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Kto organizował zajścia
w Tulonie

PARYŻ. (Pat).
risien”" przynosi
góły rzucające

„Le Petit Pa-
sensacyjne szcze-
charakterystyczne

światło na ostatnie zamieszki w
Tulonie. Jak donosi korespondent
tego pisma, z dotychczasowych do-
chodzeń wynika, że wydarzenia tu-
lońskie nie były rezultatem żywiofo-
wego odruchu, ale zostały przyżo-
towane planowo. Władze, prowa-
dzące dochodzenia znalazły doku-
ment, zawierający drobiazgowe in-
strukcje dla organizatorów zabu-

STRIKETIR R ARITE

Pogrzeb Willy Posta
NOWY JORK. (Pat). Dziś w Los

Angeles w obecności licznie zgro-
madzonych tłumów odbył się po-
grzeb aktora Willey'a Roggera, któ-
ry zginął w katastrofie lotniczej
wraz z Willey Postem. Jednocześnie
z Maysville (w St. Oklahoma) odbył
się uroczysty pogrzeb  Willey -Ро-
sta.

Wi wielu stanach 12.000 kin
przerwało przedstawienia na znak
żałoby na 2 minuty, a stacje radjo-
we zawiesiły swoje audycje na poł
godziny. Nad Nowym Jorkiem uno-
siło się 35 samolotów z żałobnemi
wstęgami, :

Projekt retormy bezpieczeń

Społecznych we Francji
PARYŻ. (Pat).

Frossard przedstawił wczoraj  &ги-
pie deputowanych rządowy projekt
reformy systemu ubezpieczeń spo-
łecznych. Reforma polega na znie-
sieniu systemu pobierania opłat u-
bezpieczeniowych przy pomocy
znaczków stemplowych, na zniesie-
niu różnych kategoryj opłat i usta-
nowieniu specjalnego systemu u-
bezpieczeniowego dla służby dome-
wej. Przewidziane są również nowe
postanowienia na wypadek  choro-
by, macierzyństwa i niezdolności do
pracy, starości itp. Wreszcie zo-
stanie przeprowadzona  reorganiza-
cja idąca w kierunku decentrali-
zacji.

 

„Wiefarmalności'* wyborcze
w Pińsku i w Siedlcach.

Wybory kandydatów na posłów
w komisji okręg. w Pińsku zostały
unieważnione, ponieważ odbyły się
nieformalnie. Generalny komisarz
wyborczy zarządził ponowne wybo-
ry w tym okręgu,

Nie została jeszcze dotychczas
sozstrzygnięta sprawa wyborów kan
dydatów w. Siedlcach, gdzie również
zarzucono szereg nieformalności,

 

£ LL
STRAJK ROLNIKOW -

MW SZANCACH
Jak donoszą okoliczni włościa-

nie spowodu płacenia im niskich cen
za produkty zastrajkowali i na ry-
nek w: Szańcach nie przyjechała
żadna furmanka. Strajk ma potrwać
parę dni. Mleko podrożało o 5 ct. na
litrze. W mieście obiegają pogłoski,
iż zostały dokonane areszty wśród
agitujących do strajku.

KOLEJNA KONFERENCJA Ml-
NISTRÓW 3-ch PANSTW BAL-

TYCKICH.
Prasa kowieńska (z 20.VIII 35):

Bałtycka konferencja ministrów
spraw zagranicznych państw bal-
tyckich ma się odbyć w grudniu
1935 r. w Rydze. Natomiast konie-
rencja gospodarcza państw baltyc-
kich odbędzie się w październiku rb.

Minister pracy,

|
:

rzeń. M, in. instrukcje te przewidy-
wały nagły ałak na oddziaty strze-
gące fortów w celu odebrania  żol-
nierzom broni i amunicji Ta część
planu nie została jednak wykonana,
Pomimo to, władze wojskowe przed-
sięwzięły obecnie odpowiednie
środki bezpieczeństwa, które unie-
możliwiają w przyszłości wszelki
niespodziewany atak. Okazuje się
również, że jeden z manifestatntów
na kilka dni przed rozruchami przy-

, wiózł do Tulonu pewną ilość broni i
| amunicji. Dopiero wtedy, gdy się to
weźmie pod uwagę, pisze dziennik,

į možna zrozumieć w jaki sposób ma-
| nifestanci mogli dać 10.000 strzałów
w czasie rozruchów. Znaleziony
przez władze plan ataku przewidy-
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Kłopoty rządu niemieckiego
ZAWIESZENIE 10-ciu PISM. _ogarnął wszystkie zabudowania а-)
BERLIN. (Pat), Prezydent Re- bryczne. Pożar ugaszono dopiero

gencji Duesseldoriskiej zawiesił na po północy. 5-ciu strażaków zosta-
przeciąg 3 dni 10 najpoważniejszych ło rannych, Straty obliczane są na
dzienników niemieckich na obsza- 300 tys. mk.
rze Nadrenji i Westfalii. |. Ubiegłej nocy wybuchł również

Wiśród zawieszonych pism Znaj- wielki pożar w dzielnicy berlińskiej
duje się m. in. najbardziej wpływo- Niederschoenhausen w fabryce ma-
wy organ dziennik katolicki „Nie- terjałów żelaznych. Pastwą' ognia
derrheinische Ztg,' (Krefeld) oraz padła 100-metrowej długości hala
„General  Anzeiger“ (Duisburg i maszyn. Straty są bardzo znaczne.
Oberhausen), oraz organ najbardziej Przyczyny pożaru nie zdołano usta-
wipływowy kół wielkiego przemysłu.lić.
„Kheinisch - Westphaelische Ztg.“!

 |wał również zdobycie lokalu dzien-!

i gazowni.

NAD CZEM OBRADUJĄ MINI-
STROWIE ANGIELSCY.

LONDYN. (Pat). Zwykle dobrze
poinformowany korespondent  dy-
plomatyczny „Daily Telegraph" w
następujący sposób omawia obecną
sytuację w związku z  dzisiejszem
posiedzeniem, gabinetu: i

Ministrowie brytyjscy uważają,
!iż wytworzyła się sytuacja groźna
|dla powszechnego pokoju. Oceniają;
oni sytuację wytworzoną przez Wło|
chy, jako wyzwanie rzucone wprost!
calemu systemowi  traktatowemu, |
będącemu podstawą stosunków |
międzynarodowych. Przy  powzię-|
ciu swej decyzji gabinet będzie mu-;
siał pamiętać o interesach Wielkiej
Brytanji w północnej Afryce oraz o
tem, że zamiary włoskie mogą nie
ograniczyć się tylko do Abisynji.
Stanowisko Wielkiej Brytanji w Ge-
newie będzie polegało na popieraniu
paktu Ligi Narodów: 1) celem za-
pobieżenia wojnie, 2) o ile to moż-
liwe, celem powstrzymania napasi-
nika. Premjer Baldwin i jego kole-
dzy są przekonani, że Wielka Bry-
tanja musi być gotowa do wypełnie-
nia swych zobowiązań w całej roz-
ciągłości wobec Ligi Narodów. ,„Da-
ily Telegraph" dowiaduje się, że
przywódcy  opozycyjni podzielają
ten. pogląd. Włochy obecnie usiłują
dowieść, że poczynania ich w Afry-
ce nie będą miały niepokojącychi
następstw w Europie. Dały do z:o-|
zumienia, że zamierzają przynaglić
prace nad paktem naddunajskim
oraz że wojska włoskie w  północ-
nych Włoszech zostaną wzmocnio-

twy.
w Kownie. W związku z konferen-
cją gospodarczą we wrześniu mają
przybyć do Kowna eksperci w celu
opracowania programu konferencji.

WYMIANA UWIĘZIONYCH
Z SOWIETAMI?

Prasa sowiecka donosi, że wik:61-
ce nastąpi wymiana grupy litew-
skich obywateli, oddawna już uwię'
zionych, na kilku litewskich komu-
mistów,

LITWINI Z PRUS NIE MOGLI
PRZYBYĆ

„Naujas Tilżes Kelejwis* podaje,
iż delegaci Litwinów z Prus Wschod
nich nie przybyli na kongres, gdyż
wszyscy aktywniejsi Litwini w Pru-
sach już od półtora roku są pozba-
wieni prawa przekroczenia  litew-

  
 

aa „Le Petit Var', dworca, pocziy,

 skiej granicy.

(Essen). :
Zawieszenie nastąpiło z powoia-

niem się na dekret o ochronie naso-
du i państwa.

ZNÓW WIELKIE POŻARY.
BERLIN. (Pat). Wczoraj wieczo-

rem wybuchł wielkiej fabryce papy
i kartonu w Norymberdze groźny
pożar, który z niebywałą szybkością

 

Wolna zbliża sie
Zatarg włosko-abisyński rozstrzygnie miecz

ne. Z Austrji nadchodzą wiadomości
o tem, jakoby zamierzone było u-
stanowienie tam regencji. _ Wszyst-
ko to, podkrešla „Daily Telegraph"
jest inspirowane przez Włochy i ma
na celu pozyskanie Francji. Wielka
brytamja nie może podzielać tego
poglądu nawet, gdyby pozyskał on
on Francję.

GIEŁDA LONDYNSKA OCZEKUJE
WOJNY,

LONDYN. (Pat). Wi czwartek o-
panowa City nastrój nerwowego
oczekiwania, a w biurach i na giei-
dzie utworzyły się grupy osób, ota-

|czające dalekopisy, któremi przeka-
zywano wiadomości, dotyczące do-
niosłego posiedzenia gabinetu. Gieł-
da londyńska przybrata wygląd po-
nury. Akcje prawie wszystkich
działów wykazują tendencję nziżko-
wą. Na rynku towarowym naogół
panue tendencja mocna w stosun-
ku do pszenicy, kukurydzy i baweł-
ny. Równocześnie podstawowe ine-
tale podniosły się w cenie z powodu
przewidywań, że dojdzie do rozgryw
ki wojennej między Włochami i Abi-
synją.

Z pośród walut zagranicznych
nieoficjalny kurs lira różni się po-,
ważnie od' kursu oficjalnego, ściśle
kontrolowanego przez władze wło-
skie. Kurs lira z dostawą trzymie-
sięczną jest notowany przy dyskon-
cie 7 lirów. Jednocześnie doiar
hongkongski raptownie osłabł z po-
wodu dużej podaży ze strony Chin
w związku z obawami, że W, Bry-
tanja będzie zamieszana w wypadki
włosko-abisyńskie. Bankierzy i eks-
porterzy niechętnie odnawiają kre-
dyty, udzielane dotychczas _Wło-
chom, i nie chcą im przyznawać dal-
szych kredytów finansowych na za-
kup towarów. „News Chronicle'* do-
nosi, że jeden z banków t. zw. wiel-
kiej piątki odwołał kredyt, udzieio-
ny Włochom. Paryż i N. York rów-

 

TANIE POKOJE
w hotelu sejmowym.

Jak się dowiadujemy, urzędnicy
państwowi, komunalni, oraz ołice-
„rowie W. P. i' policji państwowe
mogą w czasie pobytu w Warszawie
korzystać za okazaniem legitymacji
z pokojów w Hotelu Sejmowym,
przy ul. Wiejskiej 4.

Ceny pokojów są znacznie niższe
od cen obowiązujących w hotelach
warszawskich.
W ten sposób do przedsiębiorstw

państwowych przybywa także i...

hotelarstwo.

| „ŻYDOM WSTĘP WZBRONIONY*.
| BERLIN. (Pat). Burmistrz miej-
|scowości kąpielowej Bad Reichen-
| hall zakomunikował, iż w porozu-
mieniu z czynnikami właściwymi

, wstrzymane będzie wydawanie kart
kuracyjnych żydom - obywatelom
niemieckim, a lekarze żydzi skreśle-
ni będą z oficjalnych list zdrojo-
wych.  

 

 nież są niechętnie usposobione do!
udzielania Włochom kredytów. Dla-'/
tego też zadawane jest pytanie,
skąd Wiłochy czerpać będą  fundu-|
sze, potrzebne do prowadzenia woj-|
ny, zważywszy zwłaszcza b. trudną
sytuację łinansów włoskich. i

W, swoim czasie zwracaliśniy
uwagę na fatalne skutki przemilcza-
nia przez” prasę (w obawie przed
konfiskatą) pewnych wydarzeń, ja-;
kie miały miejsce w kraju. |

Tak np. było z wypadkami w.
Grodnie i Suwałkach, o których
społeczeństwo dowiedziało się je-
dynie urywkowo z interpelacyj po-
selskich.

Skutek jest ten, że dookoła tych
wypadków tworzą się nieraz. wpzost
fantastyczne legendy, podawane na-
stępnie za najszczerszą prawdę,

Obecnie np. kursuje na mieście
ulotka komunistyczna, w której au-| 

Jak się dowiadujemy w drugiej;
połowie września ma się odbyć w
grodzieńskim Sądzie Okręgowym
sprawa o zabójstwo ś. p. Władysła-
wa Kuszty, które miało miejsce na
„początku czerwca przed szkołą tań-
'ców Rejzera.

| Czy Wileńszczyzna
konserwy

Wytwórnie konserw mięsnych
w Wileńszczyźnie otrzymały poważ-
ne oferty na dostawę większych
transportów konserw dla .potrzeb|

Abisynji. !
Właściciele tych wytwórni za-

W, Ejszyszkach przed paru dnia-
mi w lokalu organizacji rewizjoni-
stycznej odbywał się wiec, poświę-
cony zbliżającemu się kongresowi
nowej organizacji sjonistycznej. Na
wiecu występował inż. Frydman z
„Wilna. Nagle rozległ się wielki gwar
i tumult. Szyby w oknach zaczęły
brzęczeć i wypadać, a na salę wtar-
śnęło kilku osobników z innego od-
łamu sjonistycznego, którzy zaczęli
demolować lokal. Powstała nieopi-
sana panika.

Niektórzy zaczęli wyskakiwać
przez okna. Wśród pokaleczonych
zmajdują się Lejba Degaczyński, Sa- 

nich dniach pogłoski

W miejscowościach  ituryngij-
skich Apolda, Bad Berga i Blancken
heim kierownicy załóg tamtejszych
kinoteatrów w porozumieniu z nie-
mieckim frontem pracy zabronili
właścicielom żydom wstępu do na-
leżących do nich kin.

$ Zim ч— + aa AD
"RUPCY KOLOŃSCY NIE MOGĄ

ŻYĆ BEZ ŻYDÓW.
PARYŻ, (Pat). Agencja Havasa

donosi z Kolonji, že z polecenia rady
miejskiej zdjęto afisze i odezwy an-
tysemickie, rozlepione
przez partję narodowo-sacjalistycz-
ną. Dotknięci masowem  opuszcze-
niem miasta przez turystów  zagra-
nicznych kupcy kolońscy wystosa-
wali do burmistrza petycję, doma-
gającą się niezwłocznego usunięcia
atiszów i odezw antysemickich.

w mieście

NOWE POŻYCZKI WE-
WNĘTRZNE.

BERLIN. (Pat). W berlińskich
kołach giełdowych obiegają w ostat-

o oczekiwa-
nem rzekomo w najbliższym czasie
rozpisaniu przez rząd Rzeszy nowej
pożyczki wewnętrznej. Znamienne
jest, że pogłoskom tym dotychczas
urzędowo nie zaprzeczono, a nawet
znajdują one potwie:dzenie w po-
ważnej prasie niemieckiej.

„Frankfurter Zig,” przypomina,
że dr. Schacht mówił w Królewcu o
konieczności konsolidacji pożyczek
krótkoterminowych i wskazał, że
jest to zadanie ważne i nieodzowne.

 

Fatalne skutki cenzury
torzy dają specyficzne naświetlenie
wydarzeniom, jalkie miały miejsce
w maju i w czerwcu w pow. suwa!
skim na tle wadliwego wykonywa*
nia ustawy szarwarkowej.

Gorliwi zwolennicy komunizmu
przepisują powyższą ulotkę i roz-
powszechniają ją przez wrzucanie
do skrzyne kpocztowych, a nawet
przez rozsyłanie pocztą.

Czy nie byłoby jednak lepiej i
zdrowiej umożliwić w swoim czasie
prasie legalnej, chociażby nawet
„opozycyjnej, przedstawienie i o0-
świetlenie tych wydarzeń w ca-
łości.

Echa sądowe wypadków
grodzieńskich

Z dwóch zatrzymanych oskarżo-
nych, jednemu z nich Sztejnerowi
zarzuca się zabójstwo ś. p. Kuszty,

`а drugiemu Kantorowskiemu przyj-
mowanie udziału wbójce, która za-
kończyła się zabójstwem.

będzie dostarczać
Abisynji?
stanawiają się obecnie nad propo-
zycjami agentów abisyńskich i gdy-
by umowa doszła do skutku, nalezy
przypuszczać, iż Wileńszczyzna bę-
dzie dostawcą konserw mięsnych
dla armji abisyńskiej. (h)

Nieporozumienie w rodzinie sjonistycznej
muel Kowarski, Botwinik, Szaja
Germański, Alter Lejbowicz, Benja-
min Kabacznik i inni. Policja wszczę
ła dochodzenie.

 

ODLOT BOCIANÓW.
W ostatnich dniach zanotowano

masowy odlot bocianów na połud-
nie. 2 powiatów oszmiańskiego i
wileńsko-trockiego długie sznury
ptactwa lecą na południe, Zazna-
czyć należy, iż wcześniejszy odlot
ptactwa na południe wieśniacy tłu-
maczą jako nadejście wczesnej i
srogiej zimy. (h)  

  



 

"nie łąki pełznie mgła.

 

Reportaż wyborczy |
Okres wyborczy w. Wilnie p:ze-

chodzi bez wielkiego zaintereso-
wania i wrażenia. Wiszą na šcia-
nach kawałki zmytych przez deszcz
i zerwanych przez wiatr afiszów z
wykazem, komisyj wyborczych. Ma-
ło jednak ludzi interesuje się ninu.
Kolumny liczb, podanych na plaka-
tach, oznaczających numery obwo“
dów i ich adresy, raczej odstraszają
niż przyciągają. Człowiekowi bo-
wiem patrzącemu z daleka wydaje
się, że to... nowa pożyczka, albo coś
innego w tym „finansowym!' rodza-
ju. A że entuzjazm dla pożyczek,
jak, wiadomo, nie jest taki, więc
przechodzień szybko mija „obwie-
szczenie' urzędowe. i
A jednak wybory „robią się”.

Odbyły się zgromadzenia wyborcze,
wybrano kandydatów. . Niektórzy
nawet zdążyli wycofać swoje kan-

' dydatury. Nie odbyło się bez lek-
kich zgrzytów. Związki zawodowe
socjalistyczne wybrały / wszędzie
swoich delegatów do zgromadzeń
wyborczych, ale tyllko poto, aby
tam odczytać rezoólucje bojkotowe.
Tak było w okręgu 47, gdzie wy-
stąpienie socjalisty p. Gruis wy-
wołało dość duże wrażenie.

Jak zwykle są „wybrani” i ci,
со z kwitkiem odeszli. Szezególnie

miejskiejj w których ch.-demokraci
skompromitowali się, nie uzyskując

ani jednego mandatu dla swej nie-
wiadomio poco i dla kogo skonstruo-
wanej listy. ‚
W tym roku zechciato im się

brać udział w wyborach wbrew
uchwałom władz Ch. D.

Chrześcijańskie Związki Zawo-
dowe wybrały delegatów do z$:o-
madzeń okręgowych, a ci ze swej

strony wysunęli kandydatów na
posłów. M. in. wystawiono w okrę-
gu 45 kandydatur pp. Ostrowskiego,
ambitnego sekretarza Ch. Z. Z. i p.
Waszkiewicza. Oczywiste, obaj
przepadli uzyskując: pierwszy '18
głosów, a drugi 5. Wyszli więc nie-

pyszni ze zgromadznia i orzekli, że
pewnie... wstrzymają się od głoso
wania. I tak honor ocalony i dyscy-
plina partyjna też, ale że chcieli do-,
stać się do sejmu, to widać.

Sanatorzy zaczynają boczyć się
jedni na drugich. Niedawno „Kurjer
Wilenski“ pisał o tem, że wpraw- '

dzie nie wiadomo jeszcze, na koś |amm
należy głos rzucić, ale już wiadomo,
komu kreski

bory mogą nie być czyste. Potem
do koncertu nieporozumień przyłą-
czyła się Federacja P. Z. O./0. roz-
sylając do wszystkich pism listy, w
których donosi, iż p. Birkenmayer
(b. poseł, sekretarz B. B.) został
skrzywdzony przez „Słowo”, które
w jednym z ostatnich numerów in-
synuuje mu, jakoby forsował usilnie
swoją kandydaturę wbrew opinii
władz centralnych B. B. Tymczą-
sem, pisze zarząd Federacji, „p. A.
Birkenmayer był wysunięty przez
Federację P. Z. O. O., a zrzekł się
kandydatury „dobrowolnie. Wpraw
dzie nie wiadomo, jak w „swobod-
nych, czystych' wyborach można
się zrzec „niedobrowolnie''
datury do Sejmu, ale nie jest to naj-
ważniejsze, Sedno rzeczy w: tem, iż,
gdy zabrakło opozycji. na placu
walki o mandaty, panowie sanato-
rzy'sami rozbili się na partje i robią
sobie. opozycję. -Bardzo miła zaba-
wa. Tylko czy się dobrze skończy?

: ; Es—te.

kandy |

 

Nareszcie!
Przed kilku dniami poruszyliśmy

na łamach naszego pisma sprawę
dziwnych stosunków, panujących w
szkole powszechnej Nr. 9 i jeszcze
bardziej dziwne potraktowanie spra
wy przez inspektora szkolnego na
m. Wilno.

P. inspektor zamiast przenieść
na inne stanowisko  kierowniczkę
szkóły, która mie potrafiła zrozu-
mieć, iż z grosza publicznego należy

4- się wyrachowywać bardziej skrupu-
'latnie, niż to czynił komitet rodza-|
' cielski powierzonej jej szkoły, „uka”
'rat'' przeniesieniem do innej, gorszej
'szkoły córeczkę jednego z człon-
lków komisji rewizyjnej, który do-
'magał się przeprowadzenia rewizji.

Jak się dowiadujemy, obecnie
|całą sprawą zainteresowało się Ku-

| ratorjum,
|| Ma być przeprowadzone docho-
|dzenie, które nie będzie się krępo-
|wało tem, że kierowniczką szkoły
ljest wybitna działaczka sanacyjna.

Podobno na ten raz p. Kuncewi-
czówna ma być potraktowana, jak|

każda nauczycielka, która w sposób
nietaktowny i niewłaściwy pełniła
swe obowiązki.

