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UMBRO
5 Te

Z SAWRYMOWICZÓW

ZOFJA MIKULSK
po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach, Sakramentami,
zmarła dnia 25 sierpnia 1935 r.

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby do kościoła w Podbrzeziu
nastąpi dnia 26-go sierpnia r. b. o. godz. 19-ej.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 27 sierpnia o godz. 10 m. 30.
Pogrzeb na cmentarzu parafjalnym w Podbrzeziu odbędzie się dnia

27 sierpnia o godz. 12-ej.
O czem zawiadamiają nieutuleni w żalu

,

opatrzona Św.

MĄŻ, SYN I RODZINA.

Żydzi pchają się do senatu
Zabiegi w ministerstwie i targiokandydatury

Żydzi gwałtownie zabiegają о remu jednak występują agudowcy.
mandaty senatorskie, odbywają Żywy udział w akcji przedwybor-
prawdziwe pielgrzymki do ministra czej biorą również handlarze i rze-
spraw wewnętrznych. mieślnicy żydowscy. Kozpoczęli oni

W. ubiegłym tygodniu do min.|wśród swych członków energiczną
spraw wewnętrznych przybyło kil-| agitację za utworzeniem funduszu
kanaście delegacyj żydowskich, za-|wyborczego.
biegając u p. min. Kościałkowskiego|.
o mianowanie różnych kadydatów
do senatu.

Pierwsza przybyła delegacja Or-
ganizacji Sjonistycznej Wschodniej
Małopolski z dr. Sommersteinem na
czele, prosząc o mianowanie senato-
rem lb. posła dr. Rosmarina, względ-

 

W „Warszawskim Dzienniku Na-
rodowym” czytamy następującą ko-
respondencję ze Śląska:

| „Wódz” żydowskich oddziałów.
„wojskowych, prezydent światowej
| unji sjonistów-rewizjonistów Wiłodzi-
'mierz Żabotyński bawił ostatnio w
i Łodzi i na Śląsku.

Żabotyński lubi wojskowe para-
dy, aby wykazać, że żydzi zdolni są
również do wystąpień czynnych.
Podczas pobytu w Łodzi odbyła się
paiada umundurowanych  oddzia-
łów na placu w Helenowie.

Coraz częściej żydzi paradują w
mundurach, odbywają ćwiczenia o
charakterze. wojskowym i t. p. Mi-
mowoli nasuwa się pytanie, przeciw-
ko komu szkoleni są ci wojownicy
oe rego” „Brith - Hachaile“
ra

WI ub. sobotę Żabotyński miał
przyjechać do Chorzowa i Katowic.
£apowiedź jego przyjazdu spowodo-
wała ostre pogotowie policji na ca-

 

łym Śląsku, a szczególnie w okręgu
przemysłowym.

Miasta Chorzów i Katowice już
3 dni przed przyjazdem przedsta-
wiały niezwykły widok: co krok
można było spotkać policjanta lub
tajnego agenta. Wzmocnione patro-
le obsadziły gęsto ulice, legitymując
przechodniów.

Jak zwykle, zajęto się przede-
wszystkiem członkami Stron. Nar.,
którzy nie mogą poprostu zjawić się
na ulicach Chorzowa w godzinach
wieczornych. 3

Po pogrzebie członka S. N. i
członka ko:poracji „Silesia' z Po-
znania, ś. p. Tokarskiego, wszyst-
kich członków S. N., odprowadza-
jących kolegów na dworzec kolejo-
wy, zabrano do komisarjatu, skąd
po 12 godz. przetrzymania, zwolnio-
no ich nad ranem.  Przetrzymano
prawie cały wydział powiatowy i
grodzki Stron. Nar. w Chorzowie.
Świetlice S. N. w Chorzowie są stale
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Stany Zjednoczone protestują
przeciwko polityce Kominternu

nie rabina dr. Thona. :
Następnie delegacja z prezesem.

Agudas lzrael w Polsce, J. M. Le-
winem na czele, zabiegała u min.
Kościałkowskiego o mianowanie se-  natorem kandydata Agudy.

Pozatem zgłosiło się do min. Ko-|
ściałkowskiego kilka delegacyj žy-į

MOSKWA (Pat). Ambasador a-
merykanski Bullit. złożył wczoraj z
polecenia śwojego rządu kierowni-*
kowi komisarjatu spraw zagranicz-
nych Krestinskiemu notę, w której,
zwracając. uwagę rządu sowieckiego
na działalność siódmego kongresu
Kominternu, protestuje przeciwko

dowskich z Warszawy i prowincyj |pogwałceniu zobowiązań, zaciągnię-
w sprawie przyszłych wyborów do tych przez komisarza Litwinowa w
senatu. !

Żydowskim zwyczajem odbywają
się jednocześnie targi pomiędzy po-
szczególnemi żydowskiemi uguupo-
waniami, Związek kombatantów (są
i tacy!) pertraktuje z Agudą o po-
parcie L. Bregmana.

Na fotelu senatorskim pragnie
również zasiąść sławny handlarz po-
marańcz p. Wiślicki, przeciwko któ-

 

CZY JESTEŚ JUŻ CZŁONKIEM
L. O. P. P.

liście do prezydenta Roosevelta z
dnia 16 listopada 1933 roku co do
niemieszania się w sprawy we-
wnętrzne Stanów Zjednoczonych.

| Nota cytuje dosłownie tekst powyż-
|szego listu, którego punkt 4-ty gło-
|si, iż rząd sowiecki zobowiązuje się
|nie zezwalać na tworzenie się, lub
|przebywanie na terytorjum ZSRR
|jaklejkolwiek organizacji lub grupy,
|dążącej do obalenia, przygotowania
| obalenia, lub też spowodowania siłą
(zmiany porządku politycznego, albo
|społecznego w całości lub części'

Stanów Zjednoczonych, względnie przesirzeganie zobowiązań o niemie-
na ich terytorjach lub posiadło- szaniu się za zasadniczy warunek
ściach. "Fo saino zobowiązanie obej- przedwstępny utrzymywania” nor-
muje zapobieganie tego rodzajudzia- malnych i przyjaznych stosunków
łalności na terytorjum ZSRR. Nota, St. Zjednoczonych ze Związkiem  

Akcja antyżydowska na Siąsku
otoczone tajną policją, iktóra śledzi
każdego wchodzącego do lokalu.
W nocy z czwartku na piątek
znów dokonano aresztowań; m. in.
został aresztowany kol. Lorek, kie-
rownik placówki Chorzów-Azoty.
W Tarnowskich Górach miejscowy
komisarz policji rozwiązał zebranie
członkowskie i tylko niezwykłej |.
dyscyplinie członków należy za-
wdzięczać, że nie doszło do żadnych
zajść.

Represje te nie osłabiają jednak
akcji antyżydowskiej miejscowego
społeczeństwa, wzmagającej się z
dnia na dzień, Na sklepach żydow-
skich pojawiają się napisy, nawołu-
jące do bojkotowania żydowskiego
kupiectwa. \

Jak donosi katowicka „Polonja“,
do wystąpień antyżydowskich do-
szło w ub, czwartek wieczorem w
Chorzowie. O godz. 20-tej odbyć się
miało w salach hotelu „Hr. Reden'*
przedstawienie teatralne, urządzone
przez jakąś organizację żydowską.
Około godz. 20-tej, krótko przed
rozpoczęciem się przedstawienia,
$dy na salę wchodziła większa gru-
pa żydów, kilkunastu nieznanych
osobników oblało wchodzących na -
salę kwasem solnym. Na miejscu
powstała wielka panika, przyczem
większa część gości poczęła uciekać
do domów.

Jak następnie stwierdzono, jede-
nastu z oblanych kwasem solnym

kładąc specjalny nacisk na punkt|Sowieckim. Rząd amerykański u-|osobom zniszczone zostały ubrania.
4-ty, zwraca uwagę, iż działalność |waża, iż przewiduje najpoważniejsze
kongresu Kominternu nie mogła być konsekwencje, mogące wyniknąć, ©
nieznana rządowi sowieckiemu, wo- ileby rząd sowiecki nie chciał, lub
bec czego ukaża za zbyteczne spe- nie mógł zastosować odpowiednich
cjalne udokumentowanie dążności | środków w celu zapobieżenia na
kongresu lub amerykańskiej partji| przyszłość czynom, sprzecznym z u-
komunistycznej w stosunku doj roczystem zobowiązaniem, udzielo-
spraw wewnętrznych St. Zjednoczo-|nem rządowi amerykańskiemu.

by wyliczać delegatów amerykań-
skich, czynnych na kongresie, któ-

, Ambasador amerykański, powo-| PEDZKIM MUSZĄ POSIADAĆ
łując się na poprzednie dyskusje z OBA JĘZYKI

nych.

rych pwzybycie do ZSKR musiało ź L i

KONRAA 00 a Diralionjuaii kiajedikiė Gydo

Ostrzeżenie
Syndykat Emigracyjny donosi, że gdyż rekrutacja robotników do Ma-

koło Łachwy, w pow. łuninieckim rokka nie odbywa się i wyjeżdżać

pojawili się jacyś osobnicy, którzy mogą tylko osoby, które mają stam-

namawiają ma wyjazd do kolonij tąd wezwania lub kontrakty apro-
francuskich w Afryce, specjalnie do, bowane przez władze polskie i tran-
Marokka. Ostrzega się, aby nie da- cuskie, Osobnikom: tym zatem zale-

wać wiary informacjom, rozpowsze- ży tylko na wyłudzeniu pewnych

chnianym przez tych osobników, kwot pieniężnych od łatwowiernych.

Ziikwidowanie sekty zboczeńców

We wsi Mironowce, śm. niewia- W wyniku dochodzenia zdołano

po stwierdza, że naród ame-
rykański czuje jaknajsilniejszą awer-
sję do mieszania się w jego we-
wnętrzne sprawy ze strony obcych
jkrajów, niezależnie od istoty, lub
jewentualnych wyników tego rodzaju
ingerencji.

Rząd amerykański uważa ścisłe

„Niemiecki hydropian-olbrzym, uzbrojony
w 4 armaty zaginął

Nota podkreśla, że niema potrze-

być wiadome rządowi sowieckiemu.|NAUCZYCIELE W KRAJU KŁAJ-

do pogwałcenia wspomnianych zo- 452
rozporządzenie, iż wszyscy nauczy-
ciele szkół publicznych, od począt-
owych do wyższych i specjalnych
|włącznie, winni przedstawić dowo-
(dy, że znają oba języki obowiązu-
jące: litewski i niemiecki,

| NIEPOCZYTALNY WYBRYK
i POLAKOŻERCÓW.

Jak donosi prasa kowieńska, w
kościele w Piwoszunach (pow. olicki)
prałat, przysłany przez biskupa ko-
szedarskiego, odczytał prośbę pa-

| rafjan Polaków oraz rezolucję bi-

O zajściu powiadomiono policję,
która przybyła natychmiast na miej-
sce i wszczęła energiczne dochodze-
nia, przytrzymując kilku podejrza-
nych osobników. Podobno u jednego
z przytrzymanych osobników znale-
ziono jeszcze butelkę, zawierającą
kwas, którego nie zdążyć wylać.

 

twy.
żeństwa. Grupa osób, zapewne nie-
polskiej narodowości, niezadowolo-
nych z tego zezwolenia, wszczęła
hałas w kościele i obrzuciła prałata
kamieniami i jajami. Prałat opuścił
ambonę. Kościół został zamknięty.

LUDOWCY ZA NAWIĄZANIEM
STOSUNKÓW Z POLSKĄ.
Kowieński dziennik żydowski

„Volksblatt“ zamieszcza wywiad z
przywódcą partji ludowców prof.
Sleżewiczusem. ь

Oświadćzył on m. in., że, wobec
utrudnienia przez Niemcy tranzytu
do Europy Środkowej, nawiązanie
stosunków z Polską byłoby nader
korzystne. Litwa mogłaby część
swego eksportu skierować przez

Onegdaj radjostacje nadawcze w,skupa, pozostawiającą w tym ko-|Polskę, Sprawa wileńska winnaby
Moskwie (im. Kominternu) nadała.
sensacyjną wiadomość, którą na-
 

 
rowskiej, ujawniono sektę zboczeń-

ców, kierowaną przez, niejakiego Za-

charowa Dymitra. Zacharow zwer-
bował do sekty kilkanaście osób
obojga płci, które uprawiały niemo-
ralne praktyki w obszernej stodole,|
przekształconej na prowizoryczną
świątynię „bóstwa nieskalanej mi-
łości”'.

Kłopoty małżeńskie
Dużą sensację wywołał w Po-

stawach fakt porzucenia miejscowe-
$o rabina Frejdzina przez jego żonę,
która opuściła go, udając się w nie-
wiadomym: kierunku z młodym mie-
szkańcem m. Postaw. Sytuacja nie
byłaby prawdopodobnie skompliko-
wana, śdyby nie ta okoliczność, że
według przepisów religijnych żydow-
skich rabin musi mieć żonę.

W. związku z tem zebrani przed-
stawiciele miejscowego społeczeń-
stwa żydowskiego wyznaczyli rabi-
nowi Frejdzinowi termin, w którym

ściele nadal również i polskie nabo-! zostać otwartą,

ustalić, iż Zacharow jest chory na stępnie potwierdziły niektóre pisma ы na
weneryczną chorobę, przyczem zpo- polskie i zagraniczne. Wiadomość POWIADAMIA SI ©
“К";’і“сіхёі‘”:;“;оžin gr ta jest > aaras rag dla iż z dniem 1-go września 1935 r. Zgromadzenie SS. Salezjanek otwiera
k 1 w. rozwoju zbrojeń niemieckich, że czu- & ; OR -
Zboczeńca oddano pod obserwację jemy się w obowiązku podzielić się Szkołę krojni szycia TOCZNĄprakty(zną (та Murskroju iszycia WIECZOTOWY
lekarską. Przeciwiko innym 'człon- |nią z naszymi czytelnikami: dla starszych. Kandydatki do Szkoły przyjmowane są z ukończeniem 4-ch
kom sekty wytoczono dochodzenia „Dnia 22. VIII — według relacji oddz. Szk, powsz, Zapisy codziennie od 10 do 6 wiecz. ul. Stefańska 37.

| karne. (h) TASS — zaginął na Bałtyku wielki RTR ACY ia dowiedzieć się przy
| hydroplan niemiecki, odbywający lot :

rabina w Postawach
musi on uzyskać rozwód z obecną
żoną i następnie wstąpić powtórnie
w związek małżeński. Gdyby rabin
nie uczynił zadość temu postanowie-
niu, będzie musiał zrezygnować z
"godności rabinackiej,
1

 

| TYLKO
„elegancko umeblowany pokój z wygodami

ji telefonem poszukiwany w śródmieściu.
| zez „dla dyrektora* w Biurze Grabow-

skiego, Garbarska 1.
| я
! |ссачУа 1

 

  ćwiczebny. Wysłane na poszukiwa-
mie samoloty nigdzie nie znalazły go,
zauważono jeno na morzu trochę
szczątków i kilka trupów, które wy-
łowiono i stwierdzono, że to człon-
kowie załogi.

Hydzoplan był uzbrojony w 24
karabiny maszynowe i 4 armaty |
75 mm. Załoga składała się z do-
wódcy, 2 radjotelegrafistów, 4 ie)
chaników, 8 artylerzystów, 24 strzel-|
ców oraz 20 osób obsługi pomocni- |
czej. }

Prasa niemiecka milczy o tym!
wypadku, gdyż jakoby istnienie hy-|
droplanu o tych rozmiarach było ta-|
jemnicą. į

 PodAdministracji.
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM MIEJ- A
SCOWYM I ZAMIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą PA
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NIEMCY NIE CHCĄ PŁACIĆ
nawet długów prywatnych

Przemówienie ministra skarbu w Lipsku

BERLIN, 25.8 (PAT). Na otwarciu
targów lipskich wygłosił minister skar-
bu Rzeszy, Schwerin - Krosig, prze-
mówienie, poświęcone niemieckiej po-
lityce finansowej i gospodarczej.

Minister zaznaczył na wstępie, iż
zagadnienie niemieckich długów za-
granicznych rozwiązane być może za-
pomocą dwóch sposobów: albo drogą
redukcji; oprocentowania i amortyzacji
w związku z czasowem moratorjum,
albo też drogą uzyskania przez Niem-
cy nadwyżek eksportowych, Inne roz-
wiązanie będzie niemożliwe, dopóki
niemieckie wysiłki w kierunku wzmo-
żenia wywozu napotykać będą na
przeciwzarządzenia handlowe i walu-
towe ze strony zagranicy.

Odpierając zarzut, iż Rzesza sama
uniemożliwiła spłatę swych długów
zagranicznych i że wzmożony import
surowców ze strony Niemiec przyczy-
nił się do zniszczenia nadwyżki z nie-
mieckiego wywozu, minister zajął się

* uzasadnieniem nowego planu polityki
handlowej Rzeszy, podkreślając, iż
Niemcy same nigdy nie uważały tego
planu za idealne rozwiązanie, ale u-
ważają go za nieunikniony skutek za-
rządzeń j stanu rzeczy, za które Niem-
cy nie ponoszą odpowiedzialności,

W ostrym tonie protestował mini-
słer przeciw temu, iż narzuca się
Niemcom radę rozwiązania kryzysu
gospodarczego na drodze dewaluacji.
Niemcy — mówił minister — odrzu-
cają stanowczo jakiekolwiek sugestje
co do zastosowania u siebie dewalua-
cji.

