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Wilno, Sobota 24 Sierpnia 1935

„Należy strzec się, aby od pożaru w Afryce
nie zapłonął cały šwiat“ |

Głosy prasy francuskiej ‚

PARYŻ. (Pat). Wszystkie dzien-
niki omawiają decyzję angielskiej
rady ministrów. Decyzja ta przyjęta
została z dużem zadowoleniem.

„Le Temps” w artykule wstęp-,

nym pisze, że ministrowie brytyjscy
dali dowód roztropności i umiarko-
wania, co nie wyłącza stanowczości,|
jeżeli rząd wie dokładnie, do czego.
dąży. Dali oni również brytyjskiej
opinji publicznej międzynarodowej
przykład zimnej krwi, której zacho-'
wanie jest konieczne w czasie prze-,
silenia. Dziennik podkreśla, že nie
należy jednak wyciągać z tego wnio-
sku, iż rząd angielski zmienił swe
stanowisko w: sprawie Abisyńskiej.: : ; wicz — min. dóbr państwowych.

Polityka angielska — pisze „Le [ymisja ta została wywołana przez

lems' — polega na posługiwaniu utworzenie się nowej partji rządowej
się wszelkiemi środkami w celu о-'
prowadzenia do pokojowego uregu-|
lowania sprawy. Rząd angielski bie-|
rze pod uwagę realne potrzeby eks-!
pansji włoskiej ale pragnie utrzymać:
teraz i w przyszłości prawa i auto-'
rytet Ligi Narodów. Narazie gdyby
nastąpił kryzys — wypełni skrupu-|
latnie wypływające z paktu Ligi
Narodów zobowiązania. Obrady ga-'
binetu brytyjskiego potwierdzają!
więc doktrynę, przedstawioną w,
lzbie Gmin przez Sir Samuela Ho-|
are. Najbardziej jednak istotną rze-|
czą jest narazie to, że droga do ro-
kowań dyplomatycznych pozostaje
otwartą i że Londyn, Paryż i Rzym|
mogą w dalszym ciągu poszukiwać
farmuły, umożliwiającej pogodzenie
asi pzy z zasadą niepod-
egłości Abisynji i ogólną lityką
Ligi Narodów. * PA

Bernus zauważa w „Journal des'
Debats'”, że gdyby można było prze-
szkodzić wojnie, należałoby skorzy-'

| znacznej wysokości, rozbijając

Londynem z jednej strony, a Pary-
żem i Rzymem z drugiej. Niezbyt
przyjemna z natury rzeczy rola po-
średnika przypadnie Francji. Rząd
francuski powinien doradzić obu

stronom zachowanie umiarkowania,
najważniejszą rzeczą jest obecnie
przywrócenie pewnego minimum
rozsądku, bez czego rozmowy dy-
plomatyczne nie mogą dać żadnych
wyników.

Ustąpienie trzech ministrów
w Jugosławii

BIAŁOGRÓD. (Pat). Gazeta

„Prawda” donosi, że trzej ministro-

wie podają się do dymisji, a miano-
wicie, Mikołaj Precca — min. opieki
społecznej, Judewitz Auer — min.

sprawiedliwości.i Ignat  Stefano-

pn. „Unja radykalna  jugosiawiań-
mr

W nowym 34 numerze

„WIELKIEJ POLSKI"
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„Robotnik, chłop idą
w skier powodzi '
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Do nabycia we wszystkich kioskach.

Katastrofa samolotu
w Kolumbji |

BUENOS AIRES. (Fat). Donoszą
z Neive, w Kolumbji, że w miejsco-

wości Retiro samolot typu  „Jun-

kers“, pilotowany przez dyrektora

lotnictwa wojskowego, spadł ze
się

doszczętnie. W wypadku zginęli:|
dyrektor lotnictwa wojskowego Ger-
man Olano, dyrektor portu lotnicze-

 

ska“. Klub ludowy chorwacki, do
którego należą Preccą i Auer nie
przystąpił do tej partji. Premjer
Stojadinowicz nie przyjął dymisji
tych trzech ministrów. Gdyby mia-
ło dojść do rekonstrukcji gabinetu,
nastąpi ona po konferencji Małej
Ententy, która zbiera się w Bledzie
dnia 29 sierpnia.

GDAŃSK. (Pat). Biuro prasowe
senatu komunikuje: delegacja gdań-
ska dla rokowań, mających na celu
wykonanie polsko-gdańskiego poro-
zumienia z dnia 8 bm. wróciła we
czwartek z Warszawy. Podczas ro-
kowań w Warszawie obie delegacje
przedstawiły swój zasadniczy punikt
widzenia oraz przeprowadziły ko-
nieczne dyskusje w celu ustalenia
programu rokowań. Po obu stro-
nach istnieje chęć niezwłocznego
rozpoczęcia rzeczowego omówienia
spraw. Rokowania odbędą się w
Gdańsku. Należy. przypuszczać, że
delegacje wkrótce znów się zbiorą.

WARSZAWA, (Pat). W, związku
z inłonmacjami, podanemi przez pra-
sę obcą o rzekomem wysunięciu
przez delegację polską do rokowań
z Gdańskiem problemu walutowego|

Rokowania polsko-gdańskie

WARSZAWA. (Pat). Przybyli
do Warszawy oficerowie wojennej
floty niemieckiej z komandorem
Schmuntem na czele, złożyli dziś w
godzinach przedpołudniowych wizy-
ty: kierownikowi ministerstwa
spraw wojskowych, gen. Kasprzyc-
kiemu oraz szefogi kierownictwa
w. wojennej |kontradmirało-

wi Świrskiemu.

WARSZAWA. (Pat). Dnia 22 b.
m. odbyło się w porcie Tryjestu u-
roczyste przejęcie statku transatlan
tyckiego  „Pilsudski“ przez tow. 
kładnego zbadania stosunków  $go-
spodarczych _polsko-gdańskich w
związku z gdańskiem rozporządze-
niem o obrocie guldena. Delegacja
polska poruszyła jedynie sprawę
rozpatrzenia zagadnień  gospodar-
czych pomiędzy instytucjami emisyj-
nemi obu stron celem stwierdzenia,
co możnaby zrobić dla usunięcia
istniejących trudności. w obrocie to-
warowym między Polską a Gdań-
skiem. Tego rodzaju rozmowy były
zresztą przewidziane w porozumie-
niu z 8 sierpnia rb.

Fragment z życia о:
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Poco te wszystkie Gizytył
+ Manifestacje „przyjaźni polsko-niemieckiej

floty niemieckiej złożyli wieniec na
grobie Nieznanego Żołnierza. Pod-
czas składania wieńca obecni byli:
attache wojskowy Niemiec gen.
Schindler z adjutantem kpt. Kinze-
lem, szef sztabu marynarki wojen-
nej kmdr. Korytowski, kmdr. Rej-
man, kmdr. Kodrębski oraz oficero-
wie komendy miasta z maj. Czuru-

| kiev na czele.
O godz. 13-ej min. 40 oficerowie|

(, Pierwsza podróż polskiego
transatiantyku

| „Gdynia Ameryka — Linje Żeglu-
|gowe S. A.“ nazajutrz, o godz. 8-ej
rano w obecności polskiego konsula
Dygata, podniesiono na statku pol-
ską flagę.

| Zarówno próby szybkości, jak i
| oględziny gotowego  transatlantyku
,wypadły nader korzystnie, 6
„Milsudski“ wedle orzeczenia fa-
chowców, będzie godnie reprezen-
tować polską marynarkę handlową
na szlaku transatlantyckim. Jego
wygląd, urządzenia techniczne, bez-
pieczeństwo, komfort urządzeń we-
wnętrznych, stoją w zupełności na
poziomie wymaganym od nowo-
czesnych linjowców pasażerskich.

 

 

CZY JESTEŚ JUŻ CZŁONKIEM

LO.P..R
`

ganizocyjnego R$.M.
w powiecie Oszmiańskim

w formie zmierzającej do obalenia|
stać ze wszystkich możliwości, Nie go w Palanquero inż. Juan Gonzalez

należy jednak tracić cennego czasu oraz towarzyszący im trzej mecha-
na znalezienie rozwiązania, które nicy. Przyczyn katastrofy nie zdo-
wydaje się bardzo mało prawdopo- łano ustalić. Tragiczna śmierć dy-
dobne.  Przedewszystkiem jednak rektora lotnictwa wojskowego Ger-
trzeba starać się, by od pożaru w | mana Olano i inż, Juana Gonzeleza,
Afryce nie zapłonął cały świat. W.,pod którego kierunkiem wybudo-
dalszym ciągu publicysta twierdzi, wano niemal wszystkie porty lotni-|
że niewątpliwie wkrótce nawiązane| cze w Kolumbji, wywołafa w całym

będą rozmowy między Paryżem a kraju wstrząsające wrażenie.

Sanacyjne moraly
„Kurjer Mileūski“ z dn. 23.VIII Całe szczęście, że nauk sanacyjnych

1935 usiłuje nas uczyć co możnanie potrzebujemy, a co się tyczy
drukować a co nie. Na zakończenie;uczciwości i szczerości to nie „„Kur-
dodaje „Faryzeuszostwo prasy en-'jerowi Wileńskiemu* o niej pisać.
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guldena, Polska Agencja Telegra-
łiczna dowiaduje się z właściwego
źródła, że informacje te polegają na
nieporozumieniu. Delegacja polska
nie stawiała bynajmniej żadnych po-
stulatów dotyczących zmiany walu-
ty gdańskiej, natomiast w rozmo-
wach obu delegacyj dotyczących о-
'brotu towarowego między Polską a
Gdańskiem okazała się potrzeba do-

4000 kilometrów
konno

MOSKWA. (Pat). W dniu dzisiej-
szym do Moskwy przybyli wszyscy

uczestnicy olbrzymiego raidu
' konnego Turkmenów, którzy prze-deckiej niema granic. Cóż dziwnego,

że czytelnicy tej prasy coraz mniej
wierzą w szczerość i uczciwość jej
wywodów”. '

Oczywiście tego rodzaju brednie
sanacyjna prasa podaje dość często.

Czy nareszcie dojdzie
między Litwą a Polską?"

W związku z zamianą więźniów
politycznych między Litwą a Rosją
sowiecką dowiadujemy się, iż dele-
gat Międzynarodowego Czerwonego
Krzyża ponowił swą propozycję w
kierunku skłonienia rządu litew-
skiego do przystąpienia do wymiany
więźniów politycznych z Polską,

Zaznaczyć należy, iż w

ła po raz 6 więźniów litewskich na

REENSZENIZ OWE 5 ESETEMES DTEASTONTISTIE WYABK PADAŁ STF TORBA ARTN

POWIADAMIA SIĘ
iż z dniem 1-$0 września 1935 r, Zgromadzenie SS. Salezjanek otwiera

Szkołę krojo i szyciaroczną prakiyczną uraz us krojni szycia wieczorowy
dla starszych. Kandydatki oly
oddz. Szk. powsz, Zapisy codziennie

ciągu miany więźniów, pomijając,
trzech ostatnich lat Litwa wymieni-' więzieniach

Przy szkole siostry prowadzą internat. O warunkach dowiedzieć się przy
ulicy Stefańskiej 37, :

| Zresztą sanacyjne pojęcie uczciwo-
ści może jest trochę inne niż nasze,
oparte na ogólnie przyjętej etyce
chrześcijańskiej. A w takim razie
niema takiego języka, który dla ich
głów byłby zrozumiałym.

do wymiany więźniów

komunistów oraz dwukrotnie z
Niemcami i raz z Łotyszami. Z Pol-
ską sprawa wymiany więźniów po-
litycznych odbyła się po raz ostatni
w roku 1929 i od tego czasu mimo
pertraktacyj i starań delegatów Mię-
dzynarodowego Czerwonego  Krzy-

| ża nie udało się doprowadzić do wy-
że w

litewskich męczy się
około 800 Polaków. (h)

przyjmowane są z ukończeniem 4-ch
od 10 do 6 wiecz. ul. Stefańska 37..   

'byli konno dystans 4.000 km. dzie-
lących Aschabad od Moskwy. U-
czestnicy raidu opuścili Aschabad w
dniu 30
drodze olbrzymie trudności w pia-
skach Karakom i na stepach. Za-
równo jeźdźcy, jak konie, są w do-
brej kondycji.

BALONIK z U. S. B.

W. słerach nadgranicznych w
pobliżu majątku Gnieździłowo, śni-
ny parafjanowskiej pod. dziśnień-
skiej został znaleziony czerwony
balon pilotowy, do którego była
przyczepiona karteczka Nr. 157/35.
Ustalono, iż balon został wypusz-
czony przez Zakład Meteorolo-
giczny U. S$. B. w Wilnie.

POGOTOWIE RATUNKOWE
NAD NAROCZEM

W. wyniku ostatnich konierencyj
nad jeziorem Narocz ustawiono po-

gotowie ratowniczedla. kajakowców
i kąpiących się. Równocześnie na
teren jeziora będą udawały się ło-

dzie ratownicze, które w ciągu dnia
będą pełniły służbę. (h)

| Wi centrum Oszmiany w obrębie nie w dn. 11 sierpnia r. b. Od sa-
zabudowań kościelnych, w ogrodzie mego rana do wspomnianego Ogni
zaopatrzonym w krzewy i różnego sk KSM. zdążały grupy młodzieży
rodzaju drzewka dekoracyjne, znaj- w uniformach organizacyjnych KSM.

duje się dosyć dużych rozmiarów Ciekawi tego zjawiska dowiedzieli

budynek, noszący na sobie ślady się, że w tym dniu w Oszmianie wy-
wielu dziesiątków lat istnienia. W. znaczono odprawę. przodowników
części tego budynku, przyległej do zespołów konkursowych przysposo-

ulicy, biegnącej w prostym kierun- bienia rolniczego oddziałów KSM.
ku rynku do rzeki, widnieje z terenu powiatu Oszmiańskiego.

skromnych rozmiarów szyld z napi- Niebawem dosyć dużych rozmiarów
sem: „Katolickie Stowarzyszeniesala Ogniska wypełniła się młodzie-

Młodzieży Oddziały w Oszmianie"”. żą, przybyłą z oddziałów KSM. ро-
Lokal ten w godziny wieczorowe wiatu. Obszerny program odprawy

stale jest rzęsiście oświetlony, a zawierał sprawy dotyczące uzgod-

ciekawe spojrzenie, rzucone przez nienia pracy oświatowo-rolniczej|na

przechodnia na okna tego lokalu, terenie wszystkich oddziałów KSM.
napotyka stale postacie młodzieży. w powiecie, stworzenie własnego

Od czasu do czasu, skromny ten aparatu fachowego dla usamodziei-

na pozór lokal gości pod swoją mienia się w pracy oświatoworrolni-
strzechą bardzo liczne zastępy mło- czej pod względem fachowym, pla-

maja, przezwyciężając po

dzieży; są to zebrania organizacyj
ne całych miejscowych oddziałów
młodzieży stowarzyszonej, przybyłej
z sąsiednich oddziałów, rozrzuco-
nych w szeregu wsi i parafij.

Miła jest w tem gronie atmosie-

Wśród młodzieży zawsze można.
zauważyć czcigodną postać miej-'
scowego proboszcza, ks. dziekana
W, Holaka oraz ks. wikarego St.
Wyziadłowskiego, a w porze kani-
kuły letniej. — alumnów seminarjum

wileńskiego.

mowość pracy w  przysposobieniu
rolniczem i wiele, wiele innych cie-
kawych i pożytecznych spraw, zwią
"zanych z życiem i pracą organiza-
cyjną młodzieży,

Program odprawy został wyłko-
nany przez delegowanego w tym. ze-

lu fachowca z centrali KSM. z Wi!-

na,
Po zakończeniu urzędowej części

odprawy, nastąpiła część nieurzędo-

wa, a polegająca, na miłem gošcin“

nem przyjęciu, jakie zgotowała mło-

dzież miejscowa, młodzieży przyby-ra, bowiem jest tam dużo młodzie::-
łej z terenu powiatu.