Wśród zainteresowanych rodzi-
ców zapanowała z tego powodu
wielka radość, ale nie brak też gło
sów powątpiewania,

Są tacy, co powiadają, że nawet
sam kurator nie da sobie rady z
wszechmocną działaczką z pod zna-
ku BBWR.

Poczekamy — zobaczymy?!

BEZ KONCESJI ANI KROKU.

W. Lachowiczach pod Baranowi-
czami odbyło się walne zebranie
członków miejscowego Koła Związ-
ku Rezerwistów przy udziale 37 o-
sób. Po załatwieniu szeregu spraw
o charakterze onganizacyjnym  u-
chwalono otworzyć w Lachowiczach
spółdzielnię i poczynić starania
zmierzające do uzyskania koncesji
szkolnej.

 

nie wolno dać. Ten © : - . . a

ukłon w stronę p. Cata-Mackiewi-
na | WIE

czą ze „Słowa” spotkał się z szyb-
ką reakcją. P. Cat bowiem odpo-
wiedział w jednym z artykułów „Bę-

 

smutnie skończyły się zabiegi wi: dziemy pilnować czystości wybo- |

leńskiej chadeci. Nie nauczyły jej rów" i odkrył w ten sposób po 9
przeszłoroczne wybory do rady,latach rządów pomajowych, że wy-

JARWAN.

SŁOŃCE
Przy polnej ścieżce leżą siwe ka-

mienie. Wieśniak mówi, że do jezio-
ra jeszcze dwa kilometry.

Droga biegnie zielonemi wzgórza-
mi. Trawa perli się rosą. Po dywa-

Błyszczy przed nami ogromna
przestrzeń wody. Przez. ikonary
drzew młodego lasu nie można je-
szcze ogarnąć okiem całego jeziora.
Rozkoszna woń sosnowego lasu
miesza się z zapachem wody,

Z nad prawego brzegu jeziora na
kopule niebios olbrzymie słońce, roz
lewa smugi przezroczystego. złota.
Szemrzą ciche fale królowej pol:
skich jezior .

Jezioro Narocz budzi się ze snu.
Przed nami dwa ogromne lustra —
lustro wody i lustro nieba.

Gęste jak wata obłoki znajdują
swoje odbicie w lustrzanej tafli je-
ziora. Odbita chmura w: wodzie ko-
łysze się równomiernie.
‚ "Z głębi jeziora dochodząой о-
sy wioseł rybackiej łodzi, roztrąca-
jących wodę. Rybacy wyciągają
sieci..Któż może wiedzieć, jaki jest
połów? |

Na dalekim horyzoncie ciągnie
się, ledwo dostrzegalna okiem; wą-
ska smuga lasu: Jezioro posiada 12
klmtr. szerokości. Bywają dni, że
drugiego brzegu wcale nie widać, że
jezioro jest wzburzone, pokryte bia-
łemi falami, które z łoskotem rozbi-
jają się o piaszczyste brzegi Naro-
czy. ^ `

Žycie jeziora, to jakgdyby wielka
symfoniczna orkiestra, a  instru-
menty to mewy zrywające się z
krzykiem, subtelne szmery sitowia,
dysonanse płynących łodzi i w koń-
cu echa ludzkiej mowy.

 

NAROCZY
„Jezioro tak, jak człowiek, po-
jtrzebuje wypoczynku, ale i zabawy.
| Zabawą jeziora jest burza. Burza
| sad Naroczą, jakże to potężne zja-
wisko... Metrowe fale przewalają
się jedna po drugiej, a czarna toń
wody przeraża, nasuwając człowie-
kowi refleksje o wielkich i niezba
danych siłach natury. :

Jezioro Narocz — to typowy ro-
mantyk, który w walce z sobą i z
„rzeczywistością znajduje treść włas-
'nego życia. Jest sobą.

Jeżeli mówimy o Naroczy jako
o romantyku, to nie można zapomi-
nać o prześlicznych nocach, o tych
nocach chmurnych, księżycowych, o
nocach, które szaleją wiatrem.

Gdy się jest na falach Naroczy,
to wówczas ginie poczucie czasu.
Zegarem jest słońce. Mierzona wio-
słami przestrzeń płynie w nieskoń-
czoną perspektywę. Człowiek odpo-

i miłość do wody.
\ Jak każde wielkie jezioro, tak
też i jezioro Narocz posiada stare
legendy. Chcąc je usłyszeć, trzeba
tam pojechać, a wystarczy zapoznać
się nieco bliżej z tamtejszym ludem,
aby usłyszeć od niego w charakte-
rystycznym miejscowym  narzeczu
«ciekawe opowiadania o tajemnicacn
jeziora.

Nad brzegami szeroko rozlarej
wody rozsiadły się zrzadka osiedla
ludzkie, a wśród wiejskich szarych
chat kontrastem odcinają się wyso”
kie dachy turystycznych schronisk.
Każdy, kto spędził chociażby kil-

ika godzin nad Naroczą, zabierze ze
sobą niezatarte wrażenia. :

Každy marzy o tem, aby tam
znów powrócić...

Książka i stos...
Mamy w Wilnie cały. szereg bi-

bljotek publicznych (mowa oczywi-
ście o przedsiębiorstwach-* wypoży-

za opłatą kilku złotych bardzo wie-
lu ludzi, Są one bardzo ważnym
czynnikiem kulturalnym. Ta liczna
rzesza czytelników, którzy biorą
tam książki, lekturą urabia sobie
pewien sposób myślenia, kształtuje
światopogląd.

I bez względu na wiek czy zawód
każdy ulega przecież sile drukowa-
nego słowa. Książka może się nie
podobać, można ją uważać za nie-
zdrową czy szkodliwą nawet, ale
mało jest ludzi na świecie, którzy
nie wchłonęliby w siebie choć drob-
nej sugestji przeczytanej w powie-

Jakiż jest dobór dzieł, przezna-
czonych dla tej publiczności w wie-
ku od lat 16 do 607

__Doboru wcale niema!
Bibljoteki kupują to, so jest ta-

nie, co stanowi sensację ito:co moż-
na nabyć na rynku.

Podobnie jak w kinie istnieje po-
jęcie filmu „kasowego”,
mówić o książce - kasowej”.
wieść „kasowa“ ściąga klijentelę iny, tak samo książka.

pozwala mówić o wypożyczalni: że wuje silniej od gazety na umysł to grupa t, zw. „doradców literac-

|czywa — budzi się w sercu głęboka

l

Swojego czasu podawaliśmy, iż
dokonana została w Litwie zmiana
$ 5 ustawy o: refonmie rolnej, w
myśl której obcokrajowcom, pogia-
dającym na Litwie majątki, pozo-
stawiono 3 lata na ich likwidację.
Obecnie podajemy bliższe szczegó-
ły tej zmiany.

„Vyr. Žinios“ Nr. 437 z 8.1 1934
r. (VIM. 1935): Zmiana przepisów w
sprawie sprzedaży i brania pod 0-
piekę państwową ziem, . należących
do obywateli państw obcych, a nie-
sprzedanych w czasie ustalonym
przez $ 5 ustawy o reformie rolnej:

8 9. Przy sporządzaniu projek-
tów należy przestrzegać następują-
ce zasady: Ziemię uprawną rozbija
się z uwzględnieniem warunków 10-
kalnych na działki do 150 ha; na
przedsiębiorstwa przemysłowe po-
zostawia się niezbędną ilość grun-
tów; lasy rozbija się na działki, na-
dające się do samodzielnej gospo-
darki leśnej o obszarze nieograni-
czonym, Ogłoszenia o przetargu za-
mieszcza się przynajmniej w dwóch
rozpowszechnionych . pismach trzy-
krotnie i rozsyła się urzędnikom po-
„wiatowym reformy rolnej i samo-
rządom lokalnym w celu ich roz-

Sprawy majątków obywateli państw„obcych |
plakatowania w  kancelarjach i w ziemia wraz z ziemią przez nich po-
innych miejscach, Pierwsze ogło-
szenie musi
później, niż na miesiąc przed prze- ,rące
tangiem.

$ 14 Jeżeli
majątku sprzedawanego
wyższa 3 tys. lit, w takim razie
przetarg odbywa się w biurze w
urzędzie powiatowego urzędnika
rełormy rolnej; przetarg majątków,

cena początkowa | odnośne
nie prze- | dów

 

siadaną mie przekroczy 150 ha.
być zamieszczone nie Przedsiębiorstwa przemysłowe bio-

w puzeiargach winne
komisji przetargowej

zaświadczenie  samorzą-
lokalnych i wpłacić 10 proc.

początkowej ceny przetargowej, ja-
ko zastaw.

S$ 26. Jeśli majątek w czasie
|pierwszego puzetargu nie zostanie

udział
przedłożyć

ocenionych ponad 3 tys. lt., odbywa | sprzedany lub jeśli osoba, którą
się w zarządzie reformy rolnej. majątek nabyła mie spłaci w usta-
Przetangi dokonywane są przez ko- lonym: terminie reszty ustalonej 7e-
misje przetargowe, w skiad których | py w czasie przetargu, w takim ra-
wchodzą: powiatowy urzędnik waj [ie rozpisuje
formy rolnej, jako prezes oraz dwaj
członkowie komisji powiatowej re-
tonmy rolnej, w komisjach zaś w za-
rządzie reformy rolnej:

się drugie, trzecie i
następne przetargi, aż dopóki mają-
tek nie zostanie sprzedany, Następ-
ne przetargi odbywają się w trybie

prezes oraz| tąkym samym, jak i przetarg pierw-
dwaj czołnkowie, którychwyznacza | zy, z tą różnicą, iż początkowa ce-
minister rolnictwa, O czasie i miej-|pa
scu przetargu zawczasu powiadamia
się Urząd Kontroli Państwa, gdy zaś
przetarg odbywa się w urzędzie po: |
wiatowego urzędnika reformy roi-

przetargowa  zminiejszana jest,|
!jlecz nie więcej, niż o 25 proc,  --

$ 27. Jeśli dla sprzedania ma:
jątku rozpisywane są trzecie -pize-

nej, powiadamia się rewizora lokai-|targi, w takim razie oprócz, zmniej-

nego Urzędu Kontroli Państwa.
$ 15, Na przetargach nabyćzie-|wej, spiatę

mię mogą wyłącznie obywatele Lit-
wy rolnicy z warunkiem, iż nabyta

powiadomienia ©

Zabiła męża, bo chciała zabrać syna

szenia początkowej ceny przetargo-
ceny sprzedażnej roz-

kłada się na przeciąg jednego roku,
a to wtrybie następującym: w cią-
gu miesiąca od chwili „otrzymania

zatwierdzeniu
przetargu nabywca  winieit wpłacić
40 proc. ceny,

W, dn. 20 bm. w zaść. Okmienje kołowej zażądał oddania dziecka, nabywca spłaca w ciągu roku, licząć
pow. oszmiańskiego, Sokołowa Jo-
anna, lat 30, zastrzeliła z rewolweru szamotania się z mężem Sokołowa Jeśli majątek sprzedawany

grożąc jej rewolwerem. W; czasie od dnia zatwiendzenia przetargu.
jest w

swego męża Mikołaja, lat 40. Soko- wyrwała rewolwer i oddała z niego czasie czwartych, piątych lub dal-
Iowa od 4 lat była w. separacji z kilka strzałów, zabijając go. Soko- szych przetargów, w takim razie ce-
mężem, od którego ostatnio zabrała
swego synka. W: dn. 20 bm. mąż So-

łowę zatrzymano.

Niszczenie nielegalnych piantacyj tytoniu |
Z polecenia włac w powiatach

Wileńszczyzny przeprowadzona zo-
stała rewizja w poszukiwaniu nie-
legalnych plantacyj tytoniu. W/ wy-
niku  rewizyj w. poszczególnych
gminach powiatów woj. wileńskiego
zakwestjonowano około 300 kiž.
„tytoniu, zebranych przez włościan

czyny ubóstwa katalogów w bibljo-
tekach.

Książka tak, jak i film, oddziały-

z nielegalnych plantacyj, przyczeia;
zniszczono kilkanaście ukrytych w;
polu plantacyj tytoniu.

Włościan, którzy prowadzili nie-
legalne plantacje tytoniu, pociąśnię-
to do odpowiedzialności karno-ad-

"ministracyjnej. (h) (

Tak jest i z książką. Istnieje
„klan“ ludzi, którzy informują wy-
dawców o tem, co drukować. Jest

na sprzedażna opłącana jest w ciągu
dwóch lat w trybie następującym:
w ciągu miesiąca od dnia otrzymania
powiadomienia o zatwierdzeniu prze
targu nabywca wpłaca 30 proc. ce-
ny, w ciągu roku następnych 30.proc
iw ciągu dwóch lat, rachując od
dnia zatwierdzenia przetargu pozo-
stałych 30 proc. я

Zmiana powyższa nabiera mocy
ao w dn. 17 stycznia

r,

wpływem  autora* czuje sympatję,
Czarne charaktery to biskupi, za-
konnicy i katoliccy królowie Fran-
cji. Oczywiście nikt nie będzie kru-

są tam „ostatnie nowości”, Powieść ludzki. 'Gdy bowiem dziennik daje, kich. Szkoła umysłowa tych ludzi |szył kopji w obronie Katarzyny
„kasowa“ nie jest arcydziełem, nie informacje o wypadkach bieżących (w lwiej części komunizm, wogóle! Medici, czy Aleksandra Borgji ale

czania książek), z których korzysta ma walorów literackich. Zwykle jest i przez odpowiednie oświetlenie ura materjalizm) i pochodzenie (przeważ robienie z lgnacego Loyli okrutnika
bia poglądy polityczne i gospodar- nie żydowskie) sprawia, że czytelni-.i bestji, to conajmniej kłamstwo...poprostu „kryminałem*', popełnio-

nym. przez nieznanego bliżej grafo-
mana, który za kilka groszy od wier
sza wysilił się na danie czytelniko-
wi 5-ciu- mordów i jednego śwałtu
na 4-ch stronicach. Czasami po-
wieść taka wkracza w: dziedzinę
psychologji „seksualnej'* i wtedy ma
zapewniony popyt wśród młodzieży
szkolnej.

Czy w tych warunkach t. zw.
czytelnie wypełniają rolę, do której
są właściwie powołane, to zn, rolę
udostępnienia szerokim masom czy-
telników literatury pięknej i dzieł
przyjemnych a pożytecznych?. j

Oczywiście, nie! i

Stały się bowiem tem samem, co
większość instytucji kulturalnych —
przedsiębiorstwami obliczonemi na'
wielki obrót i zysk, a więc „hur-;
towniami tandety”, |

Tak jak kino karmi widza tande-,
tą umysłową, -głupiemi drmatami

talk można| amerykańskich miljonerów, czy na- rzyć produkcję przedmiotów
Po+|iwnie pacyfistycznemi obrazami woj usług, które właściwie nikomu

To są przy-

cze, w dużo mniejszym stopniu wpły
wa "na życie prywatne
książka działa odmiennie. Traktuje
ona człowieka, indywidualnie. Daje
obrazy jego przeżyć wewnętrznych,|lace'a,
rzuca hasła natury moralnejioby-|gandę filosemicką — przez Zevaco.
czajowej, przedstawia człowieka w
drobiazgach jego życia i przeto jest
niesłychanie potężnym czynnikiem

propagandy.
Odczuwamy to na sobie, ale nie

zwracamy na to zbyt wielkiej uwa-
gi. Gdybyśmy jednak zainteresowali
się, dlaczego te a nie inne dzieła są
na rynku Iksięgarskim,  doszlibyšmy
do ciekawych odkryć. Czy dlatego
książki, traktujące o zagadnieniach
t zw. seksualnych i kryminalnych,
są w sprzedaży że na nie jest po-

Niezupełnie!
Wiemy dobrze, że ekonomia

ostatnich czasów nauczyła tworzyć
nowe potrzeby, aby potem S

lui
nie

kowi narzuca się pewien specjalny|
jednostki, typ książki. To jest propaganda. Pro! Astrolog Nostradamus,

 paganda niemoralności przez dzieła!
Pitigrilli'ego, zbrodni — przez Wal-

Openheima, Sojkę, propa-

Tu w 'temi miejscu niejeden z na-
szych czytelników ieadm się: „Jak-
to, Zevaco, ten płodny pisarz, któ-
rego iksiążki mają tylu zwolenni-
ków w Polsce, którego czytają te-
raz, jak kiedyś czytano A. Dumas'a?
Cóż on ma wspólnego z żydami i fi-
losemityzmem?' Okazuje się, że
bardzo dużo. Pomijając to już, że
dzieła jego 'to tandeta literacka, że
są to romanse nie historyczno-oby-
czajowe, ale historyczno-kryminal-
ne, trzeba wiedzieć, że Zavaco był
żydem i gros swych powieści po-
święcił zagadnieniom obchodzącym
żydostwo i oświetił je z żydowskie-
go punktu widzenia. :

iemal we wszystkich jego utwo-
rach bohaterami są kryminaliści, są potrzebne,
nawróceni rozbójnicy z dróg i przed
mieść, do których czytelnik pod  

jeszcze żydzi.
żyd (o jego

pochodzeniu autor dyskretnie mil-
czyj, .ciemina osobistość w rodzaju
hrabiego St, Germain czy polskiego
Jakóba Franka (też żyda i „maga')
jest jedną z „szlachetnych“ postaci
powieści Zevaco.

Bohaterami są

Wróćmy jednak do tematu. Wy-
pożyczalnia książek jest skazana na
to, 'co jej sprzedają. Czytelnicy czy-
tają rzeczy bezwartościowe lub
szkodliwe, a nie mogą dostać nic z
tego co jest piękne lub pożyteczne.
Gdy się to widzi z punktu widzenia
dobra społecznego i narodowego,
mimowoli przychodzi na myśl pale-
nie na stosie książek „antynarodo-
wych' w Niemczech i wypędzanie
za granicę tego „klanu”, który rzą*
dzi literaturą, A myśli o tego rodza-
ju wystąpieniach hitlerowców nie
są pozbawione „sympatji dla auto-
rów „stosów na Kurfuhrstendamm“,

pozostałe 50 proc.

 



POLITYKA
I EKONOMIKA
Dużo się pisze obecnie o tem, że na

plan pierwszy w naszem życiu wysu-

wają się zagadnienia gospodarcze, że

wszystko trzeba odsunąć, wszystko

odłożyć, a zająć się poprawą położe-

nia gospodarczego, że tego wymaga

interes wszystkich warstw, inte-

res wsi i miasta, że przeto mniej

mają wagi i znaczenia zagadnienia po-

lityczne i że nie jest dobrze, jeśli wy-
suwanie tych zagadnień odciąga uwa-

źę ogółu od tego, co najważniejsze —

od spraw gospodarczych. :

W rozumowaniu podobnem tkwi

błąd zasadniczy, a mianowicie zapo-
znanie prawdy, że warunkiem ni--

zbędnym prawidłowego biegu życia

gospodarczego jest prawidłowa polity-
ka. Pomijamy już to, że państwo

"posiada dziś w swem ręku możność

oddziałania na rozwój gospodarczy

kraju, który zależy przecież od takich
rzeczy, jak polityka komunikacyjna,

kredytowa, zagraniczna, zabezpiecze-

nie ładu i porządku it, p. Zwracamy

natomiast uwagę na konieczność ist-

nienia dobrej polityki, polityki w ści-
słym sensie tego wyrazu.

Tak było zawsze; wszak pamiętne

są słowa francuskiego ministra, któ-

ry powiedział swemu  monarsze:

Niech Jego Królewska Mość robi do-
brą politykę, a wówczas ja będęro- -

bił dobre finanse. Tak jest obecnie

w dużo większym stopniu, niż było

«kiedykolwiek. Bo świat przechodzi

głębokie przesilenie gospodarcze, któ-
re nie tak prędko się skończy. Można

środkami — jeśli się tak wyrazić wol-

no — technicznemi położenie to w
większym lub mniejszym stopniu po-

piawić, można ułatwić ludności jego

przetrzymanie. Lecz powszechnie

już się dziś mówi, że radykalnej po-

prawy w szybkim czasie spodziewać

się nie można, że trzeba zatem, ażeby

ludność kraju nietylko nauczyła się

przetrwać, lecz by w pracy i wysił-

kach, zmierzających ku poprawie

czynny i powszechny wzięła udział.

Teorje materjalistyczne załamały się,

liberalizm gospodarczy, czerpiący swe

uzasadnienie z nauki Adama Smitha,

nie wytrzymał próby nowoczesnych
waiunków ekonomicznych, Coraz po-

ws.echniejszem staje się przeświad-

czenie o tem, że czynniki duchowe

odgryweją doniosłą rolę w życiu go-

spodarczem, że nastawienie psychicz-
ne ludności jest często momentem de-

cydującym. Proszę się przypatrzeć

temu, jaką rolę w Rosji sowieckiej od-

grywa wiara przekonanych bolsze-
wików, że prywacje, jakie tam prze-

chodz: ludność, są potrzebne dla

gruntownego przetworzenia ustroju,

że są one przejściowe, że po nich na-

stąpi okres radykalnej poprawy i po-
wszechnego dobrobytu, Proszę się

przypatrzeć temu, jak ważnym dla

Niemiec, znajdujących się w bardzo
ciężkiem położeniu gospodarczem, jest

entuzjazm narodowy szerokich sfer.

Innemi drogami musi iść rozwój

stosunków gospodarczych u nas, niż

w Rosji, w lepszem jesteśmy położe-

niu, niż naród niemiecki; niemniej

przeto i u nas wiara w lepszą przy-

szłość, wytrzymałość i wytrwałość

szerokich sfer są niezbędnym warun-

kiem poprawy gospodarczej. To wszy-

stko zaś zależy przedewszystkiem od

polityki, od stosunku zaufania mię-
dzy rządem a społeczeństwem, od

aktywności społecznej... Apatja, brak

wiary, rozbicie i zniechęcenie są na-

stępstwami złej „olityki, w atmoste-

rze przez nie wytwarzanej nie jest mo-

źliwą żadna istotna poprawa. Nie da

się w rzeczywistości oddzielić polity:

ki od ekonomiki. Nie można życia go-
spodarczego uniezależnić od polityki.

Dlatego to uważamy za prawdę nie-
wzriiszoną, że pie wszym warunkiem

poprawy gospodarczej jest dobra po-
lityka, pierwszym warunkiem zdro-

wia gospodarczego Polski jest jej zdro-

wie polityczne.

—

| porozumienia,

 

(O BEDZIE Z LIGĄ NARODÓW?
eksperyment masoński, zmontowany | gi, to znów mogłyby się wytworzyćZatarg między Włochami a Anglją

o Abisynję będzie miał różnorodne i
daleko idące następstwa. Między in-
nemi zmusza on genewską Ligę Naro-
dów do postawienia sobie Hamleto-
wego pytania — być albo nie być?!