_ Przechodząc do omówienia zarzą-
dzeń, mających na celu wewnętrzną
konsolidację gospodarczą Rzeszy, dr.
Schwerin - Krosig wskazał m. in. na
spadek bezrobocia, jako na ważne na-
stępstwo reformy systemu podatkowe-
go. Przy tej okazji zwrócił on uwa-
$ę na wielkie znaczenie zarządzeń po-
lityki ludnościowej, stosowanej przez
trzecią Rzeszę. Jedną z najważniej-
szych zasług kanclerza Hitlera jest to,
iż z narodu wymierającego uczynił na-
ród żywy, przywracając mu suweren-
ność zbrojną, stawiając przed nim po-
zytywne cele polityki ludnościowej.

Poruszając kwestje budżetowe, mi-
nister zaznaczył, iż wydatki, podnie-
sione dla przywrócenia Rzeszy suwe-
renności wojskowej stanowią składo-
wą część wielkiego programu ożywie-
nia pracy. Pożyczki krótkoterminowe
zaciągane w tym celu, muszą być

Roosevelt do młodzieży

WASZYNGTON, 25.8 (PAT). Pre-
zydent Roosevelt wygłosił przez radjo
przemówienie do młodzieży, wzywa-
jąc ją do jedności i poparcia budowy
nowego ustroju w Stanach Zjednoczo-
nych.

Powinniśmy dostosować — mówił
prezydent — nasze idee do faktów
doby dzisiejszej. Żadne przepisy nie
są święte, natomiast święte powinny
być zasady. Jestem przekonany, że
nowe pokolenie amerykańskie dążyć
będzie do dostatku dla wszystkich, a
nie do przerostu bogactw dla niektó-
rych.

Straszny wypzdek
w Alpach frzncuskich

PARYŻ, 25.8. (ATE) — W Alpach
francuskich w pobliżu Nicei wydarzy-
ła się dziś straszna katastrofa, której
ofiarą padł pewien 10-letni chłopiec,
oraz kilku turystów.

Chłopiec, zrywając kwiaty w górach,
natrafił na pocisk artyleryjski, który
wystrzelony został w czasie niedaw-
nych ćwiczeń artyleryjskich w tej o-
kolicy i nie wybuchł. Chłopiec zaczął
manipulować przy pocisku, kióry na-
gle wystrzelił, rozrywając chłopca w
kawałki.

Kilku turystów, znajdujących się w
pobliżu miejsca wybuchu, odniosło
ciężkie rany. Zarówno chłopiec, jak i
dwaj najciężej ranni turyści byli o-
bywatelami włoskimi. Jeden z ran-
nych po przewiezieniu go do szpitala
zmarł.

оат ТВИНОТНЮСНШИОУЕНПАОАИТЫ ЗОOOOWERCYRAZKA

Kronika telegraficzna
— „Frankfurter Zeitung“ donosi z Mag-

deburga, że tramwaje miejskie umieściły na

wagonach transparenty z napisem: „Żydzi

są tu niepożądani",

—

 

skonsolidowane i splacone. Splata ta
nastąpić musi przez wstawienie odpo-
wiednich sum do budżetu zwykłego.
albo też przez konwersję pożyczek
krótkoterminowych na długotermino-
we.

Dla spełnienia zadań budżetowych
i usunięcia luk, pozostałych po budże-
tach z okresów kryzysowych, trzeba
będzie wielkich ofiar. Musimy skupić
się przy wykonaniu wielkich zadań po-
litycznych, jakie postawił przed nami

 

kanclerz Hitler, ciągnął minister skar-

bu Rzeszy, Będziemy musieli wrócić
do starej pruskiej oszczędności z okre-
su wielkich królów pruskich.

O ile zadania. jakie wyłoniły się w

ciągu dwóch ostatnich lat w dziedzi-

nie polityki budżetowej, mają być wy-

konane, — zdaniem ministra — do-

chody z podatków będą musiały w

dalszym ciągu wzrosnąć conajmniej do

tej wysokości, na jakiej znajdowały
się w latach 1934 i 1935,
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na morzu Śródziemnem
MIĘDZYNARODÓWKA
PRZECIW WOJNIE

BRUKSELA, 24.8 (PAT). Dziennik
„Le Peuple" ogłosił dziś wieczorem
nową odezwę międzynarodówki so-
cjalistycznej, Odezwa domaga się od
Ligi Narodów narzucenia obowiązko-
wego arbitrażu w zatargu włosko-abi-
syńskim. Wojna — głosi odezwa —
powinna być uniemożliwiona przez
zamknięcie kanału Suezkiego i zasto-
sowanie sankcyj gospodarczych, prze-
widzianych w pakcie Ligi Narodów.

DECYZJE ANGIELSKIE
„PEŁNE UMIARU"

LONDYN, 25.8 (PAT). Garvin pi-
sze w czasopiśmie „Observer”, iż de-
cyzje rządu brytyjskiego są pełne u-
miaru. Publicysta wyraża z tego po-
wodu zadowolenie, podkreślając, iż
w zatargu włosko - abisyńskim rzeczą
zasadniczą dla Wielkiej Brytanii jest
unikanie,stanowiska nieprzejednane-

„go. Flota brytyjska — pisze „Obser-
ver“ — choć przykro ,to jest mówić,
już nie panuje nad morzem Śródziem-
nem. Žaležymy na tych wodach od
przyjaźni z Włochami.
„Sunday Times" wypowiada się tak-

że przeciw decyzjom radykalnym i
podkreśla, że Wielka Brytania nie po-
winna przedsiębrać niczego bez poro-
zumienia z Francją.

ANGLJA CHCE WCIĄGNĄĆ
FRANCJĘ W GRĘ POLITYCZNĄ

PARYŻ, 25. 8. (PAT.) Prasa fran-
cuska omawia dziś zatarg abisyńsko-
włoski. „Matin* sądzi, że W. Bry-
tanja dąży do wciągnięcia Francji w
śrę polityczną brytyjską i zwraca u-
wagę, że Francja winna dochować
wierności wszystkim swoim  sprzy-
mierzeńcom w tej samej mierze, co
W. Brytanja. W. Brytania nie powin-
па żądać od Francji, aby ponosiła ry-
zyko, którego rząd francuski nie
pragnie.
„Echo de Paris“ zwraca uwagę. że

nie Francja przełamała jednolity
front Stresy, a zadaniem nolityki
francuskiej musi być przywrócenie
teto frontu. Błędne byłoby —- pisze
„Echo de Paris' — liczenie na to, że

nonarcie sankcji W. Brytanii przeciw
Włochom zapewni Francji ewentual-

 

ną pomoc W. Brytanji przeciw Niem-

com. Francja powinnd uczynić wszyst-

ko. aby przywrócić jednolity front
stresański,

ALOISI O JEZIORZE TSANA

LONDYN, 25.8 (PAT). „Obser-
ver" pisze: Niewątpliwie oświadczenia

barona Aloisiego w Paryżu co do je-
ziora Tsana wywołały wrażenie ujem-
ne. Włochy najwidoczniej kwestjo-
nują specjalne prawa Wielkiej Bryta-
nji w tej prowincji.

OTWARCIE POSIEDZENIA
KOMISJI . KONCYLJACYJNEJ

BERN, 25. 8, (PAT.). Komisja kon-
cyliacyjno-arbitrażowa włosko - abi
syńska odbyła ostatnie posiedzenie

i ogłosiła komunikat o zamknięciu
dyskusji. Komisja wysłuchała rzeczo-
znawców rządów Włoch i Abisynii.

Abisynja nie uważała za potrzebne
przedstawić ze swej strony świadków,
przesłuchano więc tylko wyższych
funkcjonarjuszy kolonjalnych i ofice-
rów włoskich, a także podoficerów
tuziemców z administracji kolonialnej
włoskiej.

Określenie, kto był napastnikiem,
jest, jak się zdaje, bardzo trudne. Nie
wydaje się prawdopodobne, aby stro-
na włoska i abisyńska doszły zgodnie
do jednolitej tezy. Komisja zwróci się
zatem do superarbitra Politisa, posła,
greckiego w Paryżu.

SKUTKI ULEWY

ADDIS-ABEBA, 25, 8. (PAT.) Lin-
ia kolejowa pomiędzy Addis-Abebą i
Dżibuti została uszkodzona przez u-
lewy. Na przestrzeni 300 metrów tor
jest podmyty. Wszczęto pośpieszne
roboty dla naprawy toru.

MURZYNI KUBY
ZAINTERESOWANI

HAVANA, 25.8 (PAT). Ludność
murzyńska wyspy Kuby z uwagą śle-
dzi przebieg zatargu włosko - abisyń-
skiego. Jednakże murzyni kubańscy
odrzucili propozycje murzynów z Har-
lemu o zorganizowaniu ekspedycji z
pomocą dla Abisyniji.
„Mamy dosyć kłopotów u siebie —

oświadczyli murzyni kubańscy — po
co mamy ich szukać gdzieindziej“.

Przegrupowanie s.ł angieiskich
na morzu Śródziemnem

PARYŻ, 25, 8. (PAT.). Londyński
korespondent „Echo de Paris“ zwra-
ca uwagę na to, že, mimo zaprzeczeń
admiralicji brytyjskiej, istotnie odby-
waja się poważne przegrupowania

Przečwko dz'alalnošti
Kominternu

protest St. Zjednoczonych

WASZYNGTON, 25.8 (PAT). De-

parlament stanu Stanów Zjednoczo-

nych wystosował do rządu Z. S. R. R.

energiczny protest przeciwko niektó-

rym wystąpieniom na ostatnim kon-

gresie kominternu w Moskwie, gdzie

delegaci formułowali program dzia-

łań partji komunistycznej w przyszło-
ści. :

Departament stanu oświadcza, iż

rząd Z, S, R. R. złamał swoje zobo-
wiązania, zaciągnięte w chwili wzno-
wienia stosunków dyplomatycznych

między obu krajami, i podkreśla, że

normalne przyjazne stosunki zależą

od wykonania zobowiązania wzajem-

nego obu państw do niewtrącania się
w sprawy wewnętrzne drugiego pań-
stwz.  

angielskich sił morskich na morzu
Šrėdziemnem,
Tak więc dwa krążowniki „Reven-

óe' i „Valiant“, pierwsza i trzecia
eskadra krążowników, lotniskowiec
„Glorious'' oraz pewna liczba innych
iednostek wojennych znajdują się o-
becnie w drodze do Aleksandrijt.

Inne okręty otrzymały rozkaz uda-
nia się do Port-Saidu, Suszu, Saint
Jean d'Acre i do Haify.. Pierwsza flo-
tylla kontrtorpedowców i pierwsza
eskadra łodzi podwodnych pozosta-
ja na Malcie aż do końca września.
  

Oneracia Hitlera
BERLIN, 25.8 (PAT). Niemieckie

biuro informacyjne donosi: Kanclerz
Hitler cierpiał w ciągu wiosny r. b. na
chrypkę, która mu szczególniej dała
się we znaki podczas ostatniego prze-
mówienia w parlamencie,

Prof. dr. von Eicken stwierdził, że
powodem chrypki jest polip w stru-
nach głosowych po prawej stronie.
Dnia 23 maja prof. dr. von Eicken u-
sunął polipa w drodze operacji, Głos
kanclerza Hitlera powrócił do stanu
normalnego, a przeprowadzone bada-
nia stwierdziły, iż struny głosowe są
obecnie w zupełnym porządku,

 

Badanie przyczyn

katastrofy w tuneiu berlińskm
BERLIN, 25.8. (PAT) Niemieckie | BERLIN, 25.8. (PAT) — Kanclerz

biuro informacyjne donosi: Dla ustale- | Hitler przybył dziś do Berlina i odwie-

nia powodów katastrofy w tunelu ko-
lei podziemnej przy Bramie Branden-
burskiej zarząd kolei przedsięwziął
różne zarządzenia, a m. in. polecił
zbadanie budowy odnogi kolei t. zw.
północno-południowej.
Aby zabezpieczyć bezstronność

prac komisji, powołanej do badań, dy-
rektor generalny kolei usunął dwóch
nadradców i jednego radcę dyrekcji
kolei i zastąpił ich przez nowe siły.

dził miejsce katastrofy w tunelu kolei
podziemnej. Na lotnisku powitali kan-
clerza ministrowie Goebbels i Frick i
gen. Daluege, który, kierując robota-
mi ratunkowemi w tunelu, złożył o
nich kanclerzowi raport.

Kanclerz polecił min. Goebbelsowi,
aby przedstawił mu stan pomocy, u-
dzielonej rodzinom ofiar katastrofy, a
także informował się o przebiegu do-
tychczasowego dochodzenia.

Akcja zniżki cen
we Francji

PARYŻ, 25.8 (PAT). Opinja pu-
bliczna z wielką ulgą śledzi akcję
rządową, mającą na celu obniżkę kosz-
tów utrzymania. :

We wszystkich departamentach pre-
fekci, w porozumieniu z poszczególne-
mi organizacjami gospodarczemi, ogło-
sili _ zarządzenia, postanawiające
10-procentową zniżkę cen mięsa. Po-
nadto w niektórych okolicach wydano
zarządzenia o dalszej zniżce cen chle-
ba, mleka oraz szeregu innych pro-
duktów.

Zniżka ta obejmuje więc wiele arty-
kułów pierwszej potrzeby, w zależno-
ści od rozciągłości akcji, przeprowa-
dzanej przez władze administracyjne,
Akcja ta ogarnęła również Paryż,
gdzie jest stosunkowo najtrudniejsza,

W „Biuletin municipal'' ukazało się
zarządzenie prefektury, wprowadza-
jące od poniedziałku zniżkę cen po-
szczególnych gatunków mięsa.
Lyonie mer miasta .,min. Herriot, w
porozumieniu z prefektem departa-
mentu Rodanu, zwołał zebranie przed-
stawicieli poszczególnych organizacyj
przemysłu spożywczego. Na zebraniu

  

Początek
manewrów włoskich

RZYM. 25. 8. (PAT.). W wielkich
7©newrach północnych, które rozno-
częły się dzisiaj-o północy w.-rejonie
Bolzano, biora czynny udział, poza
szefem rządu i wiceministrem wojny,
sen. .Baistrocchi —trzynastu człon-
ków rządu oraz 40-tu senatorów i
200 deputowanych w charakterze ofi-
cerów rezerwy.
RZYM,25. 8. (PAT.). W czasie od-

brwaiacvch się w północnych Wło-
szech manewrów polecono dopro-
wadzić do minimum oświetlenie w
miastach i miasteczkach. Niektóre
droói zamknięto dla ruchu samocho-
dowego.
Na teren manewrów przybyły ko-

misie woiskowe z zagranicy i atta-
ches wojskowi wszystkich ambasad

=: Kwrirvnale, W manewrach bie-
rze udział z jednej strony 20 dywizyj,
a z drugiej 10. Front „czerwonych*
rozciańa się od doliny Adygi do Val
di Sole.

Gorączkowa praca
ustawodawcza
w St. Zjednoczonych

WASZYNGTON, 25.8 (PAT). Pre-
zydent Roosevelt wystosował do prze-

wodniczących komisji finansowej sena-

tu i komisji komunikacyjnej izby re-

prezentantów pismo, w którem wzywa

do przygotowania na kolejną sesję

prawodawczą projektów, utrwalają-

cych zdobycze snołeczne, oparte na
uchwalonych w kończącej się sesji u-
stawach.
Po zakończeniu sesji prezydent po-

rozumie ' @ z _przedstawicielami
przedsiębiorców, robotników i kon-

sumentów i ma nadzieję, że zdoła u-
stalić porozumienie między nimi dla
przyśpieszenia odbudowy przemysłu
i usunięcia bezrobocia.

Starcie

na kongresie son'stów
BERN, 25.8 (PAT). Na sobotniem

posiedzeniu kongresu sjonistów w Lu-
cernie doszło do ostrego starcia po-
między Strickerem — delegatem z
Wiednia, członkiem grupy państwowo-
ści, a Berlem Katzenelsonem — re-
prezentantem lewicy robotniczej,

Stricker oświadczył m, in.: Lewica
dąży do rozłamu, gdyż wyrzekła się
myśli o państwie żydowskiem. Oświad-
czenie to wywołało ostrą replikę Ka-
tzenelsona. Dotychczas nie wiadomo,
czy przewodniczący kongresu. Weiz-
man stanie na czele całej organizacji
sjonistycznej i agencji żydowskiej.

tem uchwalono obniżyć ceny różnych
produktów w granicach 15 — 25 pro-
cent,

 

Zderzenie
autobusu z pociąg em
WIEDEŃ, 25,8 (PAT). Dziś na

przejeździe pomiędzy dworcami Pie-
sting i Ober - Piesting na bocznicy
Leobersdorf - Gutenstein autobus
zderzył się z pociągiem osobowym.
Ze znajdujących się w autobusie po-
dróżnych 6 zostało zabitych, a 20 ra-
nionych.