„Р—6“,
czego humoru i zapalu do pracy.

edno z takich pięknych zjawisk|
dało się zaobserwować w Oszmia-

Orginalny pomysł!
Strzelec w roli egzaminatora

Nowogródzkie T-wo Łowieckie; padków z bronią. Zarząd T-wa Ło-

wystąpiło do starostwa w Nowo-|wieckiego w piśmie swem proponu-

gródku z memorjałem, w którym je, aby egzaminy przeprowadzał

proponuje, aby każdy otrzymujący|Związek Strzelecki. О4 egzaminów

pozwolenie na broń, jakiegokolwiek| zwolnieni byliby rezerwiści, byli po-

rodzaju, był egzaminowany z umie-| licjanci, członkowie Zw. Strzelec-

jętności obchodzenia się z bronią| kiego, słowem wszyscy mający za |do zmniejszenia nieszczęśliwych wy-
palną, co niewątpliwie przyczyni się sobą odpowiednie przeszkolenie

strzeleckie. 3
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Niezwykle ostre wystąpienie

W ABISYNJI MOBILIZACJA

LONDYN, 22.8 (ATE). Z Addis-
Abeby donoszą, że wielka konferen-
cja, która odbyła się w środę wieczór
w pałacu cesarskim z udziałem wszy-
stkich członków rządu, doradców oraz
naczelników plemion, powziąć miała
uchwałę, zarządzającą natychmiasto-
wą mobilizację, spowodu braku wszel-
kiej nadziei na utrzymanie pokoju

Potwierdzenia tej wiadomości- nie
zdołano dotychczas otrzymać. W kie-
runku pogranicza pomiędzy Abisynją
i włoskim Somali odeszły dziś dwie
dalsze dywizje abisyńskie.

CZERWONY KRZYŻ
AMERYKAŃSKI DO ABISYNJI

PARYŻ, 22.8 (PAT). „Le Jour“
donosi z Havru, iż do Afryki odjechał
amerykański parowiec „Trenoria”, na
którym udaje się do Abisynji misja a-
merykańskiego Czerwonego Krzyża,
wioząc łekarstwa, instrumenty chirur-
giczne i lekarski sprzęt przeciwgazo-
wy, na ogólną sumę miljona dolarów.
Transport ten zakupiony został z pie-
niędzy, zebranych w czasie prywatnej
akcji propagandowej w St, Zjednoczo-
nych na rzecz pomocy Abisynji. W
czasie tej akcji zebrano 3 miljony do-
larów. С

TLU ŽOLNIERZY PRZEWIOZLY
WŁOCHY?

LONDYN, 228 (PAT). Jak podaje
„Manchester Guardian", oficjalne da-
ne towarzystwa kanału Suezkiego wy-
kazują, że w okresie 6 miesięcy od
1 stycznia do 1 lipca b. r, 84.185 wło-
skich żołnierzy przejechało przez ka-
nał do kolonij afrykańskich, W tym
samym okresie 6.402 żołnierzy powró-
ciło z Afryki, wobec czego ogólna licz-
ba nowoprzybyłych w posiadłościach
włoskich w Afryce wschodniej wynosi
w tym okresie 78 tysięcy żołnierzy.

Po 1 lipca 54 okrętów włoskich
przepłynęło przez kanał do Erytrei i
włoskiego Somali. Część tych okrę-
tów służyła jednak do transpórtu ma-
terjału wojennego, inne natomiast by-
ły to wielkie statki oceaniczne, zdolne
do przewozu tysięcy ludzi,

„Manchester Guardian" liczy, że 0-
koło 30 do 40 tysięcy żołnierzy prze-
wieziono po 1 lipca, czyli, że garnizon
włoski, który już przed 1 stycznia wy-
nosił około 50 tysięcy ludzi, wynosi w
danej chwili około 178 tysięcy. Cyfra
ta jednak ulega stałemu wzrostowi.

ABISYNJA DA SOBIE RADĘ

LONDYN, 22.8 (PAT). W wywia-
dzie, udzielonym specjalnemu wy-
słannikowi „Daily Telegraph", cesarz
Abisynji oświadczył, co następuje:
„Ubolewałbym głęboko, gdyby woj-

na między Abisynją i Włochami: wy-
wołała interwencję innych mocarstw,
jak to było w roku 1914. Naród mój
posiada na tyle odwagi, wytrwałości i
ducha, aby sam mógł wziąć na siebie
ten ciężar. Gdyby jednak wysiłki po-
kojowe zawiodły, mam pełne zaufanie,
że wojska moje powtórzą zwycięstwo
pod Aduą.

KONIECZNOŚĆ WSPÓŁPRACY
ANGIELSKO-FRANCUSKIEJ

LONDYN 22. 8, (A. T. E) Dzien-
niki wieczorne omawiają sytuację w
związku z konfliktem włosko-abisyń-

skim.
„Star“ zaznacza, że stanowisko

Francji będzie decydującym czynni-
„kiem dla polityki agielskiej w tej spra-
wie. Zdaniem wielu ministrów utrzv-
manie ścisłej współpracy angielsko-
francuskiej jest jedyną podstawą kon-
solidacji pokoju w Europie. Ministro-
wie ci stoja na stanowisku, że bez
Francji ani Liga Narodów, ani Anglja
nie mogą powziąć żadnych skutecz-
nych zarządzeń, aby utrzymać Wło-
chy w szachu. Tylko Francja posiada
poza Anślją pierwszorzędną flotę.

Nie można jednak pozostawić
wszystkiego Francji. Dziennik twie1-
dzi, że pewne lewicowe koła fran-
cuskie są przeciwe opanowaniu Abi-
synii przez Włochy. Poparcie Anglii
może być bardzo cenne dla tych kół
i ułatwić zadanie utrzymania pokoju.

„Star“ wyraža przypuszczenie, że
Włochy dążą do blokady Abisynji.
Rząd włóski może się domagač pra-
wa rewidowania wszystkich statków,
wiozacvch ładunki, przeznaczone dla
Abisynji. Punkt ten jest bardzo draż-
liwv.
„Evening Standart“ twierdzi, že inte-
resom imperjum brytyjskiego należy
podporządkować interesy Lisi Naro-
dów. Anglia nie może spełniać roli po
licjanta instytucji genewskiej.  

„Giornale d'italia“
NACISK FINANSOWY

NA WŁOCHY?

PARYŻ, 22.8 (PAT). Londyński
korespondent „Echo de Paris" zwra-
ca uwagę na to, że W. Brytanja dyspo-
nuje środkami, któremi może wywie-
rać nacisk finansowy na Włochy. Dla
zilustrowania tego posłużyć może na-
stępujący fakt:

W ciągu ostatnich trzech tygodni
nastąpiło niespodziewane nagłe po-
większenie się obiegu banknotów
Banku Angielskiego. Większa część
tych dodatkowo wydanych banknotów
wysłana została na Maltę, Jak się o-
kazuje, przyczyną tego był fakt wyco-
fywania z banków włoskich na Mal-
cie wkładów pieniężnych. Od czasu
zsostrzenia się konfliktu włosko-abi-
syńskiego mieszkańcy Malty zaczęli
bowiem tracić zaufanie do banknotów
włoskich, które zmuszone były wysta-
rać się, za pośrednictwem Banca di
Roma, o funty szterlingi,

Można przypuszczać — pisze ko-
respondent — że w sferach miarodaj-
nych przyczyniono się do powiększe-
nia tych trudności. Banki włoskie
zmuszone są więc pożyczać funty od
banków angielskich na Malcie wza-
mian za gwarancje na depozytach od-
działu londyńskiego Banca di Roma.
Q sile finansowego nacisku Angli i
trudnej sytuacji banków włoskich daje
wycbrażenie to, że w ciągu trzech ty-
źżodni banki te zmuszone były zakupić
przeszło półtora miljona funtów szter-
lingów. ,

POSIEDZENIE GABINETU
ANGIELSKIEGO ›

LONDYN, 22.8 (PAT). Agencja
Reutera donosi: Posiedzenie gabinetu
zakończyło się o godz. 16.30. Nie jest
przewidziane żadne posiedzenie gabi-
netu przed sesją Rady Ligi Narodów.

W ceprem;er Mac Donald oświad-
czył przedstawicielom prasy o dzisiej-
szych obradach rządu brytyjskiego, co
następuje: Rozważyliśmy zagadnienie
spokojnie, na zimno, zdajemy sobie do-
kładnie sprawę z tego, co należy czy-
nič.

Premier Baldwin odježdža do Aix-
les - Bains dziś wieczorem, inni mini-
a także wracają na wypoczy-

nek,

LONDYN, 22.8 (PAT). Dzisiejsze
zebranie gabinetu brytyjskiego odby-
wało się w nastroju oczekiwania i
wielkiego podniecenia, czego dowo-
dem były liczne tłumy publiczności,
które od rana zbierały się na Downing
street,

Gabinet zebrał się o godzinie 10-ej
rano i obradował bez przerwy do go-
dziny 13-ej, poczem nastąpiła półto-
ragodzinna przerwa obiadowa, Obrady
wznowiono o godzinie 14.30. Trwały
one do godziny 16.30.
W ten sposób cały porządek dzien-

ny został wyczerpany w ciągu jednego
dnia. Nie przewiduje się dalszych ze-
brań. Na posiedzeniu obecni byli
wszyscy 22 członkowie gabinetu, co
się bardzo rzadko zdarza.

Znamienne jest, że na zebranie gabi-
netu niespodziewanie został wezwa-
ny główny dowódca lotnictwa, Ellin$-
ton.

Jak podają z wiarogodnego źródła,
gabinet brytyjski postanowił narazie
w dalszym ciągu utrzymać embargo
na wywóz broni zarówno do Włoch,
jak i do Abisynji, nie oznacza to je-
dnak, aby stan ten z konieczności zo-
stał utrzymany aż do zebrania się Ra-
dy Ligi Embargo może jeszcze przed.
tem ulec zniesieniu.

Decyzja ta miała być powzięta pod
wpływem żądań francuskich, Rząd
francuski domagał się, aby W. Bryta-
nja nie przedsięwzięła niczego. co mo-
głoby zaszkodzić dalszym próbom po-
kojowego załatwienia sporu i pozo-
stawiła drzwi otwarte dla wysiłków
dyplomatycznych.

Gabinet brytyjski postanowił w
dalszym ciąśu utrzymać jaknajściślej-
szą współpracę z rządem francuskim i
korzystać ze wszystkich możliwości
dyplomatycznych. Gobinet ponad to
potwierdzić miał swoją wolę trzymania
się ściśle paktu Ligi.

ANGLJA A GIBRALTAR

LONDYN, 22. 8. (PAT.). Przedsta-
wiciel admiralicji oświadczył. że po-
głoski o rzekomym zamiarze Wielkiej
Brytanji zamknięcia cieśniny Gibral-
tarskiej są pozbawione wszelkich
podstaw. ь

MADRYT, 22. 8. (PAT.). Ministerja
spraw zaśranicznych i wojny zacho-
wują wielką rezerwę w sprawie ru-  

chu wojsk w południowej Hiszpanii
koło Gibraltaru.

Minister komunikacji oświadczył, iż
wydano rozkaz wzmocnienia Tarify i
wvsp Balearskich, ale zarządzenia te
są wykonaniem planu obronv naro-
dowej, istniejącego oddawna. Plan
ten przewiduje wzmocnienie punktów.
strateójcznych na wyspach.

Niema żadnedo powodu do zanie-
nokojenia — zakończył minister. Sy-
tuacja jest najzupełniej normalna.
Wszelkie krążące pogłoski są bezpod-
stawne.

MADRYT, 22.8. (PAT.). Rząd, któ-
ry zabraniał dotychczas podawania
wiadomości o przesunięciach wojsk w
południowej Hiszpanii oraz krążących
w związku z tem pogłosek, wydał
komunikat, stwierdzający, iż w kraju
panuje zupełny spokój, a wydane za
rządzenia były oddawna przewidy-
wane.

„ANGLJA ROZPĘTA
ZAWIERUCHĘ WOJENNĄ"

PARYŻ, 22.8. (PAT) — Francuska
opinja publiczna śledzi z najwyższem
zainteresowaniem obrady gabinetu an-
gielskiego i oczekuje z naprężeniem
decyzji Anglji w sprawie abisyńskiej.

„Intransigeant” zaznacza, że Anglja
wplątała się w konflikt włosko - abi-
syński, co może wywołać poważne na-
stępstwa dla całej Europy. Sankcje
gospodarcze pozostają środkiem poko-
jowym tak długo, jak długo kraj, prze-
ciwko któremu są skierowane, nie bę-
dzie ich uważał za powód do wojny.

Dziennik podkreśla, że Mussolini
nie jest człowiekiem, który dałby się
łatwo zachwiać w swych postanowie-
niach, a jego naród nie pozwoli się
upokorzyć. We Francji panuje obawa,
zažnacza „Intransigeant“, že Anglja
rozpeta zawietuchę wojenną, aby ra-
towač pokėj.

Na lamach „Paris Soir" Sauerwein
przypomina postępowanie Japonji w
Chinach oraz układ angielsko - nie-
miecki w sprawie zbrojeń morskich, a-
by stwierdzić, że Anglja nie zawsze
broniła tak gorąco paktu Ligi Naro-
dów i traktatów, jak obecnie,

Bez względu na decyzje, które może
powziąć rząd angielski, jedno jest pew-
ne, że Anglja nie weźmie na siebie ca-
łej odpowiedzialności i że będzie
chciala zwrócić się do Ligi Narodów.
W praktyce Liga Narodów oznacza
Francję, ponieważ członkowie Ligi nie
pójdą bez Francji po linji polityki an-
gielskiej. Francja natomiast powinna
działać ręka w rękę z Włochami celem
utrzymania pokoju w Europie połud-
niowo-wschodniej i środkowej,

„STRAŻACY - PODPALACZE“

RZYM, 2.8. (PAT) — Na łamach
półoficjalnego „Giornale d'ltalia* u-
kazał się dziś artykuł zasadniczy pióra
Virginio Gayda p. t. „Strażacy - pod-
palacze”, Artykuł ten wywołał bardzo
silne wrażenie.

Wcżoraj żwracał się Gayda, jak pi-
sze, do rozumnej części narodu an-
gielskiego, obecnie zaś wypowiada pa-
rę mocnych słów pod adresem ultrapa-
cyfistów tego kraju.

Chcąc zagasić małą wojnę kolonjal-
ną — pisze — przyczyniają się oni do
wybuchu wojny w całym świecie cy-
wilizowanym. Sankcje oznaczają woj-
nę. W ten sposób apostołowie sankcji
pracują na rzecz wojny. Wojna ta zo-
stanie przeniesiona z Afryki do Euro-
py, a z Europy na wszystkie części
świata. Gdziekolwiek wielki naród
włoski będzie się czuł zagrożony, bę-
dzie próbował się bronić.

Będzie to rozpętanie burzy na mo-
rzu, na lądzie i w powietrzu. Naród
włoski ma świadomość swych praw,
swego honoru, swego prawa do życia i
pracy. Nie jest to groźba, lecz natych-

| miastowa odpowiedź na pogróżki. Nikt
we Włoszech nie ma zamiaru zacze-
piać W. Brytanji, ale też niech ona
nie zaczepia Włoch i niech nie dąży
do terytorjów, które zapewniają Wło-
chom pracę, a przedewszystkiem bez-
pieczeństwo, A

Nic nie zmusi Włoch do cofnięcia się
Zadanie zostanie spełnione przy dum-
nej i czujnej solidarności *Włochów.
Ultrapacyfizm wzmógł opór negusa i
liczbę ofiar włoskich. Zwiększa on nie-
tylko rachunek, który musi zapłacić
Włochom Abisynja, powiększył on tak-
że powody, dla których Włochy żąda-
ją odszkodowania zasadniczego i cał-
kowitego.  

Zamieszki w Tulonie
w oświetleniu „Petit Parisien"

PARYŻ, 22.8 (PAT). „Le Petit Pa-
risien'* przynosi sensacyjne szczegóły,
rzucające charakterystyczne światło
na ostatnie zamieszki w Tulonie,

Jak donosi korespondent tego pisma.
z dotychczasowych dochodzeń wyni-
ka, że wydarzenia tulońskie nie były
rezultatem żywiołowego odruchu, ale
zostały przygotowane planowo.

Władze, prowadzące dochodzenia,
znalazły dokument „zawierający dro-
biazgowe instrukcje dla organizatorów
zaburzeń, M, in. instrukcje te przewi-
dywały nagły atak na oddziały, strze-
śące fortów, w celu odebrania żołnie-
rzom broni j amunicji. Ta część planu
nie została jednak wykonana.

„Równouprawnienie
Rzesza znowu

BERLIN — 22.8 (PAT) — Nawią-
zując do artykułu „Times'a' z dnia 19
b. m., mówiącego o konieczności rewi-
zji statutu o mandatach, „Germania“
wysuwa znowu niemiecki postualt ko-
lonjalny.

Dziennik mówi o wzrastającem co -
raz bardziej w Niemczech zrozumieniu
zagadnień kolonjalnych i przypomina
przytem żądanie „równouprawnienia
kolonjalnego Rzeszy”, poruszone przez
kanclerza Hitlera w czasie berlińskiej

wizyty ministrów angielskich.

| Pomimo to wladze wojskowe przed-
sięwzięły obecnie odpowiednie środki
bezpieczeństwa, które uniemożliwiają
w przyszłości wszelki niespodziewa-
ny atak, _

Okazuje się również ,że jeden z ma-
nifestantów na kilka dni przed rozru-
chami przywiózł do Tulonu pewną
ilość broni i amunicji. Dopiero wtedy,
gdy się to weźmie pod uwagę, pisze
dziennik, można zrozumieć, w jaki
sposób manifestanci mogli oddać
10.000 strzałów w czasie rozruchów.