Zbliża się 4 września, nic nie zapo-
wiada, ażeby trzy wielkie mocarstwa,
których przedstawiciele zebrali się
niedawno w Paryżu, zdołały dojść do

niewiadomo też, cz
Anglja ustąpi wobec kategorycznyci
żądań Mussoliniego. Może się więc
zdarzyć ,że Liga stanie wobec nieza-
łatwionego sporu między Włochami i
Abisynją. Czy jest ktokolwiek dziś
w świecie, któryby przypuszczał, że
trybunał genewski zdoła coś rozsą-
dzić, lub że zdoła zapobiec wojnie?
Takiego chyba niema! Bo, gdyby Li-
ga chciała cokolwiek narzucić Wło-
chom, to pójdą one za przykładem Ja-
ponji i Niemiec. Wątpić też nale:/,
czy wrazie wystąpienia Włoch z Li-

gi państwa do niej należące zechcia-
yby czynnie wystąpić w obronie
członka Ligi — Abisynji Wszak w
podobnym wypadku nikt się nie ru-
szył, by bronić całości Chin przed za-
borczemi planami japońskiemi.

A cóż będzie wtedy? Nicość i nie-
użyteczność Ligi Narodów ujawni się
w całej pełni. Wystąpienie zaś z niej
Włoch sprawi, że przestanie ona być
ostatecznie związkiem powszechnym
państw. Jeśli tedy na zwykłej (tak
okrzyczanej i potępionej) drodze dy-
plomatycznej nie-uda się zatargu uni-
knąć, to nic tu nie poradzi Liga. A
tak niedawno jeszcze słyszeliśmy w
Genewie natchnione _ proroctwa
Brianda, nie tak dawno byliśmy tam
świadkami talmudycznych dyskusyj,
mających na celu ustalenie maszyne-
rji, która miała zapobiegać wojnom.
Życie przekreśliło bardzo prędko
wszystkie złudzenia, jakie miały ludy
zmęczone wielką wojną europejską, a  

przy pośrednictwie prezydenta Wilso-
na, kończy się zupełnem niepowodze-
niem.
Gruntownie powinni się nad tem za-

stanowić ludzie w Polsce, by sobie
zdać sprawę z tego, jak zawodną by-
łaby wiara w to, że Liga Narodów mo-
że kogokolwiek przed czemkolwiek
zabezpieczyć. Państwa pragnące za-
chować całość swego terytorjum i
niezależność, mogą — jak i dotych-
czas — polegać li tylko na swej wła-
snej sile i na swej własnej polityce.
Wypada na to zwracać ciągle uwa-

gę właśnie teraz, gdy bezsilność Ligi
tak dobitnie się uwydatnia, Bo gdyby
się wysiłkiem wielkich mocarstw uda-
ło zapobiec wojnie, gdyby to zostało
następnie w jakiś sposób usankcjono-
wane i osłonięte uchwałami Rady Li-

 

 

pozory, że instytucja ta może mieć ja-

kiekolwiek znaczenie, jako narzędzie

służące do załatwiania wielkich i
istotnych zatargów międzynarodo-
wych, Jeśli zaś komu nie wolno mieć
takich złudzeń, to przedewszystkiem
Polsce, która, ufając Lidze, mogłaby
zaniedbać tvch rzeczy w zakresie
swego bezpieczeństwa, które jedynie
mają realną wartość, jak tego uczy
doświadczenie wieków.
Wrześniowe obrady Rady i Zgro-

madzenia Ligi będą miały wielkie zna-
czenie już nietylko dla dalsześo ży-
cia, lecz wprost dla istnienia tej in-
stytucji, dlatego to budzić one muszą
zainteresowanie i zasługują na to, by
im się pilnie i bacznie przyglądać,

s. K.

 

 

w Ameryce przeprowadzana jest obecnie agitacja wśród murzynów za wstępowaniem
do wojska abisyńskiego. Zdjęcie przedstawia propagandowy wóz, jeżdżący po ulicach

New Yorku,

 

Program Światowego żydostwa
w oświetleniu p. Nah ma Sokołowa

P. Nahum Sokołow jest prezesem
światowej organizacji sjonistycznej i
najbardziej autorytatywnym  wyrazi-
cielem dążeń sjonistycznego żydostwa.
Dlatego 'mowa jego, wygłoszona na o-
twarciu kongresu sjonistycznego w
Lucernie, przedstawiająca program
sjonizmu w krajach„rozproszenia”,
nie może być obojętną dla polskiej o-
pinji publicznej. Nie może być obo-
jętną także dlatego, że p. Sokołow
(który, nawiasem mówiąc, pochodzi z
Polski), dotknął w niej w dłuższym u-
stępie położenia i celów żydostwa w
naszym kraju.

Możemy pominąć takie przejawy
nieuleczalnego samochwalstwa  ży-
dowskiego, jak zapewnienia p. Soko-
łowa, że , naród żydowski pozostał na
zawsze rasą szlachetną, przyjazną
dla ludzi ; mora!ną”, że prowadzi wal-
kę „o humanizm i moralność”, że „nie-
maa żadreśc odłamu ludności, który-
by wychował dla państwa polskiego
dzielnie'szych ocywateli”, że „nikt nie
jest bardziej niż Żyd polski pilnym,
nikt go nie prześcigą pod względem
inteligencji i przedsiębiorczości”. Wia-
domo, że Żydzi uważali się zawsze za
rasę wybraną, niosącą całemu świa-
tu moralność i kulturę. Narody, wśród
których Żydzi żyją, mają zupełnie in-
ne zdanie o charakterze i roli dziejo-
wej Żydów. Wyrazem ich sądów są
właśnie różne formy antysemityzmu.

Ważniejszą niż ta megalomania, jest
zapowiedź p. Sokołowa, że Żydzi о-
bok programu odbudowy państwa ży-
dowskiego w Palestynie, stawiają w
swym programie równoupraw-
nienie w kraiach djaspory. Oma-
wiając politykę Hitlera wobec Żydów,
prezes organizacji sjonistycznej wyraź-
nie i kilkakrotnie oświadczył:

„Żądamy równouprawnienia, równego

prawa a nie ustaw wyjątkowych. We

wszystkich cywilizowanych krajach Żyd

jest obywatelem państwa, i w stosunkach

obywatelskich nie chce on być innym”,

Postulat ten jest dla narodu polskie-
go absolutnie nie do przyjęcia, Budu-
jemy państwo, o którego charakterze,
polityce, dążeniach, decydować bę-
dzie tylko naród polski, Postulat sjo-
nistyczny sprzeciwia się także du-
chowi herzlowskiego sjonizmu, który
głosił wyzwolenie żydostwa przez
stworzenie zaśwarantowanej między-
narodowo siedziby żydowskiej, a nie
tworzenie pół czy ćwierć Palestyn w
Polsce, Rosji, Rumunii i t. d. Nie mo-
gą Żydzi przy pomocy Ligi Narodów
wywłaszczać Arabów z Palestynyi
tam budować swego państwa, a rów-  

nocześnie korzystać z praw pełno-
prawnych obywateli w krajach dja-
spory. Przecież w tym celu oddano
im Palestynę, by t a m żyli normalnem
życiem narodowem. Palestyna ma
być rozwiązaniem kwestji żydowskiej
w krajach, posiadających znaczne od-
setki Żydów, Herzl pisał, że utworze-
nie siedziby żydowskiej będzie także
wyzwoleniem narodów z wiekowego
jarzma. To, co p. Sokołow głosi, jest
właściwie achad-haamizmem, jest bu-
dowaniem centrum duchowego żydo-
stwa, które będzie rządzić miljonami
Żydów w innych krajach. Żaden naród
nie mógłby się zgodzić, by na jego lo-
sy wywierała wpływ mniejszość, kie-
rowana z zewnątrz. Zwłaszcza mniej.
szość tak silna i liczna,

Rozumie to już — zdaje się — wie-
lu Żydów w Polsce, gdyż, jak p. Soko-
łow twierdzi, pęd ich do Palestyny jest
żywiołowy. „W Polsce mówi się pra-
wie wyłącznie o certyfikatach... w
Polsce dorosło pokolenie, dla którego
Palestyna jest jedynym celem". Bar-
dzo nas te zapewnienia cieszą i pożą-
danem byłoby, by za niemi poszło pod-
wyższenie liczby certyfikatów imigra-
cyjnych dla Polski. W ostatnich dwóch
latach Żydzi polscy tworzyli 47 proc.
(r. 1933) i 41 proc, (r. 1934) ogólne;
ilości imigrantów do Palestyny. A
przecież Polska jest największem w
Europie skupieniem zydostwa, Sowie-
tów nie trzeba liczyć, bo stamtąd Ży-
dzi emigrowźć nie chcą (w r. 1934 tyl-
ko 501 emiśraniów).

Zastanawiając się nad tem, czy
„duch antysemityzmu przeskoczy z
Niemiec do Polski“, wyraził p. Soko-
łow zdanie, że „nieszczęście to jest
nieprawdopodobne". Dlaczego?

„Polska jest krajem zwycięskim, i nie-

dawno zmarły jej bohaterski Wódz Mar-

szałek Józef Piłsudski, którego śmierć
opłakiwał tak szczerze kraj cały i także Ży-

dzi, miał wstręt dla fanatyzmu nacjonali-

stycznego, pychy, ksenofobji i tendencyj

pogromowych, Wiedział, że chorobliwe te

zwyrodnienia są objawami patologicznemi,

od których życiu grożą wielkie niebezpie-

czeństwa. Duch ten jest też z pewnością du-

chem jego następców”.

Przyszłość. zapewne już bliska, po-
każe, czy nadzieje Żydów się spełnią...

P. Sokołow pochwalił nietylko na-
szą pomajową teraźniejszość, ale i
dawną przeszłość,

„Państwo polskie było w swych tysiąc-

letnich dziejach jedynem może wśróu naro- |

dów średniowiecza, którę rocznikoaw swyth

nie « splamiło plamą wygnania Żydów. Pośre-

dnio gospodarcze zgładzenie Żydów równie

 

mało odpowiada tradycjom tego wielkiego

narodu jak wyśnanie. Sądzimy, że państwo

polskie ma wewnętrzną odporność prze-
ciwko truciźnie oszustwa rasowego”,

Tak, Polska przyjmowała Żydów,
wypędzanych z krajów sąsiednich.
„Najem żydowskim” nazywał ją z te-
$o powodu pewien iczony rabin. Ale
jaki był tego skutek? Zagłada naszego
mieszczaństwa, fatalna struktura spo-
łeczna narodu, upadek państwa, O ileż
lepiej wyszła na swym antysemityźmie
Anglja, która dopiero za Cromwella
przyjęła garstkę Żydów i to tylko do
Londynu! Lub Francja, lub Hiszpa-
nia...

O tej ostatniej powtarza p. Sokołow
starą, żydowską legendę, jakoby Hisz-
panja była „kwitnącą, póki dawała
ludności żydowskiej ochronę”, a „dziś
jeszcze, po prawie pięciu stuleciach,
wyzdrowieć nie może z ciosu, jaki so-
bie sama zadała przez wyśnanie Ży-
dów”, Legendzie tej przeczy jednak
historja, Żydów wypędzono w r. 1492.
I oto w tym właśnie roku rozpoczyna
się bezprzykładny rozwój Hiszpanii,
która wkrótce zdobywa całą niemal
Amerykę południową i środkową,
przyłącza Niderlandy, rządzi na pół-
wyspie apenińskim i przez cały wiek
XVI-ty jest największem mocarstwem
Europy. Wielki rozwój literatury (Cal.
deron, Lopez de Vega i sztuki (Ve-
lasquez, Murillo) przypada na wiek
XVII, a więc w 150 lat po wypędze-
niu Żydów. Gdyby już w wypadkach
tych należało szukać przyczynowości,
to musiałoby się właśnie wygnanie
Żydów uznać za przyczynę tego roz-
kwitu. Polska Żydów nie wypędzi-
ła — i spotkał ją los dużo gorszy niż
Hiszpanię. P. Sokołow chciał tą
Hiszpanją — zdaje się — przerazić
Hitlera. Innego efektu, jak śmiesz-
ność, nie osiągnął,

, Sprawozdanie prezesa organizacji
sjonistycznej wykazało pogorszenie
się sytuacji gospodarczej i politycznej
ydów w przeważnej ilości krajów.

Trochę komplimentów dostało się je-
dynie Anglji, która związała z Żydami
los swych posiadłości w pobliżu Sue-
zu. P. Sokołow nie wyciągnął jedn.k
właściwego wniosku ze swego spra-
wozdania. Stoi uparcie na stanowi-
sku, że wina leży po stronie narodów,
a Żydzi są tylko ofiarami ich chciwo-
ści i zawiści. Z tych przesłanek
wychodząca polityka sjonistyczna zgo-
tuje Żydom jeszcze gorsze niż dotąd
niespodzianki, Obrona obecnego stanu
posiadania Żydów w Europie musi za-
kończyć się klęską zupełną.  

PRZEGLĄD PRASY
PODZIAŁ, PRZYSZŁEGO SEJMU

„Głos Narodu” zastanawia się nad

zorganizowaniem przyszłego Sejmu.

Podział Sejmu na grupy reśjonalne, o

którym wspominano, nie odpowiada

celowi, jakiemu parlament ma służyć.

„Głos Narodu' uważa, że możnaby

skupić posłów w korporacje, łącząc w
nich pracodawców i pracobiorcow.

Ale — pisze —
„Lękamy się, że ta próba jeszczeby się

w Polsce nie udała, Trzeba do niej wyso-

kiego stopnia „wychowania społecznego”,

uczuć i nastrojów solidarystycznych, anty-

klasowych w szeregach posłów. Tych tam

jednak nie znajdziemy. Sanacja wychowy-

wała i wychowuje masy w duchu karności
dla rządu, ale nie w duchu wyrównywania

różnic między klasami, nie w duchu korpo-

racjonizmu,

Z tych względów mało jest nadziei, by

się idea korporacyjna zdołała przyjąć w

nowym Sejmie. A posłowie najprawdopo-

dobniej, gdyby im zostawiono swobodę,
rozdzieliliby się na kluby wybitnie klasowe:
ziemianie, chłopi, prasownicy i. t. p. W.

ten sposób zamiast walk politycznych

zapanowałyby w Sejmie walki klasowe,

+ niebezpieczniejsze — sądzimy — od pierw-

szych”.

Przywódcy sanacji nie zaprzątają
sobie głowy temi sprawami. Sejm bę-
dzie kompanją, której dowództwo o-
bejmie pułkownik, dzierżący zamiast
szabli laskę marszałkowską. Kompa--
nję można podzielić na plutony, we-
dług rozmieszczenia posłów w sali sej-
mowej, według ich wzrostu lub nawet
według pochodzenia posłów ze wspól-
nych regjonów kraju. Sprawa podziału
jest zresztą drugorzędna. Będzie to
Sejm posłuszny i karny. Członków
komisyj sejmowych może marszałek-
pułkownik albo wyznaczyć, albo za-
proponować do wyboru. Kłopotów
żadnych nie będzie.

„BB, NIE STAJE DO WYBORÓW"

Sekretarz wileńskiego BB, b. po-
seł Alfred Birkenmajer, postawiony w
dwóch okręgach wileńskich, złożył o-
świadczenie, że nie kandyduje, Dono-
si o tem „Słowo! „wyciągając z owej re-
zygnacji wniosek sprzeczny z rzeczy-
wistością, že „BB. nie staje do wy-
borów, nie wysuwa kandydatów.
„Slowo“ dodaje:
„Słyszeliśmy, że i inni sekretarze woje-

wódzcy w Polsce, na zlecenie kierownictwa
mają zrzec się mandatów w tych okręgach,

w których poprzechodzili na kandydatów

na posłów”.

Nic o takich zrzeczeniach nie sły-
chać. Faktem jest, że we wszystkich
okręgach zgłoszono uzgodnione w se-
kretarjacie BB. listy kandydatów,
Formalne stanowisko BB. nie ma zna-
czenia wobec rzeczywistości, aż nad-
to dobrze znanej,

„ENDEKÓW SIĘ WYRZUCA*,
A P. JĘDRYCHOWSKI
KONTYNUUJE ROBOTĘ
"KOMUNISTYCZNĄ...

W temže „Slowie“ przypomina p.
Mackiewicz sprawę „która była głośną
przed kilku miesiącami.

„Kilka miesięcy temu policja wileńska a-

resztowała grupę kilkunastu osób, składa-
jącą się ze studentów, pracowników wi-

leńskiego Instytutu Wschodniego oraz stu-

dentów Uniw. Stef. Batorego. Nazwisk a-
resztowanych nie ogłoszono, opublikowano

tylko dwa najtypowsze: p, Muta Dziewicka

i p. Jędrychowski. Potem całą tę grupę

zwolniono, Pracownicy tych instytucyj nau-

kowych powrócili do swej pracy zawodo-

wej, nie zwolniono ich, nawet nie zawieszo-

no Możemy skonstatować w tem miejscu,

że jednak usunęło się pewnych ludzi z uni-

wersytetów za to, że są endekami A
więc endeków się wyrzuca, a ludzi, oskar-

žonych o pracę na rzecz S. S. S. R, pozo-

stawia. Cóż to za metody?

Ktoś powie: — „Sąd się nie odbył”.
Otóż właśnie, dlaczego sąd się nie odbył?

Pan Jędrychowski kontynuuje swą dzia-

łalność komunistyczną, Tylko ostatni głu-

piec w tem, co robi p. Jędrychowski, nie

dojrzy wykonywania zleceń, idących z

tamtej strony kordonu, Każdy, kto choć

trochę zna treść dyrekyw co do komuni-
stycznej pracy wśród młodzieży, spostrze-
że, że p. Jędrychowski wykonuje je stupro-
centowo dokładnie. Dlaczego zresztą nie
słyszymy o sądzie? Niechże nam zrehabili-
tuja albo policję, która aresztowywała, albo
p. Jędrychowskiego. Ale pozostawianie w
centrach wychowawczych, / „państwowo
twórczych”, centrach, urabiających tysiące
młodzieży, ludzi pod oskarżeniem o przy-
należność do jaczejki, jest rzeczą nienor-
malną, i tylko ludzie, którym podła obojęt-
ność jak tłuszczem zarosła sumieniepatrjo-
tyczne, mogą ten stan rzeczy tolerować i
przemilczač go“.

Ludzie, którym podła obojętność
jak tłuszczem zarosła sumienie patrjo-
tyczne, znajdują się gdzieś blisko p.
Mackiewicza. On ich zna. Dlaczego
ich po nazwiskach nie wymieni?

”

  



Jak Rzymianie w Kaliszu bursztyn kupowali
za czasów Nerona

Jeszcze przed ukazaniem się „Quo-
wadis' Sienkiewicza, wydał historyk
Szczęsny Morawski powieść p. t. „Po
jantar" — czyli po bursztyn, w której
wyzyskał w formie beletrystycznej,
dość jednak słabej, świadectwa dzie-
jowe o stosunkach handlowych Rzy -
mian z dalekim i tajemniczym krajem
Ligów, uważanych przez autora za Po-
laków. Powieść tę o epoce Nerona czy-
tać mógł oczywiście Sienkiewicz, cho-
ciaż wątpliwe, czy pomnożyła jego
znakomite  znawstwo starożytnego
świata.

Nie chodzi nam jednak o sprawę
możliwych wpływów literackich, lecz o
„jantar” i Kalisz, Wiadomo, że PP9li-
niusz м „Historji nautralnej“, opowia-
da o pewnym kupcu rzymskim, ze sta-
nu rycerskiego, który z polecenia Ne-
rona przedsiębrał podróż na północ po
bursztyn i szczęśliwie powrócił do oj-
czyzny. Temu szlakowi bursztynowe-
mu poświęcił ciekawe studjum znany
historyk dr. M. Gumowski, w ostatnim
Przeglądzie Powszechnym (nr. 7-8).
Na szlaku bursztynowym leżał sta-

rożytny Kalisz, o którym przecież
wspomina już Ptolomeusz, mieniąc go
stolicą Ligów (co nie jest dotąd roz-
strzygniete). Dr. Gumowski przyjmę
je, že bylo to raczej terytorjum Wene-
dėw. Poniewaž na mapie Ptolomeusza
Kalisz jest jedynem osiedlem w tych
stronach Europy, przeto miasiało to
być już w czasach Nerona ważne i lu-
dne miejsce handlowe.

Dr, Gumowski rekonstruuje niejako
„przybycie pierwszych Rzymian do Ka-
lisza, co oczywiście wywarło zapewne

niemałe wrażenie na mieszkańcach:
Pierwszą rzeczą — powiada autor —
było zgłosić się do naczelnika miasta.
Nie ulega wątpliwości, że ten przyjął
uprzejmie Rzymian, radził rozbić pod
maiastem namioty i przywieziony towar
tu sprzedać... Rzymianie decydując się
tu kilka dni pozostać i wypocząć, usłu-
chali tej rady i rozbili pod' miastem
swój obóz, ale dla pewności otoczyli
go rowem i wałem i postawili na noc
straże, tem więcej, że ich przybycie
wywołać musiało zrozumiałą sensację
i obóz ich z pewnością otoczony był
śromadami ciekawych, którzy może
po raz pierwszy oglądali panów świa-
ta, ich namioty, odzież, uzbrojenie i o-
kóz w czworobok regularnie zatoczo -
ny. Jeszcze większą sensację musiało

wzbudzić, śdy na drugi dzień służba
rzymska ustawiła przed obozem ławy

„i wyłożyła swój towar przywieziony na
sprzedaż, ogłaszając równocześnie, że
sami kupują bursztyn w każdej ilości...
Bez zbytniej przesady można przy-

jąć, iż w krótkim czasie zniesiono
Rzymianom znaczne ilości bursztynu
rozmaitego rodzaju i gatunku, zarów-
no w mniejszych lub większych bry-
łach, jak i obrobionych już przedmio -
tach. Dr. Gumowski przypuszcza, że
Rzymianie mogli bursztyn kupować je-
dynie na uncjei libry, czvli funty, i za-
pewne system wag był Wenedom do-
brze znany.
Jak i czem płacono za bursztyn?
Liczne wykopaliska świadczą, że

Wenedowie żądali zreguły srebra i to starszych monet srebrnych, z czasów
tepublikańskich. Płacono więc w za-
 

Polscy historycy badają dzieje Litwy
Wileński zjazd historyków (od 17—

20 września b. r.) będzie wielkim prze-
glądem badań dziejów litewskich, któ-
rym historjografja polska poświęca od
lat wiele trudów. W ramach zjazdowe”
go programu najbogatszy jest program
płerwszej sekcji historji politycznej,
której przewodnictwo objął historyk
Litwy dyr. Ludwik Kolankowski z
Warszawy. Referaty tej sekcji są już
wydrukowane i będą niebawem do -
stępne w osobnej księdze zjazdowej.