0 brzymi gmach za!mie

niemieckie min. lotnictwa
BERLIN, 2.8. (PAT) — Budowa

olbrzymiego gmachu ministerjum lot-
nictwa Rzeszy jest już na ukończeniu.

Jest to pięciopiętrowy gmach o środ-
kowem skrzydle długości 250 metrów
oraz dwuch skrzydłach bocznych. Bu-
dynek ten posiadać będzie 2500 poko-
jów służbowych oraz szereg innych,
jak sale restauracyjne, palarnie i t. p.
W gmachu znajdować się będzie

także wielka hala garażowa, mogąca
pomieścić 150 samochodów oraz kilka

samolotów. Na dachu mieścić się bę-
dzie lotnisko.

Przy budowie pracuje 3000. robot-
ników na trzy zmiany. Gmach częścio-
wo będzie już oddany do użytku z

końcem bieżącego roku, całość zaś wy-
kończona będzie do kwietnia 1936 r.

 

Ze sportu

Niemki zwyciężają w meczu
lekkoatletycznym Polki

60,5 : 38,5

W niedzielę na Stadjonie С. $. С, м
Dreźnie przy olbrzymiem zainteresowaniu
publiczności odbył się 2-gi międzypań-
stwowy mecz lekkoatletyczny pań Pol-
ska — Niemcy.

Jak przewidywaliśmy, spotkanie zakoń-
czyło się sukcesem drużyny niemieckiej
w stosunku 60,5 do 38,5 punktów.
Walasiewiczówna była bohaterką me-

czu.

Sukcesy jeźdźców polskich
w Rydze

W sobotę rozpoczęły się w Rydze 8
międzynarodowe zawody hippiczne z u-
działem ekipy polskiej, niemieckiej i ło-
tewskiej. W skład zespołu polskiego
wchodzą: mjr. Lewicki, kpt. Biliński,
por. Komorowski, por. Mossakowski i
por. Czerniawski. Ekipa nasza przywio-
zła z sobą 12 koni, Niemcy — 18, a Łot-
wa zgłosiła do zawodów 17 koni.

W pierwszym dniu rozegrano bieg o
nagrodę łotewskiego klubu jeździeckie-
go, przyczem pierwsze miejsce zajął Ło-
tysz Qzols na klaczy Greja, przebywa-
jąc parcours bez punktów karnych w cza-
sie 1,27 3/5. W biegu tym jeźdźcy polscy
zajęli 5-e, 6-e, 7-e 10-e i 11 miejsca.

W drugim dniu międzynarodowych
konkursów hippicznych w Rydze ekipa
polska osiąśnęła świetne wyniki, zdoby-

wając 6 nagród na 10 oraz puhar miasta
Rygi.

Kpt. Biliński na  (Rabusiu) zajął
pierwsze miejsce, a na „Florku - Siła-
czu” — czwarte, major Lewicki na „Dun-

kane" — piąte, a na „Kikimorze* —
siódme, por, Czerniawski na „Johnie* —
szóste, por, Komorowski na „Lidji“ —
dziewiąte. Drugie i trzecie miejsca przy-
padły Niemcom, 8-me i 10-te Łotyszom.

Poza biegiem o nagrodę m. Rygi roze-
$ranc również pierwszy konkurs o na-
środę ministra wojny, W biegu tym —
jak totąd — Polacy znajdują się na czo-
łowych miejscach. Rozgrywka druga od-

i będzie sę w poniedziałek.
 

 

 



 

 

NIENAWIŚĆ
JAKO METODA
Prawdopodobnie w związku z wy-

borami ukazała się w Warszawie ma- i t. zw. ruchu ludności w pierwszym
'

la broszurka p. n. „Endecja bez ma- |

ski“ (Nowoczesna Spėlka Wydawni-
cza, S. A.). Treść jej jest mało inte-

resująca,

skrócie i w ordynarnej postaci wszyst-

kie głupie i kłamliwe oskarżenia i in-

synuacje, jakie w ciągu kilku dziesiąt-

ków lat były wypisywane przeciwko

ruchowi narodowemu w Polsce. Jeśli
wspominamy o tej obskurnej broszu-

rze, to tylko dlatego, że zaciekawia w

niej ta zapamiętała nienawiść, z jaką

autor odnosi się do „endecji”. Nie jest

on zpewnością odosobniony, jest jakieś

środowisko, w którem — mimo zmian

i przeobrażeń, jakie się w Polsce do-

konały — istnieje niezatarte owo u-

czucie nienawiści, tkwiące swemi ko-

rzeniami jeszcze w stosunkach przed-

wojennych i związane z ówczesnemi

walkami politycznemį i spolecznemi,
Częšciowo wytlumaczyė možna to u-

czucie nienawišci, zatruwające i dziš
jeszcze stosunki wewnętrzne w Polsce

tem, że zostało ono wyhodowane w

atmosferze myśli Polskiej Partji Socja-
listycznej, która z socjalizmu między-
narodowego zaczerpnęła ten właśnie

ton psychiczny, To jednak nie wystar-

cza, są jeszcze dwa inne pierwiastki w

tej metodzie — jeśli się tak wyrazić
wolno — nienawiści. Pierwszy, to ce-
chy duszy żydowskiej, Wszak Żydzi

formowali psyche socjalizmu polskie-

go, oni nienawidzą „endeków”, jako
przedstawicieli świadomej polskości,

wrażliwych na  niebezpieczeństwo

współżycia polsko - żydowskiego, Dru-
gi, to stara, wypróbowana metoda

masońska — zabijać kłamstwem, osz-

czerstwem i insynuacjami. Żyd dzi-
siejszy nienawidzi szczerze, żywioło-

wo, tak jak nienawidzieć i przeklinać

umieli Żydzi starego Testamentu. Ma-

son używa metody szerzenia niena-

wiści i budzenia jej przez kłamstwa i

oszczerstwa z zimną krwią, ze spoko-

jem i premedytacją.

Jeszcze kilka lat temu, twierdzenie

powyżej wypowiedziane, wywołałoby

udany śmiech i drwiny, że oto ktoś

wierzy w masonerję i straszy maso-
nerją. Dziś już wszyscy wiedzą, że
sekta ta istnieje i gra bardzo jeszcze

dużą rolę w polityce. Jeśli są co do

tego sceptycy, to niechaj sobie prze-

czytają ustęp poświęcony masonerji w

ostatniej książce p. Andrć Tardieu
(„Sur la pente'). Wybitny polityk,

wielokrotny premier, publicysta i dy-

plomata, znający dobrze i Francję i

Europę współczesną, polityk trzeźwy

i praktyczny, tak oto mówi o stowa-
rzyszeniach tajnych: '

„Najczynniejszem z nich, najlepiej zor-
ganizowanem i działającem najbardziej
skutecznie, jest wolnomularstwo, Siła ta,
lekceważona przez jednych, przeceniana
przez innych, odegrała w historji nowo-
czesnej rolę istotną (róle essentiel), a
zmieniając się stosownie do czasu i
miejsca, była posłuszna niezmiennym za-
sadom. Mylą się ci, co chcą przez nią
wszystko wytłumaczyć — życie nie jest ,
tak proste. Lecz bez niej historja poli-
tyczna nie byłaby zrozumiała”.

P. Tardieu ma słuszność, gdy mówi |

© masonerji wogóle, ma także słusz-

ność, gdy wskazuje na rolę masonerii

we Francjj w wiekach XIX i XX.

U nas w Polsce wolnomularstwo ma

swoją długą historję; wycisnęło ono

silne piętno na dziejach Polski w cza-

sie rozbiorów i w czasie walk o nie-
podległość, wbrew pozorom i fał-

szowanej historjj — bardzo nieza-

szczytną. Dziś nie posiada ono takiej

siły, jak w innych krajach europej-

skich, niemniej przeto jest żywe i ak-
tywne. Ono właśnie wnosi do duszy

polskiej pierwiastki jej obce, ono

wnosi do życia polskiego metody, któ-

rych tak ciekawym bo charaktery-

stycznym objawem jest wspomniana
na początku broszura. :
Pierwszym warunkiem uzdrowienia

stosunkėw spolecznych w Polsce, zro-

bienia ich bardziej „ludzkiemi“, w šei-

słem znaczeniu tego słowa, jest odcię-

cie się od wpływów psychiki żydow-
skiej i od wstrętnych metod sekty

|

zawiera ona bowiem w ; roku przyrost ten był 90 tysięcy. Je-
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i sięcy, podczas gdy w roku ubiegłym

CZEGO NAM POTRZEBA?
Najwybitniejszego faktu, z którym

po powrocie z wakacji rozpoczniemy
nowy „sezon”', dostarczył nam Główny
Urząd Statystyczny w zestawieniu

kwartale b. r. Z cyfr tych wynika, że
przyrost ludności w Polsce w tym
kwartale wyniósł 78 tysięcy, podczas
śdy w tym samym kwartale ubiegłego

żeli rozszerzyć liczbę  osiąśniętą
w pierwszym kwartale, na cały rok,
to dostalibyśmy roczny przyrost 312 ty

wynosił on 402 tysiące, a w roku 1930
nawet 534 tysięcy. Jest bardzo pra-
wdopodobne, że liczby w następnych
kwartałach nie będą tak złe, jak w
pierwszym i całoroczny rezultat bę-
dzie mniej fatalny, niż zapowiadał to
pierwszy kwartał, Nie ulega jednak
wątpliwości, że przyrost nasz maleje
w śwałtowy sposób. Zmniejszanie się
liczby. urodzeń jest objawem bardzo
ciežkiego niedomagania, świadczy o
podcinaniu w narodzie odwaci i ra-
dości życia, ale ostatnie liczby, ogło-
szone u nas mówią jeszcze o czemś
innem.
Fatalny wynik pierwszego kwarta-

łu b, r. powstał nie tyle z obniżenia
się liczby urodzeń, ile z gwałtowne
$o podskoczenia liczby zgonów. A po-
nieważ nie notowano u nas w tym
czasie żadnej krwawei wo'ny, ani też
żadnej dżumy, czy cholery, więc za-
chodzi uspiawiedliwione podejrzenie,
że ta nagła zwyżka śmiertelności wy-
nikła z niesłychanie ciężkich warun-
ków życia, z tego powszechnego pra-
wa niedo'adania, o którem pisze się
u nas w dość spokojnym tonie już od
dnóś dawna, a które daje o sobie znać
nietylko w coraz lichszym stanie fi-
zycznym rekrutów, lecz już zaczyna
masowo kosić słabsze organizmy. Za-
czvna sie poprostu wymieranie z ne-
dzy. Bardzo byłoby dobrze, gdyby
bliższe badanie tego grožneso skoku
śmiertelności wykazało jakaś inną,
Gzasową, mniej okropną jego przy-
cz”ne. Dopóki to jednak nie nastsni,
trzeba wołać ra alarm, bo tu nie o
małą rzecz chodzi,
Powszechna bieda i ciężka nędza

wielkieśo odłamu naszei ludności po-
częła zresztą tak silnie bić w oczy, że
człowiek pełen optymizmu, jakim
$o pamiętamy z czasów, śdy był mi-
nistrem przemysłu i handlu, inž, E.
Kwiatkowski w niedawno wvdanej
broszurze prośramowej musiał napi-
sać, iż niepodobna budować mocar-  

stwa na ludności pozostającej w nę-
dzy i szuka środków zaradczych. A
jednvm z nich ma być utworzenie ra-
dy złożonej z tych elementów, które,
w panującym u nas żargonie zwykło
sie nazywać „sterami gospodarczemi“.

Rada — b..dobra rzecz. Ale przy-
chodzą na myśl te rady i ankiety, któ-
re w zaraniu radosnej twórczości
zwoływał prof. Bartel, prezes rady
ministrów, wsławiony krzepiącą ma-
ksymą, wygłoszoną w sejmie, że Pol-
skę stać na ujemny bilans handlowy.
Pozostały po tych ankietach liczne
tomy, z których lektury wynika nie-
zbicie tylko jedno: że t. zw. stery go-
spodarcze bystrym swym wzrokiem
nie dosięgłv zbyt daleko poza wła-
sny nos. Niema tam nawet słabego
nrzeczucia zbliżającego się kryzvsu.
Wszystko rozważa się tam na gruncie
niezachwianei wiary w to, że nic na
świecie się nie zmieniło wszystko bę-
dzie postaremu tak dobrze, jak było
do początków bieżącego stulecia. Nie
napawa to zbyłniem zaufaniem do
mądrych rad, jakich są nam wstanie
udzielić stery gospodarcze, mimo, že
członkowie tych sfer nieiednokrot-
nie, a nawet przeważnie potrafili do-
brze poradzić samym sobie w zdoby-
waniu dóbr doczesnych.
Żyjemy przecież i teraz według

wskazówek tych sfer. Im to ap. za-
wdzięczamy znakomite pokierowanie
śotawy przemysłu cukrowniczego,
dochodzącei obecnie do ku!lminacyj-
neśo punktu rozwoju. Nałożono na
ludność Polski bardzo ciężki haracz
w postaci miebywale wysokiej ceny
cukru z tem uzasadnieniem, iż w ten
snosób umożliwi się deficvtowv rze-
komo wywóz cukru zagranicę, zdobe-
dzie cie noważrą norycię w hilancie
handlowym i dźwiśnie się: rolnictwo, |
dlą którego uprawa buraka jest nie-
mins ważną dałęzią óospodarki.
Płaciliśmy i płacimy dotąd za cukier
cenę  dziesięciokrotnie wyższą niż
zańraniczni odbiorcy  nasredn nro-
duktu i jaki z tego rezultat? Kartel
cukrowniczv zagarnał olbrzymie su-
my nozwalajace na fantastyczne pen-
sie i dywidendy. a produkcia bura-
ków, z której nłynie korzyść dla rol-
nika spadła z 42 milionów centnarów |
w Jałach 1925 — 29 na niespełna 26
miljonów w r. 1934. Trzoda zaśra-
niczna, na której tuczenie idzie czę-
ściowo masz wywóz, ma ciikier po
kilkanaście óroszy za kilo, nawet i na-
sze krówki i świnki modą 60 mieć
bardzo tanio, tylko obywatel polski

 

musi płacić cenę, na którą go niestać.
To też używa cukru coraz mniej i to
pewnie ma też swój udział w zjawisku
podwyższonej śmiertelności, bo prze-
cież wedłuś twierdzenia, zresztą słu-
szneńo samych panów z kartelu, cu-
kier krzepi!

No, ale cukier to przecież smako-
łyk, nie chleb powszedni. Cóż kiedy
właśnie z chlebem powszednim po-
stępujemy również według głębokich
myśli „sfer $ospodarczych', Jest fak-
tem niewątpliwym i można się o tem
przekonać chociażby z „Małego rocz-
nika statystycznego”, kosztującego
zaledwie złotówkę, że stoimy na
pierwszym miejscu tylko w spożyciu
kartofli Zbóż natomiast chlebowych
spożywamy mniej niż inne narody,
niedojadamy systematycznie pod tem
względem. A mimo to zboże nasze
wywozimv, Bo nietylko wywozimy,
ale i dopłacamy jeszcze do teśo wy-
wozu sttmy przewyższające w niektó-
rych latach 100 miljonów złotych.
Dortacamy więc jeszcze z funduszów
ośólnych do te$o. żeby otrzym?ć
wynędzniałego  rekruta i wysoką
cyłrę śmiertelności. I nikomu ze
sfer 7---adarczych nie przychodzi ia-
koś na mvśl, że to jest absurq (ieželi
nie co gorszego). Przeciwnie tąka po-
lityka znajduje tam poparcie i uzna-
nie.

Czegóż więc dobrego możemy się
spodziewać po wskazówkach tych
sier w przyszłości? Mieszamy tu fa-
talnie ekonomów z ekonomistami,

| rzeczoznawców z zainteresowanymi
i rezultat jest fatalny. Sfery gospo-
darcze miały kredyt w społeczeństwie
jako zbiorowisko ludzi obeznanych
praktycznie z problemami przemysłu,
handlu, czy rolnictwa. Ale kredyt ten
straciły, gdyż zawiodły zaufanie, Nie
trzeba zresztą przeceniać t. zw. prak-
tyków w czasach tak przełomowych
iak nasze, Znakomity pisarz anielski
tak ocenia rolę praktyki: jeżeli zaj-
dzie drobny defekt w maszynie, to
przywołujemy człowieka praktyczne-
60, montera; jeżeli defekt jest po-

„ ważniejszy, to zwracamy się do mniej
praktycznego, do inżyniera; jeżeli zaś
defekt jest tak wielki, żęmaszyna te-
80 rodzaju staje się wogóle nie do u-
życia, wtedy nadzieją naszą jest czło-
wiek nietylko zupełnie niepraktycz-
+ lecz mający nawet opinie nieco
pomyloneśo, mianowicie wynalazca.