Znaleziony przez władze plan ataku
przewidywał również zdobycie lokalu
dziennika „Le Petit Var“, dworca,
poczty i gazowni.

kolonialne Niemiec”
się przypomina

Niemcy nie chcą nowych kolonij i
nie myślą o „użyciu nadzwyczajnych
środków” dla poparcia swej tezy ko-
lonjalnej — ošwiadcza „Germania“.
W chwili jednak, gdy rozpoczyna się
ponownie dyskusja nad kwestją kolo-
nij afrykańskich i gdy oczekiwane są
poważne decyzje, Niemcy mają prawo
„przypomnieć naruszenie zobowiązań
wynikających z programu Wilsona i
wskazać, że żądania Niemiec w dzie-
dzinie kolonjalnej są bardzo dawne i

niewzruszone”.

Kolonizacja w Palestynie
według kongresu sjonistów

BERN, 22.8. (PAT) — Na kongre-
sie sjonistów w Lucernie większą część
posiedzenia porannego poświęcono
sprawozdaniu Artura Ruppin'a, który
od 25 lat organizuje kolonizację żŻy-
dowską w Palestynie.
Ruppin podniósł znaczenie zagad-

nienia wodnego w 'Palestynie i zażą-
dał utworzenia osobnego urzędu wod-
nego. Mówca polemizował z oświad-
czeniem jednego z ministrów angiel-
skich, że jakoby istnieją w Palestynie
Arabowie wyzuci z ziemi wskutek za-
kupu terónów przez Żydów. Ruppin
wyjaśnił, że, jak to stwierdziła komi-
sja mandatowa Ligi Narodów, w sy-
tuacji bezrolnych znalazło się około
(100 rodzin arabskich, którym, jako
odszkodowanie, przyznano inne tere-
|ADVASITUAOTLSTAKSTIGA TBBOOTTTNISUKINKSiКТЯ

Panika na gietdzie
w Kairze

WIEDEN, 22.8.8 (PAT) — Z Kairu
donoszą, że na tamtejszej giełdzie wy-
buchła dziś wielka panika w związku
z pogłoską, jakoby banki włoskie w
Rzymie otrzymały polecenie natych-
miastowego wyzbycia się całego port-
felu akcyjnego.
Na giełdzie w Kairze zanotowano

gwałtowny spadek kursów. Sytuacja w
pewnym momencie stała się tak poważ-
na, że premjer egipski i minister skar-
bu wydali wspólne oświadczenie,
stwierdzające, że panika wytworzyła
się jedynie przez niezdrową speku-
lację.

Nowa

pożyczka wewnętrzna
w Niemczech

BERLIN, 22.8. (PAT) — W ber-
lińskich kołach giełdowych obiegają w
ostatnich dniach pogłoski o oczekiwa-
nem rzekomo w najbliższym czasie roz-
pisaniu przez rząd Rzeszy nowej po-

życzki wewnętrznej. Znamienne jest,
že pogłoskom tym.dotychczas urzędo-
wo nie zaprzeczono, a nawet znajdu-
ją one potwierdzenie w poważnej pra-
sie niemieckiej.

„Frankfurter Ztg.* przypomina, że
dr. Schacht mówił w Królewcu o ko-
nieczności konsolidacji pożyczek krót-
koterminowych i wskazał, że jest to
zadanie ważne i nieodzowne,

Represje prasowe
w Niemczech

BERLIN, 22.8. (PAT) — Prezydent
regencji duesseldorfskiej zawiesił na
przeciąg 3 dni 10 najpoważniejszych
dzienników niemieckich na obszarze
„Nadrenji i Westfalji:

Wśród zawieszonych pism znjaduje
się m. in. najbardziej wpływowy organ
dziennik katolicki „Niederrheinische
Ztg.' (Krefeld) oraz „General Anzei-
ger” (Duisburg i Oberhausen), oraz or-
$gan najbardziej wpływowych kół wiel-
kiego przemysłu „Rheinisch - West-
phaelische Ztg.“ (Essen) М

ny. Wreszcie mówił Ruppin o organi-
zacji przemysłu dla zatrudnienia imi-
grantów.
 1.——

Katastrofy lotnicze
PARYŻ, 22.8. (PAT) — Samolot

wojskowy w czasie ćwiczeń w okoli-
cach: Metzu spadł na ziemię w plo-
mieniach. Z czterech osób, które znaj-
dowały się w płonącym samolocie, 3
zdołały się uratować, jedna zaś po-
niosła śmierć.
PRAGA, 22.8, (PAT) W czasie dzi-

siejszego zakończenia manewrów. ar-
mji czechosłowackiej wydarzyły się

dwie katastrofy lotnicze.
Nad lotniskiem Holic spłonął jeden

z samolotów. Obaj znajdujący się w
nim lotnicy ponieśli śmierć. W pobliżu
Pilzna spadł samolot wojskowy, pilot
odniósł ciężkie obrażenia.

„Dzień młodzieży
komunstycznej”
w Sowietach

RYGA, 22. 8. (A. T. E.) Według do-
niesień z Moskwy w dniu 1 września

w całym Z. $. $. R. obchodzony bę-
dzie t. zw. „dzień młodzieży komu-
nistycznej * :

Uroczystości tej ma być. nadany
charakter manifestacji nowych zasad,
na których podstawie według wska-
zówek Stalina, zreorganizowano о-
statnio komunistyczny związek mło-
dzieży (komsomoł). Uroczystości: od-
bedą się pod hasłem: „zamiast polity-
ki-nauka", :
W dniu tym utworzone zostaną we

wszvstkich jaczeikach komsomolskich
w obydwu stolicach sowieckich —
Moskwie i Leningradzie — kółka
nauczania języków obcych, a w tej
liczbie angielskiego, francuskiego,
niemieckiego i japońskiego. Odbędzie
się szereś wykładów na temat wy-
chowania młodzieży. W ramach uro-
czystości odbędą się również liczne
imorezy sportowe i rozrywkowe. W
Leninóradzie na największym placu
miasta im. Uryckiego urządzone bę-
dą tańce dla młodzieży. :

 

Kronika telegraficzna
— W stanie Puebla (Meksyk) doszło do

starcia z liczną bandą. od dłuższego czasu

napastującą miasteczka stanu. W starciu z

wojskiem po stronie bandytów padło iQ za-

bitych * kilkunastu rannych. Władze miej-
scowe twierdzą, że bandyci zostali ostate-

cznie rozbici.

-- Na posiedzeniu plenarnera komitetu
wykonawczego Kominternu jednomyślnie
wybrano Dymitrowa sekret..'zem general-
nym

= Agenoja Havasa donosi z Moskwy, że
w Taganrogu wydarzyła się poważna kata-
strofa tramwajowa. Pięć osób zostało zabi-
tych na miejscu, a 24 odniosło rany. Szcze-
gółów brak.

«— B. prezydent republiki greckiej, Kon-
duriotis, zmarł dzisiaj rano.   



 

ŻYDZI
W EUROPIE

WSPÓŁCZESNEJ
Ze sprawozdania, jakie na zjeździe

sjonistycznym w Lucernie wygłosił

prezes egzekutywy, p. Nahum Soko-

łów, wynika, że położenie Żydów we

wszystkich krajach Europy współcze-

snej jest bardzo ciężkie, że przeto

emigrują oni chętnie i w coraz więk-

szej ilości. Trudno odmówić słusz-

ności p. Sokołówowi, gdy stwierdza

fakt powyższy. Trudno jest wszakże

z nim się zgodzić, gdy — jako na przy-

czynę — wskazuje na to, że w Euro-

pie wzrasta stale antysemityzm, Gdy-

by tak było, to wystarczyłoby wzbu-

dzić w sercach ludów europejskich

sympatje dla Żydów, a położenie ich

natychmiastby się zmieniło.

Tymczasem rzecz nie przedstawia

się tak prosto. Stosunek ludów euro-

pejskich do Żydów w pewnej tylko

mierze dyktowany jest przez instynk-

ty rasowe lub wierzenia religijne;

wynika on natomiast z przyczyn na-

turalnych, tkwiących głęboko w du-

szy ludów europejskich i w układzie

nowoczesnym społecznym i gospodar-

czym.
Sjoniści, czyli krótko mówiąc na-

cjonaliści żydowscy, powinni zrozu-

mieć łatwiej niż inni Żydzi prądy na-

rodowe, jakie przebiegają narody eu-

ropejskie, powinni zrozumieć, że lo-

giczną i konieczną konsekwencją tych
prądów jest dążenie do wyelimino-

wania wpływów żydowskich z życia

narodowego i państwowego. Jest

złudzeniem przypuszczanie, że naro-

dy europejskie ścierpią w swem ło-

nie społeczność żydowską, która rów-

nocześnie chce być odrębnym — паго-

dem i posiadać wszelkie prawa oby-

watelskie w krajach swego zamiesz-

kania. Było to możliwe w wieku XIX,

w wieku panowania haseł Wielkiej

Rewolucji, ustroju parlamentarnego i

demokracji. Jest zgoła niemożliwe w

wieku XX, w którym zapanowały no-
we poglądy na istotę państwa i na-

rodu, w którym państwa stają się na-

rodowe, a narody mają coraz żywsze

poczucie i zrozumienie swej odręb-

ności i swych dróg historycznych...

Był czas, kiedy Żydzi mogli (teore-
tycznie rzecz biorąc), wybierać dla

siebie między asymilacją a nacjo-

nalizmem. Skoro wybrali nacjona-

lizm (pod nazwą sjonizmu), muszą

go teraz przyjąć z dobrodziejstwem

inwentarza.

A dalej — kryzys gospodarczy.
Kryzys ten każe narodom europej-

skim bronić swego terenu pracy #0-

spodarczej, lub ten teren rozszerzać.

Kryzys niszczy cały ustrój wielkoka-

pitalistyczny, stworzony i eksploato-

wany właśnie przez Żydów. Ludy eu-

ropejskie mają do wyboru — albo po-

. zwolić głodować swoim własnym sy-

nom, albo też dążyć do usunięcia ze

swego łona Żydów, by rozszerzyć

możność pracy swemu ludowi.
Tak tedy przeobrażenie ideowe i

polityczne, oraz przesilenie gospodar-

cze prowadzą z żelazną konieczno-
ścią do tego, że lud żydowski rozpro-

szony wśród narodów europejskich,
znalazł się w tej tak ciężkiej sytuacji,

o jakiej mówił p. Nahum Sokołów.

Grają tu rolę decydującą nie zła lub

dobra wola ludów czy ich przywód-

ców, lecz wielkie siły dziejowe, które

w czasach obecnych zwróciły się

przeciwko Żydom, Dlatego położenie

ich wydaje się nam o wiele trudniej-

szem, o wiele bardziej  tragicznem,

miż sądzą ci, co tłumaczą zjawiska

współczesne w sposób uproszczony,

a przez to uważają je za przemija-

jące.

  

W ostatnich latach słyszeliśmy i
czytaliśmy nieraz przepowiednie, mó-
wiące, że zbliża się kres rozwoju po-
tęgi Imperjum Brytyjskiego. Jedni
wskazywali na' kryzys gospodarczy,
który musiał dotknąć przedewszyst-
kiem najbardziej uprzemysłowiony kraj
Świata. Inni — na fakt emancypacji
ludów podbitych na kontynentach eu-
ropejskich, takich jak mieszkańcy In-
dyj lub Egiptu. Jeszcze inni — na
tendencje odśrodkowe, rodzące się w
dominjach, w Afryce Południowej, w
Kanadzie, w Australii... Nikt nie przy-
puszczał natomiast, że Imperjum Bry-
tyjskie stanie oko w oko z nowym
współzawodnikiem, dążącym do eks-
pansji pozaeuropejskiej, z Włochami.

Wielka wojna doprowadziła do za-
kończenia dzieła zjednoczenia Włoch
w Europie, Oparte plecami o Alpy,
przetworzone wewnętrznie, okrzepłe
i wzmocnione, musiały się Włochy
zwrócić ku szukaniu nowych teryto-
rjów poza morzami. Zrobił to niegdyś
Rzym starożytny; pokazuje się, że są
pewne konieczności, wynikające z ge-
ografji, które dyktują politykę pań-
stwom i narodom. Dziwić się ewolu-
cji polityki włoskiej może tylko ten,
kto nie zna historji, Sądzić zaś poczy-
nania narodów według kryterjów za-
sad etyki genewsko - lokarneńskiej
może tylko ten, kto nie wie, jakie
czynniki były rzeźbiarzami dziejów
ludzkości..,
Konsekwencją usadowienia się. moc-

nego Włochów w  Abisynji byłby
wzrost ich wpływów w całej Afryce
wschodniej i na morzu Śródziemnem,
byłoby zagrożenie wielkiej drogi mor-
skiej, która łączy Anglję z Indjami.
Nie można się tedy dziwić temu, że
rząd angielski zbiera się na specjalną
naradę ,że pracują dyplomaci brytyj-
scy, że opinja angielska jest w naj-
wyższym _ stopniu _ zaalarmowana.
Wszak tu chodzi — ni mniej ni wię-
cej— tylko o stanowisko Anglii w
świecie, o byt i przyszłość zbudowa-
nego przez nią imperjum. Nie byłoby
nic dziwnego w tem, gdyby Anglja
sięśnęła do najenergiczniejszych środ-
ków obrony. Na razie stosuje ona tyl-

Wystarczy wziąć tu pierwszą lep-
szą gazetę do ręki, aby się przekonać,
że rozdźwięki polsko - czeskie wy-
nikają z naszego paktu o nieagresji z
Niemcami, którego następstwem jest
oficjalne zbliżenie Warszawy z Berli-
nem. Pod kątem paktu czeska opinja
publiczna rozpatrzyła także zatarć
polsko - gdański. Doszła do wnio-
sku, że nadzieje naszych „czynników
kierowniczych” na orai skut-
ki tej umowy i na przekształcenie jej
z czasowej na trwałą zawiodły zupeł-
nie. Afera gdańska wykazała, iż
Niemcy bynajmniej nie rezyśnują z
planów wschodnich, że sięgają nadal
po Gdańsk i po nasze Pomorze, Pol-
ska jest jednak zdecydowana wystąpić
do walki o Wolne Miasto, a na nią,
jak sądzą politycy berlińscy, jest
jeszcze zawcześnie, doradzili więc se-
natowi gdańskiemu, by poszedł na
kompromis.
Sam pakt pisma praskie postawiły

w świetle uwag p. Wickhama Steed'a,
zaczerpniętych z  „Fortnighly  Re-
view", Przypomina on, że w marcu
1933 r. Mac Donald i Simon udali się
do Rzymu, gdzie otrzymali włosko-
niemiecki projekt paktu czterech mo-
carstw, którego najważniejszym szcze-
gółem, jak stwierdził Mac Donald, by-
ła rewizja traktatów. Polska dostrze-
gła, na co się zanosi; biorąc pod uwa-
$ę nastroje niemieckie wobec Pomo-
rza, miała się zwrócić do Hitlera o-
twarcie..Marsz, Piłsudski zapytał go
bez ogródek, czy chce wojny odrazu,
czy też za pięć, lub dziesięć lat, Hit-
ler odpowiedział, że jest mu potrzeb-
ny pokój 10-letni pod warunkiem, iż
Polska nie wystąpi w obronie niepod-
ległości Austrji, będzie się trzymała
zdaleka od Małej Ententy i przysto-
suje się do niemieckich zapatrywań 
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ko środki polityczne, po cichu pewnie
grozi Włochom represjami, głośno zaś
powołuje się na prawo ludów, potę-
pia rzeczy, z których wyrosła jej wła-
sna potęga, odwołuje się do trybuna-
łu genewskiego.
To wszystko wszakże nie przestra-

szy kierowników polityki włoskiej, bo
pa instancjom genewskim powo-
ać się mogą na instancje historyczne
ina konieczności rozwojowe własne-
go narodu. Liczyć się będą musieli
tylko z jednem — z gotowością An-
glii do zastosowania środka  osta-
tecznego, owego ultima ratio we
współzawodnictwie _ międzynarodo-
wem — do miecza!

Mussolini (a z nim naród włoski)
jest gotów rzucić na szalę wydarzeń
krew i żelazo. Anglja może liczyć na
wygraną tylko wówczas, jeśli lud jej
jest gotowy do podobnej ofiary. I tu
obserwatora czasów dzisiejszych mu-  

Anglja na rozdrożu
si najbardziej interesować pytanie, czy
naród, który ma w swych dziejach ty-
le pięknych i tragicznych kart, któ-
ry wykazać się może szeregiem ca-
łym takich czynów jak ten, do które-

go szykują się Włochy, który do-
wiódł, że jest wytrwały i ofiarny w
pracy osadniczej i w rzemiośle wo-
jennem, posiada jeszcze te właściwo-
ści, czy w powodzeniu i dobrobycie
nie zatracił tego ,co stanowi o potę-
dze i rozwoju państw, a mianowicie
gotowości do przelania krwi nietylko
w obronie swych siedzib'i swej nie-
zależności, lecz w wypełnianiu misji
dziejowej, w akcji podejmowanej w
imię przyszłości, w imię koniecznoś-
ci historycznych.
Nie będzie, sądzę, przesadą powie-

dzenie, że najbliższe tygodnie wska-
żą, w jakim kierunku pójdzie rozwój
dziejów narodu angielskiego.