Szczególnie pouczające są opraco-
wane przez sześciu fachowców prze-
ślądy badań nad dziejami Litwy od
czasów najdawniejszych do r. 1906
(prof. Zajączkowski, Halecki, Mienic-
ki, Konopczyński, Iwaszkiewicz i Moś-
cicki), przyczem dla doby dawniejszej
uwzględniono całą nowszą literaturę
historyczną w języku litewskim (ok. 20

pozycyj).
Probiemy czarnomorskie i bałtyckie

opracowali prof. Dąbrowski i Piwarski,
podczas gdy prof. Handelsman dał po-
gląd na całość problemu słowiańskie-
go w polityce polskiej XVIII-go i
XIX-go wieku,  

Ponieważ program tej sekcji pierw-
szej objął również współczesne zagad-
nienia litewskie i białoruskie, więc i
tym sprawom poświęcone są dwa refe-
raty: dyr. Wielhorskiego o nacjonaliź-
mie litewskim i powstaniu współcze-
szego państwa litewskiego, oraz p.
Łuckiewicza z Wilna o nacjonaliźmie
białoruskim.

Nie brak i referatu w sprawie, która
od dłuższego już czasu jest przedmio-
tem zainteresowań naukowych, mia-
nowicie w sprawie rewizji poglądów na
charakter i rolę Barbary Radziwiłłów-
ny. Sprawa ta stała się obecnie na no-
wo aktualną spowodu fachowego dłuż-
szego artykułu o Barbarze Radziwił-
łównie uczonego krakowskiego dr. Po-
ciechy, zamieszczonego w najnowszym
(4-tym) zeszycie redagowanego przez
Polską Ak. Um.: „Polskiego Słownika
Biograficznego'”, Otóż ostatnio sprawą
tą ze stanowiska lekarskiego zajął się
dr. Ziembicki ze Lwowa i podał na
zjazd wyniki swych badań w referacie
p. t. „Barbara Radziwiłłówna w oświe.
tleniu lekarskiem"',  

leżności od kamienia denarami i kwi-
narami z głowąRomy na stemplu. Do
denarów cesarskich mieli tubylcy
mniejsze zaufanie, a denarów z portre-
tem Nerona nie chcieli brać, słusznie
twierdząc, że podleńsze w nich srebro.
Najbardziej ufildacć były denary ząb-
kowane po brzegach, które próbowali
gryźć zębami. Jeżeli był na nich por-
tret cesarski, wiedzieli bowiem, że sre-
bro im miększe tem lepsze. Pięćset wy-
kopalisk i znalezisk monet rzymskich
na terenie dzisiejszej Polski pozwala
określić rozmiary i czas tego handlu.

Oczywiście część handlu odbywała
się drogą wymiany towarów. Podziw i
chęć posiadania — powiada autor —
musiały u barbarzyńców wzbudzać na-
czynia gliniane i metalowe rzymskiej
pięknej ariystycznej roboty, jak i broń
różnego rodzaju, przywieziona przez
przybyszów... :

D'a dr. Gumowskiego nie ulega wąt-
pliwości, że i Rzymiaine ze swej stro-
ny zdumieni być musieli sprawnością
1argu orgai.izacją administracji krajo-
wej. a przedewszystkiem bezpieczeń -
stwem życia i mienia. Prawdopodobnie
karawana rzymska poszła jeszcze da-
lej z Kalisza na północ i dotarła do
kraju nad doln: ńsłą, który opano-
wali Gotowie. Tutaj dowiedzieli się,
że na wschód od Gotów mieszkają Ae-
stowie, jedyny lud, który bursztyn
zbiera i nim handluje. :
Wyprawa po szczęśliwym powrocie

do Rzymu zachwyciła Nerona. Dwór
cesarski zakupił całą ilość bursztynu,
którym po obrobieniu przybrano Rzym
na uroczystość Apollinarów. Lożę ce-
sarską w cyrku Nerona wyłożono płyt-
kąmi bursztynu. Damy dworu i cesa-
rzowa Oktawiaukazały się obwieszo-
ne bransoletami i ozdobami bursztyno-
wemi. Ludność stolicy była zdumiona
i zachwycona.
Tacyt poświęca cały rozdział (45)

bursztynowi w swej „Germanii”.
Moda bursztynu rychło jednak w

Rzymie minęła, ale utrzymała się dłu-
ło jeszcze na prowincji.
Prócz szlaku na Kalisz, drugi szlak

wychodził z miast nad morzem Czar-
nem i szedł wzdłuż Dniestru do dzi -
siejszych Zaleszczyk, tu przekraczał
rzeką i kierował się dalej na północ i
zachód, Trzecią drogą komunikacyjną
było widocznie morze, dookoła półwy-
spu duńskiego do ujścia Wisły, Prego-
li i Niemna, у

Jakiež wnioski wyprowadziė možna
z tych dzięki Neronowi powstałych
szlaków bursztynowych i handlu z
Rzymem? Otóż dr. Gumowski twier-
dzi, że w wieku I, II i III po Chr. mu-
siało na ziemiach Polskich istnieć ja-
kieś silnie zorganizowane państwo,
które dawało opiekę i warunki takie-
mu rozwojowi handlu. Handel ten wy-
magał uporządkowania stosunków
spokoju i bezpieczeństwa, wreszcie
silnej władzy państwowej. Było to nie-
wątpliwie państwo słowiańskie,  

ZE ŚWIATA KULTURY
KRONIKANAUKOWA

Fundacja im. dr. Popławskiego, — P.P.
Olga Popławska i Jan Popławski aktem re-
jentalnym z dn. 15 lipca 1935 r. utworzyli,
celem uczczenia pamięci męża i ojca ich,

ś. p. dra Jana Popławskiego, fundację sty-

pendjalną imienia Zmarłego, przeznaczoną
na rzęcz niezamożnych studentów Wydzia-

łu Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskie-
go. Ponieważ liczne $rono przyjaciół i zna-

jomych ś. p. dra Jana Popławskiego wyra-

ziło chęć złożenia ofiar, mających na celu

zwiększenie majątku fundacji, Uniwersytet

Warszawski komunikuje, iż natychmiast po
uzyskaniu zatwierdzenia fundacji przez

władze naczelne, rozpocznie przyjmowanie

ofiar i zapisów.

ZJAZDYNAUKOWE_
Konkursy na prace o gruźlicy, — Polski

Związek Przeciwgruźliczy ogłasza następu-

jące konkursy na prace o gruźlicy. I. Kon-

kurs na opracowanie broszury popularnej

p. t. „Gruźlica — walka z nią”. 1)Broszura

powinna obejmować całokształt zagadnień

gruźlicy jako choroby i-zjawiska społeczne-

go i być opracowana w sposób przystęp-

nv dla przeciętnego poziomu inteligencji

czytelnika. Objętość nie może przekraczać

4 arkuszy druku. Broszura ma być ilustro-
wana. 2) W tekście należy uwzględnić za-

gudnienia następujące: definicja, rozpo-
wszechnienie, bakterjologja, epidemjologja,

patologia, patogeneza i terapja gruźlicy;

walka z gruźlicą. 3) Nagroda wynosi 500 zł,
IL Konkurs na przeznaczoną dla lekarzy

broszurę (monografję), omawiającą aktualne

zagadnienia z dziedziny gruźlicy. 1) Broszu-

ra ma krytycznie ujmować dowolne zagad-

nienia aktualne z zakresu gruźlicy (biolo-

giczne, kliniczne lub społeczne). 2) Nagroda

wynosi 500 zł, Nagrodzona będzie tylko

praca, stojąca na odpowiednio wysokim

poziomie naukowym. Regulamin nadsyłania

prac i przyznania nagrody, obowiązujący

dla obu konkursów: 1. Prace nadsyłać na-
leży w maszynopisie w 3 egzemplarzach.

2. Przed orzeczeniem Sądu Konkursowego

praca nie może być ogłoszona drukiem.

3. Sąd konkursowy stanowi Komisja Nauko-

wa Polskiego Związku Przeciwgružliczego,

4. Termin nadsyłania prac: 31 grudnia

1935 r. Adres: Polski Związek Przeciwgru-

źliczy, Warszawa, ul. Karowa 31.

NOWE KSIĄŻKI

Pamiętnik kursów w Ciechocinku, — Na-
kładem Komitetu Organizacyjnego Lekar-

skich Kursów Wakacyjnych w Ciechocinku

wyszedł Pamiętnik VII lekarskiego kursu

wakacyjnego 1934. Jest to pięknie wydany

tom o 321 stronicach, ozdobiony licznemi

rysunkami i wykresami, Na treść Pamiętni-

ka złożyły się,, oprócz Programu Kursu i

listy uczestników, wykłady, wygłoszone w
r. 1934 oraz „Wystawa środków leczniczych
w Ciechocinku”,

Cios handlowi z Rzymem zadało
dopiero w połowie III wieku, psucie
monety srebrnej czyli bankructwo fi-
nansowe państwa rzymskiego, które
zrujnowały zupełnie handel rzymski
między Wisłą a Wartą, gdzie jednak
denary rzymskie długo jeszcze kurso-
wały bo do XI wieku.  

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Zgon malarza francuskiego. — W Paryżu

zmarł w wieku lat 72, znany malarz Paul

Signac. Był uczniem Moneta, i wraz z in=

nym młodym, zdolnym malarzem, przed-

wcześnie zmarłym, Seurat, stworzył nowy,

kierunek t. zw. pointylizm (kierunek pole-

gający na stosowaniu zasady rozkładu barw

na zasadniczej. Szczegėlnem powodzeniem

cieszyły się jego pejzaże ze Wschodu (głów=

nie Konstantynopol, a w ostatnich latach

akwarele, malowane nieco odmienną tech-

niką. Był on jednym z założycieli paryskie-

go salonu niezależnych.

Zgon kompozytora czechosłowackiego. —

Dzisiaj zmarł po kilkumiesięcznej ciężkiej

chorobie w wieku 56 lat, wybitny kompozy=

tor czechosłowacki i długoletni dyr. Opery,

Teatru Narodowego w Pradze  Ottokae

Ostreżl.

TEATR

Z Teatru Katowickiego. — Nowy sezomń

Teatru Polskiego w Katowicach pod dyre*

kcją Marjana Sobańskiego rozpocznie nie+

drukowaną nigdzie, a w rękopisie jedynie

istniejąca komedja M. Bałuckiego p. te

„Krewniaki”, po której bezpośrednio wy*

stawiona będzie ciekawa, o sensacyjnym

nieco charakterze, komedja współczesnych

autorów włoskich Rossato i Capo, p. t, „Za%

biję ją”, trzecią zkolei premierą będzie ar*

cydzieło literatury komedjowej angielskiej

„Brat marnotrawny” Osk. Wilde, Dla naje

młodszych swoich widzów gotuje Teatr dla

dzieci już na pierwsze dni września baśń

Krzemińskiego i Rogorzówny p. t. „Dziect

pana Majstra“.

 

MUZYKA

Festiwal muzyki współczesnej w Pradze.

Donosiliśmy przed paru dniami o odwołani

XIII międzynarodowego  festifalu muzyki

współczesnej, który miał się odbyć w Pra*

dze czeskiej. Obecnie po kilkudniowych
konferencjach w czechosłowackiem  Minie

sterstwie Oświaty, na których udało sią

wreszcie usunąć sporne kwestje, ustalonos

że festiwal odbędzie się jednak w Pradze
w czasie przewidzianym między 2 a 6 wrześs

nia.

WERE TYT OKO ACORZEC TE

  DR WOJCIECH JACOBSON

Wydanie [l-e (ena 3 z.

 

ZEWSZĄD...
STAN SZKOLNICTWA POLSKIEGO

W NIEMCZECH
Z 60 tysięcy dzieci polskich w Niem-

czech uczęszcza do szkół polskich zaled-
wie 1.636; na 110 tysięcy dzieci polskich
w wieku przedszkolnym do ochronek u-
częszcza 435; do jednego gimnazjum pol-
skiego w Bytomiu uczęszcza przeszło
200 uczniów.
Na terenie Niemiec środkowych, gdzie

mieszka około 250 tysięcy Polaków, nie-

ma ani jednej szkoły polskiej.

Cyfry te odzwierciadlają wymownie i
jaknajlepiej, w jakich warunkach żyje
młodzież polska w Niemczech.

BRUKIMIEJSKIEZWEŁNY

Zabiegi, by zmniejszyć kryzys gospo-
darczy farmerów amerykańskich, dopro-
wadziły przypadkowo do bardzo cieka-
wych rezultatów.
° О jeden z uczonych, kierownik che-

micznego instytutu badawczego związku
rolników, Karol Frytsch, w Nasville, ba-
dając użyteczność wełny, stwierdził, że
może się ona doskonale nadawać, jako
środek pomocniczy w budowie dróg. Spe-
cjalne zastosowanie może znaleźć przy
budowie dróg asłaltowych, zmniejszając
śliskość oraz tworzenie się rys w astal-
cie. Koszta budowy, wedle obliczeń tego
uczonego, wynosiłyby 5,000 dol. za jedną
milę amerykańską (1,5 km).
Z uwagi na duże trudności sprzedaży

wełny oraz istniejące wielkie zapasy, mo-
źność ulokowania wełny w tego rodzaju

 

robotach przyniosłaby dużą ulgę amery-
kańskim farmerom.

ŻYJE JESZCZE MILJON
LUDOŻERCÓW

Słynny antropolog, dr. Amersville z E-
dynburga w Anglii, po dziewięcioletnich
studjach i badaniach ogłosił drukiem
dzieło, w którem pisze, że obecnie żyje
jeszcze około milion ludzi, spożywają-
cych regularnie lub od czasu do czasu
mięso ludzkie. Najwięcej ludożerców
znajduje się w środkowej Afryce oraz po-
łudniowej Oceanii.

STULECIE AMPERA
W marcu roku przyszłego przypada

100-a rocznica śmierci znakomitego fran-
cuskiego fizyka i matematyka A. M,
Ampere'a, którego imię nazawsze zwią-
zane jest z odkryciem elektryczności,
gdyż jego to badania dopiero umożliwiły
właściwe zrozumienie i zużytkowanie
tych zjawisk.
Uroczystości jubileuszowe odbędą się

w Paryżu i na prowincji, najsolenniej je-
dnak rocznica ta będzie obchodzona w
rodzinnem mieście uczonego — Lyonie,
Na czele komitetu organizacyjnego sta-
nął Edward Herriot — mer Lyonu. W
tem wielkiem „Święcie Elektryczności'”
wezmą udział obok organizacyj facho -
wych i zawodowych również organizacje
artystyczne i literackie.
Na Targach Międzynarodowych, które

odbywać się będą w tym samym czasie w
Lyonie zorganizowana będzie wystawa
naukowa „Historja Elektryczności”, któ-
ra zobrazuje wielostronność jej zastoso-

wania w życiu współczesnem.  
W Poleymieux pod Lyonem, dom ro-

dzinny Ampere'a przebudowywany jest
obecnie i mieścić się w nim będzie małe
muzeum dokumentów i pamiątek po wiel-
kim uczonym.

KONFLIKT MALARZA Z WŁADZAMI
WOJSKOWEMI

W roku zeszłym wydano we Francji
bardzo surowe zarządzenia o ochronie
tajemnic wojskowych. M. in. poważne ka-
ry grożą za fotografowanie w odległości
10 kilometrów od objektów, będących
pod ochroną tajemnic wojskowych.

Ofiara ścisłego przestrzegania tych za-
rządzeń padł jeden z malarzy paryskich,
który wyjechał na dwutygodniowy urlop
na Rivierę francuską i tam, jak zresztą
co roku, począł malować okoliczne pei-
zaże. Wszystkie akwarele zostały mu
skonfiskowane, a malarzowi  polecono
starać się o uzyskanie pozwolenia malo-
wania plein - airów w tej okolicy u władz
wojskowych z Nicei i Marsylji, — na
czem zeszła mu reszta urlopu...

BIZONY KANADYJSKIE W POLSCE
W Parku w Smardzewicach, gdzie cho-

wają się cztery bizony z Kanady, ofiaro-
wane swego czasu P. Prezydentowi przez
wychodźtwo polskie, bizonica Acadia wy-
dała na świat cielę płci żeńskiej, które
nazwano Kaśką. Jałowica chowa się do-
brze.

Całe stadko, pozostające pod opieką
Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych
zaaklimatyzowało się już w Polsce i ro-
kuje nadzieje dobrego rozwoju.

JULJUSZ CEZAR PATRONEM
DZIENNIKARZY

Syndykat Dziennikarzy Faszystow-
skich w Rzymie obrał za patrona swego
Związku — Juljusza Cezara  

Gdy przypomnimy sobie „Acta diur-
na”, czy klasyczny prototyp współcze-
snego reportażu „De Bello gallico" trze-
ba przyznać, że trudno 0 wspanialszego
patrona.

STULECIE ŚMIERCI
SAINT - SAENSA

We Framcji prowadzone są przygoto-
wania do godnego uczczenią setnej rocz*
nicy śmierci znakomitego muzyka fran-
cuskiego Saint - Saensa. W dniu 9 paź-
dziernika, w Wielkiej Operze paryskiej
dany będzie uroczysty spektakl „Samson
i Dalili*, W przedstawieniu galowem
weźmie udział Akademja Muzyki i Tań-
ca. Przybędzie szereg osobistości ofi-
cjalnych. Będzie to początek uroczystoś-
ci, które będą miały miejsce w całym
kraju i trwać będą przez dłuższy czas.

HERB MIASTA BIAŁEGOSTOKU
W Białymstoku odbyło się posiedze-

nie specjalnej komisji wyłonionej przez
radę miejską Białegostoku, celem rozpa-,
trzenia sprawy herbu miasta. Postano-
wiono dotychczasowy herb, posiadający
w tarczy u góry Orła Białego, u dołu zaś
Pogoń — usunąć i przywrócić dawny hi-
storyczny herb miaśta, będący herbem
rodziny Branickich, t. j. Gryf, posiadają”
cy na tarczy monogram Jana Klemensa
Branickiego. W herbie tym komisja po-
stanowiła usunąć monogram, a pozosta-
wić tylko Gryf.

NIEMIECKA EKSPEDYCJA FILMOWA
W POLSCE

Przybyła do Zakopanego ekspedycja
wytwórni filmowej w Berlinie „Ufa”, któ-
ra zabawi w Zakopanem i Tatrach kilka
dni dla dokonania szeregu zdjęć filmo-
wych z życia górali. Ekspedycja uda się  

w czwartek do Doliny Pięciu Stawów by
zilustrować na taśmie pasterstwo w Ta-

trach oraz piękno krajobrazu tatrzań«
skiego, Prócz tego tematem zdjęć ma być
zwierzostan lasów tatrzańskich. Po kil-
kudniowym pobycie w Zakopanem i Ta-
trach ekspedycja udaje się na kilka ty:
godni na Huculszczyznę, by:tam dokonać
podobnych zdjęć, a następnie powraca do
Zakopanego na okres trzech tygodni dla
dokonania dalszych zdjęć z życia górali,

DZIEŃ ŚW. BARTŁOMIEJA
NA BAŁTYKU

Duże znaczenie ma dzień św. Bartlos
mieja na wybrzeżu polskiem (24 sierpnia)
gdyż od dnia tego teoretycznie rozpoczy*
nają się na otwartym Bałtyku połowy
węgorzy zwane „Wasel”* lub „Wadel”,
które właściwe znaczenie mają dopiero
podczas ciemnych nocy bezksiężycowych
we wrześniu j październiku. Oto przysło-
wia dotyczące św. Bartłomieja rozpow+
szechnione na Helu: „Kto się w Bartło-
mieja ostatni raz kąpie, temu w zimie nie
dokuczy mróz". Na Kępie Oksywskiej,
Swarzewskiej przepowiadają: „gdy na
św, Bartłomieja tak długo słońce świeci,
aby rycerz mógł konie osiodłać — wte-
dy nastąpi pogodna jesień”. Zwykle do
św. Bartłomieja winny być skoszone ży
ta ha Kaszubach, gdyż później zniszcze-
je. Lud wystrzega się pozatem, uszkodze-
nia drzew owocowych w dniu Bartłomie-
ja jakiemś ostrem narzędziem gdyż wów=
czas uschnie. W okolicach Kartuz Kaszu-
bi mówią: „Na świętyłe Bartłomiej —
wlóż rękę w plomień”. Zwykle w dniu
św. Bartłomieja odbywają się w okoli-
cach Kaszub dożynki, a gospodynie za-
pobiegliwie chowają jajka na zimę do
koszów.

s



 

 

Likwidacja Związku cechów
Nowa ustawa przemysłowa wprowa-

dziła w organizację rzemiosła wręcz
rewolucyjne zmiany, Stworzyła silne
w zakres władzy Izby rzemieślnicze i
należycie je w fundusze udotowała.
Zapowiedziała powstanie dobrowol-
nych, a w razie potrzeby i przymuso -
wych związków gospodarczych dla
poszczególnych grup rzemieślniczych.
Nowela do ustawy przemysłowej z 10
marca 1935 r. dała Ministrowi Prze-
mysłu i Handlu dalsze uprawnienia.
Skorzystał on z nich skwapliwie i na
dzień 16 sierpnia b. r. wyznaczył ter-
min likwidacji dla związków cechów.

Na terenie Małopolski mamy dwa
stare związki cechów: we Lwowie i w
Krakowie. Obydwa liczą sobie po lat
przeszło 50. Obydwa w organizacji rze-
miosła odegrały poważną rolę. Przez
długie dziesiątki lat były one niemal
jedyną oficjalną reprezentacją rzemio-
sła. Nie poszczególne cechy, a ich
związki odgrywały rolę w kraju i mia-
ły wpływ na rząd i samorząd Krakowa
czy Lwowa. Obydwa związki pozosta-
wiają znaczny majątek, o który zabie-
gają twórcy nowych organizacyj rze-
mieślniczych, na nowych tworzonych
podstawach.

Nikt z rzemieślników nie łudzi się, iż
doszliśmy już do końca reform w orga-
nizacji rzemiosła. Przeciwnie, wszyscy
oczekują rozwiązania wszystkich ce -
chów i to już w czasie bardzo bliskim.
Połowiczne rozwiązanie nie byłoby lo-
gicznem, Rząd, który pozbawił cechy
wpływu na wychowanie nowego naryb-
ku rzemieślniczego, który odebrał ce-
chom podstawy finansowe, który w
miejsce cechów ma gotową już formę
związków gospodarczych i może ogół
rzemieślników zmusić do wejścia do
tych związków, właściwie przygoto-
wał już wszystko do ostatecznej likwi-
dacji cechów. Pozostała jeszcze strona
oświatowa, humanitarna i towarzyska.
Te cele spełnić mają nowe organizacje
społeczne. W  Krakówie powstaje:
Związek Rzemieślników.