Innemi słowy trzeba nam nie prak-
tylców ve „sier gospodarczych, lecz
reformatorów!
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Palestyńskie plany Żabotyńskiego
Stosunki handlowe Poiski z Palestyną

Palestyńskie plany sjonistów rosną
z każdym kongresem, Przywódca par-
tji robotniczej, posiadającej większość
na kongresie lucerneńskim, Ben Gu-
rion,zapowiada „na najbliższe (!) lata—
skolonizowanie miljona rodzin żydow-
skich. Oczywiście, o ile pozwolą na
to władze brytyjskie, które bądźco-
bądź muszą się liczyć z rosnącym pa-
trjotyzmem Arabów palestyńskich i z
coraz większem niezadowoleniem ca-.|
łego świata arabskiego. Zaostrzający |
się konflikt włosko - angielski nie po- |
zostanie bez wpływu na losy koloni-
zacji w Palestynie, która jest jakby
przedpolem Kanału Suezkiego. W.
Brytanja będzie musiała wybrać albo
Arabów albo Żydów, jako sojuszni-
ków w obronie swej pozycji na blis-
kim wschodzie. Jeśli wybierze Ara-
bów, to kolonizacja żydowska nie
pójdzie w zbyt szybkiem tempie.
W planach Ben Guriona Palestyna

ma sięgać od morza do morza, Oto co
pisze o jego mowie p. Apenszlak w
„Nasz. Przeglądzie": —
„Ogarnął Palestynę w jej granicach histo-

rycznych — i odkrył dla żydostwa palestyń-,

skiego drugie morze: Czerwone. Tam po-
wiewała kiedyś bandera Judei, tam była

przecież flota króla Salomona. Z morza

Czerwonego — wyjście dla naszej -ekspan-
sji przemysłowo - handlowej — na rynki
Wschodu, do krajów arabskich, do Persji —

ba! — nawet do Indyj”.

A więc wielki powrót do Azji, do
ojczystego domu Żydów. Symbolicz-
ny wąż żydowski, który wyszedł nie-
„gdyś z Palestyny i przez Rzym, Hisz-
panję, Francję, Niemcy, dotarł do Pol-
ski i Rosji, zatoczyłby koło, „ukąsiłby
swój ogon' i przestałby być szkodli-
wym dla Europy.

Projekt dotarcia do Morza Czer-
wonego jest realnym o tyle, że Anglia,
niezbyt pewna skutecznej ochrony

masońskiej. Gdyby to nastąpiło, od-

razu by się inaczej zaczęły kształto-

wać stosunki między ludźmi, między
obozami i stronnictwami. Ч  

Kanału Suezkiego, zamierza zbudo-
wać kolej z Palestyny do Akaby, por-
tu nam Czerwonem Morzem, Wzdłuż
tej drogi mogłyby się rozwinąć osady
rolnicze, o ile problem wody zostałby
pomyślnie rozwiązany,

Ale wszystkie projekty Organizacji
Sjonistycznej nie zaspakajają marzeń
skrajnych nacjonalistów, skupiających
się koło osoby „wodza”, Włodzimie-
rza Żabotyńskiego. Grupa ta, nazy-
wająca się rewizjonistami, opuściła
niedawno ogólny związek i tworzy
Nową Organizację Sjonistyczną, Wła-
śnie dzisiaj, 25 sierpnia, dokonali re-
wizjoniści wyboru delegatów na swój
kongres konstytucyjny, który rozpocz-
nie óbrady w Wiedniu 7 września.
Największą popularnością cieszy się
Żabotyński wśród Żydów w Polsce,
gdzie rozwijają się zwłaszcza jego or-
ganizacje bojowe młodzieży (Trumpel-
dorczycy), to też na 310 delegatów
kongres Nowej Org. Sjonistycznej bę-
dzie liczył ponad 120 delegatów z
Polski. Nowa Organizacja będzie się
różnić od starej nie tylko maksyma-
lizmem programowym, ale i charak-
terem „faszystowskim'. Kongres ma
wybrać egzekutywę taką, jakiej za-
żąda „wódz”. Parlamentaryzm kon-
gresowy ustąpi miejsca aklamacjom
dla „Fiihrera”,
Czem się różnią rewizjoniści od

zwykłych sjonistów? Rozmachem i
bezkompromisowością zamierzeń —
odpowiada p. Fajgenberg w „Naszym
Przegl.“. Żądają oni od Anglji pełnej
wolności imigracji żydowskiej i odda-
nia do ich dyspozycji ziemi państwo-
wej w Palestynie. System celny i po-
datkowy w kraju winien być dostoso-
wany do celów kolonizacji i winna
powstać żydowska siła zbrojna dla jej
ochrony. W polityce społecznej od-
rzucają walkę klasową ji głoszą —
wzorem faszyzmu — solidaryzm spo-
łeczny, Posłuchajmy jeszcze p. Faj-
genberga:
' „Kwestja budowania Palestyny dla N.
O. S. nie jest kwestją przeniesienia tylu i
tylu tysięcy emigrantów. Palestyna jedynie  

może być rozwiązaniem kwestji żydow-

skiej. Nowe Ghetto żydowskie w Palesty-

nie z pół miljonową ludnością żydowską,

opływającą w dobrobycie przy jednoczes-

nych katuszach miljonowych mas żydow-

skich w środkowej czy Wschodniej Euro-

pie to nie jest cel, dla którego mobilizować

należy energję polityczną wielkiego Narodu.

Organizowanie wielkicj emigracji, otwarcie
bram Palestyny, otwarcie Transjordanji, u-

zyskanie od rządu Palestyńskiego rezerw

rolnych, akcja petycyjna u Rządu Jego Kró-

lewskiej Mości, zyskanie czynnego poparcia

rządów europejskich dla kolonizacji: żydow-

skiej słowem akcja obliczona na wielką

skalę, akcja, która nie zadawalniając się

dobremi, codziennemi posunięciami pragnie

poprzez gąszcz trudności utorować drogę

madciągającemu Państwu Żydowskiemu —
oto hasła Nowej Organizacji”,

Program Żabotyńskiego odpowiada
starej idei Herzla, który myślał o u-
wolnieniu Europy od Żydów, a nie o
stworzeniu siedziby żydowskiej w Pa-
lestynie obok gromad żydowskich,
korzystających w djasporze z równo-
uprawnienia obywatelskiego, Herzl u-
ważał antysemityzm za naturalnąi
nieuniknioną reakcję narodów chrze-
ścijańskich przeciw Żydom.

Pisaliśmy przed kilku dniami, że
Żydzi z Polski tworzą w ostatnich la-
tach do 47 proc, imigracji palestyń-
skiej. Rzeczą jest naturalną, że Pale-
styna powinna stawać się z roku na
rok coraz większym rynkiem zbytu
dla naszych towarów. Eksport nasz
istotnie rośnie. W. r. 1933 wynosił
5.752 mil. zł., w r. 1934 już 10 mil. zł.,
a z wartością towarów, zabieranych
do Palestyny przez turystów, ok. 13
mil. zł. Wzrost ten łączy się z prze-
żywanym obecnie przez Palestynę o-
kresem prosperity. Czy sentyment
imigrantówdla: polskiego towaru dłu-
go potrwa, trudno przewidzieć, Import
z Palestyny do Polski wzrósł z 618
tys. zł. w r. 1932 do 1.058 tys. zł. w
r, 1934, jest więc 10 razy mniejszy od
eksportu, '  

PRZEGLĄD PRASY
GEN. SIKORSKI

O MOTORYZACJI ARMJI

Wojna jest na porządku dziennym,
nabierają więc szczególnej aktualno-
ści uwagigen. Sikorskiego / w „Kur.
Warsz.” o charakterze przyszłych o-
peracyj wojennych. Autor uważa, że
obraz wojny ulegnie zupełnej zmianie
z powodu motoryzacji armji:
„Marsze, dokonywane pieszo na wielkie

dystanse znikną w przyszłości. Wojna na-

bierze niezwykle wartkiego tempa, wsku-

tek czego bitwy staną się dla niej o wiele

groźniejszymi kryzysami, aniżeli to miało

miejsce w przeszłości. I koń, jako zbyt po-

wclne, a co ważniejsze zbyt kruche narzę-

dzie nowoczesnej wojny nie wytrzyma na

dłuższą metę konkurencji z motorem. Koleje

nie ostoją się, jako jedyny środek odle-

głych transportów w przyszłej wojnie, w

której przerzucać będziemy wojska przy po-

mccy kolei i automobili zarazem na setki

kilometrów w ciągu doby

Autor stawia motoryzację armji na
pierwszem miejscu niezbędnych re-
form wojskowych, przed modernizacją
i rozrostem lotnictwa. Warto przy
sposobności przypomnieć, że gdy po-
seł Arciszewski w Sejmie podniósł po-
trzebę motoryzacji, to gen, Składkow-
ski wyraził opinję, że ze względu na
stan dróg u nas, motory nie zastąpią
koni.

Widocznie jeden z mówców miał
na myśli wojnę na froncie zachodnim,
gdzie drogi są doskonałe, a drugi —
na froncie wschodnim. Jednak drogi
one być muszą w ciągu kilku
at...

W OBRONIE LEGENDY.

Wojną, nie przyszłą jednak, ale
przeszłą, zajmuje się „Gaz. Polska”,
Strasznie jej się nie podoba świetny
feljeton gen. Kukiela o rozwianych
legendach wojny z r. 1920! Rzecz w
tem, że gen. Kukiel przyznał zasługi
wszystkim, którzy się do zwycięstwa
naszego nad Wisłą przyczynili, przez
co wszedł w konflikt ze znaną olicjal-
ną legendą o żwycięstwie warszaw-
skiem. Zarzuca mu się więc, że
«wynajduje nieistniejące legendy po to,

by przy rzekomej z niemi rozprawie ugo-

dzić krytym sztychem w zasługi Wodza

Naczelnego, pomniejszyć je, wykazać, że by-

ły skromnym udziałem wśród zasług innych,

mcże decydujących'.

Najmocniej godzi organ sanacyjny w
zdanie gen. Kukiela, że „bez mane-
wru z nad Wieprza, tocząc bitwę czo-
łową nad Wisłą i Wkrą, bylibyśmy
wygrali”.
oczywistą. W dniu, śdy manewr się
rozpoczął, armje bolszewickie zostały
już na przedpolu Warszawy i Wkry
pobite. Gen. Kukiel dodał jednak,
czego „Gaz. Pol.“ nie cytuje, že ma-
newr z nad Wieprza klęskę bolszewic-
ką zamienił w pogrom.
Tasama „Gaz. Polska" opowiada,

jakie to wielkie zadania czekają przy-
szły Sejm:
„Nowa konstytucja przywróciła Sejmowi

powagę. Wyzwoliwszy Sejm z gry o wpływy

na dziś —otworzyła przed nim całe jutro.

Przywróciła mu bowiem możliwość najważ-

niejszą budowania — poprzez stanowienie

praw — ideologji Państwa Polskiego",

Wręcz przeciwnie, nowa konstytu-
cja sprowadziła funkcje  ustawo-
dawcze do minimum. Najpierw bo-
wiem nadała Prezydentowi prawo wy-
dawania dekretów niesłychanie szero-
kie, w żadnej konstytucji świata nie-
znane, powtóre, zapomocą mechaniz-
mu veta Prezydenta i składu Senatu
postawiła takie przeszkody dla prze-
prowadzenia ustawy sejmowej, iż tru-
dno dziś mówić o samodzielnej roli
Sejmu, jako władzy prawodawczej.

„GROZIŁA DYKTATURA
ENDECKA“

P. Czapiūski zajmuje się w „Ro-
botniku” artykułem prof, Rybarskie-
śo w naszym dzienniku o słabości le-
wicy. Zacytujemy tylko jeden ustęp:

uMerytorycznie argumentacja p. Rybar-

skiego jest słaba, Lewica poparła przewrót

majowy. To prawda, Ale była w położeniu

przymusowem: z drugiej strony groziła re-

akcyjna dyktatura endecka, poparta wów-

czas przez Piasta, W niczem to jednak nie

osłabia demokratycznej pozycji lewicy i

obrony przez nią demokracji, O „socjali-

stycznem państwie urzędniczem” zaś szko-

da nawet mówić, bo to są bzdury, Ani o

tych ulubionych Żydach p. Rybarskiego, z

którymi łączy tyle swoich nedziei*,

„Tych Żydów' tak łatwo PPS. nie
przełknie. A odpowiedzialnošei jej
za zamach majowy .'e zmniejszy
śmieszny argu.nent, że groziła dykta-
tura endecka. P. Czapiński wie do-
brze, że obalony w r. 1926 trzeci
rząd Witosa, był normalnym rządem
parlamentarnym, w którym socjaliści
mogli brać udział, bo ich zapraszano.
Ale oni gotowali się już do udziału
w — zamachu...

A przecież jest to prawdą `

    



Jakėb Bojko wycofuje sie
Jakób Bojko wydał list pożegnalny

do swoich „braci - chłopów*', Jest już
stary, ma lat 78, piastował wszystkie
godności, teraz wycofuje się z życia
publicznego, a braci prosi, aby zmówi-
li za jego duszę pacierz, śdy dojdzie
ich wieść, że stary Kuba Bojko nie ży-

- je.
Nazwisko Bojki przypomina nam je-

den z pięknych momentów z dziejów
ruchu narodowego w Małopolsce.
Rok 1903 — wybory do Sejmu kra-

jowego we Lwowie. Bojko, posłujący
już od r. 1897, padł przy wyborach po-
średnich w swoim powiecie dąbrow-
skim. Wśród niesłychanych nadużyć
starosty jego przeciwnik uzyskał 2
głosy większości, Upadek Bojki odez-
wał się żywem echem w całym kraju i
specjalnie we Lwowie. We Lwowie i
Krakowie przebywali wówczas naj -
wybitniejsi działacze obozu narodowe-
go, Jan Ludwik Popławski rzucił wów-
czas hasło: Lwów wybierze Bojkę.
Lwów miał głosowanie bezpošred-

nie, Wybory odbywały się w różnych
terminach, było trochę czasu na agita-
cję. Zawsze gorąca młodzież lwowska
z zapałem podjęła apel Popławskiego.
Chłop Bojko, został posłem stolicy
Lwowa.

Późniejsze lata i zachowanie się
Bojki wykazały, iż on sam nie wart był
tego wielkodusznego gestu narodowego
Lwowa. Dla młodego wówczas ruchu
narodowego w Małopolsce wybór Boj-
ki pozostał jednak zawsze miłem
wspomnieniem skutecznej walki o mo-
ralność w walce politycznej, o prawa
ludu, o łączność wsi i miasta,
Jakób Bojko reprezentował w owych

latach typ budzącego się do życia na-
eodowega chłopa. Był zupełnym samo-
ukiem. Zrazu parobek, potem wędrow-
ny nauczyciel wieczorny, w końcu se -
kretarz śminay w małej wiosce — oto
wielkie s'opn'e karjery życiowej Boj-
ki. Chęć poznania świata pchnęła go
między (lisakćw. Zaczyna opisywać
swoie spostrzeżenia w ówczesnych ty-
goćnika.h judowych. Napotyka na
swojej drodze ks. Stojałowskiego, Wy-
słoncha, Staprńskiego, Wojnara. Staje
się znanym i lubianym pisarzem ludo-
wym. Okóz rarodowy wprowadza go
do Rady Muzeum Narodowego w Rap-
perswilu, jego przyjaciele ludowcy
wybierają go posłem do Sejmu krajo:
wego we Lwaw'e i do Parlamentu an-
strjackicgo w Wiedniu. Przyszły potem
różne godności lokalne w gminie, w
Radzie powiatowej, w Kasie powiato-
wej.

Dla ogółu Bojko był raczej pisa-
rzem ludowymniż politykiem. Już je-
60 opis podróży Wisłą z flisakami do
Gdańska p. t. „Pod trzeciego króla
wywołał wiele pochwał: „Wycieczka
na Spisz”, opis tego, co widział w
Szwajcarji i w Pradze czeskiej wyka-
zały wielki talent pisarski: „Dwie du-
sze, opis duszy pańszczyźnianej i du-
szy wolnej, były niemal obowiązkową
literaturą polityczną wsi. „Przyjaciel
Ludu“, a po rozłamie u ludowców w
r. 1912 „Piast” niemal co tydzień przy-
nosiły „Okruszyny z Gręboszowa“.
Bojko stawał się patrjarchą i ojcem
ruchu wyzwoleńczęgo wsi. Jemu prze-
dewszystkiem oddawano hołdy, urzą-
dzano jubileusze, ułatwiano życie.
W Polsce wszedł Bojko do Sejmu,

potem do Senatu polskiego. Był wice-
marszałkiem Sejmu, potem Senatu. A-
le tak, jak w Parlamencie i w Sejmie
lwowskim, tak i w Parlamencie pol -
skim Bojko nie odegrał większej roli.
Reprezentował za to z powagą i па -
maszczeniem swoje stronnictwo. Bliżsi
mówili z cicha o jego skąpstwie, o zbyt-
niej zażyłości z Żydami, o zbyt dale-
ko posuniętem sobkostwie. Obóz Naro-
dowy przypominał wybór lwowski i
zimne zachowanie się Bojki wobec
Lwowa. Brakło nawet porządnego: Bóg
zapłać! Mówiono o zależności Bojki
od nafciarza Długosza, Ale o tem
wszystkiem tylko szeptano.
Prawdziwym rokiem próby dla Boj-

ki stał się dopiero przewrót majowy i
pierwsze po przewrocie wybory, Wie-

Defraudacje w 1935 r.
Ogłoszone zostały zestąwienia staty-

styczne władz policyjnych dotyczące
przestępstw z art. 262 k, k. (przywła-
szczenie). Jak się okazuje w ciągu ub r.
zanotowano w Polsce 24.848 defrauda-
cyj. Przestępstwa tego typu wykazały

wzrost prawie o 5 proc. w porównaniu

z poprzednim okręsem rocznym. Najwię-
cej defraudacyj zanotowano na terenie

Warszawy i okręgu górnośląskiego. (i)

*

z życia politycznego
(Od własnego korespondenta)

dzieli wszyscy, wiedziała o tem i sana-
cja, iż Bojko niechętnie patrzył na po-
pularność i wpływ Witosa, Wyzyska-
no tę ambicję Bojki, Bojko przeszedł
do sanacji. Sanacja wystawiła kandy-
daturę Bojki we wszystkich niemal o-
kręgach Małopolski do Sejmu i do Se-
natu. Przez kilka miesięcy sanacja de-
klamowała nazwisko Bojki na wszyst-
kie przypadki. Bojko został wicemar-
szałkiem Senatu z ramienia sanacji, U-
rządzono mu w Gręboszowie wielki ju-
bileusz. Zjechali wszyscy dygnitarze
sanacyjni. Bojko tworzył grupę ludo-
wą w sanacji wraz z Sanojcą, Błysko-
szem, Wójtowiczem i wielu innymi.
Potem wszystko przycichło.