 

Mussolini zarządził wielkie manewry we Włoszech. Zdjęcie przedstawia gniazdo ka-
rabinów maszynowych w górach.

Co się pisze i mówi
(Od własnego korespondenta)

powstrzymać zapędy angielskich i nie-

angielskich entuzjastów rewizji trak-

tatów i oderwania Pomorza, tudzież

dowieść, że nie jest niczyim satelitą,

przystała na tę propozycję. „W Euro-

pie. środkowej” — kończy Steed —

„rozpoczął się misterny proces TOZ-

kladu“.
Jak naszą politykę zagraniczną wo-

gėle, tak i genezę paktu o nieagresji

w szczególności kryje przed oczyma

ogółu polskiego gruba zasłona tajem-

nicy, nie jesteśmy tedy w stanie orzec,

ile prawdy tkwi w twierdzeniach pu-

blicysty angielskiego. Możemy jedy-

nie zaapelować do ul. Wierzbowej, a-

by się wypowiedziała w tej sprawie

i zwrócić uwagę ogółu na nią i na

zdania, odnoszące się do Polski, a

wygłoszone tu z racji 15-lecia istnie-
nia Małej Ententy,
Ku uczczeniu tego jubileuszu cze-

chosłowacki minister spraw zagra-
nicznych, p. Benesz, zamieścił w
„Czeskiem Słowie" artykuł, w któ-
rym wskazał na trwałość Małej En-
tenty i na panującą w niej harmonię.
Podniósł z naciskiem, że i w roku o-
statuim nie było w niej nieporozumień,

Panuje zgoda w zapatrywaniach na
kwestję restauracji Habsburgów,
(której Mała Ententa, jak wiemy, jest
zdecydowaną przeciwniczką), na sto-
sunek do Włoch, Niemiec, Polski i
Rosji, do paktu dunajskiego i do in-

„Byliśmy, — pisze p.
Benesz — jesteśmy i zostaniemy. je-
dnolici Nie chcemy od nikogo nicze-
go, przeciwko nikomu niczego nie
przedsiębierzemy i nie chcemy przed-
sięwziąć. Ale sami swego istnienia,
całości i niepodległości będziemy bro-
nić do ostatka”, :

Wygłaszając w kilka dni później,
przy otwarciu wystawy w  Błotnej,
przemówienie okolicznościowe, p.
Benesz oświadczył m. in.: — Wraz ze
swymi przyjaciółmi i sprzymierzeń-
cami tworzymy basztę warowną i
mocną. Baszta ta będzie stała i na-
dal, mimo wszelkich wysiłków tych,
którzy są odmiennych zapatrywań i
biegunowo przeciwnych poglądów.
Sporów wewnętrznych pomiędzy na-
mi i sprzymierzeńcami nie było,. nie-
ma j — jak wierzę — nie będzie, Od-
nosi się to i do zagadnienia restaura-
cji Habsburgów. Jesteśmy i zostanie-
my stali, Nie obawiam się
zatargu ani z Niemcami.
ani z Polską. Mam niezłomną  
 

„O nas zagranicaą
Praga, w sierpniu.

wiarę i nadzieję, że z okresu krytycz-
nego wybrniemy. Trzeba tylko stać
twardo przy swojem, mieć własną li-
nję, iść za Masarykiem!
W dobie, gdy padły te słowa, cza-

sopismo wojskowe  „Dustojnicke Li-
sty” podało stan połączonych armij
czechosłowackiej, jugosłowiańskiej i
rumuńskiej, dysponujących niemal
2.000 samolotów, na zgórą 700.000
żołnierza, bez policji, straży: granicz-
nej i milicji, które na wypadek wojny
weszłyby także w rachubę,
Nie przebrzmiały jeszcze echa tych

znamiennych enuncjacyj, gdy do Cze-
chosłowacji przybyła delegacja so-
wieckiego sztabu głównego. Wzięła
ona udział w wielkich manewrach
wojskowych, w czasie których doszło
do wymiany serdeczności pomiędzy
kierownikiem wycieczki,gen. Szaposz-
nikowem i ministrem obrony narodo-
wei. p. Machnikiem.

Wnioski nasuwają się same.

WACZAW MADEJSKI

Wobec deflacji
we Francji

W związku z akcją oszczędnościowo-
deflacyjną. przedsięwziętą przez rząd
premjera Lavala, zaznacza się ostatnio w
całej Francji zniżka niektórych składni-
ków kosztów utrzymania. W Paryżu o-
raz w licznych miastach prowincjonal-
nych zaobserwowano spadek cen mięsa
o 10 — 12 proc. Spadły również ceny
węśla i chleba. W Cannes związek przed-

orców autobusowych postanowił ob-
niżyć opłaty za przewóz o 20 proc.
W sprawie położenia rolnictwa, pre-

mjer Laval oświadczył jednej z delega-
cyj. że środki powzięte przez rząd powin-
ny doprowadzić do polepszenia sytuacji
ro!nictwa, przedewszystkiem dzięki kre-
dviom, jakie Bank Francji oddał do dy-
spozycji kas kredytu rolnego .
Pozatem premjer zwrócił uwagę na

środki, jakie rząd przedsięwziął, w „celu
zwalczania bezrobocia, przypominając ró-
wnocześnie o przyśpieszeniu rytmu reali-
zacji programu robót publicznych. W
szczególności kasie kredytów departa-
mertalnych i komunalnych przyznana
została dotacja jednego miljarda fran-
ków. Zastosowanie tych zarządzeń zosta-
ło uiatwione przez instrukcje, jakie rząd
udzielił prefektom. !

  

 

PRZEGLĄD PRASY
OBURZENIE

NA „WYZWOLENCOW“

Odstępstwo piętnastu wyzwoleńców
przyniosło Str. Ludowemu dużą ko-

rzyść taktyczną: wywołując oburzenie
w masach chłopskich, ożywiło ogrom-
niea. ki przeciw udziałowi w wy-

borach, Bez tego wzburzenia uczucio-
wego agitacja byłaby mdła. Teraz żywi
się ona j podnieca wściekłością na od-
stępców za zdradę sztandaru. Wiece
chiopskie i mówcy używają sobie na
„handlarzach chłopskiej skóry”, jak
ich nazywa w „Piaście” Franciszek
Wójcik, podpisujący się: „były poseł i
minister z Krakowskiego'.
W jakim tonie pisze się o odstęp-

cach, wskazuje uchwała wiecu w
Bochni:
„Zebrani delegaci wsi wyrażają zdrajcom

pogardę, piętnują ich niecny czyn, a zna-

jąc dokładnie nastroje na wsi — liczą się z

tem, że podła robota Malinowskich, Lange-
rów i im podobnych nie wyrządzi Stren<

nictwu Ludowemu żadnej szkody. Jest tyl-

ko rzeczą niesłychaną, by ci, którzy uważali

się za przodowników chłopów w pewnych
okręgach — tak haniebnie mogli postąpić.
Hańba podłym  zdrajcom, którzy za chęć
otrzymania mandatu poselskiego — zdradza-

ją interesy chłopa i niezależnego ruchu

chłopskiego”,

„Wiciowcy“ lwowscy nazywają p.
Malinowskiego i tow. ,„śrupą karjero-
wiczów bez czci i honoru, P. Woner
b. członek „Wyzwolenia”, pisze o
„tikczemnej zdradzie” i o „piętnastu
zdrajcach“, a określenia „mandatowi-
cze”, „brudasy polityczne”, serwiliś-
ci i szarlatani” — należą do łagodniej-
szych.

P. BOJKO NIE KANDYDUJE
Stary, 79-letni Jakób Bojko wycofu-

je się z życia politycznego. Posłem —
do sejmu galicyjskiego — został po raz
pierwszy w r. 1895. Był wówczas
zwolennikiem ks, Stojałowskiego, ale
w Sejmie przyłączył się do Stron. Lu-
dowego, które powołali do życia ra-
dykalizujący mason Bolesław Wy-
słouch i jego uczeń, Stapiński. Przez
dziesiątki lat oryginalna, trącąca sta-
ropolszezyzną proza Kuby Bojki sta-
nowiła ulubioną lekturę chłopów. Je-
go broszura o „dwóch duszach”, nie-
zawisłej i pańszczyźnianej, jakie tkwią
w chłopie, uczyniła Bojkę więcej po-
pularnym, niż cała jego działalność
poselska, Gdy stańczycy utrącili jego
kandydaturę w pow. dąbrowskim, Jan
Popławski, wódz ruchu wszechpolskie-
go, zaproponował w „Słowie Pol-
skiem“ wybėr Bojki posłem ze Lwo-
wa. I Bojko został wybrany.

Sanacja zniszczyła zupełnie niesły-
chaną popularność wójta z Gręboszo-
wa, biorąc go na swoją „pamulę“.
Stary Bojko nie miał odtąd odwagi
pokazać się na wiecu chłopskim. Za-
padał w niepamięć, Dziś żegna się me-
lancholijnie z wyborcami:
„Ja sponiewierany starzec, ustwam się

w kąt swej budki, dziękując za wszystko:

zwolennikom i opozycji. Życząc zgody bra-

ciom dąbrowiakom, żegnam się z nimi, a tyl-

ko proszę, gdy się dowiedzą, żem umarł,

by zmėwili „Zdrowaškę“ za mą biedną umię-

toloną i grzeszną duszę”.

Zaprzepaszczenie tego pieknego i
drogiego niegdyś dla wsi imienia, j. t
wielką krzywdą, jaką sanacja wyrzą-
dziła polskiemu ludowi, I czy nie jest
symbolicznem, że autorem deklaracji
danej do podpisania zdezorjentowane-
mu starcowi przed wyborami r. 1927,
był Żyd, (później ochrzczony i później
także poseł sanacyjny).

WSI WESOŁA, WSI SPOKOJNA...

Wsią polską zajmuje się dziś sana-
cyjny „Express Poranny”. Jest za-
chwycony idyllą tam panującą. Ża-
dnych wieców, żadnych awantur, nikt
chłopa nie męczy mowami, nikt mu
nie zabiera czasu wiecami, nikt go nie
zmusza do czytania odezw, Chłop mo-
że spokojnie zbierać zboże z pola.
„Gdy przyjdzie dzień wyborów, każdy

będzie głosował na tych, których mu własne

sumienie wskaże”.

Wskazali mu już tych kandydatów
sanatorzy z komisyj okręgowych, ale
chłop w dniu wyborów będzie miał pil-
ną pracę: musi zbierać owies lub orać
pod żyto. Oszczędzi sobie drogi do ur-
ny. wyborczej.
Swoją drogą przerażająca jest men-

talność dziennikarza, który martwotę
polityczną wsi uważa za ideał. Gdy-
by ten dziennikarz nie był takim, jak
jest, analfabetą, to wołałby na alarm
i przestrzegał swych chlebodawców
przed skutkami tego sielankowego
spokoju 23 miljonów ludzi wobec ak-
tu, który zadecydować ma o polity-
ce państwa. Taki „spokój' poprze-
dzał już nieraz w historji straszne
wybuchy...
Na szczęście wieś nie jest „spokoj-

na". Wieś bierze udział w wielkim
fermencie myśli i dążeń narodu. Nic
nie szkodzi, że tej myśli i woli nie do-
strzegają „expressy“...

  



NA KREDYT
Państwo polskie gospodaruje z de-

ficytem. Już szósty rok z rzędu. W la-
tach 1930-34-35 łączna suma niedo-
boru Z przekroczyła 1 mi-
ljard: złotych. Deficyt przewidywany
jest również w bież. roku budżeto-
wym. Określono go z góry na 152 mi-
ljony, jednakowoż można żywić oba-
wy, czy wobec znanego położenia go-
spodarczego cyfra ta nie ulegnie zwyż-
ce, tembardziej, że w ciągu pierwszych
4 miesięcy „wyczerpano' już sumę
ponad 105 miljonów złotych,

Jeśli uprzvtomnić sobie, ile ofiar i
poświęceń, ile dotkliwych a stanow-
czych decyzyj trzeba było w swoim
czasie podjąć, aby zrównoważyć bud-
żet panstwowy, zrozumiemy i ocenimy
odpowiednio fakt chronicznego już nie-
Ścbomi w skarbie państwa,

Stanowi to dla nas niewątpliwy do-
wód, że żyjemy nad stan. Ostatecz-
nie — wedle stawu grobla, a zbyt  

przewlekła Jvsharmonja między wy*
datkami i dochodami nie może być
uznar za zjawisko dodatnie i zdrowe,

W/ pierwszych latach deficytu sy-
tuacja była łatwiejsza i prostsza. Mie-
liśmy okres t. zw. dobrej konjunktu-
ry za sobą, wytworzyły się wówczas
pewne rezerwy, które w latach chud-
szych mogły wvnełnić luki w budże-
cie. Gdy jednak deficyt się powta-
rzał — trzeba było uciec się do osta-
tecznego środka, stosowanego przez
tych, którzy nie mosą związać końca
z końcem, trzeba było sięgnąć do kre-
dytu. ;

Pożyczki zagraniczne nie odegrał
w tym względzie poważniejszej roli.
Pouczą nas o tem dwie cyfry; 1 stycz”
nia 1930 r, długi państwowe Polski
zagraniczne rai 3.691 miljon. zło-
tych, 1 stycznia 1935 r. — 3.345 mi-
ljonėw zł, Zadłużenie zmniejszyło się.
Nie znaczy to, by państwo nasze w

 

Giełda w Londynie
pod wrazeniem zbliżającej się wojny

Z Londynu informują:
W czwartek opanował City nastrój ner-

wowego oczekiwania, W biurach i na giel-
dzie utworzyły się grupy osób otaczające

dalekopisy, któremi przekazywane są wia-

domości dotyczące doniosiego posiedzenia
gabinetu.

Giełda londyńska przybrała wygląd po-

nury, Akcje prawie wszystkich działów
wykazują tendencję zniżkową; na rynku

towarowym naogół panuje tendencja mocna

w stosunku do pszenicy, kukurydzy i ba-
wełny; równocześnie podstawowe metale
podniosły się w cenie — spowodu przewi-
dywań, że dojdzie do rozgrywki wojennej

pomiędzy Włochami i Abisynją.
Z pośród walut zagranicznych  nieoficjal-

ny kurs lira różni się poważnie od kursu

oficjalnego, który jest ściśle kontrolowa-

ny przez władzę włoskie. Kurs lira z dosta-
wą 3-miesięczną jest notowany przy dy-
skoncie 7 lirów (przy kursie 60 I pół.)

Jednocześnie dolar hongkoński raptow-
nie osłabł spowodu dużej podaży ze stro-
ny Chin, w związku z obawami, że Wielka
Brytanja będzie zamieszana w wypadki wło-
sko-abisyńskie, s

Bankierzy i eksporterzy niechętnie odna-
wiają kredyty, udzielone dotychczas Wio-
chora, i nie chcą im przyznać dalszych kre-

dytów finansowych ma zakup towarów,
nNews Chronicle' donosi, że jeden z ban--
ków „Wie!kiej Piątki* odwołał kredyt, u-
dzieleny Włochom,

Paryż i Nowy York również są niechętnie
usposobione do udzielania Włochom kre-
dytów,

Wstrzymanie egzekucji
zalegiości urcbnych rolników

Ukazał się okólnik ministerstwa skarbu
z dnia 1 sierpnia b, r, dotyczący zaległości
podatkowych od drobnych rolników na rzecz
Skarbu oraz wszelkich innych należności

publiczno-prawnych, jak samoistne daniny

komunalne (np. podatek wyrównawczy, o-
płaty drogowe), opłaty na rzecz instytucyj

ubezpieczeń społęcznych, składki ogniowe
i t. d. ściąganych przez urzędy skarbowe
od właścicieli gospodarstw rolnych.

Za zaległości podatkowe okólnik uważa

przypadające od właścicieli gospodarstw

rolnych zaległości w podatkach: 1) grunta-
wym, 2) dochodowym wraz z dodatkiem
kryzysowym i komunalnym, w całości, o ile
gospodarstwo rolne stanowi główne źródło

dochodu płatnika, 3) majątkowym, w czę-

ści przypadającej od wartości tych gospo-

darstw, przyjętej za podstawę wymiaru,

4) nadzwyczajnej daninie majątkowej w
pierwszej grupie kontyngentowej.

