na wpłacenie '/4 zarobku
na _ książeczki oszczędnościowe
,PKO, z tem jednak, że zarabiający
do 1.50 zł. dziennie będą wolni od
oszczędzania. Wiydano już 27 takich
książeczek PKO na sumę 102 zł.

 

EPIDEMJA ZGNILCA
W PASIEKACH SŁONIMSKICH.
Zauważono w pasiekach pow. sło-

nimskiego chorobę zgnilca. Wobec
możliwości szerzenia się tej choroby
zakaźnej wśród pszczół, Okręgowe
Towarzystwo Organizacyj i Kółek
Rolniczych wystosowało _memorjał
do władz z prośbą o pomoc i zasto-
sowanie środków zapobiegawczych.

ZNÓW KRADZIEŻ ROWERU,
W. dniu 12 b. m. o godz. 9—10

na szosie Wilno —Landwarów, za
kaplicą Ponarską, skradziono rower,
wartości zł. 90. Poszkodowany jest
Witold Kowalewski, mieszkaniec
Grzegorzewa, ś$miny trockiej.
 AZREEREDE WADZE ETYB1 TRZYYY2OEGTR WIDOKI | 

 

MIEÓZNANIE
5 pokoi, przedpokój,
kuchnia, balkon, wan
na ze wszelkiemi wy-
godami do wynajęcia,
Zygmuntowska Nr. 8.

Poszukuję
mieszkania 3 pok. z
kuchnią, = wygodami,
suche, cieple, w re-
jonie ul. Mickiewicza
i przyległych. Zglo-
szenia proszę kiero-
wać: Ludwisarska 7,
J. Stomowa.
 

 
 NIANI zęee==e6

 

! Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI У,

iaa
Mieka

500 ltr. dziennie i
200—300 kg. masła
tygodniowo potrzeba
zaraz. Mickiewicza 9,
Mleczarnia  Hejbero-
wej. 790—1

4 PRACA. bi

URZĘDNIK-
GOSPODARZ,

rodzinny,  posiadają-
cy praktykę, poszu-
kuje administracji
domem, za mieszka-
nie 3 pokojowe. Po-
siada referencje. La-
škawe zgl. adm. „Dz.
WiL** pod „U. G.* 
 

 

„Uz. Wil'* dla „Eks-
pedjentki* albo zauł.
sniegowy 1-a/3 m. 1.

POSZUKUJĘ a
osady przy, kościele
oo stróża lub

kościelnego.

ze
służby na kolei i ze
starostwa.  Śniegowa
3—2.

INTELIGENTNA
osoba poszukuje pra-
cy, zna dobrze kuch-
nię, może samodziel-
nie zająć się domem
ew. ochmistrzynią
wiejską. Chętnie zaj-
mie się dziećmi, ma
kwalifikacje, umie

 

 
 

 

 
 

przy stacji kolej. w
stronę Lidy, cena
2700 zł. Inform. Mic-
kiewicza 46—9, godz.
3—4 popol. 321—1

= ika

ši NAUKA. i

Matematyki,

fizyki, języka  nie-
mieckić i łaciny,
udzielam  zrozjamiale,
jasno i za wyniki
$warantuję.  Powyż-
szych przedmiotów
udzielę również za
mieszkanie z utrzy-
maniem. Adres: „Dz.
WiL“ dla „matema-
tyka Jana śliwy”.  |ŻY
оКОНЕ AOWOREROZKE

z  trojgiem dzieci,
mąż robotnik pmarł
we Francji, znajduje
się w rozpaczliwem
położeniu bez  żad-.
nych środków do ży-
cia, prosi o pomoc,
ratunek od głodu,
nim ulokuje dzieci w
jakiej ochronce. Ła-
skawe ofiary Adm.
„Dz. Wil* dla „Wdo-
wy”.
 

WDOWA
z 5-giem dzieci, naj-
Sass lat JSt
luj się w jycz-
nem położeniu, bez
żadnych środków do

prosi o jaką-
racę lub
auł, Stra-

kol
pomoc.
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| na ucictego, strzaly na szezęšcie chy!2300 Kom. met. 23.05 Muzyka taneczna|CZY JESTEŚ JUŻ CZŁONKIEM
_ |biły. sf OTUNTH L OEB.

ы ока

BECONEEZYWNENAKI ZUCWGWRZCKKY. |,EKSPEDJENTKA 50M ^ "—4 |branży księgarskiej z € LUDZI
Mieszkania RÓŻNE. Šataspraktyką po-|drewa., nowy, 3-izbo- Pomožmy wspėlgzujących | nie-

I pokoje szukuje pracy: Łask.|wy, gospodarcze bu- bliźnim szczęściu wołają
A zgłoszenia do Admin.|dynki, owoc. ogród,oki, D dzice, znajdujący się

w rozpaczliwem Bt
łożeniu 0 ratunek )
pomoc dla chorej na
gruźlicę córki, która
zdała maturę, jest b.
zdolną, a niemażad-
nych środków dla
poratowania zdrowia,
Adm. „Dz. WiL“ dla
„Chorej”.O.
ЖАнниНЕНИЙ, ПИНИНЕНЫЙ

ADMINISTRACJI

majątku poszukuję za
skromne

 

ną i skarbową. Mogę

złożyć $warancję. —

 

 
° eT szyč. Šwiad. i reie- žacki 4 m. 3, Forse-= pRacownzów a Kucharka |reacie. ul. Bakszta 15] ] ZGUBY. i wicz, albo Adm. „Dz.| Administracja „Dz.

wa” wykmiiko- DE > 3 MMA
=== na zaraz, Mickiewi-

ЕЕЕа="polna jet" pmacjęże 28 27, Kawiarnia Kupno KSIĄżECZKĘ оаа — gay
== |Wydział Mło-|do wynajęcia zi) Sal i; daž do nabożeństwa  |mam (żonę słabą w @ @еФ
mm dych Stro nu-|Śniegowy 1- m, 1 | Into) paima © sprzeda „Zbiór* modlitw, u-|szpitalu, chore dziec-| | |||
=> nictwa Naro- > 120 EAA anychw Zgroma-|ko w domu i od <TUDENT
=== |dowego. Łaska- Polka lat średnich, b pdzenia SS. Najświęt- |dłuższego czasu  je-

OGŁOSZENIE. == wę zgłoszenia prosi Aikikai | poszukuje posady Dę OWE.| :. szej Marji Panny Mi-|stem bez pracy —|U. S. B. udziela lek-

= ać: Mosto-| CZY JESTEŚ JUŻ lektorki lub sekre-|i sosnowe słupy, żer- |łosierdzia,  zostawio- zmusza mnie odwołać z w zakresie gimna-

== rą z Wi“ Liarki, ma przystęp- dzie, kloce dla ogro-|ną w urzędzie tele-|się do miłosierdzia |zjum. Specjalność: ła-

pak: " CZŁONKIEM nych warunkach. Zio-|dzenia i  budowy;|graficznym Wilno 1|bliźnich prosząc o|cina,matematyka, Ce-

STRONNICTWA |żyć ofertę: w admin.|standary dla ruszto-|odebrać można w|pomoc  najskromniej-|ny kryzysowe. Z ło-
„Dziennika _ Wileń-|wań sprzedaje —|zakrystji kościoła Św.|szą choćby _ ofiarą. jszenia W „Dz.

NARODOWEGO |skiego“. albo „lateli-| Wielka 12 m. 12, W.|Katarzyny w godzi-|Adm, „Dz. WiL“ dla|WiL“ dla „R“.
$gentnej”. Janowicz. —4! nach rannych. „K. M“.
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