Sanacja szybko zgrała Bojkę. Jak

W niedzielę odbył się „Poranek arty-
styczno - kulturalny” p. Wojciecha Stpi-
czyńskigeo. Tak bowiem oficjalnie nazy-
wał się zwołany przez niego wiec przed-
wyborczy, zapowiadany już od tygodnia
gęsto rozklejonemi w południowej części
miasta afiszami, Dużąsalą- żydowskiego
kina „Ton“ przy ul. Puławskiej świeciła
jednak pustkami. Zato przed wejściem i
w hallu skonsygnowano duży oddział
policji, Przed kinem zaś krążyły patro-
le konne,

W pierwszej części słuchowiska wystą-
piła niejaka Gabryela Orłowska ze Zw.
Pracy Obyw. Kobiet.

Prelegentka usiłowała w jaknajlepszem
świetle przedstawić nową konstytucję
wyborczą, Twierdziła, żę przyszły sejm
będzie idealną i sprawiedliwą reprezen-
tacją społeczeństwa, wzywała do głoso-
wania oraz ciskała gromy na t. zw. par-
tyjnictwo, Próżny to był trud. Wywody
prelegentki spotkały się z bardzo słabym
aplauzem zebranych.

Po p. Orłowskiej wystąpił p. Stpiczyń-
ski, Silił się na dowcip, uśmiechał się,
słowem starał się zaprezentować z jak-

najlepszej strony. Próbował też w ser-
cach słuchaczy wzbudzić litość, mówiąc
o swojej proletarjackiej doli. Gdy skoń-
czył i jego nagrodzono bardzo słabemi
oklaskami,

OSTRA KRYTYKA

Następnie prosił o głos jeden z obec-
nych na sali, Poddał on wywody p. Or-
łowskiej i p. Stpiczyńskiego silnej i rze-
czowej krytyce, „Jak śmiecie — mówił—
twierdzić, żę przyszły sejm reprezento-
wać będzie całe społeczeństwo, jeśli w
Warszawie i w Łodzi delegatów do ko-

| legjum wyborczych wyznaczyła miano-
wana przez ministra spraw wewn. rada
miejska i mianowany prezydent, jeśli
przy wyborach samorządowych działy
się wiadome rzeczy, jeśli samorząd go-
spodarczy i zawodowy jest zupełnie u-
zależniony od administracji”,

Drugi mówca, poddając krytyce stosu-
nek prelegentów do partyj politycznych,

zapytał wręcz, czemu p. Stpiczyński, ga-
niąc partje opozycyjne, wychwala B. B.
Trzeci wreszcie mówca z sali skrytyko-
wał politykę gospodarczą sanacji i fa-
woryzowanie żydostwa.
Przemówienia te przerywane były rzę-

sistemi oklaskami i częstem potakiwa-
niem zebranych, Orjentując się w sytua-
cji przewodniczący zamknął  czemprę-
dzej dyskusję.

„TO SIĘ ZMIENI*,,.

Odpowiedź p, Stpiczyńskiego na kry-
tykę wypadła poprostu kompromitująco.
Nie odparł on ani jednego zarzutu, nie
odpowiedział na żadne zapytanie, Wy-
wołało to na sali okrzyki: „Do rzeczyl
Nie bu'ač-" į t. p.

P. Stpiczyński speszony do najwyž-
szego stopnią powiedział w koficu z re-
žygnacją:

„Ježeli nowa konstytucja i ordynacja
jest zła to się ją zmieni”. ‚
Wywołało to na sąli salwę huragano-

wego śmiechu, wobec czego przewodni-
czący zamknął zebranie.
Podobny nastrój panował i na innych

„porankach“, „koncertach“ į „;odezytach“
sanacyjnych amatorów mandatów posel-
skich, Wszędzie dochodziło do ostrych
incydentów, Wszędzię też „artystyczne'*

imprezy odbywały się pod silną opieką
policyjną.

W kinie „Praga”, gdzie popisywał się
p. Jurkowski, zamieszania, powstające na
sali, starano się zagłuszyć orkiestrą, któ-
ra czterokrotnie grała „Pierwszą Bry-

gadę” 

 

 

Kraków, w sierpniu.

wszyscy secesjosiści stracił Bojko
wpływ na wsi. Pokązywał się już tyl-
ko w towarzystwie wysokich dygnita-
R państwowych, W pogrzebie marsz.
Piłsudskiego uczestniczył — obserwu-
jąc pochód z balkonu wojewody kra -
owskiego, Chłopi, zrazu oburzeni, pi-

sali do Bojki mnóstwo odezw i listów
otwartych, wzywali go do opamiętania
i powrotu, złorzeczyli mu i klęli go. A
potem odsunęli się od niego. Zobojęt-
nieli, Wymazali go ze swojej pamięci.
Jakób Bojko zmarnował cały doro-

bek swojego życia. Odchodzi wśród o-
bojętności mas chłopskich, lekceważo-
ny, zapomniany niemal. Odchodzi bez
żalu w masach,
Tak sanacja zgrywa ludzi.  M.N.

AWANTURA
NA „ZEBRANIU OBYWATELSKIEM"

Niemniej szumnie od p. Stpiczyńskiego
reklamował się p. Paweł Minkowski, wi-
ceprezes Izby przem, - handlowej, kan-
dydujący w okręgu pierwszym. Kandy-
dat zwołał „zebranie obywatelskie" w

teatrze „Nowości* przy ul. Bielańskiej,
Zwabieni polskiem brzmieniem nazwi-
ska (p. Minkowski jest Żydem), przybyli
na zebrąnie również i Polacy, jednak
większość na sąli stanowili Żydzi. W
podwórzu i kuluarach teatru zgromadzo-
no liczny oddział policji i żydowskie bo-
jówki.

P. Minkowski zaczął wychwalać „za-
lety" ordynacji wyborczej, ale wskutek
nieprzychylnego stanowiska zebranych
przerzucił się na tematy gospodarcze,
Nie wiele to jednak pomogło. Na sali cią-
śle dochodziło do scysyj między Polaka-
mi z jednej, a grelegentem i Żydami z
drugiej strony.

W dyskusji jeden z mówców, zbijając
wywody prelęgenta, powiedział, że tak
długo w Polsce nie nastąpi poprawa, jak
długo nie rozwiąże się radykalnie kwestji
żydowskiej, Wywołało to huczne oklas-
*ki ze strony Polaków, a w konsekwencji
doprowadziło do olbrzymiej i długotrwa*

łej awantury, .

W dalszym ciąśu mówca stwierdził,
że udział w głosowaniu jest zbyteczny,

bo wybory już faktycznie odbyły się w
sekretarjacie BBWR, Zebrani nagrodzili
mówcę hucznemi oklaskami. Rozległy

—ер

Losy Dworca Gdańskiego
Drewniane budynki dworca Gdańsxie-

go leżą na linji przyszłego wiaduktu, ja-
ki ma połączyć Żolibórz z ul. Bonifrater-
ską, To też przystąpienie do budowy
wiaduktu wymaga, częściowego usunię-
cia dworca. W tej sprawie zwrócono się
już do władz kolejowych, Dodać należy,
iż obecny budynek dworca został spalo-
ny przez odstępujące wojska rosyjskie,

(Om)
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Narodowcy -- policja -- wybory
Z Grajewa piszą nam co następuje: Ja-

ka panuje rozbieżność w postępowaniu
władz administracyjnych w stosunku do
członków  Stronnietwą Narodowego,
świadczy fakt, który miał miejsce dn,
11.8 na odpuście w Wąsoszu, Gdy w ca-
łej Polsce członkowie Stronnietwa Naro-

dowego występują w mundurach i z od-
znakami Stronnictwa w Wąsoszu policja
zatrzymała dwuch członków Str. Nar., z
których jeden był w mundurze Stronni-
ctwa z wyszytym na rękawie znakiem,

a _ drugi miał  wyszyty  mięczyk
na berecie. Na posterunku P.P. wypruto

mieczyk z rękawa, a z beretu wprost
wycięto. Na postępowanie policji zosta-
ła złożona skarga do starostwa. Czas
najwyższy, oby policja w całem państwie
otrzymała odpowiednie instrukcje, że
mieczyki, jako odznaki legalnie istnieją-
cego Stronnictwa Narodowego nie pod-
legają konfiskacie. Policja w  Wąsoszu
zawsze odznaczałą się gorliwością w

 

KONCERT P. STPICZYŃSKIEGO
„Aritystyczne" i „obywatelskie" imprezy kandydatów na posłów

Namawianie do głosowania pod ochroną policji
się również okrzyki przęciw Żydom i sa-
nacji. —)

WYSTĘP P,. HOPPEGO

Na Woli zaprezentował się nielicznym
słuchaczom kandydat na posła, p. Hoppe.
W mętnych wywodach, atakujących Obóz
Narodowy, preleśent nawoływał do
wzięcia udziały w „wyborach”. Nie wy-
wołałó to entuzjazmu wśród słuchaczy,
którzy rożeśli się do domu przed zakoń-
czeniem „obywatelskiego zebrania”.
Niezbyt wesoło zapowiada się dla sa-

nacji dzień 8 września,
EE

Powrót wyprawy
do Kaukazu

Polska ekipa naukowa do gór Kauka-
zu, która już drugi miesiąc bawi na tere-
nie ZSRR. wróci do Warszawy koło 10
września, Uczestnicy wyprawy zebrali
miezwyklę bogate materjały * naukowe,
które zreferowane będą w cyklu odczy-
tów urządzonych w stolicy. (i)

  

prześladowaniu Stronnictwa Narodowe=
go, co przyczyniło się do jego rozwoju w.
tej okolicy.
Na skutek denuncjacji, policja prze-

prowadziła rewizje u trzech członków
Stronnictwa Narodowego we wsi Cyprki,

poszukując broni; miało to pozostawać w
związku z jakąś odezwą, rozrzuconą w
tej okolicy, Rewizja nie dała żadnych
wyników.
Ludność powiatu szczuczyńskiego wy*

berami nie interesuje się zupełnie, Są nie-

które jednostki, które usiłują pobudzić
ludność do głosowania. Ziemianin p, Że-
lechowski podczas jarmarku agitował na
targowicy za udziałem w wyborach; rów-
nież czynny jest w tym samym kierunku
ziemianin Świderski z Białaszewa, który
lepiej zrobiłby, gdyby pilnował swojego
gospodarstwa, z którego już prawie nia
mu nie zostało.

Wreszcię pragnął zasłużyć się sanacji
były poseł z Chadecji Zyskowski, który
zwołał jako prezes Stow. Rzemieśln.
Chrześcijan zebranie rzemieślników do
sali magistratu pod pretekstem omówie-
nia „spraw rzemieślniczych”; skończyło

się na namawianiu do wzięcia udziału w
wyborach. Wystąpienie p. Zyskowskiego
skończyło się niefortunnie, gdyż zgroma-
dzeni rzemieślnicy oświadczyli mu, że
głosować nie będą i opuścili zebranie, zo-
stawiając p. Zyskowskiego z kilku zwo-
lennikami.

Powiat szczuczyński stoi mocno przy
sztandarze narodowym,

  

Zebranie

Stronnctwa Nerodowego
na Mokotowie

W niedzielę popołudniu odbyło się ze-
branie koła Mokotów Stronnictwa Naro-
dowego w lokalu własnym przy ul. Pu-
ławskiej, Zebranie zagaił prezes koła
Wł. Członkowski, poczem przewodnie-

two objął inż. Staniszewski. Obszernyi
treściwy referat na temat obecnej sytua-
cji politycznej, a zwłaszcza zbliżających
się „wyborów” wygłosił prof, Witold
Staniszkis. Mówcę nagrodzono lieznemi
oklaskami,
W dyskusji, jaka się potoczyła po re-

feracie, liczni mówcy wypowiedzieli się
przeciwko braniu udziału wę wrześnio-
wych „wyborach”, Zebranie ukończono
odśpiewaniem Hymnu Młodych. -

Brak bezpośrednich połączeń z Warszawą
Czytelnicy nasi skarżą się na komuni-

kację tramwajową pomiędzy Warszawą,
a osiedlem Babice, położonem od granic
wielkiej Warszawy (Ulrychów) o 4 klm.
Osiedle to, założone dla pocztowców
przez Ś. p, min, Boernera, zamieszkuje o-
koło 1.000 osób. Wobec jednak dalszej
jego intensywnej rozbudowy, spodziewać
się należy znacznego wzrostu liczby
mieszkańców.

Dawniej komunikację z osiedlem u-
trzymywały autobusy pocztowe, na które
przesiądało się z dochodzących do Pową-
zek tramwajów. Przejazd autobusem
kosztował 15 gr., a pozatem mieszkańcy
osiedla mieli prawo wykupywać na pod-
stawię specjalnych bloczków bilety tram-
wajowe po 15 gr. Razem więc przejazd
z miastą do Babic kosztował 30 gr,

Obecnie, po przeprowadzeniu linji
tramwajowej do Babic, przesiadanie od-
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Zakończenie pėtkolonij „Caritasu“
Katolicki Związek „Caritas“ tegorocz-

ną swą akcją pėlkolonijną i kolonijną,
objął przeszło 2.150 dzieci, z suteren i
poddaszy warszawskich. W dn. 22-go
sierpnia zamknięte zostały dalsze dwie
półkolonje: na Dynasach i Targówku.
Plon tegorocznej akcji półkolonijnej

Procesy
o 3.000.000 grzywnę

W końcu m. października znajdzie się
na wokandzie Izby I karnej sądu najwyż-
grzywień skarbowych, jakie wymierzone
grzywień skarbowych, jaki ewymierzone
zostały w ostatnich czasach. Rozpatrzo-
ne będą 4 skargi kasacyjne wniesione
przez obronę ziemianina, Rudrofa z Ma-
łopolski Wschodniej, skazanego w śłoś-
nej sprawie oszukańczych machinacyj na
szkodę skarbu państwa. na grzywny się-
gające cyfry 3,000.000 z.otych. Jak wia-
domo Rudrof skazany został niezależnie
od tego na 2 lata więzienia. (i)  

był zupełnie dobry, Osiągnięto bowiem
dwa podstawowe warunki, które leżały u
podstaw całej akcji półkolonijnej: duże
polepszenie zdrowia dzieci, — co stwier-
dziły badania lekarskie, oraz znaczny
wpływ wychowawczy na dzieci. Trzeba
bowiem zaznaczyć, że dziecko peryteryj
warszawskich nie ma zupełnie wyrobio-
nych pojęć moralnych; w sprawie kra-
dzieży, czci rodziców, poszanowania star-
szych, unikania kłamstwa, a szczególnie
na poszanowanie dobra publicznego.

Dla wielu dzieci, dopiero półkolonja
staje się pierwszą, a może jedyną sposob-
nością ,śdzie poznają się one z elemen-
tarnem abecadłem życia społecznego.
Jest więc doniosły motyw, że w obecnych
warunkach, dzieckiem rodziny bezrobot+
nej, więcej winno interesować się samo
społeczeństwo. Coraz częściej bowiem
zdarza się, że rodzina bezrobocza warun
ków wychowawczych swym dzieciom za*
pewnić : © fest zdolną.