Omawiany okólnik wstrzymuje egzekucje

wspomnianych zaległości, a załatwienie no-

wych wniosków egzekucyjnych wstrzymuje

aż do 13 października b. r.

Postanowienia tego okólnika nie dotyczą
płatników jawnej złej woli, oraz w wyjąt-

kowych wypadkach płatników onornych,
którzy wpłacają zazwyczaj należności tyl-

 

 

ko naskutek zarządzonej egzekucji, Przeciw»

ko tym płatnikom egzekucja będzie prowa*
dzona.

za i aja

Nowe placówki polskie

Jak donosi „Orędownik'

„Unarodowienie handlu i rzemiosła w
Plocku stale i systematycznie posuwa się
naprzód, Po zainteresowaniu się przed kil-
kunastu dniami polskiego zegarmistrza r
Poznania, który będąc dobrym jachowcem,
znalazł sobie dobrą egzystencję, przybył
również z Poznania p. Stanisław Roszczak,
krawiec damski, Pan Roszczak, który w swo-
im zawodzie parę lat pracował we Francji,
chwilowo zamieszkał przy ul. Kolegjalnej
12, m, 4 I piętro”,

Obok czapników, szklarzy, cho-
lewkarzy — najbardziej brak w na-
szych miastach właśnie zegarmi-
strzów i krawców damskich,

Płock poradził sobie dzięki pomo-
cy z Poznańskiego, p
Droga otwarta i dla innych miast.  

tym okresie nie zaciągnęło pewnych
pożyczek, lecz spłaty były większe,
to też długi nasze zagraniczne w re-
zultacie mniejsze są dzisiaj, niż przed
5 laty. Nie -tanowi to zapewne na-
szej zasługi. Nie mieliśmy zbyt po-
myślnej na tym punkcie konjunktury.

Inaczej kształtowało się zadłużenie
państwa wewnątrz kraju. Jego obraz
da nam poniższa tabliczka:
1 stycznia 1930 r.-— 382 miljony zł,

@ 1931 r. — 421 " "
sigis BS 4

01993 00" , u
4: 151938 r O. Či
" 1935 r. — 1,346 iš "

Na cyfrę 1.346-miljonėw zt. złożyły
się m, innymi: 350 miljonów zł, pożycz-
ki narodowej j 199 miljonów biletów
skarbowych,

Zadłużenie wewnętrzne państwa ro-
sło systematycznie, przybierając na
tempie w r. 1933, gdy wzrost zadłuże-
nia wewnętrznego wyniósł 219 miljo-
nów i w r. 1934, gdy dług wewnętrzny
państwa powiększył się o rekordową,
a potężną w naszych warunkach su-
mę 587 miljonów zł, !
Ъп‹і:о charakterystyczny jest bieg

rzeczy w pierwszej połowie 1935 roku,
Zadłużenie wewnętrzne państwa
zwiększyło się w tym czasie z 1.346
do 1.4177,6 miljonów złotych, Wykaz
zadłużenia z tytułu pożyczek emisyj-
nych podawaliśmy niedawno, wynosił
on na 1 lipca b. r. — 1.119,3 milj, zł.,
a t. zw, inne długi wewnętrzne pań-
stwa — 358,3 miljony zł, przyczem
złożyły się na nie: na bezprocentowy
kredyt w Banku Polskim przypada 90
miljon, zł., na dług. w Banku Gospo-
darstwa Krajowego 148,1 miljon. zł.
oraz na zadłużenie w P, K. O. z tytu-
łu wymiany papierów w walutach ob-
cych i przerachowań wkładów osz-
czędnościowych — 120,2 miljon, zł.

adłużenie skarbu państwa wobec
magistratu m. st, Warszawy wynosi
20,6 milj, złotych, |
Nie możemy odmówić sobie jeszcze

jednego zestawienia cyfrowego, jako
bardzo charakterystycznego dla na-
szych finansów.

Zadłużenie państwa wynosiło:

; wewn. zaśr.
1 st. 1930 r.—4.073 milj. 382 — 3.691
„ 1935r.—4.691 „1346— 3.345

Zadłużenie ogółem wzrosło o 618
miljonów, lecz zagraniczne zadłużenie
zmniejszyło się, a wewnętrzne po-
większyło i to o sumę prawie 1 miljar-
da złotych, t.j. prawie o sumę łączną
deficytów skarbowych w tym okresie.
To przesunięcie możnaby w zasa-

dzie uznać zą zdrowe i korzystne,
poż uniezaležniamy sie tym sposo-
em i procenty płacimy w kraju, Lecz

byłby to bardzo zasadniczy i oderwa-
ny od podłoża naszych stosunków
punkt widzenia. Nasuwa on dwie u-
wagi.
Użyliśmy prawie miljard złotych z

rynku wewnętrznego na potrzeby pań-
stwa, a nasz rynek wewnętrzny bynaj-
mniej w kapitały nie ebłituje, życiu
gospodarczemu na środkach nie zby-
wa.
Uwaga druga — że ułatwia nam to,

me państwu, częściowe życie na kre-
yt.
Nie ulega kwestji, że walka z de-

ficytem skarbowym i przywrócenie
równowagi budżetowej stanowi jedno
ż najdonioślejszych zagadnień pań-
stwowych,
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2 gr.—klgr. winogron
Dzięki nadzwyczaj sprzyjającej pogodzie w

b. r. urodzaj winogron w Marokko przed-
stewia się bardzo pomyślnie. Jednakże nad-
miar owocu przyczynił się do niebywałego

spadku cen. Obecnie za 1 kś. winogron pła-
cą około 5 centimów, t. j. niespełna 2 gro-

sze, Ponieważ liczba odbiorców nie powięk-

szyła się, zmusza to wielu plantatorów do

pozostawienia winogron nie zebranych, aby

uriknąć wydatków na robociznę'i kosztów

przechowania zbiorów. Okręgi Fezu Mek-

Żyd więcej sę podoba
Internat przy ul. Blanowskiej w Zawier«

ciu, z którego korzystają wyłącznie polskie
uczennice seminarjum żeńskiego, mającego

za swą dyrektorkę ewangeliczkę p. Heur

Jakliczową (radną z B. B.) — wszelkich za-
kupów dokonuje u Żyda Frajberga.
Należy podkreślić, że za poprzedniej dy-

rektorki seminarium p. Krzemieniowej —
jak informuje „Oręd” — artykuły spożywcze

dla potrzeb internatu dostarczali kupcy ka*
toliccy, Ostatnio nawet osobiste zgłasza-

nie się do gospodyni internatu p. Sobolew=
skiej, sklepikarzy polskich — nie odniosło
pczytywneśo skutku, bo p, Jakiczowej Żyd
się więcej podoba...

Powstanie s”ółdzelni
owocarskiej w Sandomierzu

W dniu 4 b. m. odbyło się w Sando-
mierzu organizacyjne zebranie Spółdziel-
ni Zbytu Owoców Ziemi Sandomierskiej,
Spółdzielnia ta, obejmująca właścicieli

większych sadów w powiecie sandomier"
skim, zamięrza zorganizować spółdzielczy
zbyt owoców i warzyw oraz uruchomić
przetwórstwo owocowe w kierunku prze-
rzucenia głównej podaży z okresu wczes-

, no - jesiennego na miesiące późniejsze i
zapewnienia tą drogą produceniom lep-
szych cen za ich produkty.

Ceny b; dła i trzody
Warszawa. Notowania giełdy mięsnej za

100 kg. żywej wagi w złotych w dniu 19

sierpnia 1935 ra woły młode mięsne 60 —
64 zł, woły tuczone 70 — 75, woły starsze
tłuste 56 — 59, woły karmne 50, buhaje mło

dė tuczone 70 — 75, buhaje mięsne 60 —
62 i 3/4, buhaje starszę tłuste 53 — 58, bu-
haje karmne 50, jałowice karmne 50, krowy

młode tuczone 70 — 75, krowy oddojone
tluste wszelkiego wieku 60 — 64, krowy
mięsne 52 — 58, krowy karmne 50, bukaty

karmne 50, cielęta mięsne 50 — 52, cielęta

odżywiane 60, skopy i maciorki młode 52 |

pół, świnie słoninowe od 150 kg. wzwyż
115 — 127, o wadzę 130 — 150 kg. 105 —

115, świnię mięsne 0 wadze 110 kg, 95 -—
105,

Ceny

nabiału, jaj, warzyw
Nabiał i jaja. Warszawa. W hurcie loco

skład odbiorcy, zależnie od terenu i jakości

towaru, osiągane za 24-kopową skrzynię jaj

£0 — 90 zł, a za 1 kg. płacono 1,06 — 1,15

Towar wybitnie świeży duży i czysty cieszy
się większem zapotrzebowaniem.

Poznań. Za 1 kg. masła w hurcie płacono;

masło mleczarskie I. gat. 3,10, II gat, 2,90,

NI gat. 2,60,
Warzywa. Warszawa. Ceny w złotych za

100 kg.: bób 13 — 15, cebula 8 — 10, chrzan

40 — 50, łasola zięlona 25 — 35, fasola żół-
ta 25 — 35, groch strączkowy 40 — 50, ka-

pusta białą 3,50 — 4,00, pomidory I gat, 25
— 35, II gat. 15 — 20.
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UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angięlskiego

— Podobają się pani róże?
— Czy mi się podobają! Macie chyba tu wszyst-

kie gatunki, Wszystkie pięćdziesiąt siedem.
—Jest ich więcej niż trzy tysiące — odparł je-

gomość w brezentach pobłażliwie,
— Ja tylko tak sobie mówiłam, Na różach znam

się naprawdę dobrze. — Macie tu gatunek Ayrshire?
Znać było, że Billie stała się dla swego roz-

mówcy wielce interesującą osobą. Poczuł w niej brat-
nią duszę. Jerzy nie odgrywał w rozmowie żadnej
roli.
— Tam - tamoj — som Ayrshiry.
— My ich w Ameryce nie mamy. Przynajmniej

ich nie widziałam. No ale pewnie są tacy, co je mają.
— Trzeba do nich grontu odpowiedniego,
— Gliniastego, i częstych opadów,
— To-to-to,
Twarzyczka Billie miała wyraz tak serjo, że

takiej Jerzy nigdy jej dotąd nie widział.
Rozmowa zeszła na kwestje tak techniczne, że

oddalił się, czując, że jest niepotrzebny, I w tej
chwili właśnie olśnił go pomysł, genialny, niczem
w natchnieniu powzięta decyzja wodza. Jerzy od-
wiedził zamek bez żadnego planu, Miał tylko słabą  

nadzieję, że jakoś zobączy Maud. Zrozumiał teraz,
że na to niema co liczyć, Jasnem było, że we czwarte
ki cała rodzina chowała się i nie wystawiałanosa,
aż póki zwiedzający nię wyszli. Ale nawiązać łącz-
ność z Maud można było także w inny sposób. Ogro-
dnik wydawał się wyjątkowo inteligentny, Możnaby
mu powierzyć list do Maud!

Przed zejściem do ogrodu Jerzy zdążył już był
odwiedzić bibljotekę, Wchodziło się tam z głównej
sali. Zostawiwszy więc swą towarzyszkę i jej nowego
przyjaciela, pogrążonych w rozmowie o mszycach
i ślimakach, szybkim krokiem zawrócił zpówrotem
do zamku. W bibljotece nie było nikogo. |

Jerzy nie chciał ryzykować, Trudno było zdać
się wyłącznie na ogrodnika, mimo jego budzącej zau-
fanie powierzchowności, A nuż lubił zajrzeć do kie-
liszka. Mógł zgubić list, albo zapomnieć o nim. Nie
spuszczając oka z drzwi, Amerykanin nakreślił list
w dwuch egzemplarzach. Uwinął się z tem w kilka
minut. Wróciwszy do ogrodu, zastał Billie Dore już
na stopniach automobilu.

, — Na, jesteś nareszcie. Nie wiedziałam, gdzie
się zapodziałeś. — Z tym ogrodnikiem jestem
w świetnej komitywie. Dałam mu swój adres, obie-
cał, że pne mi róże, — Pozwól, że ci przedsta-
wię: p, Forsyth, p. Jerzy Bevan. Ten, co skompono-
wał muzykę do naszego programu. :

Golowas przy kierownicy wyciągnąl rękę uro-
czyście,
— Znakomite przedstawienie. Znakomiła mu-

zyka. Wszystko w tym programie znakomite.
— No więc dowidzenia. Zobaczę cię prędko,

Jerzy?
s wy” Naturalnie. Pozdrowienia łączę dla wszyst-
ich.

— Dobrze, powtórzę. Jazda, Fredziu! Dowi-
dzenia!
— Dowidzenia!
Granatowe auto, wziąwszy rozpęd, zniknęło na

zakręcie. Jerzy wrócił do pracowitego ogrodnika,
który właśnie zgiął się we dwoje: żeby podnieść
z ziemi ślimaka.

— Chwileczkę — rzekł, wyjmując pierwszy
egzemplarz listu. — Oddajcie to lady Maud przy
pierwszej sposobności, Sprawa ważna. Macie tu
suwerena za fatygę,

I zawrócił szybkim krokiem ku wyjściu. Zauwa”
żył bowiem, że ogrodnik z zadowolenia zrobił się aż
fioletowy. Skromność nie pozwoliła Jerzemu czekać
na podziękowanie,
, Trzeba było jeszcze wręczyć drugi egzemplarz
innemu posłańcowi, Właściwie było to niepotrzebne,
ale zawsze wygra ten, kto nic nie ryzykuje, Uszedł-
szy dobry kawałek od różanego ogrodu, Jerzy natk-
nął się na malca w świecącej guzikami liberji. Lo-
kajczyk wysunął się z za cedru, gdzie dopalał buch-
niętego papierosa,
— Chciałbyś może zarobić pół korony?
Tak szybko usługi posłańców spadły w cenie.
Smarkacz wyciągnął rękę.
— Oddasz to pismo lady Maud — rzekł Jerzy.
— Słucham pana.
— Byle zaraz,
Jerzy odszedł z uczuciem, że dnia nie zmarno-

wał, Albert zaś, spróbowawszy monety zębami,
schował ją do kieszeni, i żwawo ruszył przed sie-
bie. Niekłamane zadowolenie wyzierało mu z nie--
bieskich oczu. / : 

(d. <. n.).  

nesu i Oudjda posiadają całe obszary ш1еч

wyzyskanego urodzaju.

W związku ze skurczeniem się zbytu na

winogrona oraz jednoczesnem powiększe-

niem się plantacyj winnych, władze prote<
kteratu francuskiego wydały zakaz zakła-
dania nowych winnic oraz postanowiły, że

na odświeżanie starych plantacyj potrzebne
będzie uzyskanie nowych zezwoleń.

—>

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 22-go sierpnia

DEWIZY
=

Belgja 89,15 (sprzedaż 89,38, kupno
88,92; Holandja 357,65 (sprzedaż 358,55.
kupno 356.75); Londyn 26,28 (sprzedaż
26.41, kupno 26.15); Nowy Jork (kabel)
3.27 i trzy czwarte (sprzedaż 5.30 i trzy
czwarte, kupno 5.24 i trzy czwarte); Pa-
ryż 34.98 (sprzedaż 35.07, kupno 34.89);
Praga 21,94 (sprzedaż 21,99, kupno 21,89)
Szwajcara 172.65 (sprzedaż 173.08, kup-

no 172.22); Włochy 43,40 (sprzedaż 43,52
kupno 43.28); Berlin 212.80 (sprzedaż
213.80, kupno 211.89).

Obroty dewizami małe, tendencja dla
dewiz niejednolita,
Banknoty dolarowe w obrotach pry+

watnych 5.25 i trzy czwarte. Rubel złoty
4.70. „Dolar złoty 9.03. Gram czystego
złota 5.9244. W obrotach prywatnych
marki niem. (banknoty) 173.00. W obro-
tach prywatnych funty ang. (banknoty)
26.28,
Dlą listów zastawnych tendencja słab«

sza, dla akcji utrzymana,
Pożyczki dolarowe w obrotach prywate

nych: 7 proc, poż, śląska 74:75 (w odcin-
kach po 500 dol.).

PAPIERY PROCENTOWE

7 proc. poż. stabilizacyjna 64.75 —
64.38 (odcinki po 500 dol.) 65.25 (w ргос.);
4 proc. państw. poż, premj. dol. 53,30 —
53,20; 5 proc. konwers. 67,50;. 6 proc.

poż. dolar, 83,25 — 83.50 (w proc.); 8

proc, L. Z. Banku gosp. kraj, 94,00 (w
proc.); 8 proc, oblig, Banku gosp. kraj.
94,00 (w proc.); 7 proc. L. Z. Banku gosp.
kraj 83,25; 7 proc. oblig. Banku gosp. kraj,
83,25; 8 proc. L. Z. Banku rolnego 94,00;
7 proc. L. Z, Banku rolnego 83,25; 8 proc.
L. Z, Tow. kred, przem. pol. funt 94,00;
5 proc. L, Z. m. Warszawy (1933 r.) 58,00
— 57,38.