Aby tej nowej, już całkowicie do -
browolnej, organizacji zrobić miejsce,
postarano się o to, aby oczyściły teren.
organizacje podobne, dotąd istniejące.

Przez wiele lat istniało w Krakowie
Koło mieszczańskie, Ono to oficjalnie
robiło politykę. Ono stawiało kandy-
datów na posłów i na radnych. Duszą
tej organizacji był przez długie lata
p. Piotr Kosobudzki. Po rozłamie ry-  

(Od własnego korespondenta)

wal Kosobudzkiego, p. Jan Wolny
stworzył organizację konkurencyjną:
Zjednoczenie Mieszczańskie, W ciągu
ostatnich lat Koło mieszczańskie i
współdziałające z niem cechy były w
niełasce. Zjednoczenie mieszczańskie
było mile widziane na ratuszu kra-
kowskim i w sanacji, Wszyscy wielcy
wsanacji niemal pierwsze swe kroki
na bruku krakowskim kierowali do
Zjednoczenia, Łaska pańska na pstrym
jednak jeździ koniu. Zachwiał się o-
party o Zjednoczenie Bank Rzemieśl -
niczy, pokłócili się między sobą jego
przywódcy i do sądu karnego udali po
wymiar sprawiedliwości,
Skończyło się na — konkursie dla

Banku, licytacji nieruchomości Zjed-
noczenia i wysunięciu nowych ludzi w
Izbie Rzemieślniczej. Niemal równo -
cześnie eksmitowano z lokalu przy ul.
Jagiellońskiej Koło mieszczańskie, cę-
chy i starą „Gwiazdę”. Pole zostało o-

 

BIAŁYSTOK

Aresztowanie narodowców, — Pod-
czas uroczystości św. Rocha, obchodzo-
nej w Białymstoku w dn. 18 b. m,, zosta-
ło aresztowanych przez P. P. szereg
umundurswanych narodowców, których
po jednogodzinnem przetrzymaniu w ko-
misarjacie zwolniono.

INOWROCŁAW
 

Zastrzelił bratową. We wsi Modlibo-
rzyce bezrobotny Kazimierz Wiechteki
podczas kłótni strzelił z pistoletu do

swej bratowej w lewy bok. Rana okaza-

ła się śmiertelna, ofiara zmarła w 2 go-

dziny po zajściu. Powód zabójstwa jest

dotychczas nieznany. Zabójcę policją

aresztowała.

ŁÓDŹ

„Pomalowali*  rozklejacza  aliszów
przedwyborczych. — Niejaki Tadeusz
Matelski rozklejał afisze przedwyborcze.

BB. Podczas rozklejania ałiszów podbie-

gło doń kilku młodych mężczyzn i poma-
lowali mu twarz jego własną farbą, a na-
stępnie pobili go dotkliwie. Pobitego o-
patrzył lekarz w ambulatorjum pogoto-

wia miejskiego.

 

ZE LWOWA
Teźraią w teatrach?

eatr Rozmaitości: Dziś o 20-tej i w
dni następne „Mąż 300.000” (ceny naj-
niższe).

Repertuar kin.
Apollo: Niedokończona symfonia.
Atlantic; Tygrys Pacyfiku,
Casino: Prowokator Azef.
Chimera: nieczynne,
Grażyna: Csibi.
Kopernik: Niebezpieczny kochanek i

Przygody szulerów.
arysieńka: Niebezpieczny kochanek i

występ fakira, Ё
Muza: Nadja i Maskarada miłości.
Palace: Urojony świat.
Pan: Wonderbar i Ludzie w bieli.
Raj: Fraulein Doctor.
Stylowy: Żółty książę i rewja.
Świt: nieczynne,

Najbliższe posiedzenie rady miejskiej,
które odbędzie się dziś, t. j. w czwartek
© godz. 19-tej w sali rady m. ma powziąć
szereg uchwał w sprawie zamiany,
see darowizny gruntów miejskich,
Nadto rada ma dokonać wyboru delega-
tów na walny zjazd miast małopolskich,
który odbędzie się we Lwowie.
Akcja „Samoobrony*. — Pozostająca

pod sprężystem kierownictwem zasłu-
żonego działacza społecznego prezesa
Adolła Cieńskiego lwowska ,„Samoobro-
na” rozpoczęła już prace powakacyjne
asiln A za zakupywaniem
wszelkich przedmiotów szkolnych w fir-
mach chrześcijańskich. W wydanej odez-
wie do rodziców i młodzieży szkolnej
organizacja ta słusznie podkreśla spo-
łeczny obowiązek każdego Polaka, pole-
gający na jąk największem poparciu firm
polskich ;które niszczeją i upadają
ciężarem kryzysu. Byt i rozwój tych firm
— wobec braku jakiejkolwiek pomocy
że strony powołanych czynników — mo-
że ewnić tylko solidarna pomoc
współobywateli.

Nie należy wątpić, że apel „Samoobro-
ny“ do obywatelskiego poczucia zarów-
no rodziców jak i młodzieży szkolnej
żnajdzie w okresie zakupów szkolnych

najżywsze echo.

Aresztowanie żydówki za obrazę sę-
dziego. — Sensacją dnia było aresztowa-
mie niej, Ludwiki Drucker, Żydówki, u-
rzędniczki browaru w  Radziechowie,
wśród rzadkich w kronikach sądowych
okoliczności, Oto matka wspomnianej zo-
stała na sali rozpraw przytrzymana, co w
taki gniew wprowadziło jej córkę, iż or-

=

 

dynarnemi słowami obrzuciła sędziego,
Gdy ten polecił przytrzymać strażnikowi
czelną urzędniczkę, ta zelżyła i strażni-
ka. Druckierównę aresztowano. ;

Dwa zamachy samobójcze na tle skraj-
nej nędzy, — W lesie S. Benedyktynek
na Pohulance ga'owy Piotr Jędrzejszym
natknął się wieczorem na zwłoki niezna-
nego człowieka, sa z drzewa. Do”
chodzenia policyjne wykazały, że targnął
się na życie 52-letni inwa wojenny,
Szymon Szpak, zamieszkały na Zniesie-
niu. Szpak wraz z rodziną, złożoną z żo-
ny i trojga dzieci, pozostawał w skrajnej
nędzy, skutkiem czego popadł w roz-
strój nerwowy, na którego tle dokonał
zamachu na życie.

Drugi podobny wwpadek wydarzył się
przy ul. Žrėdlanej, |. 56, gdzie usilowa!:,
otruć się Michalina Dorosz, żona inwali-
dy. Powodem zamachu na życie skrajna
nędza.
SZaaje czasu. — W parku im. Kilińskie-

go niejaka KatarzynaKowalska porzuciła
wczoraj pięcioro nieletnich dzieci, Za
zbiegła czyni policja poszukiwania.
Wielkie włamanie sklepowe. — Nie-

znani sprawcy włamali się w nocy do
sklepu bławatn B. Blocha przy ulicy

Žėlkiewskiej 143, gdzie skradli towary
bławatne wartości 12.000 zł.

Biżuterja skradziona w Skolem — wy-
kryta we Lwowie, — Przed kilku tygod-
niami przebywającej na letnisku w Sko-
lem żonie kupca M, Katzera skradziono
w restauraci torebkę, rien biżu-
terję wartości kilkunastu tysięcy zł. Przy
sposobności poszukiwań za  biżuterją
skradzioną, onegdaj w sklepie jubiler -
skim I. Wolfa, wywiadowcy natknęli się
w mieszkaniu Heleny Steciuk na tamtą,
w Skolem skradzioną biżuterję, Okazało
się. że siostra Heleny, Józefa, była kel-
nerką w owej skolskiej restauracji, gdzie
skradła torebkę na szkodę lwowskiej
kupcowej.
Zamożni są kupcy żydowscy z trzeciej

lwowskiej dzielnicy, kiedy żony po-
siadają tak cenne kosztowności.
Zmierzch „błyskawicznej karjery*. —

Obok d-ra Zdzisława Stahla i Marji Ja-
worskiej, z których pierwszy znalazł się
aż na szóstem miejscu a druga wogóle
nie znalazła się na żadnem miejscu, w
szeregach upadłvch wielkości znajduje
się również i były poseł dr. Stefan Mę-
karski, którego Sanacja postawiła rów-
nież coś na szóstem mie'scu, wobec cze-
go jego szanse są więcej, jak beznadziej-
ne,

-
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Kraków, w sierpniu.

czyszczone. Panowie Jarosz, Jahoda i
Kusimowicz, całkowicie usanowani, 0-
twierają nowe stowarzyszenie: Zwią-
zek Rzemieślników w Krakowie, Wszy-
scy rzemieślnicy: Polacy, Żydzi, Niem-
cy, Turcy (są i tacy piekarze - cukier-
nicy) chodźcie do nas. Ramiona nasze
na wasze przyjęcie otwarte!
Któż z nas będzie się dziwił, że w

tych warunkach wielu rzemieślników
poważnie choruje na wątrobę z iryta-
cji, że klnie wszystko i wszystkich.
Sprawa ma charakter poważny i za-

sadniczy. Nie rozproszkowywanie rze-
miosła, nie rozbijanie cechów i branż,
a przeciwnie skupiania ich winnó być
ceiem sterników państwa. Pożądanym
i koniecznym jest tylko jeden rozdział:
Polaków od Żydów! Ale tego właśnie
sanacja nie robi.

I dlatego reformy sanacyjne w rze-
miośle nie powinny przetrwać sanacji.

М, N.
Lis]

 

Z sądėw radomškich. — W sądzieо-
kręgowym odbędzie się rozprawa prze -
ciwko znanemu agitatorowi komunistycz-
nemu Malborskiemu, który prowadził
wraz z Serafinem, obecnie przebywają-
cym w więzieniu, akcję wywrotową
wśród żołnierzy 72 p. p. w Radomiu,
Malborski symulował chorobę umysłową,
po zbadaniu go w Warszawie okazało się,
że jest zdrów na umyśle j obecnie staje
przed sądem okręgowym w Radomiu.

Roboty przy odnowieniu gmachu sądu
okręgowego w Radomiu dobiegają koń-

ca, tak, że w niedługim czasie cały budy-
nek sądu okręgowego będzie w nowej
szacie.

Zamożny biedak. — W Radomiu zmarł

80 letni emeryt kolejowy niejaki Pola -
czek, który żył bardzo ubogo, dając na
życie dła siebie i swej posługaczki 1 zł,
dziennie, mimo tego, iż pobierał mie -
sięcznie przeszło 200 zł. emerytury. Po-
laczek ubierał się biednie, tak iż mnie-
mano ogólnie, iż żyje on w nędzy. Po
śmierci jego, policja przeglądając miesz-
kanie, znalazła ukryte woreczki, w któ-
rych znajdowało się dużo monet rosyj -
skich złotych oraz srebrnych, które Po-
laczek gromadził oddawna, odmawia'ąc
sobie na życie częstokroć, Wobec braku
krewnych sumami temi zajęła się poli-
cja.
Roboty miejskie. — Magistrat m. Ra-

domia wykańcza obecnie przebrukowa-
nie ulicy Traugutta, która od dworca ko-
lejowėgo do ulicy Piłsudskiego otrzymała
krawężniki oraz nową nawierzchnię,
Roboty przy ulicy J. Malczewskiego do-
biegają szybko do końca. Obecnie przy
kościele św. Trójcy składane są stosy ko-
stki granitowej, którą będzie zabrukowa-
ny plac przed tym kościołem.
Prowadzi się też wielkie roboty na

stadjonie sportowym przy szosie Kozie-
nickiej, gdzie otrzymało pracę wielu bez-
robotnych z Radomia i okolicy!

W Parku T. Kościuszki wybudowany
został domek w którym mieści się owo-
carnia, urządzono dla dziatwy szkolnej
drabinki gimnastyczne koło górki oraz
pakę z paskiem, Zarówno z tego piasku
jak i z drabinek młodzież korzysta o-
choczo od rana do wieczora beż przer-
wy. W budowie jest basen wodny w
tymże parku przy starej baszcie od stro-
ny ulicy Słowackiego, (HR)

STANISŁAWÓW

Ukaranie żydowskich konkurentów
monopolu solnego. Kupcy żydowscy
Abrachama Bloch i Samuel Klarreich zo-
stali skazani przez sąd stanisławowski
na karę — pierwszy 14 mies. aresztu i
2.000 zł. grzywny, drugi na 2 mies, aresz-
tu, za handel solą pochodzenia nie mono-
polowego. .

Tajemnicze włamanie do wydziału
wojskowego. Dokonano tajemniczego
włamania do biur urzędu ewidencji lud-
ności, gdzie porózbijano szuflady biurek,
szukając prawdopodobnie jakichś doku-
mentów wojskowych. Jest to już w krót-

kim przeciągu czasu czwarte włamanie
do wydziału wojskowego zarządu miasta.
Jak dotychczas sprawcy nie zostali wy:
śledzeni,

Obława policyjna. Organa P. P. w Sta-
nisławowie, urządziły obławę policyjną,
w wyniku której przytrzymano 103 ово-
by, podejrzane o różne kryminalne
sprawki.

Burza przerwała „ukraińską manife-
stację. — W Tłumoczu, wojew. stanisła-
wowskie, odbyło się powiatowe święto
stow. ,ukraińskiego” p. n. „Kameniari”.
Na wroczystość tą przybyłe z okolicznych

 

 

 

Obóz Narodowy na Podlasiu
Rozwój Str. Narodowego —Manifestacje narodowe w dniu „Cudu
nad Wisłą” w Pratulinie i Bohukatach — Kieudana dywersja

„strzelców”.
(Od własnego korespondenta)

Na Podlasiu Stronnictwo Narodowe
posiada od dawna silne wpływy. Roz-
wój Obozu Narodowego mimo rozbijac -
kiej roboty p. Szafrańskiego, który prze-
szedł do sanacyjnego Związku Młodych
Narodowców nie osłabł, ale stale się
rozwia i usprawnia swoją organizację.
Świadczy o tem wiele objawów, a mię-
dzy innemi świadectwem prężności by-
ły uroczystości narodowe, które odbyły
się w dniu 15 sierpnia w Pratutlinie i Bo-
hukatach w powiecie Biała - Podlaska.
We wsi Pratulin pow. Biała - Podla-

ska, odbył się wielki zjazd Stronnictwa
Narodowego. Już z samego rana zaczęli
się zjeżdżać umundurowani narodowcy,
a o godzinie 11 rano przed kościołem ra-
port przyjął kier, okr. podlaskiego b. po-
seł Zbigniew Stypułkowski. Obecnych

 

RAJU
wiosek około 1.000 osób. Uroczystość
rozpoczęto defiladą i ćwiczeniami, w
czasie których zerwała się gwałtowna
burza, tak, że do dalszych punktów pro-
gramu tej imprezy nie doszło, a Ukraińcy
zmuszeni zostali do rozejścia się do do-
mów.

Osobiste, — Zastępca dyrektora Ban-

ku Polskiego w Stanisławowie, p. Marjan
Polak, został przeniesiony do Pińska, na
stanowisko dyr. B. P.

Samobójstwo niebezpiecznego bandy-

ty, w więzieniu, — W więzieniu stanisła-
wowskiem popełnił samobójstwo niebez-
pieczny bandyta Roman  Lasłowiecki,
sprawca krwawego napadu w pociągu na
urzędnika kolejowego Józefa Jeżołowi-

cza z Bydgoszczy,

Tragedja rodzinna. — Włodzimierz Ce-
gliński, funkcjonarjusz kolejowy, usiło-
wał otruć swą żonę i przyjaciela, kwasem
siarczanym. Gdy zamiar się nie udał, Ce-

gliński popełnił samobójstwo. Przyczyną
rozpaczliwego kroku, było podejrzewanie
swej żony o zdradę.

Echa oszustw żydowskiego bankiera.
— Jak się dowiadujemy, zostało już u-
kończone śledztwo przeciwko b. właść.
banku Salomonowi Bandlewai i tow. o
oszustwa, jakich wspomniani dopuścili
się przed kilkoma laty. Akty sprawy zo-
stały przekazane do urzędu prokurator-
skiego, który ma wygotować w najbliż -
szym czasie akt oskarżenia.

WĄGROWIEC

Żywa pochodnia. — W Antoniewie
pod Skokami przyszła w odwiedziny do
służącej Kośmickiej siostra 20-letnia Ma-
rja Kośmicka z Blyżyc. Dziewczyna,

chcąc pomóc siostrze, postanowiłaroz -
palić ogień i w tym celu polała drzewo

TESINIO

  

Biala Podlaska, w sierpniu.

przy raporcie bylo 842 ludzi, Po rapor-
cie wszyscy udali się do kościoła. Pięk-
ne kazanie wygłosił oraz Mszę świętą
odprawił ks. kan. Pieńkowski — miej-
scowy proboszcz, a na zakończenie od-
śpiewano Te deum. W dniu tym na-
rodowcy złożyli jeden wieniec na
grobie poległych żołnierzy w 1920 roku
z 15 dywizji Wielkopolskiej oraz na gro-
bie poległych za wiarę 13 rolników - u-
nitów. Nad grobami przemawiał kol.
Chwedczuk — kier, obw. Jańów-Podla-
ski.

Tegoż dnia we wsi Bohukaty odbyło
się poświęcenie świetlicy, dokonane
przez ks. kan. Pieńkowskiego, poczem
ks, kan. Pieńkowski wygłosił krótkie
przemówienie. Następnie odbyło się ze-
branie na którem referat wygłosił b. po-
seł na sejm adw. Stypułkowski z War -
szawy, Po referacie rozwinęła się bardzo
ożywiona dyskusja, na której uchwalono
jednogłośnie rezolucję, że ludność Pod-
lasia udziału w głosowaniu nie weźmie.

Przed wieczorem koło w Bohukatach
urządziło wspólny obiad, na którym wy-
głoszono szereg przemówień. Nastrój
panował podniosły.

Nadmienić należy, że sanacja,na dzień
ten, chcąc sparaližowač program naro -
dowcom, ściągnęła z całego powiatu
strzelców w liczbie około 50 z karabina-
mi, oraz oddział rezerwistów, któ-
rym oczywiście polecono wziąć u-
dział. Z całem uznaniem należy podkre-
ślić, że narodowcy szanując uroczystą
chwilę, pomimo usiłowań ze strony
strzelców, niedopuścili do zakłócenia
spokoju.

Ludność przyglądając się, jak strzelcy
podczas procesji usiłowali usunąć z zaję-
tego miejsca narodowców, była bardzo o-
burzona, dając tego dowody, że nie wzię*
ła udziału w chwili składania wieńca
przez strzelców, natomiast gremialnie
wzięła udział wspólnie z narodowcami.
Przywódcy strzelców i sekretarz BB. p.
Romanowski z tego powodu potracili
głowy, nie wiedząc, co dalej robić,
Należy stwierdzić, że Strzelec w po-

wiecie Bialskim zakończył swój żywot w
Bohukatach.

tŁaftą, W chwili polewania nastąpiła eks-
plozja, a rozlana nafta oblała Kośmicką,
która momentalnie stanęła w płomie -

niach.
Na przeraźliwy krzyk dziewczyny, któ-

ra płonęła żywcem, próbowano ogień u-
gasić, przyczem bardzo dotkliwie popa-

rzył się chlebodawca jej siostry dyr, La-
urentowski.
Dziewczyna przewieziona do szpitala

zmarła wskutek odniesionych ran. Dyr.

Laurentowski, który próbował dziew-

czynę uratować uległ ciężkim poparze-

„niom.

Z KRAKOWA
Kina polskie: й

Apollo: „Tajemnicza dama“.
Promień: „Teraz i zawsze” i „Porwa-

Słonko: „Buntownik” i „Dobroczynna
Szarlotka”.

Świt: „Ostatni sygnał”. ы
Sztuka: „Z pamiętników detektywa”,

Uciecha: „Człowiek dwóch światów”.

B. urzędnicy Ubezpieczalni Społecznej
przed ar: W ub, roku 5 baonie
czołgów w Krakowie wykryto kradzieże,
których sprawcą był sierżant Franciszek
Tóposdaye skazany przez sąd wojskowy
na karę więzienia. Toporczyk utrzymy-
wał kontakt z urzędnikiem taboru samo-
chodowego Ubezpieczalni Społecznej w
Krakowie 35-letnim Jozef Pawluszkie-
wiczem, zam. przy ul. Słonecznej 17, co
doprowadziło władze do wykrycia nadu-
żyć w Ubezpieczalni Społecznej. Jak się
okazało w czasie śledz., Pawluszkiewicz
oraz prowadzący garaż Ubezpieczalni,
niejaki Karol Sapecki i Jan Brański po-
stanowili się dzielić mieniem Ubezpie-
czalni, przyczem jak podaje akt oskarże-
nia wskutekbraktu należytej kontroli,
Pawluszkiewicz i pozostali 2 jego kole-
dzy tanowili stworzyć sobie uboczne
ziódło dochodów z gratyfikacyj, jakich
wymagali od dostawców. Akt oskarżenia |
zarzuca Pawluszkiewiczowi i towarzy-
szom sprzeniewierzenie różnych kwot,
przyjmowanie łapówek w związku z u-
rzędowaniem tak w riaturze jak i w go-
tówce, fikcyjne kupowanie części samo-
chodowych, systematyczne  przywłasz -
czenie dla swoich celów bist w ilości
kilkuset litrów. W dniu dzisiejszym od-
będzie się przeciw Pawluszkiewiczowi i
towarzyszom rozprawa przed sądem o-
kręgowym karnym w Krakowie.

Zjazd zdunów, — We wrześniu odbę +
dzie się w Krakowie ogólno - polski
zjazd majstrów zduńskich, na który przy”
będzie około 150 delegatów z całej Pol-
ski. Obrady potrwają kilka dni.

Po burzy w Krakowie, — Straszliwy
huragan jaki przeszedł nad Krakowem  

poczynił w mieście i okolicy wielkie
"spustoszenia, w szczególności wogro -
dach, parkach i na plantach, gdzie około
600 drzew zostało powyrywane bądź też
połamane. W związku z tem zarząd mia-

sta wydał do właścicieli prywatnych re-
alności odezwę, wzywając do usunięcia
poczynionych przez huragan szkód w
terminie trzy - dniowym. Winnych nieza-
stosowania się do powyższej odezwy za-
rząd miasta pociągnie do odpowiedzial-
ności i wyciągnie daleko idące konsek -
wencje w postaci kar administracyjnych.