Ostatnie uroczyste zamknięcie półkolo-
nji „Caritas“ prowadzonej we Włochach
nastąpi dn. 1-go września o godzinie 3-ei
po południu.  

bywa się ną Ulrychowie. Mimo jednak
przeprowadzenia obniżki ceny biletów
tramwajowych, przejązd do Babic kosztu-
je 35 gr. Na linjach bowiem, dojeżdża-
jących do Ulrychowa, wykupuje się prze-
siadkowe bilety w cenie 35 gr. na linję
„B”, utrzymującą komunikację pomiędzy
Ulrychowem a Babicami, Pozatem, gdy
ktoś jedzie z tych dzielnie Warszawy,
które nie są połączone bezpośrednią ko
munikacją z Ulrychowem, płaci za prze-
jazdy do Babie 50 gr. (tramwaj przesiad-
kowy do „9“ — 30 gr. i bilet na „B“ —
20 gr.). Autobusy pocztowe zostały ska-
sowane.

Oprócz drożyzny za przejazdy, połą-
czenie z Babicami jest niewygodne i pod
innym względem, W sąsiedztwie bowiem
Ulrychowa jest dzielnica Koło, licznie
zamieszkała przez pracowników miej
skich i państwowych, korzystających z
bezpłatnych przejazdów tramwajowych
(tramwajarze, policjanci), Mieszkańcy
Babic, płacący za tramwaje, zastają prze-
ważnie w Ulrychowie zajęte miejsca w
tramwajach i narażeni są na licznę nie-
wygody w czasie jazdy. Przecież bez-
płatnie jeżdżą stąd całe rodziny tramwa-
jarzy.

Tego rodzaju warunki komunikacyjne
wywołują narzekania i skargi mieszkąń-
ców osiedla, które ma przed sobą piękne
możliwości rozbudowy i rozwoju. Nale-
żałoby więc stanowczo ulepszyć komuni-
kację tramwajową z Babicami przez u-
stanowienie bezpośrednich połączeń x
centrum stolicy.

Dodać tu należy, że mieszkańcy Babic
wyłuszczyji swoje bolączki komunika-
cyjna w memorjale, złożonym p. prezy-
dentowi stolicy. Na memorjał dotych-
czas nie otrzymano odpowiedzi,

Pamiętaj 0
bezrobotnych

narodowcach



 

W ostatnim dniu tenisowych mi-
strzostw Polski poza jednym półiinałem
gry mieszanej (Crammer — Johnowa —
Planner przeciwko Volkmer — Jacobse-
nowej — Hebdzie), zakończony smutną
porażką pary polskiej 0:6, 4:6, odbyły się
we wszystkich konkurencjach tinały.
W finale pojedyńczej gry pań zmierzy-

ła się Jędrzejowska z Niemką Kappel.
Rezultat przesądzony był zgóry. Na-

sza mistrzyni zbyt poważną klasę teni-
sową reprezentuje obecnie, by zawod-
niczki tej miary, co Sander, czy Kśppel
mogły przeszkodzić jej w spokojnem zdo-
byciu mistrzowskiego tytułu.

Pierwszy set finału zdawał się zapo-
wiadać pozornie walkę równorzędną. Do
stanu bowiem gier 5:5 Jędrzejowska lek-
ceważy trochę przeciwniczkę i pozwala
jej nawet przejąć inicjatywę i zdobyć

gema.

Ale przy stanie 6:5 dla Kšppel panna
Jadwiga opanowuje już sytuację. Zdoby-
wa suchym gemem wyrównanie, w na-
stępnym chodzi doskonale do siatki, roz-
nosi Niemkę drajwami z forkendu i, nie
dając przeciwniczce wytchnienia, szybko

zdobywa dwie dalsze gry i seta 8:6,
W drugim secie w pierwszych gemach

znów mistrzyni nasza „popuszcza cugli“,
co sympatyczna Niemka momentalnie wy-
korzystuje i prowadzi 2:0.

Krótka to jednak chwila słabości!
Wkrótce jest już 2:0, Kaippel po uporczy-

wym oporze traci swój gem serwisowy i
jest już 2:2.
Teraz Jędrzejowska rozpoczyna atak.

Ostre drajwy, doskonałe crossy, dobre
boby — mnożą się bez liku, Niemka pę-
dzona jest bezlitośnie po całym korcie

i do większości szybkich piłek nie do-
chodzi. Bezradność jej rzuca się w oczy,
a olbrzymia przewaga przeciwniczki za-
łamuje ją ostatecznie.

Score drugiego i ostatniego seta brzmi
6:2 dla Jędrzejowskiej. Tytuł mistrzow-
ski singla pań w konkurencji międzyna-
rodowej dostaje się w polskie ręcel
Za chwilę na placu zjawiają się dwie

pary panów, spotykających się w finale
gry podwójnej,
Para cudzoziemców — Hughes (Anglja)

i Planner (Austrja) — jest w spotkaniu z
Polakami — Hebdą i Popławskim —
zdecydowaną faworytką. Hushes cieszy
się sławą niemal najlepszego deblisty
świata, Planner również uchodzi za spe-
cialistę w grach podwójnych. Nasza para
jest dość przygodnie zestawiona. Debt
polski w tym układzie (poza niedawnym
występem w Sopotach) historji nie po-

siada, O sukces w tych warunkach tru-
dno temwięcej, żz Popławski szybko się
męczy i nie grzeszy zbytnią ruchliwo-
ścią. A jednak właśnie on doskonałym
swoim refleksem i dobrem kończeniem
piłek przy siatce zadziwił wszystkich.
Najgorszym natomiast z całej czwórki
był Planner, o którym ktoś złośliwy się
wyraził, że „grał w naszej parze przeciw
Hughes'owi“,
W pierwszym secie ladnie plasowane

zagrania Popławskiego przy siatce dają
nam prowadzenie 2:0. Planner gra bar-
dzo słabo, psując większość piłek, ale
Anglik walczy z całą zaciętością. To też
nasi debliści starają się go omijać i ata-
kują piłkami wyłącznie Austrjaka..

Score brzmi kolejno dla Hughesa i
Plannera 1:2, 1:3, 2:3, 2:4, 3:4 i wreszcie
4:4.

Zawzięta walka zaczyna się toczyć te-
rez o prowadzenie, Pomimo serwisu Hu-
ghesa nasi, dzięki słabej grze Plannera
przy siatce, zdobywają $ema piątego, a
wkrótce i szóstego. Pierwszy set przyno-
si więc sukces Polaków w stosunku 6:4,
Ale Hughes widzi słabość swego part-

nera. Zaczyna w secie drugim walczyć
za dwóch. Słabsza gra Popławskiego da-
je mu możność uciec na 3:0, Cała nadzie-
ja w Plannerze, który psuje w dalszym
ciągu! Dzięki niemu nasi wyciąśają na
1:3, potem na 2:4, wszystkie jednak piłki,
które dostają się Anglikowi, kóńczone są
bezapelacyjnie. Jeszcze „łabędzi śpiew'*
Popławskiego daje nam przy stanie 2:5
trzeciego gema, ale Hughes coraz częściej
w ustawianiu się Polaków na korcie wy-
najduje luki i pakuje w nie kończące
pilki. Drugiego seta przegrywamy 3:6.
W secie trzecim nasi zaczynają dosko-

nale. Hebda ma kilka znakomitych za-
grań, Popławski jeszcze się „podciąga”.
Prowadzimy 3:0. Ale Hughes się przy-
kłada: zwątpił ostatecznie w partnera,
zabiera mu piłki, śra sam przeciwko pol-
skiej parzel.,
Znakomity serwis obydwuch cudzo-

ziemców sprawia dużo trudności Po-

pławskiemu nień który większości '
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piłek nie bierze. Stan gier brzmi dla Hu-
ghesa i Plannera: 1:3, 1:4, 2:4, 2:5, 3:5,
4:5, Wreszcie goście wyrównują z serwi-
su Austrjaka, Jest 5:5. Szósty gem jest
wyłączną zasługą Hebdy. Serwis Hu-
ghes'a znów przynosi wyrównanie 6:6.
Nasi zdobywają siódmego $ema i mają w
następnym — setbola, niestety, niewy-

korzystanego! Cudzoziemcy znów biorą
gema. Jest 7:7. Dwa następne gemy są
bez historji. Hughes i Planner w trzecim
secie wygrywają 9:7,

Po przerwie w secie czwartym nasi już
nie prowadzą ani razn. Hughes nie do-
pvszcza swego partnera do głosu. Ciągłe
błędy Plannera zaczynają nawet opano-
wanego Anglika wyprowadzać z równo-
wadi. Hughes gra — sam, ale gra dosko-
nalel. Przy stanie gemów 0:2 nasi zdo-

bywają jedną grę, przy stanie 1:3 — dru-
gą. Popławski jest już zmęczony, Hebda
czyni mu kilka dyskretnych wymówek i
to Warszawianina załamuje. Jeszcze przy
stanie gemów 2:4, nasi wyciągają na
3:4, ale to wszystko! Ostatnie dwa gemy
są już formalnością.
Mistrzowski tytuł gry podwójnej pa-

nów pada łupem Hughesa i Plannera.
Rozśrywki popołudniowe rozpoczyna-

ją się grą mieszaną. Crammer — Johno-
wa i Planner walczą przeciwko Jędrze-
jowskiej i Tioczyńskiemu,
Doprawdy, dziwić się trzeba, że Volk-

mer - Jacobsenowa i Hebda z pierwszą
parą nie potrafili wygrać. Crammer —
Joknowa jest bardzo słabą partnerką i
przy grze pozostałych graczy wyróżniała
się słabością. Nasz mixte grał wyłącznie
na nią, a wysokiego Plannera starał się
mijać lobami.
Jędrzejowska, zmęczona ciągłemi tur-

niejami i zawodami ostatniemi, nie rusza-

ła się do piłek, łaskawie zgadzając sie,
by grał za nią Tłoczyński, Polacy jednak
mieli tak wielką przewagę, a Tłoczyński
był tak niezawodny i przy siatce i z glę-
bi kortu, że o końcowy rezultat nikt się
nie niepokoił.

Carmmer - Johnowa i Planner prowa-
dzą tylko w pierwszych gemach pierw-
szego seta, którego score w przebiegu
gier przedstawia się tak (dla debla na-
szego): 0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3,

5:3, 5:4, 6:4.

W drugim secie charakter śry się nie
zmienia. Właściwie grają tylko dwaj pa-
nowie. Panie wolą śry unikać: Crammer-
Johnowa z racji wyraźnie niższego swe-
go poziomu, Jędrzejowska z niechęci fa-
tygowaria się. Ałe Planner walczy zażar-
cie o każdą piłkę i wiele z nich kończy
bezapelacyjnie. To też nasi wciąż niedo-
puszczają go do interwencyj, co wkrótce
już przynosi im cztery gemy, Jednego
przy stanie 4:0 oddają i kończą mecz w
dwuch setach 6:4, 6:1.
Drugi tytuł mistrzowski dostaje się Po-

lakom! Zasługa to wyłączna doskonale
grającego Tłoczyńskiego.
W ostatnim wreszcie finale mistrzostw

walczą Hughes i Tarlowski. Stawka dla
młodego Polaka jest tak wielką, że spo-
dziewać się trzeba było gry niezwykle
zaciętej i ambitnej, I Tarłowski nie za-
wiódł oczekiwań. Był dla Hughes'a prze-
ciwnikiem bardzo groźnym, dużo groź-
niejszym od Hebdy, i tylko brak należy-
tej taktyki i rutyny nie pozwolił mu od-
nieść zwycięstwa. W każdym razie, mi-
mo prześranej, Tarlowski jest bohaterem
mistrzostw. Przy skaleczonym boleśnie
palcu walczyć tak dzielnie i dosięgnąć
już niemal do zwycięstwa to trudność
nielada!..

Anglik musiał włożyć w grę całą swą
umiejętność, rutynę i opanowanie ner-
wowe, by nie ulec „polskiemu Tarzano-
wi“. Inna kwestja, že przedpoludniowy
ciężki finał debla panów wyczerpał Hu-
ghes'a i spowodował nieregularność gry
i gorszą precyzję pociąśnięć przy siatce.
W pierwszym secie Tarłowski był

przeciwnikiem równorzędnym. Zaskaki-
wał Anglika szybkiemi piłkami i niejed-
nokrotnie dobrze mijał go przy siatce. A
walczył przytem o każdą beznadziejną
nawet piłkę, dochodził do wszystkich
plasowań Hughes'a i często sam atako-
wał.

Anuglikowi zwycięstwo przyszło trud-
no, Dowodem tego jest wynik pierwsze-
go seta, przegranego przez Tarlowskiego
7:9.

W/ drugim secie tempo z początku spa-
da. Hughes zaczyna grać znacznie gorzej,
niż wczoraj z Tłoczyńskim. Zatraca pre-
cyzję pociąśnięć, nie dochodzi do draj-
wów Polaka i, prowadząc już 4:1, po-
zwala wziąć przeciwnikowi 5 gemów
zrzędu i seta — 4:6.
Już w drugim secie Anglik przegrywał  

pojedynki na regularność. W secie trze-
cim dzieje się toż samo. Tarłowski pro-
wadzi wkrótce 3:0, Hughes wyrównuje
z wielkim trudem, ale kilka nieudatnych
pojedynków, kilka drop-shotów Tarłow-
skiego i niezliczona ilość piłek wpako-
wanych w siatkę, zmusza go w końcu do
oddania ji seta trzeciego 3:6.
Zanosi się więc na pierwszorzędną

sensację. Tarłowski prowadzi do przerwy
stosunkiem setów 2:1 I.
Ale przerwa przynosi Hughes'owi u-

praśniony odpoczynek, regenerację sił i
precyzji w grze.

W pierwszych gemach jeszcze pozwala
Tarłowskiemu prowadzić 2:0, ale potem
skupia się, gra coraz ostrożniej i staran-
niej i przy stanie 3:4 dla siebie wyrów-
nuje. Udatne wypady do siatki dają mu
2 gemy zrzędu i seta 6:4.

W piątym decydującym secie Anglik
znów jest sobą. Coraz lepsza gra daje mu
wkrótce prowadzenie 3:0. Rozpaczliwa
walka Tarłowskiego przynosi jednego
tylko gema. Od stanu 3:1 Hughes już nie
dopuszcza do głosu Polaka, Plasuje piłki
przy siatce, skraca je niespodzianie i
zmusza wreszcie Tarłowskiego do kapi-
tulacji. Score ostatniego seta brzmi 6:1
dla Hughesa, który zdobywa nim tytuł
mistrza Polski w konkurencji międzyna-
rodowej.

Mistrzostwa Polski kończą się rozda-
niem nagród i wspólną fotograiją zawod-
ników, -

J. K. W.  

 

 

 

Reprezentacja kolarzy polskich na wyścig „Warszawa — Berlin"

Wyścig kolarski „Warszawa--Berlin"
rozpoczęty!
Wyniki pierwszego etapu

Na stadjonie Wojska Polskiego odbył
się w niedzielę start honorowy do 2-go
międzypaństwowego meczu kolałskiego
Polska — Niemcy na trasie Warszawa—
Berlin, Na stad'onie zebrała się liczna
publiczność, która witała obie drużyny

oklaskami.
Przed startem imieniem Polskiego

Związku Towarzystw Kolarskich oko-
licznościowe przemówienie! wygłosił pre-
zes P. T, T. K., płk. Gebel. Po przemó-
wieniu odegrano hymn narodowy nie-
miecki, a następnie zabrał głos prezes
Niemieckiego Związku Kolarskiego, p.
Eggert, który na zakończenie wzniósł
3-krotny okrzyk na cześć Polaków. Sko-

 

Boje ligowe
REMIS LEGJI Z POLONIĄ

Na stadjonie Wojska Polskiego roze-
$rany został w niedzielę mecz o mistrzo-
stwo Ligi pomiędzy Polonią a Legją za-
kończony wynikiem nierozstrzygniętym
1:1 (0:0),
Mecz stał na niskim poziomie. Obie

drużyny wykazały zupełną impotencję
strzałową. Pierwszy groźny moment pod
bramką Polonji nastąpił dopiero w 23-ej
minucie, kiedy Martyna z 40 m. oddaje
niezwykle silny strzał, który Szambara
broni na corner,
Od tej chwili atak Leg'i częściej gości

pod bramką Polonji, która ogranicza się
do sporadycznych wypadków.
Poprzerwie w 6-ej minucie Nawrot zdo-

bywa prowadzenie. Polonja przesuwa

wówczas Bułanowa do ataku, co przy-

czyniło się do ożywienia jej akcji. Wy-
siłxi Polonii wwieńczone zostają w 32-ej
minucie wyrównującą bramką, zdobytą
przez Bańkowskiego.
Mimo obustronnych wysiłków rezultat

pozostaje bez zmiany.
W sumie Legja była drużyną lepszą,

grała jednak wszerz boiska i nie umiała
się zdobyć na skuteczny strzał.,

WARTA BIJE GARBARNIĘ 5:1.