AKCJE

Bank Polski — 91,75 — 91,50; Lilpop

— 9,20; Starachowice — 34,10 — 34.40.

—0——

Notowania z dnia 22-go sierpnia

Pszenica czerw, jara szkl. 775 gl. 15,23
—15,75; Pszenica jednolita 742 gl. 15,25
— 15,75; Pszenica zbierana 731 gl. 14,75
— 15,25.

Żyto I standart 700 gl. 10,75 — 11,00;
Żyto 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 — — —į
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 — — — —; Łe
bin żółty — — — —; Rzepakirze-
pik zimowy — — —; Rzepak i rze-
pik letni — — —; Siemię |Iniane
basis 90 proc, — — —; Mak nie-
bieski 40,00 — 42,00; Ziemniaki jadalne
— m —; Mąka pszenna gat. I-A 0:20
proc. 29,00 — 31,00; Mąka pszen. gat, |-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; II-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 — 9.00; О.
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 2063 ton, w tem żyta 371

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

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



 

Zabiegi „żydowskich Wojtków"
© mandaty pose:.skie w stolicy

Mimo licznych zapowiedzi wysokich
dostojników sanacyjnych, iż żadnej akcji

przedwyborczej fie będzie, że jedynie
będą ogłoszone życiorysy kandydatów w

prasie sanacyjnej, w Warszawie odbyło
się już kilka zebrań przedwyborczych.
W żydowskiem kinie „Praga” w ubie-

głą niedzielę o godz. 12, a więc po nabo-
żeństwie, kiedy prażanie tłumnie space-
rują, urządzono bezpłatny koncert, na
który przybyło dość dużo publiczności.
Po koncercie króciutkie przemówienie o
wyborach i rezolucja o głosowaniu.
Okazało się jednak, że muzyka to co

innego, a rezolucja co innego, powstała

bowiem wrzawa, krzyk, gwizd i t. p. U-
czestnicy osobliwego „koncertu“ szybko
się zorjentowali o co chodzi i protestując
poczęli opuszczać salę, tak że nawet nie
zdołano odczytać całej rezolucji.
A to drugi kwiatek.
Na Powązkach (miasteczku) do szko-

ły miejskiej zwołał miejscowy B. B. wiec.
Przybyło aż 30 osób. Kiedy zaczęto mó-
wić o wyborach, ludziska poczęli cicha-
czem się wynosić, a kiedy mówca wzniósł
okrzyk, na sali zaległo grobowe milcze-
nie”

Wreszcie najjaskrawszym _wiecem
przedwyborczym było zebranie dozor-
ców domowych, które zostało zwołane
dnia 22 b. m. przez, kryjący się pod na-
zwą chrześcijańskiego, sanacyjny Zwią-
zek dozorców domowych. Zwabieni pod
pozorem zagadnień zawodowych, ścią-
gnęli nań licznie dozorcy domowi z ca-
łej Warszawy. Dużą salę kina „Corso”
przy ul. Śniadeckich zapełniło ponad ty-
siąc osób. Głównym mówcą był p. Urbań-
ski, kandydat na posła, „wybrany” przy

pomocy żydowskiej w okręgu drugim.
P. Urbański, po omówieniu spraw za-

wodowych, począł wyliczać dobrodziej-

stwa, jakie dozorcom domowym daje no-
wa konstytucja i nowa ordynacja wy-
borcza. Następnie rozwodził się nad ko-
niecznością udziału w głosowaniu, wysu-
wając przytem siebie jako najodpowied-

niejszego kandydata.
Przy końcu przemówienia p. Urbań-
sa na sali powstała nieopisana wrza-
wa. Rozległy się okrzyki: „Precz z Wojt-
kiem żydowskim” i inne. Wiele osób pro-
siło o głos. Mimo zapowiedzianej dysku-
sji przewodniczący nie chciał nikomu u-

leszcze jeden monopol
Właściciele mniejszych fabryk czeko-

lady i cukierków złożyli właściwym wła-
dzom memorjał, w którym proszą o u-
możliwienie im bezpośrednich zakupów
ziarna kakaowego, stanowiącego podsta-
wowy surowiec w ich fabrykacji.
Dotychczas surowiec ten był nabywa-

ny bez żadnych ograniczeń i cena jego
wahała się od 1 zł. 15 gr. do 1 zł. 25 gr.

za kg. Ostatnio, wskutek zmonopolizo-
wania pozwoleń przywozu na ziarno ka-
kaowe w ręku S. A. „Centrala kawy”,
cena tego surowca podniosła się do 1 zł.
80 śr., a szereg wytwórni o charakterze
rzemieślniczym nie może wogóle otrzy-
mać surowca mimo, że posiada kontr-

akty z dostawcami zagranicznymi, opie-
wające na dawne ceny. (b)
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Dokładny plan wyścigu kolarskiego
„Warszawa — Berlin"

W roku zeszłym spotkaliśmy się z re-

„prezentacją szosową Niemiec na trasie

Berlin — Warszawa poraz pierwszy.

W roku bieżącym rozegramy mecz z

kolarzami Rzeszy poraz drugi w dniach

od 25 b. m. do 1 września włącznie. W

regulaminie wyścigu wprowadzono- jed-

nak szereg zmian, które poniżej poda-

jemy. ;
Liczbę kolarzy, biorących udział w wy-

ścigu, zmniejszono z 16-stu do 12-stu dla

każdej reprezentacji.

Punktowany jest czas tylko czterech

pierwszych (na finiszach etapów) każdej

reprezentacji zamiast zeszłorocznych sze-

šciu, Suma czasów pierwszych czterech

na każdym etapie jest dodawana razem

i daje czas ogólnej punktacii.

Zwiększono liczbę etapów do sześciu,

a skrócono ich dystans.

Ustanowiono wreszcie dwa dni wypo-

czynkowe i odwrócono kierunek trasy

(zamiast zeszłorocznego Berlin — War-

szawa, w tym roku — Warszawa — Ber-

lin).
Ogółem trasa wyścigu wynosi 879 klm.

i podziesona jest na następujące odcinki:

Etap I-szy — dnia 25 sierpnia o godz.

11-ej rano nastąpi start ze Stadjonu W.

P. w Warszawie. Trasa: Warszawa —

Błonie — Sochaczew, — Łowicz — Stry-

ków — Zgierz — Łódź. Finisz na torze

w Helenowie. Dystans etapu — 153,5 km.

 

 
 

dzielić głosu. Wywołało to nową burzę.
Wytykano p. Urbańskiemu porozumienie
z Żydami, zabiegi u p. Rosenberga, pre-
zesa Bezp. Bloku. Współpracy z Rządem
Żydów, o poparcie jego kandydatury na
Nalewkach i t. p.

P. Urbański próbował tłumaczyć się,
że niema nic wspólnego z Żydami i sa-
nacją, ale słowa jego ginęły w ogólnym
tumulcie. Zebrani ruszyli ławą w kierun-
ku podjum. Chcąc ratować sytuację z pre-

zydjum zaintonowano „Rotę“ (?). Po od-

špiewaniu „Roty“ prezydjum nie zamy-

 

 Heljasz, rekordzista świata w kuli oburącz.

Bolszewiccy

kając zebrania szybko ulotniło się z sali.
Tak niefortunnie skończył się wiec

przedwyborczy w Warszawie. Dozorcy
domowi dowiedli, że są wyrobieni oby-
watelsko, a p. Urbańskiemu dali należy-
tą odprawę. ,
Dodać trzeba, że p. Urbański, jak sam

się do tego przyznał, dozorcą domowym
nie jest i został na ten teren poprostu od-
komenderowany.
Podając powyższe fakty do wiadomo-

ści publicznej, postawić należy pytanie:

jest agitacja przedwyborcza, czy jej
niema?

1-3 М

Likwidowanie terrorystów
w Warszawie

Policja warszawska zlikwidowała nie-
dawno bandę terrorystów osławionego
„Tasiemki”, która grasowała w dzielnicy
wolskiej. Obecnie zgłosił się do policji
Władysław Janczewski, ' zamieszkały
przy ul. Białej 5, właściciel straganu о-

wocowego na pl. Mirowskim, meldu'ąc,
że jest terroryzowany przez grupę osob-
ników, którzy nie dopuszczają do jego
straganu kupujących i dostawców.
W wyniku przeprowadzonego docho-

dzenia policja aresztowała Saturnina Wo-
łonicza (Wolska 1), Marjana Boksztalera

(Górczewska 7), Edwarda Daniłowskiego
(Chłodna 43) i Romana Janczaka (Grzy-
bowska 42). Aresztowanych osadzono w
areszcie urzędu śledczego. Dodać należy,
że właściciel straganu Janczewski otrzy-
mał od terrorystów list, w którym grożą
mu śmiercią. ;

 

rozbijają rosyjską emigrację
Istnieje w Polsce związek rosyjskich

emigrantów, inwalidów wojennych, któ-
rego centrala mieści się w Wilnie, a od-
działy istnieją we wszystkich większych
miastach. Do związku należy 150 osób,
w tem czterech b. generałów carskich,
dowódców korpusów, oraz siedmiu gene-
rałów innych stopni. Celem stowarzysze-
mia jest w pierwszym rzędzie niesienie
pomocy materjalnej członkom, jak rów-
nież dbanie o ich poziom etyczny.
Międzynarodówka komunistyczna, pra-

gnąc rozbić związki emigrantów rosyj-
skich, wysłała swych emisarjuszy, którzy
dostawali się do związków, wyszukiwali
wszelkie braki organizacyjne, rozsiewali
pogłoski o nadużyciach, rzucali oszczer-

stwa i t. p.
W Polsce zjawił się w r. 1932 emisar-'

jusz, niejaki Sergjusz Kurowski, podpo-

rucznik byłej armji carskiej, który do-

stawszy się do związku, dążył do wywo-
łania konfliktu. Zarząd związku zamieś-
cił w organie emigracji rosyjskiej, war-
szawskiem czasopiśmie „Mołwa” ode-
zwę, w której ostrzegał członków przed
działalnością Kurowskiego, nazywając go
wręcz agentem bolszewickim. Kurowski,
czując się dotkniętym tem posądzeniem,

Etap II-gi — dnia 26 sierpnia o godz.

12 w połud. start w Łodzi z placu Wol-
ności. Trasa: Łódź — Pabianice — Łask
— Zduńska Wola — Sieradz — Błasz-
ki — Opatówek — Kalisz. Finisz na torze
kaliskiego T-wa cyklistów. Dystans —

115,5 klm.
Etap III-ci — dnia 27 sierpnia o godz.

10 rano start w Kaliszu z toru kolar-
skiego. Trasa: Kalisz — Skalmierzyce—
Pleszew — Nowe Miasto — Września—
Nekla — Swarzędz — Poznań. Finisz na
stadionie miejskim. Dystans — 174 klm.
Dnia 28 sierpnia (środa) — odpoczynek

w Poznaniu.
Etap IV-ty — dnia 29 sierpnia o godz.

13-ej start sprzed hotelu Polonia w Po-
znaniu. Trasa: Poznań — Oborniki —
Ludowy — Przybychowo — Czarnków—
Sarbie — U'ście — Piła (Schneidemiih]

w Niemczech). Dystans — 108 klm.

Etap V-ty — dnia 30 sierpnia o godz.

10-ej start do najdłuższego odcinka wy-

ścigu. Trasa: Piła — Szczecin (całkowi-

cie”na terytorum Niemiec). Dystans —

181 klm.
Dnia 31 sierpnia (sobota) — odpoczy-

nek w Szczecinie,
Etap VI-ty — dnia 1 wrze'nia o godz.

11-ej rano start do ostatniego etapu
Szczecin — Berlin. Dystans — 147 klm.
W roku zeszłym przegraliśmy wyściś

sromotnie. Mamy teraz okazję do re-

wanżu.  

pociągnął członków zarządu związku do
odpowiedzialności sądowej.
Ze względu na to, że większość oskar-

żonych mieszka w Wilnie, proces w
pierwszej instancji toczył się przed wi-
leńskim sądem okręgowym. Przed sądem
stanęli w charakterze oskarżonych: pre-
zes związku Leonid Matwieiew, b. puł-
kownik armji carskiej, Mikołaj Strieł-
kow, b. rotmistrz, 70-letni Grote de Bu-
ko, b. generał, odznaczony najwyższem
odznaczeniem wojskowem — orderem
św. Jerzego, Andrzej Bartoszewicz, b.
pułkownik, Leonid Fomin,b. pułkownik,
oraz 72-letni Grzegorz Janiszewski, b.
generał, dowódca III-go korpusu b. ar-
mji rosyjskiej. ;

Ze względu na osoby oskaržonych pro-
ces ten był dla Wilna sensacją. Oskarże-
ni z całą stanowczością podtrzymywali
swe twierdzenie, że Kurowski jest płat-
nym wysłannikiem bolszewickim.

Sąd wileński uniewinnił wszystkich о-
skarżonych, wychodząc z założenia, że
postępowanie Kurowskiego mogło istot-
nie budzić podejrzenia, że nie kierował
się on w swej działalności na terenie
związku pobudkami szlachetnemi.

Proces ten przeszedł przez wszystkie
instancje sądowe i wszędzie kończył się
wyrokiem  uniewinniającym. Kurowski
jednak nie daje za wygranę i, zebrawszy
rozmaite dokumenty i dowody, które

mają dowodzić jego niewinności, wystę-

puje obecnie do sądu najwyższego, pro-
sząc o rewizję procesu,

Kurowski dowodzi, że posiada rewe-
lacyjne materjały, które potwierdzają
słuszność jego zarzutów, stawianych za-
rządowi związku. Jeśli sąd najwyższy
nakaże rewizję procesu, odzwierciadlą się
wówczas na rozprawie kulisy życia emi-
gracji rosyjskiej,
 

Gdwołania srieciwko

karom administracyjnym
Min. spraw wewnętrznych wydało do-

niosły okólnik, dotyczący składania od-
wołań przeciwko karom  administracyj-
nym, nakładanym w drodze nakazów
doraźnych, bądz też przez starostwa.
Ostatnio zlarzyły się liczne wypadki
przyjmowania przez urzędy gminne od-
wołań ukaranych w drodze administra-
cyjnej. Przyjmowanie podań przez
śminy naraża osoby zainteresowane na
opuau.enie terr'inu, gdyż odwołania wno-
szone muszą być zawsze na ręce władz,
które karę wymierzyły. W ten sposób
właściwe są do przyjmowania odwołań
starostwa, a tylko w wyjątkowyc': wy=
padkach wójtowie, gdy odwołania doty-
czą wystosowanych przez nich nakazów
karnych. Za równorzędne z wniesieniem
odwołania do urzędu administracyjnego
uznawać należy przesłanie go listem po-
leconym. . (i)  

Wizytacja kanoniczna w Legionowie
W niedzielę, dn. 18 sierpnia b. r. JE. |

ks. arcybiskup St. Gall, dokonał wizyta-
cji kanonicznej parafji Legonowo, pow.
warszawskiego.
Legjonowo od dłuższego czasu uroczy-

ście przygotowywało się na przyjęcie ar-

cypasterza, tembardziej, że miała to być
pierwsza wizytacja kanoniczna, parafja

bowiem Legjonowo została erygowana
niespełna dwa lata temu. Na powitanie
arcypasterza wystąpiła prawie cała lu-
dność katolicka z proboszczem ks. Ana-
tolem Sałagą. Przedstawiciele zarządu i
rady gminnej, wojska i organizacyj spo-

   
Amerykanin Sefton w 4,35 m. skoku
nad poprzeczką podczas zawodów

w Budapeszcie.

 

Sprzedawali prezenty
w kopertach

Przed sądem okręgowym stanęli dwaj
oszuści, Eugenjusz Ostoja Gajewski i Eu-
genjusz Szmajda. Obydwóch ujęto w Byd-
goszczy, w czasie gdy obchodzili zamoż-
niejsze domy, proponując nabycie kopert
z niespodziankami. Na kopertach wid-
niał nadruk: „Zrzeszenie inwalidów wojsk
polskich, Wilcza 30. Koperta z prezen-

tami”, Wiele osób życzliwie odnosiło się
do imprezy, nabywając koperty.

Dopiero gdy oszuści natknęli się na in-
walidę p. Włodzimierza Stachurskiego,
który zaintrygowany pomysłem, porozu-

miał się ze zrzeszeniem inwalidów, afera
wyszła na jaw.

Policja aresztowała Gajewskiego i
Szmajdę, przyczem okazało się, że Ga-
jewski był już skazany za oszustwo na
osiem miesięcy więzienia,

Postawieni przed sądem oszuści nie
przyznali się do winy, twierdząc, że
sprzedawali w kopertach autentyczne
prezenty, a nie mogą odpowiadać za to,
iż nabywcy ryzykowali, kupując. Nie u-
mieją jednak wyawić sprawy nadruku na
kopertach.