Wojownicze kobiety. — Przed sądem
grodzkim karnym toczyła się rozprawa
przeciwko Zołji Rzepeckiej lat 42 dozor-
czyni domu przy ul. Jasnej Nr. 43 oraz
Weronice Płonce z Bronowic Małych lat
28 o dotkliwe pobicie i złamanie dwuch
żeber Jadwidze Siweckiej dozorczyni
domu przy ul. Sarego 9. Rzepecka i
Płonka zostały skazane na 7 miesięcy
więzienia.

pvory i awanse, — Warszawski
„Czas“ podaje, że wicewojewoda kra -
kowski p. Walicki ma przejść za kilka
tygodni do Poznania na takie same sta-
nowisko. Na jego miejsce mianowane zo-
stanie wicewo'ewodą naczelnik wydziału
bezpieczeństwa mgr. Małaszyński, Wspo-
mniany dziennik podkreśla, że zmiany
nastąpią dopiero po wyborach.

Kto jak nie żyd. — Przed sądem okrę-
gowym karnym w Krakowie stawał w
tych dniach Salomon OW właści
ciel szładu owocowego przy ul. św. A$-
nieszki. Oskarżony o usiłowane oszu -
stwo asekuracyjne. Kurzberź w styczniu
b. r. zawiadomił organa PP. że skra-
dziono mu 6000 kg. jabłek poczem wystą-
pił do Tow.Ubezpieczeniowego o wypłatę
odszkodowania w kwocie 3.500 zł. Do-
chodzenia policyjne stwierdziły, że ma
się do czynienia z usiłowanem oszustwem
asekuracyjnem. Rozprawę odroczono dla

ae dalszych świadków. Pro-
rator zarządził aresztowanie Kurzber-

ga na sali rozpraw, wobec tego że Kurz-
berś przebywając na wolnej stopie usi-
łował zebrać nieprawdziwe dane dla
procesu. .



Zróżniczkowanie gospodarstw wiejskich
' Polityka rolnicza w Polsce traktuje
zagadnienia, wchodzące w jej zakres
w sposób dość generalny, nie zwra-
cając nadmiernej uwagi na różnorod-
ność sytuacji gospodarstw wiejskich
w poszczególnych  połaciach kraju.
Tymczasem dant zarządzenie, np. w
dziedzinie polityki zbożowej, zupełnie
inaczej odbija się na warsztatach
rolnych dajmy na to woj. poznańskie-
go i woj. krakowskiego.

Nie usiłując ustalić rejonów  rolni-
czych, odmiennych pod względem
struktury gospodarczej, mad czem
pracują pp. Antoniewski i Fr. Dzie-
dzic w Instytucie Rolniczym w Puła-
wach, scharakteryzujemy pewne róż-
nice, zachodzące w położeniu gospo-
darczem warsztatów rolnych na tere-
nie poszczególnych województw.

W tym cełu ustalone zostały na
podstawie materjałów, zawartych w
„badaniach nad oplacalnošcią dro-
bnych gospodarstw wiejskich”, prze-
ciętne rolnicze na 1 ha ziemi użytko-
wej w gospodarstwach o obszarze od
2 do 50 ha w okresie czasu od
1928/29 do 1932/33, a więc w ciągu
lat pięciu. Następnie skontrolowano,
jaki udział procentowy w owych przy-
chodach przypada na poszczególne po-
zyzje i w ten sposób otrzymano dane.
które pozwalają na uszeregowanie
województw w kolejności ich zainte-
resowania różnemi działami produkcji.
Przychód z czterech głównych zbóż

stanowił w gospodarstwach włościań-
skich woj. poznańskiego 30,11 proc. o-

gólnego ich dochodu, woj. wołyń-
skiego — 26,22 proc., białostockiego—
24,34 proc., kieleckiego — 23,64 proc.,
tarnopolskiego — 21,91 proc., łódz-
kiego — 21,46 proc, lwowskiego —
21,20 proc., lubelskiego — 20,40 proc.,
stanisławowskiego — 19,83 proc., po-
morskiego — 19,80 'proc., nowogródz-
kiego — 17,48 proc., ' poleskiego. —
15,26 proc., warszawskiego — 15,06
proc., wileńskiego — 13,06 proc.,
śląskiego — 11,11 proc. i krakowskie-
go — 6,88 proc.

Zestawienie powyžsze nad wyraz
plastycznie wykazuje, dla których
województw zniżka cen zbóż jest
szczególnie dotkliwą, a dla których
nie przedstawia większego znaczenia.
Rozpiętość w. tym zakresie jest nie-
zwykle duża i dlatego trudno jest
przejść nad nią do porządku dzienne-
$o. Jasną jest rzeczą, -że np.-dla woj.
poznańskiego obniżenie cen zbóż o
jedną trzecią stanowi spadek ogólne-
go dochodu rolniczego o. 10 proc.,
gdy dla woj. krakowskiego — zaled-
wie o 2,3 proc. Równocześnie przy-
toczone cyfry wykazują, iż zagadnie-
nie zboża jest tematem niezmiernie
delikatnym, wymagającym  ostrożno-
ści w traktowaniu i nieznoszącym
szablonu, я
Z chwilą, gdy okazało się, że

niektóre województwa na spadku cen
zbóż poniosą niepropotcjonalnie duże
straty, należy zbadać, w jakich dzie-
dzinach są one szczególnie zaintere- sowane, aby uniknąć zbiegu zarzą-

 

Dalszy spadek zapasu pokrycia
Wzrost obiegu w Banku Wioch |

Bilans Banku Włoch z dnia 10 sierpnia

r. b. wykazuje następujące zmiany ważniej-

szych pozycyj w porównaniu z poprzed-

niem sprawozdaniem (w milj. lirów): za-

pas złota spadł z 5,257,6 do 5,057,0; zapas

walut, zaliczonych do pokrycia, wzrósł nie-

znacznie z 355,4 do 362,2; kredyty zastawo-

we spadły z 1,918,7 do 1,899,9; obieg ban-

knotėw wzrósł w dalszym ciągu z 13,856,2

do 13,941,5; natychmiast płatne zobowiąza-

nis spadły z 452,4 do 367,6; depozyty na

rachunkach bieżących spadły z 477,0 do
451,0. й 5

Jak widać z powyższych liczb, zapas ро-

krycia spadł łącznie o około. 193 milj. lirów.
Wraz z odpływem środków pokrycia, zano-

towanym w ubiegłym tygodniu, łączny ich
zapas spadł o przeszło 400milj. lirów.

Wysokość obiegu 13,9 miljardów lirów nie

była już notowana od dłuższego okresu
Czasu,

Wobec konfliktu włosko-absyńskiego
Obawy „City* Znamienne ostrzeżenie

Ośrodkiem zainteresowań londyńskich

sfer giełdowych i finansowych jest obec-

nie sprawa konfliktu włosko - abisyń-

skiego. Sfery gospodarcze zdają sobie

sprawę z wpływu, jaki na światowy han-

del mieć będzie wojna włosko - abisyń-

ska. Postawiłaby ona na porządku dzien-

nym — zdaniem City— szereg trudnych

do rozwiązania problemów, a przede-

* wszystkiem kwestję zastosowania sank-

cyj przez członków Ligi Narodów oraz

kwestję określenia pojęcia kontrabandy.
*

Wieczorowy  „Ewening Standard“ #

dnia 20 b, m. donosi, że Izby Przemysło-

wo - Handlowe W. Brytanji ostrzegają
firmy, będące w stosunkach handlowych

z Włochami, że Włosi w dalszym ciągu
zalegają z zapłatą poważnych sum z ty-
tułu importu z W. Brytanji. Od połowy
marca wartość zaległych wypłat wynosi

niemal 2 miljony funtów. Co do dawniej-

 

szych długów firmy brytyjskie czekają
już na zapłacenie od 5'do 7 miesięcy.

„Evening Standard“ dowiadu'e się, że
wladze brytyjskie odradzalyby sprzedaž
starych okrętów do Włoch, gdyż złom
może być zużyty na wyrób amunicji.
Również i w innych dziedzinach zazna-
cza się ostatnio: kurczenie się obrotów
między W. Brytanją a Włochami.

 

 

Zamknięcie giełd
towarowych we Włoszech

„D. N. B.* donosi, że giełdy towarowe w

Medjolanie, Bolonji, Florencji, Fiume, Genui,

Padwie, Turynie, Trjeście i Wenecji zosta-

ły przez rząd włoski zamknięte.
Krok ten pozostaje w związku z obawa-

mi żywionemi co do możliwości spekulacji

szeregiem artykułów na tle wzmożonego za- potrzebowania surowców we Włoszech.  

dzeń, działających na danym terenie
ujemnie,
Dla przykładu wskażemy, iż niektó-

re województwa, dotknięte wybitnie
zniżką cen zbóż, .są szczególnie zain-
teresowane w sprawie buraka cukro-
wego. W woj. poznańskiem procent '-
wy udział buraka cukrowego w ogól-
nym przychodzie rolniczym wynosi —
5,91 proc. w warszawskiem — 3,68
proc. w_ stanisławowskiem — 27,6
Roe w kieleckiem — 2.08 proc., w
wowskiem — 2,02 proc, w lub2l-
skiem — 1,94 proc., w tarnopolskiem
— 1,65 proc., w łódzkiem—1,22 proc.,
w pomorskiem — 1,18 proc., w wo-
łyńskiem — 0,79 proc., w śląskiem —
0,23 proc. i w krakowskiem — 0,10
proc.
Wobec powyższych cyfr staje się ja-

snem, że polityka rolnicza w zakre-
sie buraka cukrowego nie powinna
przedsięwziąć nic takiego, co mogło-
by osłabić dochodowość rolników
poznańskich z tego działu produkcji
dopóty ,dopóki tamtejsze gospodar-
stwa nie przystosują się do warunków,
wytworzonych nową polityką zbożo-
wą,

Największą równomierność zainte-
resowania rolników wykazuje hodo-
wla krów (krowy, cielęta, mleko i je-
go przetwory). Tabela województw
pod tym względem (cyfry w nawiasach
oznaczają procent przychodów tego
działu w ogólnych przychodach rolni-
czych) przedstawia . się następująco:
Lwów [40,10 proc.), Śląsk (40.35
proc.), Wilno (31,32 proc.), Kraków
(36,41 proc.), Poznań (30,43 proc.),
Polesie (29,95 proc.), Pomorze (29,05
proc., Nowogródek (28,81 proc.),
Białystok 28,77 proc.), Łódź (27,29
proc.), Kielce (26,85 proc.), Lublin
(21.69 proc.) i Tarnopol (21,44 proc.).
W przeciwieństwie do zboża i bu-

raka cukrowego zainteresowanie #0-
spodarstw włościańskich _ hodowlą
krów i produkcją mleka jest bardzo
wyrównane, a przytem stanowi nie-
zwykle dużą pozycję. Tabela powyż-
sza zawiera wiele ar$umentów, które
powinny być uwzględnione w dyskusji
nad projektem ustawy o prawie mle-
czarskiem „znajdującej się obecnie na
warsztacie aktualnych prac minister-
stwa rolnictwa i reform rolnych.
Wreszcie ostatnia z wielkich pozycyi
dochodowych, t.j. hodowla trzody
chlewnej. Tabela województw pod
tym względem przedstawia się nastę-
pująco: Lublin (32,64 proc.), Lwów
(30,92 proc.), Poznań (28.71 proc.), Po-
morze (28,43 proc.), Kielce (27,48
proc.), Tarnopol (24,16 proc.), Łódź
(23,20 proc.), Kraków (22,36 proc.),
Polesie (22,16 proc), Nowogródek
(21,70 proc.), Warszawa (21,32 nroc.),
Stanisławów (20,95 proc.), Wołyń
(20,27 proc.), Białystok (18,63 proc|
Wilno (13,70 proc.) i Śląsk (11,%
proc.).

Dane, jakie obecnie otrzymališmy,
podważają nieco pogląd, wyrażony w
przysłowiu, iż świnia jest skarbonką
chłopa. Skarbonką, i to taką, z któ-
rej najczęściej można wydobyć pie-
niadze, jest krowa.
Podajemy kilka cyfr, aby uzasadnić

twierdzenie, że polityka rolnicza musi
różriczkować swe zarządzenia nie-
tylko pod względem pionowym, ale i
poziomym, biorąc pod uwagę różno-
rodność 'struktury gospodarstw wiej-
skich w różnych połaciach kraju.  

zagadnienie srebra
Funt szterling—doiar

Z Londynu donoszą:
Zagadnienie srebra i związana z niem

sprawa relacji: funt szterling dolar, w

dalszym ciągu nie przestaje budzić zainte-
resowania City. Zakupy srebra przez Stany
Zjednoczone wpływają nadal na obniżenie

kursu walut w Londynie. W ostatnim cza-
sie Stany Zjednoczone zakupywały na ryn-
ku londyńskim duże ilości srebra, jakkol-

wiek wydaje się, że nie wszystkie te zaku-

py przeszły przez rynek walutowy (drogą

sprzedaży dolarów i zakupów srebra na fun-

ty), gdyż, jak przypuszczają, skarb amery-

kański zawierał interesy bezpośrednio z

wielkiemi bankami handlowemi, które na-
bywały dolara na potrzeby sezonowe.
Według innej opinji, funt poszedł w gó-

rę w stosunku do złota w związku z przy-

gotowanemi transportami złota z Nowego
Jorku. Po raz pierwszy w roku bieżącym

złoto spadło poniżej 140 szylingów za uncję

z powodu małego, ale utrzymującego się

Ekspansja Japonii

Japońskie Ministerstwo Spraw Zagranicz-

nych, pragnąc zadość uczynić coraz bar-

dziej rosnącym wymogom japońskiego eks-

portu, zamierza rozbudować organizację

konsularną oraz dział gospodarczy. Prze-
widziane jest utworzenie 2-ch nowych po-

selstw, szeregu konsulatów oraz konsulatów

generalnych, jak również podniesienie nie-
których konsulatów do rzędu konsulatów

generalnych, zaś agencji konsularnych do
rzędu konsulatów,

Wiadomości gospodarcze
W ostatnich tygodniach daje się zauwa-

żyć w województwie śląskiem, zwłaszcza w

mniejszych miasteczkach i osadach, wzmo-

żenie ruchu budowlanego, Zwiększony po-

pyt na materjały budowlane przyczynił się

do uruchomienia wszystkich cegielni, Bu-

dują się przeważnie domy małej i średniej

wielkości.
У *

Belgijskie koła gospodarcze zajmują się

ostatnio prowadzonemi przez oficjalne

czynniki .gospodarcze  Belgji badaniami
nad możliwością zawarcia tranzakcyj wy-

miennych między Belgją z jednej strony, a

Pclską i krajami bałtyckiemi z drugiej. Ze

strony pólskiej i państw bałtyckich wcho-

dziłyby w rachubę dostawy zboża, ze stro-

ny zaś belgijskiej dostawy wyrobów prze-

mysłowych.
*

Senat i Izba Reprezentantów Stanów Zje-

dncczonych — po odrzuceniu proponowa-
nej przez Roosevelta podwyżki podatku
spadkowego — doszły do porozumienia, co

do ostatecznej formy billu o dodatkowem

opodatkowaniu wielkich majątków i docho-
dów. Zamiast specjalnych opłat spadko-
wych bill w obecnem jego brzmieniu pod-

wyższa istniejące stawki w podatku ma-

jątkowym oraz od darowizn.
*

Ukazał się zeszyt drugi z r. b. „Prac

Instytutu Badania Konjunktur  Gospodar-

czych i Cen”, zawierający następujące arty-

kuły: M. Breit—Problemy rynku pieniężne-
go i kapitałowego na tle depresji; M. Kalec-

ik i Landau—Wahania cen i kosztów a wa-
hania produkcji przemysłowej w Polsce;

Landau — Związek między drobnem mie-

szczaństwem a ludnością rolniczą i ludno-

ścią miejską; Kalecki — Maszyny krajowe

i importowane a charakter inwestycyj

przemysłowych.
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UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angielskiego

Jerzemu nie przyszło dotąd na myśl spojrzeć na

rzecz z tej strony. To, że nagle osiadł w Belpher,

wydawało mu się czemś najnaturalniejszem w świe-

cie. Ani zastanowił się, że może go komuś zabrak-

nąć. i że jego nieobecność niedogodna być może dla

wielu.
— Zupełnie o tem nie myślałem. Ot, poprostu

tu przyjechałem.
—Ty przecież nie mieszkasz tu w zamku?
— Nie, nie. Wynająłem domek na mieszkanie.

Chcę spędzić trochę czasu na wsi.
— Czemuż specjalnie tu?
"eggs dotychczas w milczeniu karcił niesforną

parę wzrokiem. Wreszcie odkaszlnął. 3

" '— Czy pani pozwoli nam zacząć? My czekamy.
— Co? Że co? — błysnęła Miss Dore pytają-

cem spojrzeniem. — Ach, przepraszam. Chodź,

chodź, Jerzy. Zwiedzamy. — Tu życzliwie kiwnęła

- lokajowi głową. — Zaczynamy. Ja już słucham.

Keggs ukłonił się sztywno, i znów odchrząknął.

—Jesteśmy teraz w głównej komnacie, a za-
nim pójdziemy dalej, zwrócę uwagę państwa na

portret hrabiny, piątej dziedziczki tytułu, pendzla

Lely'ego.
Ciżba niedosłyszalnie prawie

szmerem czci i podziwu. Jednocześnie
szeptem podjęła rozmowę z Jerzym.

odezwała się
rodaczka  

— Wszyscy w głowę zachodzili, co się z tobą
stato. Telefonowali do „Carltonu“ bez przerwy. Nu-
mer letni, widzisz, zrobił klapę, a nie było czem go
zastąpić, Ale wszystko skończyło się dobrze. Przez
opuszczenie tego jednego numeru program zyskał.
I tak był przedtem o dziesięć minut za długi.

—Publiczność dopisuje?
— Komplety. Powodzenie w Londynie zapew-

nione mamy na dwa lata. Tu się podobno uważa, że
sztuka nie idzie, jeżeli nie dosięgnie do tysiąca
przedstawień. й

— To świetnie. A koledzy jak się miewają?
— Doskonale. Gray wciąż kręci się koło Babe.

Nie wiem, co ona w nim takiego widzi. On jest cał-
kiem do niczego.

— Wiesz, ale miałeś dobry. pomysł, żeby tu
przyjechać, To warte pięćdziesiąt Londynów.

Z okien pokoju na piętrze widać było wielomi-
lowy płat krainy sfąlowanej, zielonej, zadrzewionej.
Za ostatnią ciemno - zieloną smugą błyszczała smu-
ga srebrna — morze. :

Billie westchnęła. 3
— To coś niezrównanego. Stałabym tu do koń-

cd'życia i patrzyła. :
— To miėjsce „skoku Leonarda“ — zabrzbmia!

tuż przy nich stentor Keggsa. W roku tysiąc siedem-
set siedemdziesiątym ósmym lord Leonard Forth.
najstarszy syn jaśnie oświeconego księcia Lochlane,
wyskoczył z tego okna, żeby ratować honor pięknej
hrabianki Marshmoreton, z którą łączył go niewin-
ny romansik. Ponieważ ojciec hrabianki zastał go-
ścia w buduarze o późnej godzinie (pokój ten był
podówczas buduarem), lord Forth skoczył z okna
na cedr, tu obok rosnący, tak szczęśliwie, że oprócz
'lekkich obrażeń, nie odniósł szwanku, i uszedł zdrów
i cały. ‚

Szmerem podziwu słuchacze przyjęli tę wia-  

domość o taktownym postępku lorda.
— To właśnie podoba mi się w Anglji — za-

chwyciła się Billie Dore. Do tradycji należą tu wy-
czyny takie, jak ten skok Leonarda. Chciałabym
stąd się nie ruszać, doić krowy i roznosić zupę gło-
dującym wieśniakom.
— A teraz, oznajmił Keggs, dyrygując potul-

nym tłumem — przejdziemy do salonu żółtego,
„gdzie znajdują się wysoko przez znawców cenione
gobeliny. *

Tłum tłoczył się za przewodnikiem.
—Słuchaj Jerzy — szepnęła Billie, a możeby

tak pominąć żółty salon? Strasznie chciałabym zo-
baczyć ogród, Widzę, tam ogrodnik pracuje przy
różach. Może onby nas oprowadził.

Patrząc za jej wskazującym paluszkiem, Jerzy
spostrzegł robotnika w ubraniu płóciennem, zapala-
jącego fajkę.
— Jak wolisz.
Zeszli na dół głównemi schodami. Zdala dola-

tywał tubalny głos Keggsa, oddającego należne po-
chwały gobelinom. Skierowali się ku ogródkowi ró-
żanemu. Osobnik w brezentowem odzieniu zapalił
już swą fajeczkę i zajął się robotą.
— Niech nam ojciec powie, jak się róże udały

w tym roku — zwróciła się doń przyjaźnie Billie.
Osobnik wyprostował się. Był to przyjemnej

powierzchowności człeczyna w wieku średnim.
o poczciwem spojrzeniu dobrych, jakby psich oczu.
Uśmiechnął się życzliwie i chciał z ust wyjąć fajkę.
— Ale niech sobie ojciec nie przeszkadza — |

oburzyła się Billie, — Ja bardzo lubię dym z fajki.
— Robotę macie przyjemną. Ja, gdybym była męż-
czyzną, tobym najbardziej lubiła chodzić koło róż
po osiem godzin dziennie. Ten ogród założony jest
doskonale, dodała, rozglądając się.

(d. c. n.).  

popytu ze strony kontynentu europejskie-

go na funta szterlinga, co znowu skłoniło

angielski fundusz wyrównawczy do stop-
niowego podnoszenia, (faktycznego obniże-
nia) kursu zakupu franków,

mm2

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 21-go sierpni.

DEWIZY

Belgja 89,15 (sprzedaż 89,38, kupno
88,92); Holandja 357,50 (sprzedaż 358,40.

kupno 356.60); Londyn 26.29 (sprzedaż
26.42, kupno 26.16); Nowy Jork 5.27 i je-
dna czwarta (sprzedaż 5,30 i jedna czwar-
ta, kupno 5.24 i jedna czwarta); Nowy
Jork (kabel) 5.27 i pół (sprzedaż 5.30 i
pół, kupno 5.24 i pół); Paryż 34.99 (sprze-
daż 35.08, kupno 34.09); Praga 21,94
(sprzedaż 21,92, kupno 21,89); Szwajcar-

ja 172,70 (sprzedaż 173,13, kupno 172.27);
Stokholm 135.60 (sprzedaż 136.20, kupno
134,95); Włochy 43,40 (sprzedaż 43,52,
kupno 43,28), Berlin 213,00 (sprzedaż
214,00 kupno 212.00).

Obroty dewizami małe tendencja dla
dewiz utrzymana. Banknoty dolarowe w
obrotach prywatnych 5.25 i trzy czwarte.
Rubel złoty 4.70. Dolar złoty 9.04. Gram
czystego złota 5.9244. W obrotachpry -
watnych marki niem. (banknoty) 174.50.
W obrotach prywatnych funty ang. (bank-
noty) 26.27.