Niedzielny mecz ligowy między Po-
znańską Wartą a krakowską Garbarnią
zakończył się wysokiem, ale zasłużonem
zwycięstwem gospodarzy 5:1 (3:0).
Obie drużyny wystąpiły w swych nor-

malnych składach, Warta przeważała
przez cały czas. Drużyna jej przy rów-
norzędnej technice górowała nad gośćmi
zgraniem i ambicją oraz celowością ata-
ków, a przedewszystkiem celnością strza-

łów. Garbarnia gubiła się często w hy-
perkombinacjach a ata jej strzelał rzad-
ko i niecelnie.
Po krótkim okresie pierwszych ataków

Garbarni przejęła inicatywę Warta i
już w 12-ej min. uzyskała prowadzenie
ze strzału Kryszkiewicza. Sukces swój
powtórzyli gospodarze w 30-ej minucie
przez Słomiana, a w 4 minuty później

Kryszkiewicz podwyższył wynik do 3:0.
Po zmianie pól sytuaca nie uległa za-

sadniczej zmianie. Warta grała wpraw-
dzie raczej defenzywnie, w szczegó!ności
cofając ku obronie linję pomocy, ale
przewagę utrzymywała nadal, Po kwa-
dransie zmiennych ataków Scherffke zdo-
był dalszy punkt dla Warty, na co Gar-
barnia odpowiedziała honorowym goa-
lem, zdobytym przez Polusa. Wkrótce po-
tem, kiedy bramkarz Garbarni uchwycił
silny strzał Schwartza, Schertike pod-
biegł i wepchnął bramkarza do bramki.
Piłka ugrzęzła w siatce. W ten sposób
został ustalony wynik dnia.

Sędziował b. dobrze p. Rettig (Łódź),
Publiczności około 3000.

Ъ. К. $. SPISUJE SIĘ CORAZ GORZEJ

W niedzielę odbył się we Lwowie mecz
ligowy Pogoń — ŁKS, zakończony wy-

 

sokiem zwycięstwem Pogoni 5:0 (2:0).
Mecz stał na nieszczególnym poziomie

technicznym. Okresami gra prowadzona
była beznadzieinia Zwycięstwo Lwowian
uważać jednak należy za zasłużone, gdyż

Pogoń była groźniejsza pod bramką i wy-
korzystała wszelkie możliwe sytuacje.

Po dwie bramki dla Pogoni zdobyli Ma-
tyas II (jedną z karnego) i Luchter, a 5-tą
bramkę uzyskał Niechcioł,

Sędziował p. Romanowski.

około 3000.

ŚLĄSK NIE CHCE SPAŚĆ DO A KLASY

Wmeczu o mistrzostwo ligi krakowska
Wisła przegrała w Świętochłowicach ze

Śląskiem 0:2 (0:1),

Mecz nieciekawy i na niskim pozio-
mie. Wisła grała bardzo słabo. Śląsk nie
był lepszy, tylko ambitnie'szy. Od 23-ej
minuty Wisła gra w 10-tkę bez kontu-
ziowanego Obtułowicza.

Bramki dla Ślązaków zdobyli:

i God. й

PORAŻKA WARSZAWIANKI
W KRAKOWIE

W Krakowie na boisku Cracovii odby-
ły się zawody ligowe między Cracovią a

Warszawianką, zakończone zwycięstwem
Krakowian w stosunku 4:1 (2:0).

Do przerwy gra równorzędna. przy-
czem Cracovia gra szczęśliwiej, Obie
Eramki są zasługą słebego bramkarza
Warszawianki Rudnickiego, który w 14
minucie słabą contrę Zembaczyńskiego
wpakowai w swoją bramkę, a w 33-ej mi-
nucie wskutek błędnego wybiegu zawinił
druga bramkę, zdobytą głową przez Mal-

czyka.
Po przerwc więcej z gry ma Cracovia,

uzyskując w 30-ej i 43-ej minucie dwie
vramk* przez Korbasa. Honorowy punkt
dia Warszaw.anki zdobył: Sochan.
Na wyróżnienie z Cracovii zasługują:

Doniec, Pająi, Griiuberg i Malczyk, Z
Warszawiani:: Smoczek i Pirych.
Sędziował p. Andrzejczak z Łodzi, Pu-

bliczności około 3000.

MECZE O WEJŚCIE DO LIGI P.Z.P.N.

W meczu rewanżowym o wejście do Li-

Widzów

Cebula

gi Dąb pokonał w Katowicach często-
chowską Brygadę 6:1 (3:1),
Bramki zdobyli Herman (2), Ogórek,

Koszecki, Kesner i Kłoda. Widzów 2000.

— W meczu o wejście do Ligi WKS
Śmigły z Wilna pokonał Warm'ę z Gra-
jewa 5:0 (1:0).
— W Stanisławowie w meczu o wej-

ście do Ligi stanisławowska Rewera po-
konała mistrza Wołynia PKS 4:3 (0:0).
— W Łodzi w meczu o weśście do Ligi

poznańska Legia wygrała zdecydowanie
zUnion - Touring 3:0 (2:0). Bramki dla
zwycięzców zdobyli: Gensler, Mikoła-
jewski i Skowroński.
— W Siedlcach w meczu o wejście do

Ligi pomiędzy dwiema drużynami ex-li-
gowemi KS 22 Strzelec a Czarnymi ze

" Lwowa wynik był remisowy 1:1 (1:1)
 

lei odegrano hymn narodowy polski, po-
czem obaj prezesi wymienili proporczyki
pamiątkowe.
Po starcie zawodnicy przejechali na

torze dwa okrążenia i ulicami Warsza-
wy (Łazienkowską, Myśliwiecką, Piusa
XI, Koszykową, Towarową, Wolską)
przedefilowali do Chrzanowa, śdzie o 12
min, 5 nastąpił właściwy start wyścigu.

Zaraz na początku spotkało nas niepo-
wodzenie. Po przejechaniu 200 mtr. je-
den z najlepszych kolarzy polskich, Kieł-
basa, złamał ramę roweru.

Po 2-ch minutach pojechał na rowerze
wypożyczonym i w krótkim czasie do-
szedł do oczeku'ącego go Wasilewskiego.
Pojechali razem, Ale Kiełbasa porzucił
wkrótce kolegę, a sam złapał się przejeż-
džającego auta, by za wszelką cenę do-
gonić grupę czołową. Miało to smutne re-
zultaty, Komisja sędziowska zdyskwali-
fikowała i wycofała Kielbasę z wyścigu.
Sprawa ta będzie miała zresztą dalsze
konsekwenc'e. Kolarzowi grozi dysxwa-

lifikacja dożywotnia,
Po 50 klm. zawodnicy niemieccy uzy-

skali przewagę 2 i pół minuty nad drugą
grupą, złożoną z.6 naszych reprezentan-

tów, Taktyka Niemców jest doskonała:
niezwłocznie po starcie zgrupowali się
razem i prowadzili wzajemnie, stopnio= ,
wo wygrywając metr po metrze i odda-

lając się coraz bardziej od Polaków.

Drużyna polska zastosowała, niestety,
taktykę odmienną i w pierwszym etapie
okazała się już w ogółnej punktacji gor-

szą o 18 min. 13,4 sek,

Niemcy zajęli na finiszu w Łodzi czte+
ry pierwsze miejsca. Wyniki indywidual-
ne przedstawiają się następująco:

1) Wienz (N) w czasie 3:48:12 sek, 2)
Lóber (N) — 3:48:12,2 sek., 3) Weiss (N)
— 3:48:12,4 sek., 4) Hauswald (N) —
3:50:52,2 sek., 5) Napierała (P) — 3:51:29
sek,, 6) Zieliński (P) — 3:51:31,2 sek., 7)
Targoński (P) — 3:53:48,4 sek., 8) Kriichl
(N) — 3:54:27,6 s. 9) Hupfeld (N) —

3:55:27,6 s, 10) Kołodziejczyk (P) —
3:56:53,6 sek.
Ogółem czas drużyny niemieckiej wy-

nosi 15:15:28,8.
Czas drużyny polskiej wynosi 15:33:42,2.
Wynik pierwszego etapu, nabardziej

nam znanegoi odpowiadającego, jest

dla polskich barw wysoce niekorzystny.
  

Wyścg kolarski
„Dookoła Rumunii"

W niedzielę rozpoczął się bieg kolar-
ski dookoła Rumunji, z udziałem zawod-
nikow Polski, Francji, Szwajcarji, Tur-
cji, Jugosławji, Bułgarji i Rumunii.

Długość trasy wynosi 1.725 klm. i po-
dzielona jest na 11 etapów. Zakończenie
biegu nastąpi w dn. 8 września,

ESTEZZSGREOC

— W meczu o wejście do Ligi war-
szawska Skoda zremisowała z bydgoską
Polonią 1:1 (0:1), Do przerwy Polonia
miała znaczną przewagę. Po zmianie pól
górowała nieco Skoda.

STAN TABELI O MISTRZOSTWO LIGI

Niedzielne mecze o mistrzostwo Ligi
umocniły Pogoń na pierwszem miejscu w
tabeli, Następna skolei drużyna ma o
całe 4 punkty mniej,

gier  st.pkt. st, br.
1) Pogoń + 14 20:80 41:17
2) Warta 13 16:10 33:21
3) Ruch 13 16:10 26:23
4) Śląsk 13 13:13 23:29
5) Garbarnia 12 12:12 18:18
6) L. K. S. 12 12:12 19:22
7) Legia 14 12:16! 23.27
8) Warszawianka 14 12:16 21:28
9) Wisla 12 14:13 27:27

10) Cracovia 12 10:14 20:23
11) Polonia 13 8:18 15:31
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Kronika wileńska,
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DYŻURY APTEK:
Dziś w nocy dyżurują następują:e|

apteki:
Miejska — Wileńska 23, Chomiczew-

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

* Z MIASTA.
— Wycieczka z Poznania. W po-

niedziałek wieczorem przyjechała do
Wilna z Poznania wycieczka t-wa
„Pielgrzym w liczbie okło 100 osób,
zorganizowana przez poznański Or-
bis i wileński Związek Propagandy
Turystycznej. W. ciągu paru dni
wycieczka zwiedzi Wilno i Troki.

SPRAWY PODATKOWE.
” — Hotelarze ubiegają się o zmniej-
szenie podatków. Właściciele hoteli
w Wilnie złożyli władzom skarbo-
wym: memorjał, w którym. prosili o
zmniejszenie podatków. Prośba ich
wzięta została pod rozwagę i obie-
cano im podatki zmniejszyć stosow-
nie do dochodów. Narazie jednak
stan rzeczy nie zmienił się. W

' związku z tem hotelarze wysłali
swoią delegację do Warszawy, gdzie
ma być złożony nowy memorjał w
tejże sprawie do centralnych władz
skarbowych.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zarząd oddziału wileńskiego

Polskiego Czerwonego Krzyża prze-
niósł z dniem 25 m. m. swe biura

z ul. Tatarskiej 5 na ul, Żeligowskie-
go 1 m. 18, telefon nr, 1-42.

KRONIKA POLICYJNA.

—Skradzione pomarańcze, W. dn.
24 Ibm. w czasie rewizji u Kagan
Chjeny, ul. Szpitalna 5, odnaleziono
96 sztuk pomarańcz, pochodzących

z kradzieży, dokonanej w dn. 21 bm.
na szkodę Pupko Jankiela, ul. Wi-
leńska 20. «uż
— Kradzież biletów. Antoni Kar-

piłowski i Alfons Łobaczewski, o
nieustalonym narazie miejscu za-

mieszkania, skradli na szkodę Ja-

dwigi Borowskiej pięć bloczków bi-
letów na przejazd statkami po
Wali
— Poznał swoją lornetkę. Oglą-

dając wczoraj okno wystawowe
sklepa Rubina Abelowicza przy
Dominikańskiej 17, niejaki Gdal Ta-
telis, zam. przy ul. Piwnej 7, spo-
strzegł i poznał swoją lornetkę, skra-į
dzioną mu przez nieznanego spraw-
cę w roku ubiegłym. Skradziony
przedmiot: zakwestjonowano.
— Nie trzeba* spać w piwiarni.

Karol Witenas, zam. przy ul. Anto-
kolskiej 110, wstąpił wczoraj do pi-
wiani, mieszczącej się przy ul. Mic-
kiewicza 53. Musiał on solidnie
uraczyć się alkoholem, gdyż po
upływie paru godzin zasnął w tejże
piwiarni snem sprawiedliwego. Gdy
się obudził, skonstatował brak 9-ciu
sztuk monet złotych po 5 rubli ro-
syjskich, oraz 89 złotych gotówką,
które mu ktoś wyciągnął podczas
SNU z kieszeni. Poszkodowany
wszczął głośną awanturę i sprowa-,
dził na miejsce wypadku policję. Oj
kradzież podejrzane. są Witalina i
Bronisława Szamszurówny, które
zostały zatrzymane,

PAN|
 

Niewolnica z Mandalay
(Kay Frncis | Rigcardo Cortez), oraz jako nadprogrzm T OM TY LER w sers:

cyjnym filmie „TAJEMNICA ZAMKNIĘTEGO KUFRA".

Po raz pierwszy w Wilnie!
Największy uwodziciel świataHELIOS
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— Przegrał w „trzy blaszki** 25 turystyczna.

| złotych. Jan Michałowski, mieszka-

 

niec wsi Śródborze, gm. horoskiej,
zameldował w policji, iż podstępnie
został wciągnięty przez nieznanych

(w t zw. „trzy blaszki'), podczas
której przegrał 25 zł. Po dokonanem
oszustwie osobnicy ci pośpieszyli
ukryć się. Są oni poszukiwani przez
policję.

WYPADKI.
— Zamach samobójczy. Samuel|

Szak, zam. przy ul, Mickiewicza 44,
o którym pisaliśmy wczoraj, iż spo-
wodował wczoraj łałszywy alarm, w
dniu wczorajszym popełnił samobój-
stwo w tartaku przy ul. Tartaki 34
przy pomocy esencji octowej. Pirzy-
czyną samobójstwa jest prawdopo-
dobnie rozstrój nerwowy.
— Otrui się denaturatem. Mi-

chał Iwanowicz, l. 38, zam. przy ul.
Antokolskiej 22, targnął się na Žy-
cie, wypijając większą ilość spirytu-
su denaturowanego. Powodu samo-
bójstwa nie ustalono.
—Nagle zasłabła na ulicy. Ste-

fanja Stankiewiczowa (ul.Majowa 7),
przechodząc ulicą, nagle zasłabłai
straciła przytomność. Pierwszej po-
mocy udzieliło jej pogotowie ratun-
kowe.
— Wóz przejechał 80-letnią sta-

ruszkę na uL Zawalnej. Na ul. Za-
walnej pod wóz ciężarowy wpadła
80-letnia Jadwiga Klarowicz z przy-
tulku Dobroczynności w Wilnie,
Koła wozu połamały staruszce nogi.
Wezwane pogotowie ratunkowe
przewiozło ołiarę wypadku do szpi-
tala żydowskiego. (h)
— Atak epilepsj. Fabjan Dasz-

kiewicz, zam. przy ul. Pożarnej 25,
f|woźnica z zawodu, jadąc ulicą Ste-
fańską, dostał nagle ataku epilepsji
i spadł z wozu, wskutek czego do-
znał ogólnego obrażenia ciała. W
stanie ciężkim odwieziono go do
szpitala św. Jakóba.
— Podrzutek, W. bramie domu

Nr. 3 przy ul. Uniwersyteckiej zna-
leziono podrzutka płci męskiej, w
wieku około 6 miesięcy, którego do-

ul. | starczono do III Kom. P. P.
 

Teatri muzyka.
—Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim, Dziś, we wtorek, o godz.

8 m. 30 wiecz. w dalszym ciągu przeza-
bawna komedja muzyczna Pawła Schureka
p. t. „Muzyka na ulicy”. Ceny zniżone.
— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Kierując

się względami artystycznemi, teatr muzycz-
ny „Lutnia* otwiera sezon zimowy „nie-
śmiertelnym utworem F. Schuberta „Domek
trzech dziewcząt”. Dzieło to otrzymało
pierwszorzędną obsadę sceniczną. W ro-
lach głównych wystąpią: Sława Bestani,
Marja Nochowiczówna, Edmund Zayenda,
Jerzy Block, oraz ulubieńcy publiczności
wileńskiej: W. Szczawiński, M. Tatrzański
i K. Wyrwicz-Wichrowski. Sztukę wyreży-
serował B. Folański. Oprawa dekoracyjna
według projektów W. Makojnika. Premje-
ra zapowiedziana na sobotę najbliższą. Bi-
lety nabywać można w kasie teatru „Lu-'

,tnia". !
— Teatr „Rewja”. Dziś, we wtorek,

po raz drugi program rewjowy p. t. „Olim-
pjada P. O. S.*. Początek przedstawień o
godz.: 6.45 i 9.15,

OSTATNI DZIEŃ!

Ceny zniżone.

DON JUAN
W rołach głównych ulu-
bieniec całego Świata
Režys. Aleksander Korda. Nad program;

miłości pod niebem Hiszpanijł

REWJA | Balkon

 

OLIMPIADA — P. 0. S.
Rewja w 2 cz. I 14 obr. Z udziałem baietmistrza K. Ostrowskiego, Primabaleriny Bas! na,
Relskiej, Wodewiiistki Zcfil Duranowskiej, Al. Grenowskiego, St. Czerwińskiego, Leny wawczyni z reieren-

Codziennie 2 seanse o godz. 6.45 I 9.15 W niedzielę i święta 3 seanse cjami do dzieci odWejnėwny.