Nowe obciążenie
właścicieli taksówek

Dotychczas dorożki samochodowe jeź-
dziły doraźnie za miasto bez żadnych
ograniczeń, dowożąc pasażerów do miej-
scowości podmiejskich.

Na mocy ustawy o zarobkowym prze-
wozie osób i towarów pojazdami mecha-
nicznemi, władze administracyjne za-
częły żądać od właścicieli taksówek ui-
szczania opłaty w wysokości 10 zł. za
prawo doraźnych wyjazdów za miasto,
za które mają być wydawane zaświad-
czenia koloru białego,

Ostatnio władze administracyjne za-
częły zarządzenie to stosować rygory-

stycznie. Wobec tego delegacja zarządu
właścicieli dorożek samochodowych in-
terwenjowała wczoraj w ministerstwie
komunikacji wskazując, że właśc, taksó-
wek opłacają podatek drogowy i nie mo-
gliby podołać w obecnej sytuacji dalsze-
mu, nawet małemu, obciążeniu podatko-
wemu. Odpowiednie zaświadczenia mo-
głyby wydawać starostwa grodzkie bez
żadnych opłat. (b)

Przybór na Wiśle

W dniu wczorajszym przeszła przez
Warszawę fala przyboru na Wiśle spo-
wodowana gwałtownemi burzami w woj.
krakowskiem. Poziom wody pod War-
szawą podniósł się o blisko pół mtr., o-
siągając 1 mtr. 20 cm. Chwilowy przy-
bór poprawił warunki żeglugi. (i)  

łecznych w przemówieniach swych dawa-
li wyraz głębokiej miłości i przywiązania
do kościoła katolickiego, zapewniając o
pełnej gotowości służby dla sprawy ka-
tolickiej. JE ks. arcybiskup z radością
przyjął te gorące deklaracje parałjan le-
gjonowskich i miał sposobność przekona-
nia się, że za temi uczuciami poszły czy-

ny niemałej ofiarności na rzecz organi-
zującej się parafji.

W  uroczystošcaich  wizytacyjnych
wzięło udział liczne duchowieństwo z
ks. prał. F. de Villem, dziekanem praskim
na czele, starosta pow. warszawskiego
p. Mieczkowski oraz przedstawiciele
miejscowego garnizonu wojskowego,
słynnego dziś na cały świat dzięki swej
produkcji balonowej.

Arcypasterz udzielił sakramentu św.
bierzmowania 970 osobom.

—нр—

Ku czci brygadjera

Cz. Mączyńskiego
W nadchodzącą niedzielę dnia 25 b. m,

o godzinie 12.30 w kościele św. Florjaną
(na Pradze) zostanie odprawione nabo-
żeństwo za duszę ś. p. brygadjera Cze-
sława Mączyńskiego, poczem w wielkiej
sali domu parafjalnego przy tymże ko-
ściele odbędzie się żałobna akademia
celem uczczenia pamięci Wodza Obroń-
ców Lwowa.

Przemawiać będą pp. major dypl. Jan
Duch, mec. Konrad Borowski i Aleksan-
der Górecki.

Informacje otrzymać można tel. 218-77
w godzinach 12—14 i 17—19,

Pociągnąć
do odpowiedzialności I

Ukazała się w prasie notatka krótka i
lakoniczna:

„Polski Touring Klub podaje do wia-
domości osób zainteresowanych, że ruch
kołowy na t. zw. „Autostradzie” na O.
kęciu został zamknięty, aż do odwołania,
z powodu reperacji jezdni.
Dojazd z, Warszawy do cywilnego por-

tu lotniczego i zpowrotem odbywa się
traktem krakowskim (ul. Grójecka)”,
Przecieramy oczy zdumieni. Więc jak

to? (Tyle szumu i hałasu zrobiono pod-
czas budowy autostrady, zapowiadając ją
na miarę europejską. A tymczasem po
roku jej używania, i to z przerwami, po-
trzebnemi na przeprowadzenie różnych
remontów, autostradę ostatecznie zam-
knięto dla ruchu kołowego „aż do odwo-
łania",

Skarg na autostradę słyszeliśmy dużo.
Podnoszono, że boczne dojazdy nie są za-
bezpieczone, wobec czego mogą wyda-
rzyć się katastroły. Stwierdzono rów-
nież, że budowa jezdni była źle wykona-
na. Obecnie zawiadomienie Touring Klu-
bu to potwierdza.

Budowa autostrady kosztowała dużo.
Czyż poto więc wydatkowano pieniądze,
aby już po roku przeprowadzać repara-
cję jezdni Ktoś musi ponieść odpowie-
dzialność!

Zagrożony dom
na Nowym Świecie

Policja X-go komis., urząd inspekcyj-
no - budowlany, oraz starostwo grodzkie
śródmiejsko - warszawskie, zostały zaa-
larmowane wiadomością, iż zarysował się
dom frontowy 4-ro piętrowy przy ul. No-
wy Świat 62. Na mie/sce przybyła komi-
sja, która, po dokonanych oględzinach
stwierdziła, że dom istotnie jest zagro-
żony.

Przed dwoma laty wspomniany dom,
który był wówczas 2-piętrowy, został
nadbudowany do wysokości 4-ch pięter.
Wkrótce po odejściu komisji przybyli ro-
botnicy, którzy przystąpili do zakłada-
nia stempli, w postaci drewnianych i że-
laznych belek od frontu, podwórza i w
bramie. Przed zagrożonym domem usta-
wiono posterunki policyjne. Ruch pieszy |
przed tym domem skierowany jest na
jezdnię. Wypadek powyższy wywołał w
ruchliwym punkcie miasta olbrzymie
zbiegowisko. Krążą wieści, że lokatorzy
z zagrożonego domu będą ewakuowani.

Po co są nocne tramwaje? .
Pasażerowie, korzystający z nocnej

komunikacji tramwajowej, skarżą się, że
wozy ruszają zbyt szybko z przystan-
ków, względnie nie zatrzymują się na
nich wcale. Dochodzi na tem tle do czę-
stych zatargów między obsługą tramwa-
jową, a publicznością, która nie może
nieraz zdążyć do tramwaju.
Byłoby dobrąe, gdyby dyrekcja tram-

wajów doszła możliwie szybko do wnio-
sku, że tramwaje nocne przeznaczone są

do przewożenia pasażerów, nie zaś do
hałaśliwych harców po mieście i że wo-
bec tego powinny one zatrzymywać się
na przystankach. (4)
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"nie przy ul. Mickiewicza

Kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Rano naogół chmurno lub mgli-

sto, miejscami zwłaszcza na

wschodzie — drobny opad. W cią-
gu dnia rozpogodzenie.

Temperatura bez
zmian.

Słabe wiatry z północy i północo-
wschodu.

DYŻURY APTEK:
Dziś w nocy dyżurują następują:e

apteki:
Apteka Jundziła — Mickiewicza 33.

Narbutta — Świętojańska 2. Tuagiela Nie-

miecka 15. Sukcesorów  Mankowicza —

Piłsudskiego 20. 3
Z MIASTA.

— Znów zagrożony dom? MW. cza-

sie przeróbki pieca kaflowego w

mieszkaniu Nikodema  Klebaki, w

domu należącym do wileńskiej kurji

metropolitalnej przy ul. Zamkowej

12, stwierdzono pęknięcie jednej ze

ściań wewnętrznych. O wypadku

tym właściciel mieszkania zawiado-
mił policję, która zkolei poinformo-

wała sekcję techniczą zarządu mia-

sta. Naskutek dokonanych na miej-

scu oględzin roboty remontowe Z0-

stały wstrzymane.

SPRAWY MIEJSKIE.
—Nowoczesne jezdnie w Wilnie.

W opracowanym planie prac przy
układaniu nowych nawierzchni w ©-

brębie miasta Wilna przewidziane

jest ułożenie nowej jezdni z kostki

na ul. Mickiewicza, Wileńskiej,
Trockiej i Dominikańskiej,

Prace przy. układaniu nowych

jezdni powapzy i: Trockiej w

przyszł tygodniu. (|
—Dodalkówe oświetlenia śród-

mieścia i przedmieść, W, końcu bm.
zarząd miasta przystąpi do ustawia-

nia nowych punktów oświetlenia
elektrycznego w śródmieściu i na

przedmieściach. Miasto do końca

br. otrzymać ma około 50 nowych

punktów. (h)
— Uporządkowanie rynku kal-

waryjskiego. Z początkiem września

rb. wydział techniczny zarządu mia-
sta przystępuje do prac związanych

z uporządkcwaniem i doprowadze-

niem do należytego stanu rynku

Kalwaryjskiego. Rynek ten  zosta-

nie skanalizowany i zaopatrzony w

sieć wodociągową. Pozatem zbudo-

wany zostanie szalet publiczny.
SPRAWY SZKÓLNE.

Dyrekcja Koedukacyjnych

Kursów Wieczornych z programem

gimnazjów państwowych im. „Ko-

misji Edukacji Narodowej” w Wil-
23 pod

urotektoratem p: Szkolnej

przyjmuje zapisy na to
1935/36 do wszystkich klas gimna-
zjum typu matematyczno - przyrod-

niczego i humanistycznego. es:

duża i mala matura. Sekretarjat

Kursów czynny codziennie, prócz

miedziel i świąt, od godz. 16—20-ej

przy ul. Mickiewicza Nr. 23; na żą-
danie wysyał się prospekt.
— Prywatna Koedukacyjna Szko-

ła Powszechna i Przedszkole im.
Elizy Orzeszkowej z polskim i fran-

cuskim językiem nauczania. Gwa-

rancja umieszczenia do gimnazjów

państwowych. Zapisy nowowstępu-

większych

 

szkolny |

wileńska.
jących uceznic i uczniów od klasy

I-szej do V-ej włącznie na rok szkol-
ny 1935/36 przyjmuje codziennie od
godz. 10 do 13-ej Kancelarja Szkoły
przy zaułku Ponomarskim 2 (Zarze-
czej. Gmach własny, ogromny ogród
szkolny, boisko, w zimie sport.
Przy szkole internat.

SPRAWY PODATKOWE.
— Zamykanie dopływu wody.

Zarząd miasta w dalszym ciągu

przystępuje do zamykania dopływu

wody do tych posesyj, których wła-

ściciele uporczywie nieregulują na-

leżności za wodę. Wi najbliższym
czasie zostanie wstrzymany dopływ

wody do wielu posesyj przy ul. Ża-
walnej, Rudnickiej i adis,

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z Polskiego T-wa Krzewienia

Wiedzy Handlowej i ekonomicznej.

W. dniu 22.VIII rb. o godz. 19 w lo-

kalu Instytutu Nauk Handlowo-Go-
spodarczych w Wilnie odbyło się
posiedzenie Rady Nadzorczej Pol-

skiego Towarzystwa Krzewienia

Wiedzy Handlowej i Ekonomicznej

w Wilnie pod przewodnictwem Pre-
zesa Rady p. Adama Piłsudskiego.

Sprawozdanie z działalności Za-

rządu T-wa złożył Prezes Zarządu

'p. Marjan Biernacki; które to spra-

wozdanie Rady przyjęła do zatwier-
dzającej wiadomości.

Rada Nadzorcza zaakceptowała

całkowitą dotychczasową  działal-
ność Zarządu.

l SĄDY STAROŚCIŃSKIE.
'  — Sądny dzień przy ul. Żeligow-

 
skiego. Starosta grodzki w trybie
administracyjno karnym ukarał

grzywną w wysokości zł, 50 z zamia

ną na 10 dni aresztu Motducha Nem-

zera (Nowogródzka 140) za rozbiór-

kę domu przy ul. Stefańskiej 38 bez

pozwolenia władz budowlanych za-
rządu miasta.

Ruwina Radziula (Subocz 54)

grzywną w wysokości 50 zł. z za-

mianą na 10 dni aresztu za handel

mięsem, nieostemplowanem.

KRONIKA POLICYJNA.

— Czyja torebka? Na terenie VI

damską torebkę ręcznej roboty, za-

wierającą rozmaite drobne rzeczy.

— 700 kg. łusek karabinowych i

głowic armatnich. Jakiś żyd, a nie-
ustalonym narazie nazwisku, przy-

wiózł furę i złożył w domu Nr. 14

przy ul. Stefańskiej łuski od nabo-

jów karabinowych, głowice od po-

cisków armatnich, ołowiane kule i

inne podobne przedmioty w ilości

| około 700 kg. W! chwili, gdy zain-
trygowany owym ładunkiem dyżur-

ny policjant wkroczył na podwórze,

właściciel tych rzeczy uciekł, Spo-

rządzono protokuł i złożony ladu-

nek zakwestjonowano. Władze po-

licyjne prowadzą dochodzenie.

—Żyd grozi zabójstwem. Barto-

szewicz Bolesław, zam. przy ul. Ko-

| ziej 9 zgłosił się do policji i zamel-

| dował, iż niejaki Izrael Szak (ul Ki-

jowska 14) zagroził mu, iż zarżnie

go nożem. Wobec tego, iż podobne

| groźby kończyły się nieraz

| tragicznie, meldunek Bolesława

Bartoszewicza wzięto pod uwagę.

 
kom. niejaki Józef Rybak znalazł |

bardzo

inie!

HELIOS | pnenszrat "Największy uwodzicei świata

DON JUAŃ
W rolach głównych ulu- Douglas Fairbank. oraz prze Karle Oberon

bieniec całego świata ślicza
Reżys. Aleksander Korda. Mad program; Aktuaije, oraz Tyg. „Pata“ Płomienne noce

miłości pod niebem Hiszpanjł Balkon 25 gr. parter od 54 gr,

p A N | Dziś początek o gogz. 2-ej!

Dzieje rosyjskiej uciekinerki p. t.

Niewolnica z Mandalay
(KayFrncis į Rigcardo Cortez), orzz jako nadprogram T OM TY LER w sersa-

cyjnym filmie „TAJEMNICA ZAMKNIĘTEGO KUFRA". Ceny zniżone.

Początek o 2-ej

CASINO | Dziś 2 fllmy w jednym programie! Sensacyjna premjera

1) Joan Crawford
AL czarojąca gwiazda filmowa wnajlepszej

kreacji p. t.:
' „MĘŽCZYŽNI W JEJ ŽYCIŲ“

. 66 (Le tta Youg) Egzotyka. P *

2 „Zemsta
Tonga

retta Youg) Egzotyka. Przepyc
wystawy. Tajemnicze spelunki chiń

Balkon 25 gr. Parter 546 gr.

APIER SPÓŁKA AKCYJNA"
„ Wilno, ul. Zawalna Nr. 13. Tel. 501. Konto czekowe P,K.O. 80.211

——HURTOWY SKŁAD PAPIERU I MATERJAŁÓW PISMIENNYCH

M NOWY RON SZKOLŃ Poleca w dużym wyborze zeszyty, bruljony, bloki
rysunkowe, ołówki, obsadki i in. artykuły szkolne.

WŁASNA WYTWÓRNIA ZESZYTÓW I ARTYKUŁÓW INTROLIGATORSKICH
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Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI
-

skle. Groza. Śmierć. Zemsta. latrygl.' 5, Stomowa.

Przy ul. Zawalnej nr. 53 w jed-
nym z mieszkań zawalił się sufit.
Odłamkami spadającego tynku  zo-

Inuszewa (Chocimska 58), która w
czasie wypadku znajdowała się w
mieszkaniu. Właściciel domu w o-
bawie przed odpowiedzialnością nie
zezwolił wezwania pogotowia ratun-
kowego dla rannej, lecz sam przy-

stąpił do opatrunku. Po nałożeniu
prowizorycznego opatrunku odwiózł

Z Postaw donoszą: Wi dn. 19
bm, z okazji święta prawosławnego
w niektórych miejscowościach  po-
wiatu odbyły się większe zjazdy о-
kolicznej ludności prawosławne,
która przybyła na uroczystości reli-
gijne. Stworzyło to zapewne dogod-
ną okoliczność dla przeprowadze-
nia rozrachunków osobistych — ро-
między mieszkańcami  poszczegól-
mych wsi Wynik tych rozrachun-

KSAsINT "CM. PET KERS MAS

BURSA S. S. FRANCISZKANEK
W DZIšNIE

Do Dzisny przybyly siostry Fran-
ciszkanki Rodziny Marji i urucūo-
miają w domach b. T-wa Dobrocz.
bursę dla dziewcząt — wychowanek
Państwowego Gimnazjum i Szkoły 
Powszechnej.

Osiedlenie cię sióstr zakonnic
budzi wielkie zadowolenie szcze-
gólnie rodziców zamiejscowych,
którzy umieszczając dziewczęta w
zakładach naukowych (w gimua-
zjum są jeszcze wolne miejsca), bę-
dą spokojni o troskliwą opiekę i
należyty kierunek pozaszkolny.