Tendencja dla akcji słabsza. Pożyczki
dolarowe w obrotach prywatnych: 8 proc,
poż. z r. 1925 (Dillonowska) 75,00 (w
proc.); 7 proc. poż. m. .Warsz. (Magi-
strat) 73,50 — 73,25 (w proc.).

 

PAPIERY PROCENTOWE

7 proc. poż. stabilizacyjna 64,88 —
64,75 — 65,00 (odcinki po 500 dol.) 65,50
(w proc.); 4 proc. państw. poż. premjo-
wa dolarowa 53,45 — 53,40; 5 proc. kon-
wersyjna 67,50; 6 proc. poż. dolarowa
82,75; 8 proc. L. Z. Banku gosp. krajow.
94,00 (w proc.); 8 proc. oblig. Banku
gosp. kraj. 94,00 (w proc.); 7 proc. L. Z.
Banku gosp. kraj. 83,25; 7 proc. oblig.
Banku gosp. kraj. 83,25, 8 proc. Banku
rolnego 94,00; 7 proc. Banku rolnego
83,25; 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 47,63 —
47,75, 5 Qroc. L. Z. Warszawy 69,50;.4 i
pół proc. L. Z. Warszawy 68,75; 5 proc,
L. Z. Warszawy (1933 r.) 58,00; 5 proc.
L. Z. Łodzi (1933 r) 52,00.

AKCJE

Bank „Polski — 92,50 — 9225; Lil
pop -9,15. !

Notowania z dnia 21-go sierpnia

Pszenica czerw. jara szkl. 775 gl. 15,25
—15,50; Pszenica jednolita 742 gl. 15,25
—15,75; Pszenica zbierana 731 gl. 14,75

— 15,25.
Žyto I standart 700 gl. 10,75 — 11,00;

Žyto II standart 687 gl. 10,50 — 10,75;
Owies I st. (niezadszcz.) 497 gl. 15,00 —
15,50; Owies II st. (lekko zadesz.) 468 gl.
14,50 — 15,00; Owies III st. (zadeszc,)
438 gl. 14,25 — 14,50; Owies no-

wy — 12,00 — 13,00; Jęczmień browar=
ny 689 gl. bez obrotu — — —
Jęczmień 678-673 gl. 13,25 — 13,75; Jęcz-
mień 649 gl. 13,00 — 13,25; Jęczmień
620,5 gl. 12,25 — 12,75; Groch polny 22,00
— 24.00; Groch Victorja 26,00 — 29.00;
Wyka — — — —; Peluszka — — —
—, Seradela podwójnie czyszczona —;
Lubin niebieski — — — —; Lu-
bin żółty — — — —; Rzepak i rze-
pik zimowy — — —; Rzepak i rze-
pik letni — — —; Siemię lniane
basis 90 proc. — — —; Mak nuie-

bieski 39,00 — 41,00; Ziemniaki jada!ne
— — —; Mąka pszenna gat. I-A 0 20
proc. 29,00 — 31,00; Mąka pszen. gat T-B
0—46 proc. 27,00 — 29,00; I-C 0 — 55

proc. 25,00 — 27,00; I — D 0 — 60 proc.
23,00 — 25,00; I-E 0 — 65 proc. 21,00 —
23,00; II-B 20 — 65 proc. 20.00 — 22,00;
II-D 45—65 proc. 19,00 — 20.00; I-E
55—65 proc. 18,00 — 19,00; II-G 60—65
proc. 17,00 — 18,00; III-A 65—76 proc.
12,00 — 13,00; Mąka żytnia I gat. 0—55
proc. 18,00 — 19,00; I gat. 0—65 proc.
17,00 — 18,00; II gat. 14,00 — 15,00; ra-
zowa 14,00 — 15,00; 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 — 900: O-
tręby żytnie 7,00 — 7,50; Kuchy Inia-
na 16,00 — 16,50; Kuchy rzepakowe
11,25 — 11,75; Kuchy słonecznikowe
15.00 — 15,50, Śruta sojowa 45 proc.
18.00 — 18.50
Ogólny obrót 2481 ton, w tem żyta 401

ton. Usposobienie stałe.
Uwaga; Ceny grochu, maku, mąki i

śruty sojowej rozumieją się łącznie z wor-
kiem, innych artykułów — luzem.



 

Obyšmy po raz trzeci zwyciežyli!
imprezy lotnicze w Warszaw.eWielkie

W dniach 14 i 15 września mieszkań-
cy stolicy przeżyją wiele emocyj, zwią-
zanych z wielkiemi imprezami lotnicze-
mi z okazji międzynarodowych zawodów
balonowych o puhar Gordon - Bennetta.
Imprezy te organizuje Aeroklub Raplitej
z racji odniesionego w ub. roku przez pol-
skich lotników balonowych zwycięstwa.

EKIPA POLSKA

Według nadesłanych zgłoszeń w zawo-
dach balonowych o puhar Gordon - Ben-
netta weźmie udział 14 balonów, repre-
zentujących 7 państw.

W skład ekipy polskiej wejdą trzy ba-
lony, podobnie jak w roku ub.: „Kościusz-
ko“, „Polonia II“ i „Warszawa“. Balon
„Košciuszko“ zostal nieco przebudowa-
ny, zmieniono część górną powłoki. —
Wymieniona część wykonana została z
Iżejszej materji, co powiększa nośhość

„Košciuszki“. W załodze polskich balo-
nów zajdzie tylko jedna zmiana. Z kpt.
Burzyńskim na „Warszawie” poleci za-
miast por. Zakrzewskiego, który jest cho-
ry, por. Wysocki, Brał on, jak wiaodmo,

udział wraz z kpt. Burzyńskim w niedaw-
nym locie do stratosłery. Pozatem po-
dobnie, jak w roku ubiegłym, na „Ko-
ściuszce” polecą kpt. Hynek i por. Po-
maski, a na „Polonji” kpt. Janusz i por.
Wawszczak.

GWIAŻDZISTY ZLOT SAMOLOTÓW

Otwarcie zawodów balonowych po-
przedzi w dn. 14 września świaździsty
zlot statków powietrznych do War-
szawy.
W tym samym czasie odbędzie się na

lotnisku mokotowskiem lot pokazowy wi-

rowca czyli autożyra, pilotowanego przez
płk. Stachonia. Odbędą się również lo-
ty pokazowe samolotu akrobatyczno-tre-
ningowego RWD 10 oraz najszybszej ma-

szyny myśliwskiej świata P. 24, której
szybkość dosięga 414 km. na godz.

Wreszcie dla dzieci i młodzieży zo-
stanie zorganizowany konkurs „Mały
Gordon - Bennett", a zwycięscy otrzyma-
ja nagrody.

KONKURSY SZYBOWCÓW

W drugim dniu t. j. w niedzielę odbę-
dzie się defilada uczestników zlotu
świaździsteśo nad miastem.

W konkursie szybowców, który roz-
pocznie się na lotnisku Mokotowskiem
o godzinie 12.30, wezmą udział cztery
szybowce ciągnione przez aparaty R. 13.
Szybowce wyciągnięte na wysokość 1.000
metrów odczepione zostaną od samolo-
tów i dokonają ewolucji. Nagrodzony zo-
stanie szybowiec, który najdłużej utrzy-
ma się w powietrzu.

W pokazie szybkości na dystansie 50
km. (pięć okrążeń dookoła pola zlotów)
wezmą udział aparaty RWD 8, RWD 13

— trzyosobowa limuzyna turystyczna,

MKD EH TITANSS TEATRO

30.000 zł. odszkodowan'a
za sparaliżowaną rękę

Wydział XI cywilny sądu okręgowego
rozpatruje ciekawy spór o odszkodowa-
nie wytoczony przez robotnika ubezpie-
czalni społecznej w Warszawie. Robotnik
rzeźni, Wacław Lipnicki wystąpił z po-
wództwem przeciwko ubezpieczalni, do-
magając się przyznania mu renty w wy-
sokości 30,000 złotych za paraliż prawej
ręki spowodowany rzekomo niedbałem
leczeniem. Lipnicki zakłuł się w palec
podczas pracy, wskutek czego wywiąza-

ło się zakażenie krwi. Udał się on po po-
móc do ambulatorjum chirurgicznego u-
bezpieczalni, gdzie miano go w ciągu 6
dni leczyć tylko maściami, mimo silnej
gorączki. Powód twierdzi, że zaniedba-
*rie leczenia ręki spowodowało w na-
„stępstwie paraliż na całe życie. Sąd o-
kręgowy zdecydował w tej sprawie po-
wołać biegłych lekarzy, którzy w dniu
6 września r. b. przeprowadzą eksper-
tvzę. (i)

PZL 27, 3-motorowy aparat komunika-
cyjny z chowanem podwoziem.

Pozatem program imprezy przewiduje
start trzech szybowców oraz pokaz lotu
ślizgowego i akrobacji szybowcowej.

JUMPING

Niezwykle ciekawie zapowiada się
impreza, dotychczas zupełnie nieznana w
Warszawie, a mianowicie t. zw. jumping.
Polega on na umocowaniu u ramion po-
szczególnych zawodników małych balo-
n.ków o pojemności 100 m. sześc. Balo-
ny te równoważyć będą ciężar ciała za-
wodnika. Przy najlżejszem odbiciu się od |

ziemi balon uniesie się w górę wraz z
zawodnikiem na wysokość kilkunastu
metrów. Przy pomyślnym wietrze takie
skoki „ludzi bez wagi” mogą być dóść
odległe.
Przygotowania do imprez lotniczych

prowadzone są w całej pełni. Spodzie-
wać się należy, że polscy lotnicy balono-
wi w bież. roku zdobędą puhar Gordon-
Bennetta na własność. Polska już dwu-
krotnie zajęła pierwsze miejsce: w r. 1933

w Ameryce i w r. 1934 w Polsce. Jeżeli i
w bież. roku zdobędziemy pierwsze miej-
sce — puhar stanie się naszą własnością,
Polskim lotnikom życzymy tego serdecz-

nie.

 

Nieuchwytna szajka bandytów
stanie wkróice przed sądem

Na wiosnę roku ub. w okolicach War-
szawy grasowała szajka bamdytów. któ-
rzy napadali na kupców i zamożniejszych

chłopów. Bandyci dokonywali rabunku z
bronią w ręku zazwyczaj nocą i po ste-
toryzowaniu swoich ofiar, wiązali wszy-
stkich i zamykali, chcąc w ten sposób u-
mie:nożliwić pościg.

Między innemi dokonano napadu na

sklep Józefa Kwiatkowskiego. Łupem
bandytów padła gotówka w kasie w kwo-
cie kilkuset złotych i wartościowsze to-
wary. Po dokonaniu rabunku, bandyci
związali Kwiatkowskiego i jego rodzinę
i zaprowadzili do mieszkania Leona Bar-
szczewskiego, na którego również doko-
nali jednocześnie napadu.

Zbadani w śledztwie, Kwiatkowscy ze-
znali, że bandyci przyszli o północy. By-
ło ich czterech i wszyscy mieli opaski
na twarzach.

W parę dni potem policja zaaląrmowa-
na została wiadomością, że dokonano no-
wego napadu również na kupca Andrzej-
czyka. Bandytów było czterech i weszli
do mieszkania w chwili, gdy wszyscy do-
mownicy pogrąženi byli w głębokim
śnie. Zrabowali gotówkę i biżuterję, po-
czem zbiegli. '

Kiedy wreszcie w okolicy powtórzył
się napad bandycki, po raz trzeci na mie-
szkanie Aleksandra Dawidowskiego, ca-
ła policja powiatowa stanęła na nogi w
poszukiwaniu nieuchwytnych rabusiów.
Na podstawie uzyskanych informacyj, a-  

resztowano Stanisława Włodarczyka i
Lejbę Szpryngera, którzy jednak wypie-
rali się udziału w rabunkach. Ofiary na-
zadu poznały jednak zatrzymanych ban-
dytów po ruchach i sylwetce. Jednocze-
śnie wszczęto poszukiwania trzeciego
sprawcy, nazwisko którego zostało usta-
lone, był to Lejba Zelcer, który na wia-
domość o rozesłaniu za nim listów goń-
czychęsam zgłosił się na posterunek po-
"cyjny. Jak mówił uczynił to po to, aby
osobiście móc złożyć wyjaśnienia, ponie-
waż do udziału w szajce bandyckije nie |
;rzyznawał się.. Czwarty bandyta nie zo-
stał schwytany.

Sprawcy napadów rabunkowych staną
wkrótce przed sądem okręgowym w
Warszawie.
 

Ogrodaicy przetiw iabłkom
sowieckim

W ub. tygodniu: hurtownicy owocowi
podpisali umowę z przedstawicielstwem
handlowem sowieckiem na dostarczenie
10 wagonów jabłek krymskich. Jabłka te
miają nadejść przez Gdynię, przyczem ce-
na ich będzie się kalkulowała od zł: 1.60
do 1.80 zł. za kg. w detalu. Obecnie sfe-
ty rolniczo = ogrodnicze wystąpiły ze“
sprzeciwem, wskazując, iż sprowadzanie
sowieckich jabłek, podczas gdy krajowe
są zupełnie tanie jest zgoła niepo-
trzebne. (Om)

Mord, czy wypadek?
zagadkę rozstrzygnie Sąd Okręgowy

Do sądu okręgowego wpłyńął już akt
oskarżenia w sprawie Władysława We-
sołowskiego, obwinionego o zabójstwo
swej żony, Stefanii. Jest to typowy pro-
ces poszlakowy, w którym oskarżenie nie
opiera się na całkowicie pewnych dowo-
dach.

Wesołowscy pobrali się przed rokiem
i wkrótce okazało się, że w małżeństwie

tem brak harmonji. Wesołowscy zamie-
szkali w Jeziornie pod Warszawą. Są-
siedzi ich niejednokrotnie słyszeli odgło-
sy sprzeczek i awantur, dochodzące z
mieszkania Wesołowskich. Mąż zarzucał
żonie, że jest nieokrzesana, nie umie
znaleźć się wśród ludzi i swem zachowa-
niem w towarzystwie kompromituje go.

Na początku marca Wesołowska znik-
nęła w tajemniczy sposób. Z wiadomo-
ścią o jej zniknięciu przybył na posteru-
nek policji Wesołowski, który oświad-
czył, że poprzedniego dnia wybrali się
oboje z Jeziorny do sąsiedniej wioski w
poszukiwaniu innego mieszkania. Ponie-
waż Wesołowska była w odmiennym |
stanie, podróż piechotą wyczerpała ją
wielce. Widząc to mąż, prosił, by wró-
ciła do domu, do Jeziorny, a sam udał
się w dalszą drogę. Od tej chwili nie zo-
baczył więcej żony. Przedstawiwszy w ten sposób zaginięcie żony, Wesołowski

 

Wyroki

w sprawach o niedbalstwo budowlane
Bezwzględnyaresztzaniewykonanie remontów

Sąd starościński, Warszawa - Północ
rozpatrywał w dniu wczorajszym pierw-
sze sprawy wytoczone właścicielom i
administratorom nieruchomości, z. powo-
du niewykonania nakazów Inspekcji bu-

dowlanej i niedbalstwa, grożącego zawa-

leniem się domów. Sąd starościński ska-
zał właściciela domu przy ul. Mostowej 5,
leka Rotblita, na 7 dni bezwzględnego

aresztu i 200 zł. grzywny za nieodnowie-

nie zmurszałego narożnika domu, z któ-

rego walą się cegły i tynk. Odpowiedzial-
ny administrator nieruchomości, przy ul.
Mostowej 6, Szyja Pszczoła, skazany zo-
stał na 500 zł. grzywny i 7 dni bezwzglę-
dnego aresztu, W tym domu władze bu-
dowlane stwierdziły, iż stropy drewniane
na najwyższem piętrze przegniły z po-
wodu przeciekania dachu, co grozi zawa-
eniem sufitów oficyny, Mimo wyznacze-
nia terminu pilnego remontu nie wvko-
nano. (i)  

prosił, aby policja ułatwiła mu poszu-
kiwania.
Poszukiwania w okolicy zarządzono,

w.przekonaniu, że Wesołowska zasłabła
w drodze, lub może zbłądziła. Gdy jed-
nak minęło kilka. dni bez rezultatu, po-
częto żądać od Wesołowskiego bliższych
wyjaśnień co do okoliczności i miejsca,
w którem rozstał się z żoną, Badany nie

potrafił podać szczegółowych wyjaśnień
i począł plątać się w zeznaniach, raz u-
trzymując, że żona zawróciła z drogi
przed kładką na rzece Jeziorce, to znów,
że pożegnali się po przebyciu owej
kładki. я

Tymczasem w tydzień po zaginięciu
Wesołowskiej jeden z mieszkańców Je-
ziorny, przechodząc przez kładkę spo-
strzegł wychylające się z wody zwłoki
ludzkie. Wiedząc o poszukiwaniach za
zaginioną, zameldował o odkryciu na-
tychmiast komendantowi posterunku po-
licji w Jeziornie. Komendant udał się w
towarzystwie Wesołowskiego nad rzekę,
Z wody wydobyto rozkładające się już
'ciało zaginionej.

Sekcja zwłok stwierdziła, że przyczy-
ną śmierci Wesołowskiej było utonięcie.

Ponieważ jednak mąż zmarłej składał ze-
znania coraz bardziej mętne, aresztowa-
no go i przekazano sędziemu śledczemu.

W czasie przesłuchania Wesołowski
przyznał się do zamordowania żony.
Twierdził on, że pożycie z małżonką tak
mu obrzydło, że postanowił uwolnić się
od niej. Kiedv przechodzili oboje przez
kładkę, pchnął żonę tak, że wpadła do
wody, która w tem miejscu była 3 metry
głęboka.

Przy powtórnem jednak badaniu We-
sołowski odwołał swe poprzednie zezna-
nie, twierdząc, że było ono wymuszone,
on zaś po namyśle doszedł do wniosku,
że żona, powracając przez kładkę, praw-
dopodobnie zasłabła i, wpadłszy do wo-
dy, utonęła. ) i

Obrony Wesołowskiego podjął się adw.
Jan Szczerbiński. Proces, który odbę-
dzie się na jesieni, budzi, ze względu na
swój wybitnie poszlakowy charakter, du-
że zainteresowanie.

 

 

Warunki przyjęcia do

SzkołyGłównej GospodarstwaWiejskiego
Studjować w Szkole głównej gospodar-

stwa wiejskiego mogą osoby, które wyka-
żą się świadectwami dojrzałości, uzyska-
nemi w państwowych ogólno - kształ-
cących szkołach średnich, lub tych szko-
łach prywatnych i obcych, których świa-
dectwa uznane zostały przez ministerjum
W. R. i O.P. za równoważne ze świadec-
twami dojrzałości polskich państwowych
szkół średnich ogólnokształcących.
Podania o przyjęcie (tylko na specjal-

nych formularzach, które wydaje sekre-
tarjat szkoły) należy składać w czasie od
20 sierpnia do 20 września 1935 r. Do
podania dołączyć należy: 1) metrykę u-
rodzenia w oryginale, 2) świadectwo doj-
rzałości w oryginale, 3) dokumenty od-
noszące się do służby wojskowej, 4) czte-
ry nienaklejone fotografje, własnoręcznie
podpisane imieniem i , nazwiskiem; 5)
świadectwo moralności (obowiązuje tylko
tych, którzy świadectwo dojrzałości o-
trzymali wcześniej, niż w roku wstąpie-
nia do SGGW.); 6) świadectwo odejścia
(obowiązuje tylko tych, którzy przecho-  

dzą z innej uczelni akademickiej), 7) ści-

śle, we wszystkich rubrykach, wypełnio-
ny czytelnem pismem i własnoręcznie
podpisany formularz statystyczny, dołą-

czony do każdego podania.

Jeżeli metryka lub świadectwo doj-
rzałości są sporządzone nie w języku pol-
skim, należy do oryginału dołączyć uwie-
rzytelnione tłomaczenie.

Zwracający się listownie o informacje
winni dołączyć znaczek na odpowiedź.
Spis wykładów wysyła się tylko tym,
którzy nadeślą 1 zł. znaczkami stemplo-
wemi „oraz znaczek pocztowy na odpo-

wiedź; za zaliczeniem pocztowem nic nie

będzie wysyłane.

Wszyscy kandydaci winni się poddać
badaniu lekarza, wskazanego przez S. G.
G. W. Szczegółowa informacja o dacie i
miejscu badania lekarskiego będzie dołą-
czona do formularza o przyjęcie.

Niedopełnienie któregokolwiek z wa-
runków spowoduje nierozpatrywanie po-
dania o przyjęcie do S. G. G. W.

Czy mały palec jest potrzebny
przy pisaniu

Przed kilku miesiącami na szosie pod
Żegiestowem wydarzyła się katastrofa
samochodowa, w której wyniku kilka o-
sób uległo silnemu potłuczeniu. Między
innemi jedna z pasażerek, Janina Po-
klewska, doznała złamania małego pal-

ca u prawej ręki.

Ponieważ p. Poklewska jest maszynist-
ką biurową, wystąpiła ona do sądu prze-
ciwko prowadzącemu samochód p. Ka-
dzidłowskiemu, domagając się odszkodo-
wania w wysokości 4.000 zł., gdyż, jak
twierdzi, złamanie palca, a następnie je-

go zesztywnienie obniżyło jej zdolność
do pracy, jako maszynistki, o 10 proc.

Sąd powołał do sprawy biegłych leka-
rzy, którzy jednak nie mogli wydać zgo-
dnej opinji. Jedni z biegłych twierdzili,
że choroba małego palca powoduje ła-
twiejsze zmęczenie ręki przy pisaniu,
drudzy natomiast byli zdania, że mały

 

Aresztowznia komunistów
W podwórzu domu przy ul. Miłej 40

komuniści Żydzi urządzili „masówkę”, na
sktórą przybyło kilkadziesiąt osób.

W jednej chwili rozległ się okrzyk „po-
licja!'* który wywołał panikę wśród ży-
dostwa. W zamieszaniu wybito szyby w
oknach lokatorów, których Żydzi posą-
dzali o zawiadomienie policji. Od rzuco-
nych kamieni parę osób odniosło rany.
Policja aresztowała kilkanaście osób.

Pozatem zlikwidowano tajną drukar-
nię przy ul. Leszno 24, gdzie w czasie re-
wizji znaleziono wiele druków i różnych
materjałów agitacyjnych.

Fałszywe alarmy

Często się zdarza, że straż ogniowa lub
Pogotowie ratunkowe są fałszywie alar-
mowane. Różni wesołkowie wzywają je
do wypadków, które nigdy nie miały
miejsca.

Jednego z takich figlarzy, 19-letniego
Mieczysława O. sąd starościński skazał
na 14 dni aresztu. Młodzieniec wezwał w
nocy telefonicznie straż ogniową na Li-
tewską, do rzekomego pożaru mieszka-
ua, powstałego wskutek wybuchu ma-
szynki benzynowej, Gdy pogotowie stra-
ży przybyło na miejsce, okazało się, że
alarm był fałszywy.