Douglas;Fairbank oraz prze-
ślicza

Aktualja, oraz Tyg. „Pata“
Balkon 25 gr. parter od 54 gr,

25 gr. Program Nr. 36 p. t.:

o 4.30, 7 i 9.30 W soboty kasa ezynna do godz. 10-ej. wiecz.

osobników w grę hazardową!

| 1
! Bahdziewicz i Pawlowicz podzielą się wra-

Plomienne noce

Polskie Radijo Wilno
Wtorek, dnia 27 sierpnia.

6.30: Pieśń. Pobudka. Gimnastyka.
Muzyka. Dzien. por. Pogadanka sportowo-

Muzyka. Giełda rolnicza.
30: Przerwa. 9.15: Muzyka, 9.30: Transm.
pierwszej podróży. 10.00: Przerwa. 11.57:

Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Kom. met. 12.
Dzien. poł. 12.15: Fragm. z „Walkiryj”.

113.00: Chwilka dla kobiet.
13,30: Z rynku pracy. 15,15: Kochamy

15.25: Życie artyst.

8.

  

piękny teatr — pog.
1 kutluralne miasta, 15.30: Koncert. 16.00:
Skrzynka P.K.O. 46.15: W ogrodzie per-
skim. 16.50: Codz. odc. 17.00: Dla naszych
letnisk i uzdrowisk. 18.00: Ptasie mleko —
pog. 1810: Minuta poezji. 18,15: Cała
Polska śpiewa. 18,40; Chwilka społeczna.
18.45: Utwory Schuberta (płyty). 19.15:
Koncert reklamowy. 19.30: Co chcieli-
byśmy usłyszeć? 19.50: Pogadanka aktual-
na. 20.00: Zamek w Trokach — odczyt.
20.103 Recital wiolonczelowy. 20.45: Dzien.
wiecz. 20.55: Obrazki z życia dawnej i
współczesnej Polski. 21.00: Słynne zespoły
rewellersów (płyty). 21.10: Transm. fragm.
Olimpjady Szachowej. 21.30: Koncert.
22,30: Wiadomości sportowe. 22.40: Mała
Ork. P. R. 23.00: Kom. met. 23.05—23.30:
D. c. Małej Ork. P. R.

 

Ż za kotar studjo.
NAJWIĘKSZA TRANSMISJA RADJOWA.
Słuchacze śledzą podróż statku „Piłsudski”,

1 Transatlantycki statek naszej floty han-
!dlowej „Piłsudski”, zakupiony i wybudowa-
(ny w stoczni Mantfalcone, po odbyciu od-
powiednich prob, wyrusza w podróż inau-
$uracyjną dnia 27 sierpnia z Triestu,

„Piłsudski, jaki widomy znak dążności
naszej Ojczyzny, jest urzeczywistnieniem,
jest wprowadzeniem w czyn wskazań i wy-
tycznych, podyktowanych nam Testamen-
tem Wodza Narodu. Jest pierwszym stat-
kiem o zakroju europejskim i mającym go-
dnie reprezentować wielkie imię swego Pa-
trona.

„Piłsudski' posiada 7 pokładów, z któ-
rych trzy ciągną się nieprzerwanie od
dzioba do rufy. Długość statku wynosi 160
m., szerokość 23 m. zanurzenie 7.5 m. wy-
porność 15 tys. tonn, a szybkość dochodzi
przy próbach do 20 węzłów.

Pierwsza podróż M/S „Piłsudski* na
trasie Triest—Gdynia rozpocznie się 27.V1II
b. r. o godz. 10.00 odjazdem z Triestu.

Po czterogodzinnej podróży „Piłsudski'
zawinie do Wenecji, a tegoż dnia wieczo-
rem odpłynie wzdłuż brzegów włoskich do
Palermo — stolicy sycylijskiej, słynącej z
zabytków i wspaniałych parków. Z Paler-
"mo, po modrych falach Morza Śródziemne-
„go „Pilsudski“ zawita do Afryki, lądując
w uroczym Algierze, skąd uda się w dalszą

| podróż, której następnym portem będzie hi-
szpańska Malaga.

 
Z Malagi przez Gibraltar wypłynie na

Atlantyk, by przybić do malowniczej Liz-
bony. Stamtąd podąży wprost do Ant-
werpji, aż w końcu przez kanał Kiloński
dotrze do wybrzeża polskiego w Gdyni,
dnia 12 września o godzinie 9.00.

Jak widać z wytkniętego szkicowo pla-
nu, pierwsza podróż „Piłsudskiego” pro-
wadzi trasą bardzo interesującą i piękną.

Dyrekcja Polskiego Radja, doceniając
głębokie znaczenie propagandowe statku,
związanego ściśle z pamięcią niezastąpio-
mego Pierwszego Marszałka Polski, nie ba-
cząc na trudności, związane ze śmiałym
planem podania radjosłuchaczom bezpośre-
dnich wrażeń z tej podróży — wysyła pp.
Antoniego Bohdziewicza i Bohdana Pawło-
wicza, aby transmitować pięciokrotnie, w
różnych odstępach czasu, całość tej cieka-
wej i napawającej dumą serca polskie po-
dróży.

Dnia 27.VIII o godz. 9.30—10.00 bę-
dzie nadana transmisja, bezpośrednio przed
opuszczeniem przez „Piłsudskiego” Triestu.

Dnia 29.VIII — radjosłuchacze dowie-
„dzą się od reporterów Polskiego Radja o
przebiegu podróży i wrażeniach z Palermo
(godz. 22.00—22.30).

września o godz. 20.00—20,30 pp.

SIOSTRA-

PIELĘGNARK

rutynowana, rych,
zająć

stwem.
obojętna. Łask,
Kalwaryjska 11 —
Kreniowa.

POTRZEBNA
intelig.,.  došwiadcz0-

zdrowa  wycho-

11—8 lat w rodzinie
 

  

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

HURTOWY SKŁAD PAPIERU I MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH

M HOWY ROK SZKOLNY Poleca w dużym wyborze zeszyty, bruljony, bloki

 

lekarza. Zgłaszać się "HIGJENISTKA
w godz. od 17—18
codz. Gerbaiska 3, do
kierowniczki „Pora-
dni”. —2

: Poszukuję

wykształcenie.
4-ro letni

z
średniem,

 

jomością

handlowej, poszukuj 

13.05: Koncert, |

|
| Szanowny Panie Redaktorze!

| W, związku z zamieszczoną w
|Nr.233 „Dziennika Wileńskiego" no-
i tatką pod tytułem: „Nielegalna lecz-
|nica dla chorych umysłowo”, przez
którą czuję się moralnie pokrzyw-
dzonym, proszę o umieszczenie w
Pańskiem czasopiśmie następujące-
go wyjaśnienia:
W sprawie poruszonej w: notatce

pod :tyt. „Nielegalna lecznica dla
chorych umysłowo”, zabieram głos
z tego względu, że dane ujęcie
jej mogłoby wzbudzić u  czy-
telników wrażenie, jakoby nazwisko
moje było zamieszane w owganizacji
czy prowadzeniu jakiejś nielegalnej
lecznicy. Sprawa ta jednak nie jest
tak prosta.

Od dłuższego już czasu (od r.
1928) istnieją w województwie wi-
leńskiem t. zw. kolonje dla umysio-
wo chorych, utrzymywane przez
chłopów i ziemian, do których skie-
rowuje się (ze względu na brak od-
powiednich zakładów) chorych umy-
słowo, których stan albo nie wy-
maga swoistego leczenia w zakła-
dzie zamikniętym, albo u których
metody leczenia, stosowane w za-
kładach zamkniętych nie dawały
pożądanego skutku, Okazało się, że
umieszczanie takich chorych pod
opieką obcej rodziny, w zwykłych
wiejskich warunkach, nie przypomi-
nających im szpitala — wywiera na
nich po pewnym czasie wpływ do-
datni. Metodę tę, zapożyczoną z
Holandji, wprowadzono na Wilen-
szczyźnie, a pierwszym z chrześci-
jan, który założył taką kolonię w
swoim majątku w Janieliszkach —
był p. A. Skrzyński, (Takie kolonje
istniały już przedtem na Wileń-
szczyźnie i były prowadzone przez
żydów). Władze administracyjne i
lekarskie ustosunkowały się do tej
sprawy bardzo przychylnie, a kiedy
większa ilość rodzin zgłosiła chęć
przyjmowania chorych — zongani-
zowano Towarzystwo pod nazwą
„Opieka rodzinna nad chorymi umy-
słowo”. Kolonje te były i są pod
„nadzorem władz, a zatem nic ta-
jemniczego ani nielegalnego w sobie
nie kryły. Pan Skrzyński nie chciał
wstąpić do zorganizowanego towa-
rzystwa podobno z przyczyn natury
czysto osobistej i przez to wywołał

;konilikt z zarządem wspomnianego

żeniami z Północnej Afryki po przybiciu
„Pilsudskiego“ do molo w Algierze.

Dnia 9,.[X — ci sami reporteży, rozko-
szując się mietylko przyjemnością podróży
na wykwintnym statku, ale i nieporówna-
nemi widokami, prześlą radjosłuchaczom
swe spostrzeżenia i podzielą się przeży-
ciami w ciągu półgodzinnej transmisji z
Antwerpji (godz. 20.00—20.30).

Wreszcie 12.IX radjosłuchacze będą
mieli możność dowiedzieć się o całości tej
ciekawej, historycznej podróży statku
imiennika Marszałka, gdy kotwice spoczną
(po raz pierwszy w piasku polskiego mo-
rza — w Gdyni.

Transmisja z Gdyni odbędzie się o
godz. 9.00—9.30. Całość jej zostanie rów-
mocześnie nagrana na taśmę Stilla, aby
udostępnić słuchaczom powtórne jej nada-
«nie w bardziej dogodnych do wysłuchania
godzinach.
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wyjaśnienie
towarzystwa. Do likwidacji kolonji
p. Skrzyńskiego nie było prawnej
podstawy. To też istniała ona obok
[owarzystwa przez dłuższy czas.
Dopiero w zesztym roku wydało Mi-
nisterstwo zarządzenie, w/g którego
liczba chorych, / utrzymywanych
prze żywiciela, nie może przekra-
czać liczby osób dorosłych, należą-
cych do rodziny tegoż żywiciela.
Zarządzenie to było podstawą do li-
kwidacji kolonji p.Skrzyńskiego, któ-
ry utrzymywał 7 chorych. W. piśmie
Starostwa, dotyczą: likwidacji,
było powiedziane, że w razie niewy-
konania nakazu o likwidacji — ko-
lonja p. Skrzyńskiego będzie uwa-
żana za lecznicę i jako taka będzie
musiała odpowiadać wszystkim wa-
runkom od lecznicy wymaganym.
Wynikło więc pytanie, czy kolonję
taką można uważać za lecznicę. Pan
Skrzyński, stojąc na stanowisku, że
on nie prowadzi żadnej lecznicy,
tylko pensjonat, w którym nie prze-
prowadza się żadnego swoistego le-
czenia (jak to ma zresztą miejsce
we wszystkich podobnych kolon-
jach), nie wykonał zarządzenia Sta-
rostwa w oznaczonym terminie i od-
wołał sią do sądu.

Będąc lekarzem domowym p.
Skrzyńskiego w ciągu zeszłego roku,
przyjeżdżałeń do niego na każde
wezwanie w. wypadkach  zachoro-
wań tak w jego rodzinie, jak i śród
utrzymiywanych przez niego pensjo-
narjuszy. Jako internista — bada-
łem i leczyłem wyłącznie schorzenia
organiczne, schorzenia będące na
porządku dziennym w każdem wię-
ikszem  zbiorowisku ludzi (pensjo-
naty, domy wypoczynkowe, dwory
it. d.). O żadnem leczeniu swoistem
mie było mowy.

Czy kolonję p. Skrzyńskiego na-
leży uważać za lecznicę, czy nie, jak
również o tem, czy nałożona na p.
Skrzyńskiego kara administracyjna
miała podstawę prawną — o tem
zadecyduje sąd. Jednak bez wzglę-
du na wyrok sądu, który ma być
ogłoszony w dniu 26 sierpnia, uwa-
żam za konieczne złożyć powyższe
wyjaśnienie.

Wilno, 25. VILI. 1935.
Z należnym szacunkiem

Dr. J. Samborski.

WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO
W SPRAWIE A. SKRZYŃSKIEGO.

Wydział karno-odwoławczy Są-
du Okręgowego w Wilnie ogłosił wczoraj wyrok w sprawie A. Skrzyń-
skiego, oskarżonego o nielegalne
prowadzenie leczniczy dla chorych
umysłowo, mocą którego kara admi-
nistracyjna w wysokości 100 zł., z
zamianą w razie niewypłacalności
na 10 dni aresztu, nałożona na A.
Skrzyńskiego, została zatwierdzona.

Ma UL

Czytajcie tygodnik
narodowy

Wielka Polskal
ua

DO SERC LUDZI

 

poszu-
kuje pracy przy cho-

a także może
się  gospodar-

Miejscowość
zgł.

22

wielkopolanka, lat 24 neczne

praktyką (spec. lecz-
nictwo fizjol.), z zna-

korespon-
dencji i księgowości

świadectwa. Może na
przychodzącą, czy też
na wyjazd. Zarzecze

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

 

A pokoje |

Mi wynajętii
biuro wraz z jednym
pokojem. Róg Wileń-

skiej 14 i

skiej 2.

Mieczkanie
3 i 4 pokojowe, od-

| remontowane, о-

w ładnej i
m zdrowej dzielnicy, ul.
ią Antokolska 35. 836

je|ce
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Przyjmę

dwie — trzy uczeni-
z  całodziennym

 

rysunkowe, ołówki, obsadki i in. artykuły szkolne. E Sosateri R posady. Pabjanica! uli |ufe у M.
* jeszkanie. ask, 0- . а „| utrz aniem aza-WŁASNA WYTWÓRNIA ZESZYTÓW I ARTYKUŁÓW INTROLIGATORSKICH||perty do Adm. „Dz.| Narutowicza 32  B.|rukowa, Mickiewicza

Wil.“ dla „Dozorcy*. Borowska. 15—20. 843

„__ Sydawca:ALEKSANDERZWIERZYŃSKI T :
A Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Milno, Mostowa Nr. 11

 

KUCHARKA

lub gospodyni poszu- Pokój
kuje pracy, posiada Słoneczny, z wygoda-

Рогпай-'

| foteliki

 mi, z utrzymaniem,
lub bez, przy inteli-|
śentnej rodzinie, dla
panienek. Zwierzy-
niec, Litewska Nr. 5,|
m. 4. Najdogodniej
godz. 15—18. 845

2 DOMKI
z placem 270 sążni,
z prawem wykupie-
nia, sprzedam tanio.
Zacisze 13—1 (Nowe
Zabudowanie). 
DO SPRZEDANIA

przedsiębiorstwo  do-
brze prosperujące, w
centrum miasta, Lo-
jkal nadający się na
każde  przedsiebior-
stwo. Wiadomość w
biurze $. Grabow-
skiego, Garbarska 1.

Do sprzedania
krzesła, foteliki i pół-

firmy „To-
firanki koloro-
mosiężne kron-

sztejny, żyrandole,
wentylatory elek-
tryczne i t. p. Dowie-
dzieč się: ul. Mickie-
wicza d. 22, mieszk.
4, od godz. 5 do 7,

| net'',

we,

Sklep
spożywczy, w  do-

punkcie, na do-
godnych warunkach,
z powodu wyjazdu do
sprzedania. Adres w
Admin, „Dzien, Wil“
ГааNas INS

i ZGuBY. ||

Zgubioną
mi można odebrać w
III Komisarjacie Pol.
Państw.

CZYTAJCIE -
i ROZPOWSZECH-
NIAJCIE PRASĘ
NARODOWĄ

Pomożmy
bliźnim
GARKAN CEBA

WDOWA
z  trojgiem dzieci,
mąż robotnik zmarł
we Francji, znajduje
się w_ rozpaczliwem
położeniu bez
nych środków do ży-
cia, rosi o pomoc,
ratune.
nim ulokuje dzieci w
jakiej ochronce. Ła-
skawe ofiary Adm.
„Dz. Wil.* dla „Wdo-

 

 wy”.

sakiewkę z pieniędz-|

od głodu,

| współczujących  nie-
szczęściu wołają ro-
dzice, 'znajdujący się
w rozpaczliwem
„loženiu o ratunek i
pomoc dla chorej na
gružlicę córki, która
jzdała maturę, jest b.
j zdolną, aniema żad-
nych środków dla
poratowania zdrowia.
Adm. „Dz. WiL“ dla
„Chorej“.

ROZPACZLIWE
położenie, — gdyż
mam |żonę słabą w
szpitalu, chore dziee-
ko w domu i od
|dłuższego czasu  je-
jstem bez pracy —
zmusza mnie odwołać

do miłosierdzia
bliźnich prosząc 0

r.okośby ulice0!

Adm. „Dz. Wil" dla
ak. M;

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 raeę _ lul

| pomoc. Żaał. Stra-
|žacki 4 m. 3, Forse-
wicz, albo Adm. „Dz.

żad-|WiL'

ULUIS
CZY JESTEŚ JUŻ

CZŁONKIEM
STRONNICTWA
NARODOWEGO 
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