ZŁODZIEJE W PUŁAPCE.
Do jednej z piwnic, gdzie prze-

chowują się towary (Piłsudskiego
róg Nowogródzkiej) włamali się zło-
dzieje. Podczas pakowania towarów
do worków złodziei spostrzegła wła-
ścicielka piwnicy, która  zamiknęła
drzwi i zabezpieczyła okna, a na-
stępnie powiadomiła policję.

Przybyła policja po otworzeniu
drzwi aresztowała znanych złodziei:
Rywki Łupiec, Noacha  Frenkiela,
Miszki Sapiera i Mowszę  Brejdę.

, Wszystkich okuto w kajdanki i od-
wieziono do aresztu centralnego. Ь

ėsIEORAS KIPSCDTURTO AOAO AORO wiara PAAKREZĘRZRZ ZIE BOTTAE

— Kradzież samowara, Wi dniu go, dał już na zapowiedzi, które
odę wyszły w dniu 2, 9 i 16 czerwca br.

' Dotychczas ślub nie odbył się jedy-
"nie dlatego,

wczorajszym skradziono na szk
Marji Matwiejewowej, zam, przy: ul.
Mickiewicza 28, właścicielki sodo-
wiarni, samowar wartości 15 zł.
Sprawcy kradzieży narazie nieusta- |

j nym stanie,
| rego związku małżeńskiego S. Ma-

dochodzenie.
E WYPADKI.

— Omal nie został bigamistą.
|Do Wydziału Śledczego P.P. wpły-

„lono. Policja prowadzi

nęło doniesienie na niejakiego Ser-'
| gjusza Macuka, który aczkolwiek
już _ żonaty, powtórnie usiłował
wstąpić w związek małżeński z nie-
jaką  Wiktorją Wartoszewiczówną,
mieszkaną zaść. Krzyżaki w powie-
cie wileńsko-trockim.

Serśjusz Macuk, pochodzący ze
įwsi Zadworce, powiatu brasławskie-

 

MIESZKANIA
2, 3, 4-pokojowe, sło-
neczne, z ogródkiem,
do wynajęcia. Anto-
solska 35. 812—3

Kupno
sprzedaż iLi
FORTEPIAN

mały w dobrym sta-,
| nie sprzedam okazyj-
nie bardzo tanio. Ul.
Krakowska 34 m, З

RSESS
Mieszkania

i pokoje
Mickiewicza Nr. 4,

Uczniów Bai
przyjmę na mieszka-|Biuro przyjmuje zgło-
nie z  całodziennem |szenia wolnych miesz-
utrzymaniem. Dowie-|kań i pokoi umeblo-
dzieć się od godz. 9|wanych. Opłata od
do 3-ej. UL Mostowa|P. 1. Właścicieli nie-

19 m. 7 w podwórzu. ruchomości po  wy-
najęciu.

PoszukujęDo- wynajęcia 6 po-

TANIO!
PRĘDKO!
SOLIDNIE!

wyszukuje mieszkania

BIURO
POŚREDN. MIESZK.

„Uniwersal,

 

mieszkania 3 pok, z, kojowe

kuchnią, _ wygodami,, MIESZKANIE
suche, ciepłe, w re-|suche, ciepłe, ze
jonie ul. Mickiewicza| wszelkiemi  wygoda-,
i przyległych. Zgło-mi. Ogród, I piętro,
|szenia proszę kiero-| blisko Sądu. Tartaki
|wać: Ludwisarska 7, |19, oglądać 3—6, te-

ji 3-52 i 2-18.Ea

PRACA. ||

  
—

suche i cieple, 4 po-
kojowe ze wszystkie-
wi wygodami,wpięk-
|nym ogródku do wy-
|najęcia (Zarzecze) ul
Popowska 2, teleion

KTPAU

Poszakaję
pracy dozorcy, za
mieszkanie. Łask. о-
ierty do Adm. „Dz.
Wil.“ &а „Dozorcy”.

 
 

Chciał zataić zawaleniessię sufitu |
Katastrofa budowlana przy ul. Zawalnej

stała dotkliwie pokaleczona Eugenja

Krwawe porachunki wieśniaków

VIII o godz. 8 m. 30 ukaże

on kobietę do domu. Wieczorem
Inuszewa poczuła się źle z powodu!
uszkodzonej czaszki i skierowana

została do pogotowia ratunkowego,
które udzieliło jej pomocy. Jak się
okazało, w domu przy ul. Zawalnej
53, zawalenie się sufitu w mieszka-
niach nie jest sporadycznym wypad-
kiem i w ciągu br. było ich aż trzy.
W, związku z tem. władze budowlane
zainteresowały się tym domem. (h)

ków był fatalny, We wsi Stachow-
ce, gm. kobylnickiej został zabity w
bójce 26 letni Ceweljusz Chołodziło,
oraz ciężko pobity Aleksiej Żyło.
Tegoż dnia we wsi Cielaki, śm. po-
stawskiej, został zabity mieszkaniec
tej wsi Jerzy Ciel

Teatr i muzyka.
— Miejski Teatr Letni yk ogrodzie

po-Bernardyńskim. Dziś, w sobotę dn. 24
się po raz

trzeci na przedstawieniu wieczorowem w
Teatrze Letnim arcywesoła komedja mu-
zyczna pt. „Muzyka na ulicy“ — P. Schu-
reka, w przekładzie Hemara. Udział biorą
pp: L Górska, K. Dejunowicz, St. Śródka,
T. Surowa, W, Zastrzeżyński i H. Skrzyd-
łowska. Reżyser — Wł. Czengery. Kier.
muz. — S. Czosnowskiego. Ceny zniżone.
— Niedzielna popołudniówka w  Te-

atrze Letnim, W. niedzielę dn. 25 bm. o
godz, 4 ujrzymy na przedstawieniu popo-
łudniowem doskonałą komedję amerykań-
ską pt. „Klub Kibiców* — w reżyserii i z
udziałem Wł. Czengerego, Ceny propagan-
dowe.

— Teatr Muzyczny „Lutnia.
trzech dziewcząt* Szuberta.

Piękny, wartościowy utwór F. Szu-

berta „Domek trzech dziewcząt” ukaże się

następnego tygodnia ma otwarcie sezonu

zimowego „Lutni”. Pierwszorzędna obsada
ról do której pozyskano szereg nowych,
wybitnych sił śpiewaczych: (Sławę Besta-
ni, Edmunda Zayedę, Blocka, Dzieduszyc-
kiego i innych). Nowa, efektowna wysta-
wa (W. Makojnika) oraz pomysłowa chere-

ografja (J. Ciesielskiego) — składają się
na niezwykle interesującą całość, nad któ-
rą czuwa reżyser B, Folański, W operetce
tej gościnnie wystąpi art. teatru poznań-
skiego Marja Nochowiczówna.
— Teatr „Rewja*. Dziś 24 sierpnia w

dalszym ciągu program rewjowy pt. „Abi-
synja”. Udział bierze cały zespół z pp. Ja-
nowskim, Relską, Duranowską i in.

Początek przedstawień o godz. 6 min.

 

„Domek

 45 i 9 min, 15.

że S. Macuk nie mógł
dostarczyć odpowiednich dokumen-
tów, zaświadczających o jego wol-

Za usiłowanie podwój-

cuk zostanie pociągnięty do odpo-
wiedzialności sądowej.
— (Co może zazdrość, Marja Ku-

czyńska, zam. przy ul. Miodowej 3,

zameldowała policji, iż wczoraj o

godz. 6 została dotkliwie pobita
przez niejaką Marję Tomczak, (ul.

| Beliny 1), która poza tem zagroziła
pobitej zabójstwem. Bójka powstała

,na tle zazdrości o własnych mężów.

Z za kotar studjo.
W kraju kwitnącej wiśni,

Warszawa przypomni dzieciom jedno z
udatniejszych słuchowisk pt. _„W kraju

kwitnącej wiśni” pióra Marji Dynowskiej.

| Autorka słuchowisko swoje oparła na pro-

stej, ludowej legendzie japońskiej. Niewy-

szukana prosta opowieść o zacnym starusz-
ku Mamotaro, który w nagrodę za spra-

wiedliwość i miłosierdzie poąbawiony zo-
stał przez dobre duszki szpecącej go bro-

dawki — pełne wdzięku piosenki, opraco-

wane według wzorów japońskich przez Wł.

Macurę — stwarzają oryginalną i artystycz

ną całość. Słuchowisko nadane zostanie w

sobotę dnia 24.VIII o godz. 15.30.
Wiersz Świnarskiego w Radjo.

Artur Marjan Świnarski jest poetą,
satyrykiem i teoretykiem teatru. Z uro-

dzenia pomorzanin przerzucał się z miasta,

raz tworząc we Lwowie, to znów w War-

szawie, to w Poznaniu, to w Krakowie,

Wydał kilka tomików poezji. Pozatem

drukował swe utwory w „Cyruliku”, w

„Wiadomościach literackich" i wielu in-

nych pismach. Znany jest głównie, jako

satyryk, lecz młody ten poeta jest nie

mniej godny uwagi w swych wierszach po-

ważniejszych, w lirykach.

Wiersz tego poety usłyszymy przez

radjo w sobotę dnia 24.VIII o godz. 18.10.

Czajkowskiego: „Francesca da Rimini“.

W sobotę dn. 24.VIII o godz. 21.30 u-

słyszymy w wykonaniu Orkiestry P, R.

pod dyr. Grzegorza Fitelberga poemat

symfoniczny Czajkowskiego „Francesca da

Rimini“. Utwór ten oparty jest w swej

treści programowej na poemacie Dantego,

na tych samych jego częściach, które

wziął Liszt do swej symfonji Dantejskiej.

Czajkowski odmalowuje w pierwszej części

poematu piekielne męki Inferna, w których

grzesznicy pokutują za swe ziemskie grze*

chy. Część druga to dzieje nieszczęśliwej

miłości Franceski, która zapałała miłością

do brata przyrodniego jej przemocą narzu-

conego męża. Mąż przyłapał parę miłośną

i śmiercią ukarał swą niewierną a tak nie-

szczęśliwą żonę. Część trzecia to znowu

Inferno, pełne grozy, strasznych widziadeł,
potwornych duchów,

Audycja dla Polaków z zagranicy.
Zbliża się koniec lata, a z nim dorocz-

ne tradycyjne obchody dożynkowe, obcho-
dy barwne, śpiewane, radosne, miłe sercu

każdego Polaka. Każdy z nas prawie brał
udział w takiej zabawie, obserwował pięk-
ne stroje, słuchał pieśni — tem milszych,
że zazwyczaj na poczekaniu stosownie do

chwili tworzonych. Te uroczystości niedo-

stępne są jednak dla naszych braci na ob“

czyžnie, dlatego też dnia 24 sierpnia o $.

21.00 poświęcimy im audycję zatytułowaną

„Plon niesiemy, plon, w gospodarza dom“,

Skrzynka pożegnalna.
W poniedziałek 26 sierpnia o godz.

20,00 w ramach skrzynki ogólnej Rozgłoś-

mia Wileńska pożegna swego długoletniego

dyrektora p. Witolda Hulewicza, powola-
nego jak wiadomo na stanowisko kier.

Wydz. Liter, Polskiego Radja w Warsza-

wie.

Polskie Radjo Wilno
Sobota, dnia 24 sierpnia 1935 r.

630: Pieśń. Pobudka. Gimnastyka.

Muzyka. Dzien. por. Pogadanka sportowo-
turystyczna. Muzyka, Giełda Rolnicza.
11.57: Czas i Hejnał. 12.03: Kom. met. 12.05

Dzien, poł. 12.15: Utwory Czajkowskiego.

13.00: Chwilka' dla kobiet. 13.05: Koncert.

14.30: Nowości z płyt. 15.15: „Wileńskie
place rynkowe” — pog. 15.25: Życie arty-

styczne i kulturalne miasta. 15.30: Słucho-

wisko. 16,00: Skrzynka techniczna. 16.15:

Koncert. 16.50: Codz. od. 17.00: Dla naszych

letnisk i uzdrowisk Koncert. 18.00: Porad-

nik sportowy. 18.10: Minuta poezji. 18.15:

Cała Polska śpiewa, 18.30: „Sianokos” —

felj. 18,45: Z muzyki czeskiej (płyty). 19.15

Koncert reklamowy. 19.30: Nasze pieśni.

20.00: Krajobraz kresów —  pog. 20.45:

Dzien. wiecz. 20,55: Obrazki z życia daw-
nej i współczesnej Polski. 21.00: Audycja

dla Polaków z zagranicy. 21.30: Ork, P.R.

22.00: Wiadomości sportowe. 22.10: Kukuł-
ka wiłeńska, 22:30: Mała Ork. P. R. 23.05: Policja sporządziła protokuł. D. c. Małej Ork. Р. R,

REWEKTORA OTCD BEKA SDEKAZDE

HIGJENISTKA
wielkopolanka, lat 24,
z wykształceniem
średniem, 4-ro letnią
praktyką (spec. lecz<
nictwo tizjoL), 2
znajomością kores-
pondencji i
wości handlowej, po-
szukuje posady. 20

KUCHARKA
lub gospodyni poszu-
kuje pracy, posiada
świadectwa. Może na
przychodzącą, czy też
ma wyjazd. Zarzeczej
16—9, 833
 

PRACY
kelnerki, lub sprze-

| dawczyni gazet i pa-
pierosów w kiosku
poszukuje panna lat
20. Pióromont 30 m.
9. Sołocka Marja, 831
 

PRACOWNIKÓW— fi-
zycznych i umyslo-
wych wykwalifiko-
wanych sumiennych I
luczciwych — poleca
Wydział Mio-
dych Stron-
nictwa Naro-
dowego. Łaska-
we zgłoszenia prosi-
my kierować: Mosto-
wa 1, „Dz. Wil”.

—CZYTAJCIE|
I ROZPOWSZECH-
NIAJCIE PRASĘ

księgo- |

|ONI

i NAUKA. i
GREKIadaKa

Nadrzycielka
wyjedzie na wieś
1— I gimnazjalna,
muzyka, dobry fran-
cuski' Zawalna — 11
my 16,
ADRESIE AkLLsBRBDA

RÓŻNE. l

Wydzierżawię
restaurację w  cen-
trum powiatowego
miasta z koncesją
wódczaną, Interes
znakomicie prosperu-
jący. Dowiedzieć się
ul, Kolejowa | dom
kol. Nr. 66visAvis
kina „Ognisko” AL

Orlicki. 829

ElskarGoja

 

wzepna jest dia 0-

scioja w  Wileuskiej
nolonji Kolejowej.
uterty należy skia-
dac do Komitetu Bu-
dowy Kościoła w Ko-
ionji lub też do
W-nego Księdza Kan.
Kretowicza, probosz-
cza Kościoła po-Ber-
nardyńskiego w Wil-
nie.  ! 837 NARODOWĄ

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

  
    

w Wilnie. );
4

omożmy

š bližnim |
aiš TL Tiki

DO SERC LUDZI
współczujących | nie-
szczęściu woiają ro-
dzice, znajdujący się
w rozpaczliwem po-
iożeniu 0 ratunek i
pomoc dla chorej na

gruźlicę córki,
zdała maturę, jest b.
zdolną, a niema žad-
mych środków dla
poratowania zdrowia.
Adm. „Dz. Wil.* dla
„Chorej”.

 

 

z...
trojgiem

ać robotnik zmarł
we Francji, znajduje
się w rozpaczliwem
położeniu bez  żad-
nych Aw do ży-
cia, prosi o pomoc,
ratunek od głodu,
nim ulokuje dzieci w
jakiej ochronce. Ła-
skawe ofiary Adm.
„Dz. Wil.* dla „Wdo-

w dobrym stanie PO-|wy“

WDOWA
z 5-giem dzieci, naj-
starszy lat 15, znaj-
dująca się w krytycz-
nem położeniu, bez
żadnych środków do
życia, prosi o jaką-
kolwiek pracę lub
pomoc.  Żauł. Stra-
żacki 4 m. 3, Forse-
wicz, albo Adm. „Dz.
WiL*, 

która|Ą

ROZPACZLIWE
położenie, — gdyż
mam żonę słabą w
szpitalu, chore dziec-
ko w domu i od
dłuższego czasu  je-
stem bez pracy —
zmusza mnie odwołać
się do miłosierdzia
bliźnich prosząc ©
pomoc
szą  choćb: ofiarą.
dm, „Dz. WiL* dla

„K. M.*.

 

GARE LASER

BILETY

WIZYTOWE
ZAPROSZENIA
BROSZURY
AFISZE

WYKONYWA

DRUKARNIĄ
4. ZWIERZYŃSKIEGO
Mostowa ullca Nr,1

Telefon 12-44

CenY NiskiE

KKK

 

  
 

Odpowiedzialny redaktor STANISŁAW, JAKITOWICZ.
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