Skazany odwołał się do sądu okręgo-
wego, dowodząc, że bynajmniej nie cho-
dziło mu o niepotrzebne wprowadzanie
w błąd straży ogniowej, chciał tylko prze-
razić współlokatora, który używał w no-
cy maszynki benzynowej i mógł spowo-
dować pożar.

Sąd jednak stanął na stanowisku, że
była to samowola, którą należy ukarać i
zatwierdził wyrok starościński.

Teror straganowy

Wieśniacy przybywający do Warszawy
z artykułami żywności, jak również po-
siadający własne stoiska w halach i
przed halami, zwrócili się do władz ze
skargą przeciw tym właścicielom sklepi-
ków i straganów, którzy w stosunku do
nich uprawiają teror. Mianowicie, „te-

roryści” żądają od: teroryzowanych, aby
przywożone towary sprzedawali im bez-
pośrednio, nie zaś odbiorcom  detalicz-
nym. W związku z temi skargami wła-
dze policyjne dokonały aresztowań.

(Om.)

na maszyne

palec nie jest przy pisaniu na maszynie
koniecznie potrzebny.
Wobec tej rozbieżności, sąd postanowił

zasięgnąć jeszcze opinii biegłego Kwie-
cińskiego. Pod jego dyktandem poszkodo-
wana napisze parę wierszy na maszynie,
Próba ta odbędzie się w sądzie.
 

Zapisy

do szkół dokształcających
Zostały ogłoszone zapisy na obowiąz-

kową naukę w publicznych szkołach do-
kształcających zawodowych. Zapisy ©-
bejmują terminatorów, uczniów przemy-

słowych i rzemieślniczych i t. p. Zapisy
będą przyjmowane w okresie od 28 do 31
b. m. włącznie, w godz. od 17 do 20 w

miejscach wyszczegó!lnionych w  plaka-
tach. (Om)

0 historyczną

Oiszynkę grochowską
Wobec przystąpienia do prac przy wy-

tyczeniu i uregulowaniu ulic Kanałowej
i Zawichoskiej na Grochowie, Towarzy-
stwo przyjaciół Grochowa zwróciło się
do wydziału ogrodniczego z prośbą o po-
sadzenie przed 29 listopada wzdłuż ulic
większej ilości olch, które stanowiłyby
dekorację tej arterji, wiodącej na tereny
dawnego pobojowiska w „Olszynce gro-
chowskiej”,

Jednocześnie Towarzystwo prosi, aby
z wiosną przeszczepiono na zasadzone
drzewka szczepy z pozostałej jedynej na
terenie „Olszynki* olchy. (g)

Drewniany rower

Jeden z prołesorów politechniki war-
szawskiej skonstruował tytułem próby
rower drewniany. Cała rama złożona jest
z cienkich deseczek, wyjątkowo lekkich
i elastycznych. Rower ten posiada trzy
biegi, przyczem tylne koło jest normal-
nej wielkości, przednie zaś o wiele mniej-
sze. Profesor nawiązał kontakt z wytwór-
nią rowerów, zamierzając produkować je
w większych ilościach dla sprzedaży.

(Om)

Smutna dola flisaków

Na Wiśle pracuje około 2 tysięcy fli-
saków. Praca ich należy do niebezpiecz-
nych. Ciężkie okaleczenia są na porząd-
ku dziennym. Kalectwa zdarzają się b.
często. Na okaleczenia flisacy mają swo»
je recepty. Tak więc na skaleczenie po-
lewają ranę uryną. Przy obrzękach sto-
sują opatrunki ze słoniny.
Jak dowiadujemy się, zarządy dróg

wodnych zajęły się obecnie sprawą opie-
ki nad zdrowiem i życiem flisaków. Kup-
cy drzewni, wynajmujący flisaków do
transportu drewna, mają być pociągani
do obowiązku wpłacania składek i ubez-
pieczania zatrudnionych flisaków. (Om)

Wyzyskanie siły wiatru
Władze, zainteresowane możliwością

wyzyskania siły wiatru do napędu ma-
szyn oraz do zakładów elektryczności,
przeprowadzają w chwili obecnej badania
dla dokładnego ustalenia kierunku,siły
natężenia wiatru w poszczególnych miej-
scowościach oraz okresów, kiedy wiatry
są silniejsze. Badania te mają dać dokład-
ną odpowiedź na wszystkie kwestje, ja-
kie wyłaniają się przy próbach użycia wiatru jako siły napędnej. (pr)

   



Kronika wileńska.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Chmurno z rozpogodzeniami w

ciągu dnia. Miejscami deszcz.
[emperatura dniem do 20 C.
Umiarkowane wiatry z północy.

DYZURY APIEK:
Dziś w nocy dyżurują następują:e

nv Jundziła Mickiewicza 33.
Narbutta — Świętojańska 2. Tuagieia Nie-
miecka 15. Sukcesorów  Mankowicza
Piłsudskiego 20. 3

WIADOMOŚCI KOSCIELNE.
— Powrót J. J. Arcybiskupa

Jałbrzykowskiego do Wilna. W;czo-
raj powrócił do Wilna J. E. Arcybi-
skup Romuald Jałbrzykowski z wi-
zytacji, odbytej w dziekanacie świr-
skim i częściowo wilejskim, które w
towarzystwie kis. magistra Mościc-
kiego zwiedził od dn. 17 do dn. 22
bm. wizytując dwanaście parafij. W
niedzielę 25 bm. rozpocznie się wi-
zytacja dziekanatu zdzięciolskiego i
słonimskiego, która potrwa do dn.
1 września.

Z MIASTA.
— Chce jechać do Palestyny.

Wczoraj zasłabła nagle na ulicy nie-
jaka Kapłan Frejda, bez stałego
miejsca zamieszkania. Pogotowie
ratunkowe odwiozło ją do szpitala
św. Jakóba. Ustalono, iż jest to że-
braczika, która od dłuższego już
czasu zbiera pieniądze na „piel-
grzymkę' do Palestyny.

SPRAWY MIEJSKIE.
—Prace regulacyjne rzeki Wilji.

W górnym brzegu rzeki Wilji rozpo-
częto prace regulacyjne. Pogłębia-
ne jest dno Wilji, oraz oczyszczano
brzegi od chwastów, roślin i t. p.
Prace potrwają do końca paździer-
nika r. b, (h)

SPRAWY WOJSKOWE.
— Rejestracja mężczyzn urodz.

w 1915 r, W. terminie od 1 do 30
września rb. w Wilnie odbędzie się
rejestracja mężczyzn urodzonych w
1915 roku.

Rejestrujący się, którzy będą
zgłaszali się do referatu wojskowe-
go zarządu miasta winni posiadać
odnośne dokumenty osobiste. (h)

SPRAW Y ADMINISI KACYJNE.
Awanse urzędników pow.

dziśnieńskiego. Dekretem Wojewo-
dy Wileńskiego z dnia 16 bm. zo-
stali awansowani do wyższych stop-
ni służbowych następujący urzędni-
cy Starostwa Powiatowego  Dzi-
śnieńskiego: w Głębokiem: Czesław
Kołaczkowski, Gurjusz Gołowczyń-  ski, Wilhelm Kozłowski i Edward

POCZTA I TELEGRAF.
— Stała komunikacja teleionicz-

na z Islandją. Z dniem 1 września r.
b. uruchomiona zostaje stała komu-|
nikacja telefoniczna Wileńszczyzny|
z Islandją. (h) !

HANDEL I PRZEMYSL.-
—Spęd bydła. Wciągu ub. ty-

godnia na targ miejski spędzono,
1045 sztuk bydła i nierogacizny. Na

 

no. Ceny utrzymały się na  pozio-
mie poprzednich tygodni. (h)
— Ożywiony spław drzewa na

Wilji W, ciągu ostatniego tygodnia
spław drzewa Wilją osiągnął punkt
kulminacyjny. Spławiono z górą
100 tratw z drzewem i budulcem
przeważnie do tartaków' miejsco-
wych. (h)

SPRAWY KOLEJOWE.
— Skończony okres bezpłatnych

przejazdów dla dzieci na kolei.
Wczoraj o godz. 24 zakończony zo-
stał okres bezpłatnych przejazdów
dzieci kolejami. W, Wileńskiej Dy-
rekcji Kolejowej w okresie tym
przejechało z górą 28 tys. dzieci.

SPRAWY SZKOLNE.
— Prywatna XI Klasowa Koedu-

kacyjna Szkoła Powszechna „Dziec-
ko Polskie“, Wilno, ul. Mickiewicza
Nr. 11 m. 11, przyjmuje zapisy do
wszystkich klas i do Przedszkola co-
dziennie w godzi, 12—15. Rutynowa-
ne siły nauczycielskie. Troskliwa
opieka wychowawcza. Komplety
języka francuskiego. Lokal higje-
niczny, przestronny, słoneczny, świe
żo gruntownie odremontowany. O-
płaty szkolne znacznie  zniżone.
Ustępstwa dla niezamożnych  prze-
widziane.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— 12.356 robotników pracuje w

Wileńszczyźnie na robotach drogo-
wych, Według ostatniej statystyki
na robotach drogowych i wodno-
komunikacyjnych zatrudnionych jest
w województwie wileńskim 12.356
osób,
Z liczby tej 8350 robotników, pra-

cuje za gotówkę, reszta osób otrzy-
muje wynagrodzenie za pracę zbo-
żem i innemi produktami, (h)

SPRAWY ROLNE.
— Zadłużenia wsi. Zadiuženia

wsi z każdym rokiem staje się <co-
raz większe. Ostatnie obliczenia
stwierdzają, że zadłużenie rolników
powiatów województwa  wileńskie-
go wynosi z górą 15 milj. złotych.

Najwięcej długów przypada na zie-
mian i większą własność rolną,

W. ciągu bieżącego półrocza ban-
ki i instytucje kredytowe  sprolon-
gowały długów na sumę około 2

!milj. złotych. (h)

KRONIKA POLICYJNA.
— Nowe oszustwo z koperią.

Paulina Kanan, mieszkanka wsi

Grabowo, (powiat lidzki) podjęła
wczoraj z banku 100 zł. ze złożone-
go przez siebie kapitaliku. Po wyj-

|ściu na ulicę Mickiewicza postano-

wiła sumę tę jeszcze raz sprawdzić.

W. tej chwili zbliżył się do niej ja-

kiś nieznay osobnik, który zapro-

ponował jej szybko i dokładnie
obliczyć (pieniądze. Po obliczeniu

pieniędzy włożył je do koperty i

wręczył _ niepodejrzewającej nie
złego kobiecie.
wienśiaczka ku przerażeniu swemu
stwierdziła, że koperta zawiera xa-

a Wymiar podatku
Władze skarbowe jak również i

słery gospodarcze poczyniły odpo-!
wiednie kroki w kierunku stwier-
dzenia
poraz pierwszy stosowane przy te-
gorocznym wymiarze podatku prze-
myslowego, naležycie przestrzegane

były w praktyce i czy zgodnie z ich
zasadami oraz zaleceniami lzby
Skarbowej wymiary przeprowadzo-
ne zostały z daleko idącą dbałością

WPROWADZENIE WŁADZY
W BŁĄD.

Helena Gudynowicz, zam. we
wsi Tiniele, gm. turgielskiej, zamei-
dowała policji, iż została przejecha-
na przez auto, wskutek czego do-
znała złamanie nogi. W. rzeczywi-
stości, jak ustalono wczoraj, miał
tu miejsce inny wypadek, Złamania
nogi poszkodowana doznała  wsku-|
tek upadku z własnego wozu, Cho-,
dziło jej o to, by zdobyć prawo bez-
płatnego leczenia się, Za wprowa-
dzenie władzy w błąd zostanie ona
pociągnięta do odpowiedzialności,

 

 
DZIKI NISZCZĄ POLA.

lstną plagą wsi: Kazimierzowo,
Lidziejki, Gruzdowo i zaścianków,
Karolicze, Niemirowo i Nowosiołki
gm. polańskiej pow. oszmiańskiegc'
jest pojawienie się większej ilości
dzików, które stadami grasują po
polach niszcząc zasiewy i zbiory,

Mieszkańcy tych miejscowości
„zwrócili się do władz z prośbą o
;pomoc. (h) :

 
CYGANIE KRADNĄ. !

W. gminie  jažwiūskiej koczuje
„większa grupa cyganów, która jest
istną plagą mieszkańców, któryin
kradną nierogaciznę, konie, drób i
t p. Ludność żyje w ustawicznym
strachu przed cyganami. |

W, dniu 21 bm. we wsi Micha-
liszki cyganie skradli mieszkańcom
3 cielaki i/konia, Cielaki cyganie
zarżnęli i zjedli, tak że policja zna-
lazła tylko skóry.

Wobec tego włościanie zwróciii
się ze skargą do władz, które pole-
ciły cyganów wysiedlić z gminy.
Otrzymali oni polecenie zcze-
nia terenu gminy do dnia 23 bm. (h)

1
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licję, która wszczęła energiczne po-
szukiwanie „koperciarza“.
— Kradzież. W dniu wczoraj-

szym z niezamkniętego mieszkania
Władysława Bądzyńskiego, zam.'
przy ul. Filipa 4, nieznani sprawcy
skradli 10 kg. masła. O kradzieży,
powiadomiono policję. | į
— Przywłaszczenie, Do policji

wpłynął meldunek o przywłaszcze-
nie przez Wincentego Wasilewskie-'
go, właściciela piwiarni przy ul.
Królewskiej 4, dziesięciu stolików
kawiarnianych, należących do Te- 

Gdy się oddalił, |odora Lipskiego, zam. pod tymże pówka 18.
adresem. |

WYPADKI.

 

przemysłowego |
o realność ich podstaw. A
przeprowadzone przez  Wileńską
lzbę  Przemysłowo-Handlową wy-|

czy przepisy ordynacji: kazały, iż akcja wymiaru podatku|zapewniło
przemysłowego dla płatników, nie-|
prowadzących ksiąg naogół prze-
prowadzona została w sposób pra-
widłowy i bez uchybień a charakte-
rze zjawiska masowego. fh)

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

Bernardyńskim. Dziś о godz. 8.30 wiecz.
po raz drugi wyborna komedja muzyczna
Pawła Schureka p. t. „Muzyka na ulicy,

 

Z za kotar studjo.
Dobrowolne ubezpieczenia na wypadek

choroby.
Wprowadzenie przymusowych  ubez-

pieczeń społecznych na wypadek choroby
niezliczonym rzeszom pracow-

ników fizycznych i umysłowych opiekę le-
karską i środki leczenia. Ale pozostał je-
szcze wielki zastęp ludzi, którzy nie ko-
rzystają z ubezpieczeń społecznych, ogra-
niczających pomoc lekarza tylko do wy-
padków ostatecznej konieczności, którzy

jnie mogąc znaleźć odrazu odpowiedniej
sumy na»leczenie, nie doprowadzają nawet
koniecznej kuracji do końca. Tym ludziom

przyjść mogą z pomocą dobrowolne ubez-
pieczenia społeczne, z których organizacją
zapozna słuchaczy w swej pogadance p,
Ulankiewicz, dnia 23 b. m. o godz. 16.00.

j Letnim, W miedzielę o godz. 4 pop. ukaże
{56 na przedstawieniu popołudniowem do-|

‚ cercie weźmie udział wybitny

ni". Słynny utwór

Recital prof. E. Steinbergera
Recital skrzypcowy prof. dr. Edwarda

Steinbergera, który nada rozgłośnia lwow-
ska na wszystkie stacje Polskiego Radja w
piątek, 23 b. m. o godz. 17,00 zawiera utwo
ry epoki klasycznej i romantycznej. Za-
równo misterne w swej fakturze „Andaate
con variazioni' Haydna, jak poważne tre-
ścią i nastrojem warjacje Mendelsohna lub
żywiołowa Rapsodja Brahmsa, należą do
najcenniejszych dzieł literatury fortepiano:
wej.

która na wczorajszej premjerze doskonale
bawiła tłumnie zebraną publiczność w Te-
atrze Letnim. Świetna gra całego zespołu:
L Górska, K. Dejunowicz, St. Śródka, T,
Surowa, W. Zastrzeżyński i H. Skrzydłow-
ska, która sztuką tą pożegna Wilno, uda-
jąc się do Łodzi. Reżyser Wł. Czengery.
Kierownictwo muzyczne S. Czosnowskie-
go. Sztuka ta ma zapewnione powodzenie,
dzięki doskonale skonstruowanej akcji sce-

nicznej, jak również obfitującej w praw-
dziwy humor i przezabawne sytuacje, Ce-
ny zniżone.
— Niedzielna popołudniówka w Teairze

Piątkowy koncert symioniczny
Piątkowy koncert symfoniczny Orkie-

stry P. R. pod dyrekcją Grzegorza Fitel-
berga obejmuje tym razem t. j. dn. 23 bm.

skonała komedja amerykańska p. t. „Klubio godz, 21.00 m. in. Webera uwerturę do
|„Abu Hassan'. Opera ta, byłaby, gdybyKibicow“ z Wi. Czengerym w roli głównej.| у

Ceny propagandowe. | Weber był ją wykończył, niezwykle
— Teatr Muzyczny „Lutnia* Występ wdzięczną, pełną powabu*i uroku operą

H. Ordonówny. Niezrównana pieśniarka komiczną. Takie przynajmniej robi wraże-
Hanka Ordonówna, wystąpi raz jeden tyl- nie w opracowaniu G. Mahlera, który ope-

ko w czwartek 29 b. m. w teatrze „Lutnia T€ tę w swoim czasie uzupełnił, powiązał i

Program koncertu zawiera najpiękniejsze w Wiedniu wystawił. Następnie usłyszymy
piosenki z jej bogatego repertuaru, W kon- Brahmsa Serenadę, ma małą orkiestrę, po-

artysta #- chodzącą z wczesnej epoki jego twórczości.

mowy lgo Sym. Zapowiedź koncertu H. Or Serenada ita różni się od późniejszych dzieł

donówny wywołała wielkie zainteresowa- Brahmsa swym stosunkowo lekkim i bez-
“ troskim charakterem, niezwykłemi efekta-
"— „Domek trzech dziewcząt” w „Lut- mi instrumentalnemi, spowodowanemi wy-

muzyczny F, Szuberta eliminowaniem z orkiestry dźwięku wyso-
„Domek trzech dziewcząt” ukaże się na kich skrzypiec, przez co w utwór wchodzi

otwarcie sezonu zimowego w teatrze ton dziwnie ciemny i mięki. З

„Lutnia“. Pierwszorzędna obsada scenicz- Dalszym numerem programu będzie
na/oraz nowa efektowna wystawa składaią utwór Dvorzaka:| Uwertura karnawałowa
się na wysoce artystyczną całość. Reżyse- utwór pełen życia i werwy, nieoparty na
ruje B. Folański. Dekoracje W. Makojnika. żadnym. literackim programie, jednak od-
Choreografja J. Ciesielskiego. malowującym wesoły nastrój karnawałowy,

— Teatr „Rewja”, Dziś 23 b.m, w dal- szampański humor ale i eligijny nastrój mi-

szym ciągu piękny, barwny i wysoce ,- łosny, nieodzowny składnik balów, tańca i

styczny program rewjowy p. t. „Abisynja ”, ludzkich poczynań.
zawierający m. in. 2 sketche, zabawny ary-| Wspomnienie o królu tenorów

 

 

stokratyczny  „Wulkan* i groteskowy ' Mierzwińskim.

„Krėl“, fantazje baletowe „Kwiat papro-* Pokolenie przedwojenne pamięta je-

ci' do muzyki St. Moniuszki oraz nowo- szcze słynnego polskiego śpiewaka po-
wszechnie zwanego królem tenorów. Młod-
szym słuchaczom o nim opowie, a starszym
przypomni p. Łuszczyński w radjowej po-

czesną „Maszynę“, występy solowe, orvg1-
nalny półfinał „Gwiazdy filmowe". Publi
ność przyjmuje program z żywiołową sym-|

 

patją. | gadance muzycznej dn, 23 bm, o g. 17.30.

Początek przedstawień o godz. 6 m. 45!
i'm. 15, Polskie Radjo Wilno

Piątek 23 sierpnia 1935 r.
6.30 Pieśń. Pobudka. Gimnastyka. Mu-

с Oz ! zyka. Dzien. por. Pogad, sportowo-tury-
nowska Józefa, o której ZA jais ii Sais RO anecka
my, że wskutek nieostrożności wy- 8,30 Przerwa. 11.57 Czas, 12.00 Hejnał 12,03
padła z okna pierwszego piętra na! Kom. met. 12.05 Dzien. poł. 12.15 Koncert,
bruk, w rzeczywistości w ten spo- | 13.00 Chwilka dla kobiet. 13.05 Poulenc —

6 i i6 oha;.! Muzyka. 13.30 Z rynku pracy. 15,15 Apoli-

sób „. złowąła popełaść samobój |nary Kątski — pog. 15.25 Życie artystyczne
stwo. Przyczyną tragicznego kroku; kulturalne miasta. 15.30 Schubert — Trio
stało się nieporozumienie rodzinne.| op 99. 16.15 Koncert. 16.35 Pogadanka dla
J. Krzyżanowska znajduje się obec-| chorych. 16,50 Codz. ode. 17.00 Recital
nie w szpitalu żydowskim. fort. 17.30 Pogadanka. 17.40 Koncert Ork.

zakBójka. Wczoraj na ul Lipów- Mandolinistów. 18.00 Na terenach popowo-
+ AWA dziowych — rep. 18.15 Cała Polska śpiewa.

kapobity został ciężko przez Jana 18.30 „O zdobnictwie ludowem* —djalog,
Rudzińskiego (ul. Grochowa 12) nieę-| 18,45 Z operetek Lehara (płyty). 19.15 Kon
jaki Jan Galiński, zam. przy ul. Li- |cert reklamowy. 19.30 Recital špiewaczy.

I 19.50 Aktualny monolog. 20.00 Skrzynka
| muzyczna. 20.10 Koncert solistów, 20.45
Dzien. wiecz. 20.55 Obrazki z życia dawnej
i współczesnej Polski. 21.00 Koncert symf.

   
ło dochodzenie policyjne,

Bójka powstała na tle nieporozu-
mienia osobistego. Sporządzono pro-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

   

 

 

 
 

 

 

 

konsumcję miejscową zakupiono wałki żelaza i wycinki starych ża-, — Niepowodzenie rodzinne apow. 22.00 Wiad. sport. 22.10 Koncert życzen,
1020 sztuk, resztę bydła zbrakowa- zet. O wypadku powiadomiono po- powodem samobójstwa. Jak ustaii-| 23.00 Kom. met. 23.05 Muzyka taneczna.
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